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Μακεδονικο

Eρωτήματα και διλήμματα
• Γιατί ο Αλ. Τσίπρας επέλεξε
να ανοίξει τώρα το θέμα;
• Θα επιμείνει ο Π. Καμμένος
στη θέση του κατά της χρήσης
του όρου «Μακεδονία»;
• Ενώ θεωρείται δεδομένο
ότι θα βρεθεί κοινός τόπος για
το όνομα, ουδείς απαντά τι θα
γίνει με την εμπορική χρήση
του όρου «Μακεδονία» ▶ ΣΕΛ. 3

Ήξερε ο Ιβάν ή τον «παραμύθιασαν»;

▶ ΣΕΛ. 13
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• Κοίτα, Αλέξη,
αν είναι να φορολογήσεις και
τα κάλαντα, να
μου το πεις από
τώρα να κάνω
τα κουμάντα
μου…
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Με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων να μονοπωλεί την επικαιρότητα, ακούγεται ετεροχρονισμένη η «φιλοξενία» σε
τούτη εδώ την στήλη ενός σχολίου για την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα, η οποία έγινε πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Κι όμως, μόνο άκαιρη δεν είναι η αναφορά μας. Όχι, φυσικά, για να «αναμασήσουμε» τα τετριμμένα περί του τι
κέρδισε ή τι έχασε η Αθήνα, μιας και η Ιστορία επιβεβαιώνει ότι δύσκολα μπορεί να βρεθεί το ιδανικό momentum στις
σχέσεις μας με την Άγκυρα. Πώς, άλλωστε, να υπάρξει «ειρηνικό» timing, όταν οι γείτονες από την άλλη πλευρά του Αιγαίου μάς πετούν συχνά-πυκνά στα μούτρα απειλές σαν τις πρόσφατες του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ανερυθρίαστα στην τουρκική Βουλή ότι το νομικό στάτους των νησιών θα αλλάξει είτε
μέσω της διπλωματίας, είτε με προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο ή με τα όπλα!
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει χορτάσει από τους ανέξοδους λεονταρισμούς που χρησιμοποιεί συχνά-πυκνά το
τουρκικό κατεστημένο, προκειμένου να εμφανιστεί ρωμαλέο στο λαϊκό εσωτερικό ακροατήριό του. Αυτό όμως δεν θα
πρέπει να μας υπνωτίζει, καθώς, όπως επισημάνουν γνωστοί αναλυτές και διεθνολόγοι, στην ευρύτερη γειτονιά μας μοιάζει να έχουν έτοιμα προς πυροδότηση δύο διαφορετικά φυτίλια. Το ένα είναι «δεμένο» στην πρόθεση της Τουρκίας να ποντίσει στις αρχές του
2018 ένα πλωτό γεωτρύπανο στην ανατολική Μεσόγειο. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός είναι εσκεμμένα… απροσδιόριστος, ώστε και το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού να έχει η Άγκυρα και να
μπορεί η τουρκική διπλωματία να μετρήσει αντιδράσεις. Αν, λοιπόν, τα παραπάνω συμβούν εντός της Κυπριακής ΑΟΖ και ανάψουν τα αίματα, η φωτιά δεν θέλει πολύ να εξαπλωθεί στην μπαρουταποθήκη της περιοχής. Μιας περιοχής που είναι ήδη στα «κόκκινα» –κι εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο «φυτίλι»– εξαιτίας της πρόσφατης
εμπρηστικής απόφασης των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Τι σχέση έχει η Τουρκία με αυτό; Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε από την πρώτη στιγμή την έντονη αντίθεση της χώρας
του στα σχέδια των ΗΠΑ, και μάλιστα με αφορμή την ψηφοφορία που έγινε στον ΟΗΕ για το ζήτημα της Ιερουσαλήμ ο
«Σουλτάνος» απευθύνθηκε στον «πλανητάρχη» λέγοντας ότι δεν μπορεί να αγοράσει την θέλησή της Τουρκίας με τα δολάριά του, καλώντας δε τις υπόλοιπες χώρες να μην υποκύψουν σε πρακτικές εξαγοράς τις οποίες ισχυρίζεται ο Ερντογάν ότι ακολουθεί ο Τραμπ.
Η τουρκική στάση έχει ανάψει τα λαμπάκια τόσο του Λευκού Οίκου όσο και του Τελ Αβίβ, και ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να δούμε μία βεντέτα γύρω ή εντός της κυπριακής ΑΟΖ με πρόσχημα πάντα την σχεδιαζόμενη
εγκατάσταση τουρκικού γεωτρύπανου στην περιοχή.
Προφανώς όλοι εύχονται τα παραπάνω να μείνουν σε επίπεδο σεναρίων. Επειδή όμως η ιστορία έχει το καπρίτσιο να
στήνει φάρσες σε όσους αγνοούν τα σημάδια της, ας είμαστε σε επιφυλακή. Οι δε επιλήσμονες ας θυμηθούν ότι η πολεμική κρίση των Ιμίων ξεκινούσε τέτοιες ημέρες του 1995, όταν τα Χριστούγεννα εκείνου του χρόνου το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Φιγκέν Ακάτ» προσάραξε στα αβαθή των Ιμίων και, όταν οι ελληνικές λιμενικές αρχές έσπευσαν να το αποκολλήσουν, ο πλοίαρχός του το αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τουρκική περιοχή. Την (γκρίζα) συνέχεια
την ξέρετε…

Τα δύο φυτίλια
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• Δεδομένο πως τα Σκόπια θα μπουν στο ΝΑΤΟ το 2018, μένει να φανεί
αν αυτό θα γίνει με την ονομασία FYROM ή με ένα νέο όνομα που οι δύο χώρες
θα συναποφασίσουν

Τα ερωτήματα
και τα διλήμματα
του Μακεδονικού
τες για ενσωμάτωση στις ευρωατλαντικές δομές.
Εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα, εξηγούν πως σε κάθε περίπτωση τα
Σκόπια στην σύνοδο του ΝΑΤΟ τον
Ιούλιο του 2018 θα πάρουν το πράσινο φως, μιας και αυτή η απόφαση είναι ειλημμένη προ πολλού. Εκείνο που μένει να απαντηθεί είναι
αν θα μπουν ως FYROM ή με κάποιο νέο όνομα που θα προκύψει.

Η Ελλάδα έχει να επιλέξει μεταξύ δύο: με δεδομένο πως τα
Σκόπια θα μπουν στο ΝΑΤΟ το
2018, μένει να φανεί αν αυτό
θα γίνει με την ονομασία FYROM ή με ένα νέο όνομα που
οι δύο χώρες θα συναποφασίσουν. Και αυτή η απόφαση θα
πρέπει να έχει ληφθεί μέχρι τις
αρχές καλοκαιριού και πριν από το ραντεβού της ευρωατλαντικής συμμαχίας τον Ιούλιο
στις Βρυξέλλες.

…και η μεταστροφή
Καμμένου

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου
α γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ η δεύτερη κυβέρνηση που θα
πέσει με αφορμή το
Σκοπιανό; Και εφόσον
ο Αλέξης Τσίπρας δεν
έχει τον έλεγχο του ζητήματος, γιατί
επέλεξε να το ανοίξει τώρα; Θα επιμείνει ο Πάνος Καμμένος στην θέση του κατά της χρήσης του όρου
«Μακεδονία»; Αυτές οι τρεις ερωτήσεις αν απαντηθούν σωστά μπορούν να μας δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και να εξηγήσουν την επιλογή της κυβέρνησης να ανοίξει
τώρα ένα θέμα που σέρνεται από το
1944 και ύστερα (τον Δεκέμβριο του
’44 ο Τίτο ανήγγειλε δημοσίως πως
στόχος του ήταν να ενώσει όλα τα
τμήματα της Μακεδονίας που διασπάστηκαν από τους Βαλκάνιους ιμπεριαλιστές), με αποκορύφωμα
την περίοδο της διακυβέρνησης
Μητσοτάκη.
Οι παρακολουθούντες τα διπλωματικά δρώμενα, από μήνες είχαν δει
κάτι να κινείται και μάλιστα όχι με επιλογή της Ελλάδας αλλά του ίδιου

Θ

του Σκοπιανού πρωθυπουργού, ο οποίος σε δηλώσεις του εμφανιζόταν
έτοιμος να κλείσει αυτό το θέμα με
αντάλλαγμα, για αρχή, την είσοδο
της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Αυτό είχε
χαθεί στην σύνοδο του 2008 στο
Βουκουρέστι, κατά την οποία ο τότε
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής άσκησε βέτο προκαλώντας έντονο διπλωματικό επεισόδιο ειδικά
με τις ΗΠΑ.

Η «κάψα» των ΗΠΑ…
Οι ΗΠΑ άλλωστε ανέκαθεν για τους
δικούς τους λόγους επιθυμούσαν
την είσοδο του νεόκοπου κράτους
στην συμμαχία. Και φρόντιζαν να το

θυμίζουν. Μάλιστα πριν από περίπου ένα μήνα, τον Νοέμβριο του
2017, υπήρξε και ξεκάθαρη παρέμβαση από την Ουάσιγκτον προς τα
Σκόπια. «Η ασφάλεια των Σκοπίων εξαρτάται από την επίλυση της διαφωνίας του ονόματος και την ένταξη της
χώρας στο ΝΑTO», δήλωσε ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ –αρμόδιος για
θέματα Ευρώπης και Ευρασίας–
Χόιτ Μπράιαν Γι, στέλνοντας μήνυμα στην σκοπιανή κυβέρνηση,
πως θα πρέπει να κινηθεί συναινετικά προς την Ελλάδα, για την άμεση επίλυση της διαφοράς για την ονομασία, ώστε ν’ ανοίξουν οι πόρ-

Αν σταθούμε λίγο στα δρώμενα του
2008, δέκα χρόνια πίσω, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο δεύτερο και τρίτο ερώτημα: Ο Κώστας
Καραμανλής ήταν εκείνος που άλλαξε την απόφαση των πολιτικών
αρχηγών κάποια χρόνια πίσω σε
σχέση με το όνομα του κράτους αυτού. Ο τότε πρωθυπουργός ευθέως
τάχθηκε υπέρ της σύνθετης ονομασίας με την χρήση του όρου Μακεδονία. Αυτό έγινε και θέση της κυβέρνησης, υπουργός της οποίας ήταν και ο Πάνος Καμμένος ο οποίος δεν εξέφρασε τότε αντίθετη άποψη.
Πώς λοιπόν μπορεί να το κάνει σήμερα; Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του πως ως συμμετέχων στην
κυβέρνηση έχει υπερψηφίσει τις
προγραμματικές της θέσεις μεταξύ
των οποίων την θέση και για τα
Σκόπια. «Θα βρούμε κοινό βηματισμό», απαντούν πηγές του Μεγάρου
Μαξίμου επιχειρώντας να πείσουν

ΟΥΔΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΙ ΘΑ

ΓΙΝΕΙ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ότι πρόβλημα επί της ουσίας δεν υπάρχει.
«Ο Καμμένος υποχρεούται να ικανοποιήσει το ακροδεξιό του ακροατήριο.
Πέραν αυτού ουδέν», εξηγεί γνωστός
πολιτικός αναλυτής που γνωρίζει από πρώτο χέρι τα της κυβερνήσεως.
Εκείνο που περισσότερο προβληματίζει είναι τυχόν ανταρσία βουλευτών των ΑΝΕΛΛ. Μάλιστα, στα
κοινοβουλευτικά πηγαδάκια συζητείται έντονα πως συγκεκριμένος
βουλευτής του κόμματος αναζητά
την χρυσή ευκαιρία για την... χρυσή μεταγραφή.

Ο «παράγων» Περισσός
Το Σκοπιανό θα μπορούσε να είναι
αυτή η κατάλληλη στιγμή του «διαζυγίου». Αλλά και πάλι στην κυβέρνηση δεν ανησυχούν. Όχι γιατί ελπίζουν στην Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει πολιτικούς λόγους να
καταψηφίσει παρά μόνο πολιτικές
σκοπιμότητες, όπως ξεκαθάρισε και
η Ντόρα Μπακογιάννη, λέγοντας
πως μόνο αν η κυβέρνηση κατέβει
με ενιαία πρόταση θα ψηφίσουν.
Κυρίως γιατί θεωρούν βέβαιο πως
θα έχουν την στήριξη ανεξάρτητων
βουλευτών (π.χ. Μεγαλοοικονόμου, Θεοχάρης κ.ο.κ.) πιθανότατα
του Ποταμιού αλλά κυρίως του...
ΚΚΕ.
«Στον Περισσό έχουν ξεκάθαρη άποψη δημόσια διατυπωμένη από την
πρώτη στιγμή. Σύνθετη ονομασία με
τον όρο Μακεδονία. Ακόμα και αν δεν
θέλουν να υπερψηφίσουν, ώστε να μην
φανεί ότι στηρίζουν την κυβέρνηση, τότε πολύ απλά μπορούν να απέχουν. Δεν
είναι δυνατόν να μείνουν στην Βουλή
καταψηφίζοντας ή δηλώνοντας “παρών”», υποστηρίζει κυβερνητικός
παράγοντας και συμπληρώνει: «Η
ψηφοφορία καταλαβαίνετε πως θα είναι επί των παρόντων. Αν οι παρόντες
είναι λιγότεροι, το θέμα μπορεί να το
περάσουν και μόνοι τους οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν είναι απώλεια της δεδηλωμένης. Αν σε αυτό στοχεύουν στην Νέα Δημοκρατία, ας κάνουν πρόταση μομφής».
Σε κάθε πάντως περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας δεν σκοπεύει να φτάσει στην ψηφοφορία με προβλήματα. Για αυτό και κυβερνητικοί κύκλοι
δηλώνουν σίγουροι πως σύντομα ο
κυβερνητικός εταίρος θα επανεκτιμήσει την στάση του. Και το μόνο
που θα μένει να αποσαφηνιστεί είναι η χρήση του όρου «μακεδονικός» στις εμπορικές συνεργασίες
(π.χ. χαλβάς).
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• Γιατί η δημοσιοποίηση της αντίθεσης της τάσης των «53+» του ΣΥΡΙΖΑ
για την συγκυβέρνηση του κόμματος με τους ΑΝ.ΕΛ. βολεύει με διάφορους τρόπους
τους σχεδιασμούς του Αλέξη Τσίπρα

Μια διαρροή
με πολλά οφέλη
Με εκνευρισμό και θυμό αντιμετώπισαν κάποιοι στην Κουμουνδούρου μια επιλεκτική
διαρροή που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Η
διαρροή αυτή αφορά την θέση των 53+, η οποία προέκυψε μέσα από πανελλαδική
συνδιάσκεψη και προοριζόταν στην τελική της μορφή να
παρουσιαστεί στην επικείμενη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Αντί
αυτού, όμως, παρουσιάστηκε
αποκλειστικά στις σελίδες κυριακάτικης εφημερίδας. Και όχι με πρωτοβουλία της τάσης…

Κοινό μυστικό…

Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

Σ

τις σελίδες εφημερίδας βρήκε φιλοξενία το σχέδιο βάσης για την απόφαση των
53+ ενόψει της συνεδρίασης της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Αν
και δεν πρόκειται για το τελικό κείμενο, αλλά για εκείνο που οι διοργανωτές της συνδιάσκεψης κατέθεσαν για να
συζητηθεί και να τροποποιηθεί, παρ’
όλα αυτά η δημοσιοποίησή του στο ευρύ κοινό κατάφερε καίριο χτύπημα
τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπωσιασμού στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και αυτό όχι διότι έγινε ευρέως γνωστή η αντίθεσή τους με την πολιτική
που ακολουθεί η κυβέρνηση (σ.σ. Μέλη των 53 μεταξύ άλλων είναι η εκπρόσωπος του κόμματος Ράνια Σβίγγου
αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας!),
αλλά κυρίως για την αντίθεσή τους
στην συγκυβέρνηση με τους Ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμμένου.
«Κάποιος από τους συμμετέχοντες το έδωσε. Αυτός πάντως που το έκανε προσδοκά σε κέρδη. Είτε για την δική του προβολή μέσω του συγκεκριμένου μέσου είτε
στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής
προσπάθειας», εξηγεί στην «Α» μέλος

Το μεγαλύτερο όφελος όμως για το
Μέγαρο Μαξίμου έρχεται από αλλού:
οι 53+ έχουν αναδειχθεί στο αντίπαλο
εσωκομματικό δέος.
Είναι η φωνή της Αριστεράς για την
κυβέρνηση, ενώ το τελευταίο διάστημα
φαίνεται πως ενισχύονται σε δυνάμεις.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
της προσέγγισης από τον Νίκο Φίλη.
Όταν λοιπόν αυτοί τα βάζουν με τον
κυβερνητικό εταίρο, οπλίζουν τον Αλέξη Τσίπρα για μια επικείμενη μάχη
με τον συγκυβερνήτη του, η οποία όπως όλα δείχνουν δεν θα αργήσει. «Οι
πολιτικές συμμαχίες δεν μπορούν να ξεπερνούν την διαχωριστική γραμμή Αριστερά - Δεξιά. Η υποχρεωτική και σε ορισμένες περιπτώσεις οδυνηρή συμμαχία με
τους ΑΝΕΛΛ –και όσο αυτή θα διαρκέσει–
δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για υπαναχωρήσεις σε κρίσιμα για την φυσιογνωμία
μας ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα
πρέπει να αξιολογηθεί αυτή η συγκυβέρνηση που πολλές φορές μετατρέπεται σε
ομηρία από ένα πλήρως υπουργοποιημένο
κόμμα που πιέζει για να μπλοκάρει σωρεία
ριζοσπαστικών/θετικών μέτρων ή για να
υιοθετηθούν συντηρητικές επιλογές», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο των
«53+» για τους ΑΝ.ΕΛ.

της τάσης. «Ακόμα και ο ίδιος ο Τσίπρας
έχει να κερδίσει», συμπληρώνει.
Η αλήθεια είναι πως η πολυπόθητη
συνεδρίαση της ΚΕ δεν έχει ακόμα οριστεί, μιας και ο πρωθυπουργός δεν
θέλει στην τρέχουσα περίοδο να προσθέσει νέα προβλήματα στην ατζέντα
του. Είναι δεδομένο πως όταν πραγματοποιηθεί θα είναι πολλοί εκείνοι που
θα παρουσιαστούν αντιπολιτευόμενοι,
ζητώντας αλλαγή του μείγματος της πολιτικής που η κυβέρνηση εφαρμόζει.
Αυτό κάνει άλλωστε και η τάση των
53+ στο κείμενο που είδε το φως της
δημοσιότητας.
Με την διαρροή αυτή, το Μέγαρο
Μαξίμου ωφελείται ποικιλοτρόπως.
Κατ’ αρχάς, γιατί αποδυναμώνει τους
53+.
Θεωρείται βέβαιο πως στην ΚΕ δεν
θα εμφανιστούν με κάτι άλλο παρά μό-

νο με το τελικό κείμενο όπως εγκρίθηκε. Με την διαφορά όμως ότι αυτό είναι ήδη γνωστό, χάνει το πλεονέκτημα
του αιφνιδιασμού, ενώ δίνει τον χρόνο
και στους προεδρικούς να κινηθούν ανάλογα περιορίζοντας την ζημιά.



ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΩΣ
Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ, ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Δεν αποτελεί μυστικό πως ο Αλέξης
Τσίπρας πολλάκις αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον Πάνο Καμμένο, τον οποίο έχει αναγκαστεί να υπερασπιστεί
στις υποθέσεις που εκείνος έχει εμπλακεί με τελευταία εκείνη της πώλησης
των όπλων στην Σαουδική Αραβία. Το
βασικό όμως πρόβλημα είναι η άρνηση του προέδρου των ΑΝΕΛ να στηρίξει επί της ουσίας αριστερές πολιτικές
επιλογές.
Με το θέμα των Σκοπίων να έχει ανοίξει για τα καλά, ο πρωθυπουργός θα
κληθεί για ακόμα μια φορά να διαχειριστεί τον δύσκολο συνεργάτη του. Ο
Πάνος Καμμένος κάνει ξεκάθαρο σε
κάθε τόνο πως το κόμμα του δεν θα
στηρίξει λύση η οποία εμπεριέχει τον
όρο «Μακεδονία». Και ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να ελπίζει ούτε σε
στήριξη από την αντιπολίτευση, όπως
έκανε σαφές η Ντόρα Μπακογιάννη
τουλάχιστον για την Νέα Δημοκρατία
χωρίς όμως να αποσαφηνίζει την θέση του κόμματός της.
Η μόνη λύση λοιπόν του Αλέξη
Τσίπρα είναι να παίξει το χαρτί των
53+ και των εσωκομματικών προβλημάτων που θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στην κυβέρνηση στο σύνολό
της. Η διαρροή, λοιπόν, αυτή μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Μάλλον ως ένα καλοσχεδιασμένο «λάθος» στην καταλληλότερη στιγμή.
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• Ο πρωθυπουργός οφείλει εν πολλοίς την πολιτική του διάσωση από τον
Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, o οποίος όμως
ακολουθεί τακτική Ιανού: διαφοροποιείται εσωκομματικά –με αιχμή τους «53+»–
αλλά κυβερνητικά παραμένει πιστός στα συμφωνηθέντα με τους δανειστές

Ο αντίπαλος
«σωτήρας»
του Αλέξη
Αν ο Αλέξης Τσίπρας χρωστά σε κάποιον, αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος
από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο υπουργός Οικονομικών μπορεί εσωκομματικά να διαφοροποιείται, κυβερνητικά όμως μένει πιστός στα συμφωνηθέντα. Είναι άλλωστε ο άνθρωπος, ο οποίος ανέλαβε να σώσει την
χώρα και την κυβέρνηση μετά την αμφιλεγόμενη περίοδο Βαρουφάκη.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Ο

πρωθυπουργός οφείλει εν πολλοίς την
πολιτική του σωτηρία πίσω στο 2015
στον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Και δεν το λέμε εμείς αλλά το Politico, το οποίο συγκαταλέγει τον υπουργό Οικονομικών στην
λίστα με τα 20 πρόσωπα που ασκούν επιρροή και διαμορφώνουν
την Ευρώπη. Η αναγνώριση αυτή
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θετική για τον Αλέξη Τσίπρα, μόνο
που ο υπουργός του μέρα με την ημέρα αναδεικνύεται στο αντίπαλο
δέος μέσα στο κόμμα.
Με κοινή πορεία στην Κουμουνδούρου, αμφότεροι ανήκουν
στους 53+, με την διαφορά πως ο
Αλέξης Τσίπρας πια κατοικεί στο
Μαξίμου. Ο –σύμφωνα με το
Politico– πραγματιστής Ευκλείδης όμως ισορροπεί με δεξιοτεχνία στην βάρκα του υπουργού και
του απλού στελέχους. Άτυπος επικεφαλής τής πιο ισχυρής ομάδας
σήμερα μέσα στο κόμμα, δεν διστάζει να αντιπολιτευθεί ακόμα και
τα δικά του πεπραγμένα χαράσσοντας μια νοητή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ιδιοτήτων του.

Δεν τον ενδιέφερε
να γίνει δημοφιλής
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του

Politico, «εφόσον η Ελλάδα βγει από
τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018
τα εύσημα θα ανήκουν στον υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που θα τον
ευχαριστήσουν πάντως. Όταν ανέλαβε
την θέση του το καλοκαίρι του 2015,
λίγοι ήταν εκείνοι που περίμεναν αποτέλεσμα. Ο ιδιαίτερος προκάτοχός του
Γιάνης Βαρουφάκης είχε φέρει την Ελλάδα ενώπιον ενός οικονομικού Αρμα-

γεδδώνα. Η Ευρώπη δεν πίστευε ότι ένας ακόμα αριστερός οικονομολόγος
χωρίς γραβάτα θα ήταν κάτι διαφορετικό. Αγανακτισμένη η Γερμανία από
την στάση της Ελλάδας, στο παρασκήνιο προετοίμαζε ένα σχέδιο που θα έβγαζε την χώρα από την ευρωζώνη, κάτι που σίγουρα θα οδηγούσε σε μόνιμο
Grexit. Ο έκτος υπουργός Οικονομικών
σε μόλις τέσσερα χρόνια λοιπόν ανέλαβε το δύσκολο έργο να κρατήσει την
χώρα του εντός ευρώ. Μόλις έναν μήνα
αφότου ανέλαβε, εξέπληξε πολλούς ερ-

χόμενος σε συμφωνία για ένα τρίτο
πρόγραμμα στήριξης. Το μυστικό του
ήταν ότι έπεισε τους ομολόγους του στο
Eurogroup πως παρά το κομμουνιστικό
του παρελθόν δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να γίνει ένας ακόμα δημοφιλής
πολιτικός. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που ξεπέρασε τις προσδοκίες. Είναι απόγονος μιας διακεκριμένης ελληνικής οικογένειας που έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τον εμφύλιο πόλεμο
της χώρας. Ο Θρασύβουλος Τσακαλώτος ήταν ένας από τους στρατηγούς που

οδήγησαν τις κυβερνητικές δυνάμεις
σε νίκη επί των κομμουνιστών το 1949.
Αντί να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, ο
Ευκλείδης ακολούθησε αντίθετη διαδρομή πιστεύοντας πως η λάθος πλευρά στέφθηκε νικητής.
»Γιος Έλληνα μηχανικού, εγκατέλειψε την Ελλάδα σε ηλικία 5 ετών για
το Ηνωμένο Βασίλειο και φοίτησε σε
δημόσιο σχολείο πριν την Οξφόρδη.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 επέστρεψε στην Ελλάδα ακολουθώντας
ακαδημαϊκή καριέρα και πολύ σύντομα ενεπλάκη στην πολιτική.
»Οι καλοί του τρόποι θα μπορούσαν να είναι η εξήγηση πως κέρδισε
τους ομολόγους του. Ακόμα και ο Σόιμπλε τον περιέγραψε πρόσφατα ως έναν εξαιρετικό υπουργό και δεινό διαπραγματευτή.
»Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακάμψει σε
μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από το αν
ο Τσακαλώτος θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες του για να
πείσει τους Ευρωπαίους να προχωρήσουν σε μείωση του χρέους με το τέλος του προγράμματος.
»Αν τα καταφέρει και αν η οικονομία που δείχνει να αναπτύσσεται μείνει σε τέτοια τροχιά, τότε ο Τσακαλώτος θα παραμείνει στο προσκήνιο πολύ περισσότερο από όσο κανείς θα
στοιχημάτιζε όταν ανέλαβε».

Κόντρα στον «δεξιό»
του ΣΥΡΙΖΑ
Πολύ απλά δηλαδή, σύμφωνα με
το περιοδικό, η διάσωση του ΣΥΡΙΖΑ εξαρτάται αν όχι αποκλειστικά, σε μεγάλο βαθμό από τον
υπουργό Οικονομικών. Και μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας αυτήν την
στιγμή να θεωρείται ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης για το κόμμα του,
όμως το αύριο είναι άγνωστο, πόσω δε αν σε αυτό καταγραφεί μια
εκλογική ήττα. Σε κάθε όμως περίπτωση, σήμερα ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος έχει αναδειχθεί σε
Νο2 του κόμματος κόντρα στον
Νίκο Φίλη, τον λεγόμενο «δεξιό»
του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος υποχρεώθηκε εν πολλοίς να ακολουθήσει
τους 53+ για να ενταχθεί σε μια
δυναμική ομάδα.
Η απόσταση που χωρίζει τον υπουργό από τον μνημονιακό υπουργό μέχρι τον ήρωα αριστερό
είναι ελάχιστη για όσους αντιλαμβάνονται τα δρώμενα στον χώρο
του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τσακαλώτος
με κάθε τρόπο θυμίζει και υπερασπίζεται τα αριστερά του «πιστεύω» ακόμα και όταν υπογράφει
δυσάρεστα μέτρα για τους πολίτες.
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• Mίαδιαφορετικήανάλυσητωντελευταίωνγκάλοπαπότο«Δίκτυογιατην
ΜεταρρύθμισησεΕλλάδακιΕυρώπη»

Ξεπερασμένο
το δίπολο
Αριστερά-Δεξιά
Μία διαφορετική ανάλυση των τελευταίων δημοσκοπήσεων κάνει το "Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση σε Ελλάδα
κι Ευρώπη" της Άννας Διαμαντοπούλου. Μία ανάλυση
όπου επισημαίνεται ότι το δίπολο "Αριστερά-Δεξιά" έχει
χάσει την σημασία του, ενώ την ίδια ώρα κερδίζει έδαφος η έννοια του "φιλελευθερισμού".
ΤουΜιχάλη Κωτσάκου

Σ

ε ό,τι αφορά όμως την
μεγάλη εικόνα οι διαφορές παραμένουν ίδιες. Και οι αναλυτές
του Δικτύου επισημαίνουν πως όλα δείχνουν ότι η Νέα
Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια
των επόμενων εθνικών εκλογών,
όμως τονίζουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να αντέχει, παρά το γεγονός ότι έχει αναγκαστεί να λάβει
μέτρα, τα οποία ως αντιπολίτευση
τα κατήγγειλε και δεσμευόταν πως
θα τα καταργήσει με ένα νόμο κι ένα άρθρο.
Ένα στοιχείο, που έχει περάσει
στα ψιλά των δημοσκοπήσεων είναι ότι το “όχι” του δημοψηφίσματος του Ιουλίου του 2015 εξακολουθεί να παραμένει ζωντανό, όχι
μόνο εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρατηρείται να έχει ισχυρή δυναμική σε όλα τα κόμματα, ακόμη και
σε αυτά που είχαν στηρίξει το
“ναι”.
Κι όπως εξηγούν οι αναλυτές
“το κοινωνικό κλίμα παραμένει ζοφερό, με τα αρνητικά συναισθήματα να
κυριαρχούν. Το οικονομικό κλίμα δεν
έχει αλλάξει σε βαθμό που να επηρεάζει την κατάσταση των νοικοκυριών
κάτι που συντηρεί σε γενικό πλαίσιο,
το κλίμα κοινωνικής απαισιοδοξίας.
Οι αλλαγές που έχουν συμβεί στη χώρα και έχουν μετασχηματίσει την κοι-

νωνία είναι βαθιές. Η κοινωνική παραίτηση και κοινωνική διαμαρτυρία
βρίσκονται ναρκωμένες και όχι νεκρωμένες”.
Όλα αυτά δημιουργούν διάφορα δεδομένα που πιθανόν να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις.
Αυτή την περίοδο ο κυβερνητικός
ΣΥΡΙΖΑ με την προσχώρηση του
στη μνημονιακή πρακτική κινδυνεύει να συρρικνωθεί. Οπότε είναι
άγνωστο εάν η ηγεσία του επιλέξει
μετά από μία ήττα να αναζωογονήσει το κοινό του “όχι” με το βλέμμα
στραμμένο στην εκλογή Προέδρου

της Δημοκρατίας το 2020.

«Αντισώματα»…
Οι αναλυτές εκτιμούν πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Από την μία να ακολουθούν
το μνημόνιο και από την άλλη να
το καταγγέλλουν και να διακρίνονται στην επιδοματική πολιτική,
προκειμένου να αναδείξουν την...
αντίσταση τους. Τόσο από τις έρευνες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του τελευταίου τριμήνου, όσο
και από τις Τάσεις, αναδεικνύεται
ένα φάσμα ποσοστών που αφορά
την αποδοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του
Αλέξη Τσίπρα από τη μία και της
Ν.Δ. και του Κυριάκου Μητσοτάκη από την άλλη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης
κατάφερε να αναδειχθεί ως το κόμμα της μεσαίας τάξης. Όμως, παρά
το γεγονός ότι επί ημερών της κυβέρνησης Τσίπρα η μεσαία τάξη ε-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ
ΒΕΡΝΩΝ ΚΟΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

πλήγη περισσότερο από την συνειδητή επίθεση-μέσω φορολογίαςστην μεσαία τάξη, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να διατηρεί ένα υψηλό
ποσοστό (20%) ως εκφραστής αυτής της τάξης. Την ίδια ώρα η Ν.Δ.
διατηρεί προβάδισμα σε αυτή την
κατηγορία, που είναι στο 31,6%,
αλλά με βάση τα μέτρα που έχουν
ψηφιστεί είναι λογικό να αναμενόταν μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό αποδοχής. Βέβαια το πιο σημαντικό
για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι “παίζει” στα ίσα τον ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτηση “ποιος εκφράζει
καλύτερα τα λιγότερο δυνατά στρώματα”.

Τα όπλα
“Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει το ισχυρό χαρτί
του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης”.
Αυτό τονίζουν με έμφαση οι αναλυτές του Δικτύου, παρά το γεγονός
ότι υπολείπεται σταθερά σε όλους
τους τομείς από τον Κ. Μητσοτάκη, αλλά διατηρεί ακόμα ισχυρό
προφίλ. Σε αντίθεση με τα όσα
συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου
πέραν του Τσίπρα το χάος, στη
Νέα Δημοκρατία οι πολίτες εκτιμούν πως εκτός του κ. Μητσοτάκη υπάρχουν κι άλλα στελέχη, οι
οποίοι προσθέτουν πόντους. Και
βέβαια σημαντικό ρόλο παίζουν οι
θέσεις του κόμματος για την Ανάπτυξη και ότι αποτελεί εναλλακτική λύση και κυρίως ελπίδα.
“Συμπερασματικά, ο ΣΥΡΙΖΑ ως επιλογή άμεση, ή ως έμμεση αναγωγή
μέσω συνθημάτων, πολιτικών προταγμάτων και συνδηλώσεων βρίσκεται
πέριξ του 20-23%. Η Ν.Δ. υπό το ίδιο
πρίσμα είναι σαφώς άνω του 31-33%.
Αυτό είναι το ποσοτικό φάσμα και με
βάση αυτό, εκτιμάται ότι η πτώση του

ΣΥΡΙΖΑ δεν θα οδηγήσει σε συντριβή, ενώ για τη Ν.Δ. είναι στη διακριτική της ευχέρεια αν θα αποτελέσει
σκαλοπάτι για παραπάνω”.

Το Κίνημα Αλλαγής
Αρκετές φορές (σε βαθμό παρεξηγήσεως) στο παρελθόν το Δίκτυο
είχε επισημάνει στις αναλύσεις
του, ότι ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ανασύνθεση μέσω ενός νέου φορέα. Και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις αναλύσεις “η κα.
Γεννηματά πραγματοποιώντας ιστορικές υπερβάσεις απέναντι στην αδυσώπητη πραγματικότητα της καλπάζουσας ανυπαρξίας που πλησίαζε επικίνδυνα το ΠΑΣΟΚ, κέρδισε την ηγεσία του νέου «πολυμετοχικού φορέα». Όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ακόμη ένα 40% του
εκλογικού σώματος δεν αναγνωρίζει το Κίνημα Αλλαγής ως λύση.
Παρά ταύτα οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν πως το Κίνημα Αλλαγής
ναι μεν θα καταγράψει καλύτερο
ποσοστό στις επόμενες εκλογές,
αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αμφιβολία για το εάν θα διατηρήσει
την ενότητα του, καθώς οι πρωταγωνιστές έχουν διαφορετική στόχευση. “Το μόνο βέβαιο”, εκτιμούν
οι αναλυτές είναι πως “έχει ανεβάσει τη συσπείρωση του χώρου, έχει
ρίξει τις γέφυρες προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
και θεωρητικά μπορεί να θεωρείται ανεπιφύλακτα το τρίτο κόμμα”.
Οι αναλυτές, πάντως, επισημαίνουν πως έχουν “ανακαλύψει” ένα
ενθαρρυντικό εύρημα που δεν είναι άλλο από το ότι το 80% των πολιτών λέει «ναι» στην παραγωγική
αφύπνιση, χωρίς όμως να διευκρινίζεται τι συνιστά αυτή.
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• Παρ’ότιοΠάνοςΚαμμένοςέχεικάνειουκολίγεςπολιτικέςκυβιστήσεις
σταχρόνιατηςσυγκυβέρνησης,στηνΝέαΔημοκρατία εκτιμούν ότι η μη λύση στο
ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ μπορεί να αποτελέσει θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων
Περιοδείεςσεκάθεγωνιά
τηςΕλλάδαςκαιεπισκέψειςσεπεριοχές-«κλειδιά»
στολεκανοπέδιοΑττικής
σχεδιάζουν ο Κυριάκος
Μητσοτάκηςκαιοιστενοί
συνεργάτες του για τις
πρώτες εβδομάδες του
2018.Μίαχρονιάεκλογική,όπωςτουλάχιστονυποστηρίζουνσεσυζητήσειςμεδημοσιογράφους,
κορυφαίαστελέχητηςΝέαςΔημοκρατίας.

ΚΥΡΙΑΚΟΣΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Ανδενμπορούν,
αςπαραιτηθούν»

Ρεπορτάζ:
ΚώσταςΠαπαδόπουλος

Τ

ην άποψη αυτή έρχεται
να ενισχύσει η διαφωνία που φαίνεται πως
υπάρχει ανάμεσα στους
δύο κυβερνητικούς εταίρους για την διαχείριση στο
Σκοπιανό, ένα θέμα που από το
1993 μέχρι και σήμερα έχει προκαλέσει αρκετές αναταράξεις στο
πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δεν
είναι τυχαίο πως από την Πειραιώς επιμένουν να κρατούν ψηλά το
ζήτημα και ξεκαθαρίζοντας προς
κάθε κατεύθυνση ότι δεν υπάρχει
περίπτωση στήριξης της κυβέρνησης –όποια απόφαση κι αν ληφθεί– χωρίς θετική ψήφο και από
τους ΑΝ.ΕΛ. του Πάνου Καμμένου.
«Δεν νοείται εθνική συνεννόηση
χωρίς να υπάρξει προηγουμένως συγκεκριμένη και συμφωνημένη πρόταση από τους δύο κυβερνητικούς
εταίρους», διαμηνύει ο
Κυριάκος ΜητσοτάΝΤΟΡΑ
κης ακυρώνοντας
ΙΑΝΝΗ
Γ
Ο
Κ
Α
Π
έτσι το σενάριο για
Μ
σύγκληση του Συμβουλίου ΠολιτιΝτόρα
κών Αρχηγών υπό
Μπακοτον Πρόεδρο της Δηγιάννη που δημοκρατίας: «Αν δεν μπολώνει: «Η Νέα Δημοκραρούν να συμφωνήσουν οι κ.κ. Τσίτία τον τυχοδιωκτισμό και την ανευπρας και Καμμένος για ένα μείζον ζήθυνότητα της κυβέρνησης δεν θα τον
τημα εθνικής σημασίας, ας παραιτηκαλύψει με την ψήφο της. Θέλω να είθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
μαι πολύ ξεκάθαρη πάνω σε αυτό»,
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
με την πρώην υπουργό ΕξωτεριΣτο ίδιο μήκος κύματος και η

υνη
«Επικίνδ η»
σ
κυβέρνη



κών να προσθέτει: «Η κυβέρνηση,
από την ώρα που δεν έχει μία ενιαία
γραμμή πάνω σε ένα τέτοιο σοβαρό εθνικό θέμα, πρέπει να φύγει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Είναι μία επικίνδυνη κυβέρνηση, η οποία δεν αντιλαμβάνεται το βάρος της
ευθύνης της στην διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Και αυτό είναι μία

ΠΡΟΘΕΣΗΤΟΥΚΥΡΙΑΚΟΥΜΗΤΣΟΤΑΚΗΕΙΝΑΙ
ΝΑΜΗ«ΧΑΡΙΣΕΙ»ΣΤΟΥΣΑΝ.ΕΛ.ΤΟΔΕΞΙΟΠΟΛΙΤΙΚΟΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ,ΓΙ’ΑΥΤΟΚΑΙΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙΠΩΣ
ΗΟΠΟΙΑΣΥΜΦΩΝΙΑΘΑΕΧΕΙΚΑΙΤΗΝΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΟΥΥΠΕΘΑ

βαριά κουβέντα που λέω, αλλά σας
την λέω με παρρησία και πολύ ξεκάθαρα».
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο πρόεδρος της
Ν.Δ. βρέθηκε να
κρατάει στα χέρια
του μία «καυτή πατάτα», καθώς από

την μία έχει δημόσια ταχθεί υπέρ
της ευρωπαϊκής προοπτικής των
δυτικών Βαλκανίων (άρα και της
ΠΓΔΜ), από την άλλη δεν μπορεί
να παραδώσει το δεξιό ακροατήριο στον Πάνο Καμμένο. «Είναι
σαφής η πρόθεση των ΑΝ.ΕΛ. και
προσωπικά του υπουργού Εθνικής Άμυνας να βγουν από το κάδρο και να
ψηφοθηρήσουν», σχολιάζουν βουλευτές της «γαλάζιας» παράταξης από τη Βόρειο Ελλάδα.

Νόμος και τάξη
Η βόμβα στο Εφετείο Αθηνών, η
επίθεση του Ρουβίκωνα στην ισραηλινή πρεσβεία, η διαμάχη κυβέρνησης-δικαστών, είναι «βούτυρο στο ψωμί» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει ψηλά στην ατζέντα του το δίπτυχο Ασφάλεια και Δικαιοσύνη.
Όπως εκτιμούν στενοί συνεργάτες του προέδρου της Ν.Δ., το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τα
προβλήματα στους δύο αυτούς τομείς θα οξυνθούν, με ευθύνη του
ετερόκλητου συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., δίνοντας ευκαιρία
στην «γαλάζια» παράταξη να κερδίσει πόντους. «Η μεγαλύτερη ζημιά
που έχουν κάνει οι κ.κ. Τσίπρας και
Καμμένος, είναι ότι έχουν νομιμοποιήσει με την ανοχή τους την βία», σημείωνε κορυφαίο στέλεχος του
«γαλάζιου» επικοινωνιακού επιτελείου, μία δήλωση-αιχμή για τον
αν. υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα.
Στην Πειραιώς εκτιμούν ότι όλες αυτές οι επιθέσεις και η ανασφάλεια δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ζωή των πολιτών
που μένουν σε περιοχές που έχουν
δοκιμαστεί πιο πολύ από την κρίση (π.χ. Δυτική Αττική), ενώ εκτός
από το προφανές ζήτημα Δημοκρατίας που τίθεται, δημιουργούν
πρόβλημα και στην οικονομία.
Παράλληλα τα «γαλάζια» στελέχη
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και το
ότι η κυβέρνηση έχει βάλει
«απέναντι» τόσο την Δικαιοσύνη, όσο και
την Αστυνομία. Ιδίως ο Πάνος
Καμμένος είναι σε
ανοιχτό πόλεμο με
τους συνδικαλιστές
των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι τον κατηγορούν για μεροληπτική
στάση υπέρ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων όσον αφορά
την υλοποίηση των αποφάσεων
του ΣτΕ για το μισθολόγιο.
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Το μήνυμα με
τις Κορυσχάδες...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Καζαμίας

Άντε με το καλό να δούμε και πάλι
τον Μιχελογιαννάκη σε μία
επαναστατική πράξη

Η... αγρανάπαυση του σύντεκνου
Η αλήθεια είναι ότι μας έλλειψε. Η επαναστατική του ρητορεία και οι φανφάρες του. Ο λόγος για τον Γιάννη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος μετά από
μακρά περίοδο... αγρανάπαυσης επανήλθε δριμύτερος. Ο εξ Ηρακλείου
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επανέκαμψε, εκφράζοντας την διαφωνία του με
την τροπολογία για τους πλειστηριασμούς, και στην κυβέρνηση εκτίμησαν την… ησυχία που είχαν τόσο καιρό: τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στον βουλευτή και, σαν να μην έφτανε αυτό, στο τέλος απουσίασε από την Βουλή επιδεικτικά, στέλνοντας μήνυμα διαφοροποίησης από την
κυβερνητική πλειοψηφία. Και φυσικά την κρίσιμη ώρα της ψηφοφορίας
άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Έτσι και το σώου έκανε και δεν μπορούν να
του πουν ότι ψήφισε κατά της κυβέρνησης. Άβυσσος η πολιτική σταθερότητα του σύντεκνου...

Ο Βασίλης Λεβέντης όπως το πάει στο τέλος θα
εξελιχθεί στον ζωντανό
Καζαμία του πολιτικού
συστήματος. Διαφορετικά, πώς μπορεί αλλιώς
να αναφερθεί κάποιος
στις προβλέψεις του. Ο
πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων τώρα προέβλεψε πως τον Αύγουστο θα γίνουν εκλογές
και ότι ο Κώστας Καραμανλής θα επιστρέψει
στην ηγεσία της Ν.Δ.

Ρύθμιση
Από το υπουργείο Δικαιοσύνης λένε πως σύντομα θα φέρουν νομοθετική ρύθμιση για το «πόθεν έσχες», με την οποία
θα ξεπερνιούνται οι
σκόπελοι του ΣτΕ. Μένει
να δούμε εάν το καταφέρουν.

Ανεξάρτητος

Ζήτησε δημοψήφισμα
Από την πρώτη ημέρα που έγινε γνωστό ότι η Φώφη Γεννηματά και ο Σταύρος Θεοδωράκης είχαν
προσυμφωνήσει τα βήματα της επόμενης ημέρας,
τόσο με την μη ενοποίηση των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, όσο και με το όνομα Κίνημα Αλλαγής, η
ΔΗΜ.ΑΡ. διαμαρτύρεται με το παραμικρό. Έτσι, τώρα ο
Θανάσης Θεοχαρόπουλος ζήτησε και μάλιστα κατά την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του νέου φορέα να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα, προκειμένου να αποφασίσει η βάση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Κι όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ., «τη
μετεκλογική μας στάση, όταν έρθει εκείνη η στιγμή και τεθεί θέμα, προτείνουμε να την αποφασίσει η βάση όλης της κεντροαριστεράς με δημοψήφισμα. Πρέπει και εμείς να υιοθετήσουμε τις βέλτιστες δημοκρατικές πρακτικές, ώστε οι κρίσιμες αποφάσεις στα σοβαρά θέματα να λαμβάνονται συλλογικά από την βάση». Στην Αγ. Κωνσταντίνου εκτιμούν
πως ένα τέτοιο δημοψήφισμα θα δώσει άλλη δυναμική στις αποφάσεις του φορέα και για τον λόγο αυτό αναμένεται η πρόταση αυτή να
έρθει στο επικείμενο συνέδριο.

Κυκλοφορεί εσχάτως το
σενάριο ότι ο Γαβριήλ
Σακελλαρίδης θα είναι
εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος για τον δήμο Αθηναίων. Όχι με την
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ανεξάρτητος.
Κι αυτό το σενάριο έχει
προκαλέσει ταραχές
στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τις Κορυσχάδες, την έδρα της
«κυβέρνησης του βουνού», επέλεξαν για τις διακοπές των Χριστουγέννων ο Νίκος Φίλης
και ο Πάνος Σκουρλέτης με τις
οικογένειές
τους. Προφανώς εκτός από τις
γιορτινές διακοπές ήθελαν με
την επίσκεψή τους να τιμήσουν
την ιστορία της συγκεκριμένης
περιοχής. Με δεδομένο ότι τον
τελευταίο καιρό οι πολιτικές συμπτώσεις μεταξύ του πρώην υπουργού Παιδείας και του υπουργού Εσωτερικών είναι πολλές, η
συνύπαρξή τους στην ιστορική πόλη της Ευρυτανίας έχει την δική της
σημασία και τις δικές της εσωκομματικές αναφορές. Βεβαίως, στις
Κορυσχάδες βρέθηκε και ο υφυπουργός Επενδύσεων, Στέργιος Πιτσιόρλας, αλλά με διαφορετική παρέα.

Απόδραση στον «Μύλο
των Ξωτικών»
Με την οικογένειά της πέρασε τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων η Φώφη Γεννηματά, που βρήκε ευκαιρία για μία μικρή
απόδραση από την ασφυκτικά γεμάτη καθημερινότητά της. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
και νεοεκλεγείσα στην ηγεσία τού υπό συγκρότηση
φορέα της Κεντροαριστεράς, επισκέφθηκε μαζί με την οικογένειά της τα Τρίκαλα, φιλοξενούμενη του προσωπικού της
φίλου Γιώργου Ηλιάδη. Μάλιστα, η Φώφη Γεννηματά δείπνησε το βράδυ του Σαββάτου σε γνωστό bar restaurant της
πόλης με τα μέλη της οικογένειάς της, αλλά και φίλους τους, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής, παραμονής Χριστουγέννων, επισκέφθηκε με τα παιδιά της τον φημισμένο πλέον «Μύλο
των Ξωτικών» στα Τρίκαλα, που συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες από όλη την χώρα και όχι μόνο αυτές τις ημέρες…

Ψήφος εμπιστοσύνης
στον Πατούλη
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο Γιώργος
Πατούλης αφήνει το Μαρούσι και στις
επόμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση στοχεύει τον δήμο της Αθήνας.
Το εάν τελικά λάβει το χρίσμα από την
Ν.Δ. είναι άγνωστο ακόμη. Το σίγουρο είναι
ότι ο δήμαρχος άκουσε με ικανοποίηση τον
εκ των αντιπροέδρων Άδωνι Γεωργιάδη να τον εκθειάζει στην ομιλία του στο συνέδριο της Ν.Δ., κάτι που το
μετέφρασε ως ψήφο εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Ο Πατούλης γυρίζει όλη την Ελλάδα και βοηθάει τους φτωχούς». Και οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν ότι εάν ο Πατούλης δεν επιλεγεί για την Αθήνα, τότε μάλλον θα
είναι υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής.
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• ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ: Στο Πολιτικό Συμβούλιο του νέου φορέα
της Κεντροαριστεράς συμφωνήθηκε στις προσυνεδριακές διαδικασίες
ότι πρέπει να αποφευχθούν γκρίνιες και καταγγελίες

Μεγάλες οι προσδοκίες,
απαγορεύονται τα λάθη
Μπορεί ακόμα να μην έχει συγκροτηθεί ως κόμμα το Κίνημα Αλλαγής στον χώρο της Κεντροαριστεράς, όμως οι
προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί είναι μεγάλες. Δεν
είναι τυχαίο ότι τουλάχιστον 4 στους 10 πολίτες (σ.σ. στο
σύνολό τους και όχι μεταξύ των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της Κεντροαριστεράς) ζητούν, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, να κινηθεί
αυτόνομα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Δ

ιά στόματος της ίδιας
της Φώφης Γεννηματά, έχει γίνει απολύτως σαφές πως το
Κίνημα Αλλαγής στοχεύει σε αυτόνομη πορεία και σε
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας, με τελικό
σκοπό την προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι
φορές, που η νικήτρια των ενδοπαραταξιακών εκλογών για την ηγεσία του χώρου έχει αντιστρέψει
σε ομιλίες της το ερώτημα, υποστηρίζοντας πως, από την στιγμή
που ο χώρος της θα καταθέσει μία
ολοκληρωμένη πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης, θα πρέπει ο
ΣΥΡΙΖΑ και η Ν.Δ. να τοποθετηθούν κατά πόσον θα ήθελαν να
συμβάλουν στην υλοποίησή της.
Έχει ξεκαθαρίσει, εξάλλου, τόσο η
ίδια, όσο και άλλα κορυφαία στελέχη του χώρου, ότι δεν προτίθενται να γίνουν δεκανίκι ούτε του
ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Ν.Δ., κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα για λαϊκισμό και νεοφιλελεύθερες πολιτικές υπό τον μανδύα της δήθεν Αριστεράς και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εμμονή
σε συντηρητικές επιλογές.
Την ίδια ώρα στο επιτελείο της
κας Γεννηματά είναι διάχυτη η ικανοποίηση και ομιλούν για δικαίωση για τον διμέτωπο αγώνα
που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ
καιρό η επικεφαλής του Κινήματος
Αλλαγής. Έτσι, αμέσως μετά τις
γιορτές, το Κίνημα Αλλαγής θα ε-

ντείνει την πολιτική του πρόταση
με εξειδικευμένες απαντήσεις σε
θέματα που απασχολούν τους πολίτες, θέλοντας με αυτό τον τρόπο
να πείσει ότι διαθέτει σωστή εναλλακτική πρόταση τέτοια που να είναι ικανή για να μεγαλώσει τον
βαθμό εμπιστοσύνης των πολιτών.

Αναμένουν εξελίξεις…
Οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων στο Κίνημα Αλλαγής εκτιμούν πως το 2018 θα είναι έτος
πολιτικών εξελίξεων και πιθανότατα χρονιά πρόωρων εθνικών εκλογών. Χαρακτηριστικά στο Πολιτικό Συμβούλιο ειπώθηκε πως
«ο κ. Τσίπρας στρώνει το χαλί με τις
παροχές που έχει ξεκινήσει να δίνει
ως μάγος με τα δώρα σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες». Ήδη με την φορολοταρία, που η κλήρωση έγινε παραμονή Χριστουγέννων μοιράζοντας χιλιάρικα, έδωσε την ευκαιρία στο Κίνημα Αλλαγής να χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα ως
«τον μέγα πολιτικό που με λαϊκισμό
και λογικές φιλοδωρήματος επιχειρεί
να κλέψει την παράσταση νομίζοντας
πως με αυτόν τον τρόπο θα ξεγελάσει
τους πολίτες».
Όπως λένε από την Χαριλάου
Τρικούπη, στο αμέσως προσεχές
διάστημα αναμένουν ευρεία επίθεση από την κυβέρνηση. Ήδη στο
διαδίκτυο, τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ξεκινήσει πόλεμο στο Κίνημα Αλλαγής. Κι όπως αναμένουν
στον νέο φορέα, θα επιχειρηθεί με
κάθε τρόπο να καμφθεί η δημοσκοπική δυναμική που εμφανίζει

το Κίνημα Αλλαγής και από το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να εκτοξευτεί επίθεση σε πολλά επίπεδα.
Ο μεγαλύτερος εξ αυτών των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πολιτικός επαναπατρισμός των ψηφοφόρων που επιστρέφουν απογοητευμένοι από τον
κ. Τσίπρα στην παλαιά πολιτική
τους στέγη.

Το συνέδριο
Με βάση, λοιπόν, αυτά τα δεδομένα όλοι στο Πολιτικό Συμβούλιο
του Κινήματος Αλλαγής συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να γίνει το παραμικρό λάθος στις προσυνεδριακές διαδικασίες και να αποφευχθούν γκρίνιες και καταγγελίες.
Όλες οι διαδικασίες θα προχωρήσουν με βάση την συμφωνία για
την σύνθεση των οργάνων, η οποία θα είναι στα ακόλουθα ποσοστά: Από το ΠΑΣΟΚ θα προέρχονται το 45% των μελών των οργάνων, από το Ποτάμι το 20%, από
το ΚΙΔΗΣΟ το 15%, από την
ΔΗΜ.ΑΡ. το 10%, ενώ άλλο ένα

10% θα προέρχονται από τις Κινήσεις των Πολιτών, την ΕΔΕΜ
και τους ανεξάρτητους.
Όσον αφορά το συνέδριο, το
50% θα είναι εκλεγμένοι ανά καλλικρατικό δήμο και δικαίωμα εκλογής θα έχουν τόσο οι 77.000
που γράφτηκαν μέλη στις εκλογές
του Νοεμβρίου όσο και οι υπόλοιποι 140.000 φίλοι. Το άλλοι 50%
θα είναι οι λεγόμενοι «θεσμικοί», όπως συνέβη και στο συνέδριο της Συμπαράταξης τον περασμένο Ιούνιο, δηλαδή διορισμένοι
από τα κόμματα του χώρου, καθώς
και στελέχη φορέων, οργανώσεων, επιστημονικών συλλόγων και
επιμελητηρίων.

Το Ποτάμι
Στο μεταξύ με βάση τις δημοσκοπήσεις το μισό Ποτάμι δείχνει δυσθυμία να ακολουθήσει τον Σταύρο Θεοδωράκη στο εγχείρημα
του Κινήματος Αλλαγής. Γι’ αυτό
και ο κ. Θεοδωράκης τον Δεκέμβριο σε τρεις συναντήσεις με τα μέλη του κόμματος (Θεσσαλονίκη,

Πάτρα, Αθήνα) προσπάθησε να
πείσει τα μέλη. Μάλλον δίχως αποτέλεσμα.
Έτσι, ο επικεφαλής απέστειλε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ενημερωτικό σημείωμα, όπου καταλήγει πως στις 11 Φεβρουαρίου
θα συγκληθεί η ΜΕΣΥΑ (η αντίστοιχη κεντρική επιτροπή), προκειμένου να συζητηθούν όλα τα θέματα.
Στο ενημερωτικό σημείωμα ο κ.
Θεοδωράκης αναφέρει:
«Το Ποτάμι παραμένει πιστό στις
αρχές της ίδρυσής του και διατηρεί
στο ακέραιο το σύνολο των προγραμματικών θέσεών του. Αυτές αποτελούν
τον οδηγό της κοινοβουλευτικής δράσης του για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας της Βουλής, καθώς επίσης και το σημείο αναφοράς κατά τη
διαδικασία διαμόρφωσης της διακηρυκτικής φυσιογνωμίας του Κινήματος Αλλαγής.
»Το Ποτάμι προχωρά σε οργανωτική αναδιάρθρωση, τόσο σε θεματικό/τομεακό όσο και σε γεωγραφικό
επίπεδο, προκειμένου να δώσει την
ευκαιρία και σε νέες δυνάμεις που
προσέγγισαν για πρώτη φορά το Ποτάμι μέσω της ψήφου τους στις κάλπες για την ηγεσία του νέου φορέα.
»Το Ποτάμι προχωρά στη σύγκληση της Μεγάλης Συνάντησης των Αντιπροσώπων στις 11 Φεβρουαρίου
2017 προκειμένου να συζητήσει το
σύνολο των προκλήσεων που σχετίζονται με την πορεία του Κινήματος εντός του νέου φορέα και να οργανώσει
με τον βέλτιστο τρόπο την υποστήριξη
των θέσεων και αρχών του κατά τη
διαδικασία διαμόρφωσης της προγραμματικής ταυτότητας του νέου φορέα.
»Ας προχωρήσουμε μπροστά, όλοι
μαζί, με σύνεση και νηφαλιότητα στον
σχεδιασμό των επόμενων κινήσεών
μας. Ανοιχτά και συμπεριληπτικά, όπως ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα.
»Τα καλύτερα να είναι μπροστά
μας, στη στροφή του 2018».
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Την έχουν χαρακτηρίσει ως
αντισυμβατική ντίβα της
βουλής, ενώ οι πιο σκληροί πολέμιοί της την αποκαλούν «γραφική». η αλήθεια είναι ότι η Ραχήλ Μακρή έχει επιλέξει έναν μοναχικό δρόμο εναντίον
των μνημονίων, κατηγορώντας ως προσκυνημένους τον πρωθυπουργό,
τον πρώην πολιτικό της μέντορα πάνο Καμμένο, αλλά και συνολικά την ηγετική ομάδα του Μαξίμου. Λίγο πριν από το «αντίο» του
2017 η «α» φιλοξένησε την
πρώην βουλευτή και νυν επικεφαλής του «Μετώπου
Νίκης», η οποία στην χειμαρρώδη και εξαιρετικά
σκληρή ως προς τους αλλοτινούς συνοδοιπόρους
της συνέντευξη μίλησε για
όλους και για όλα.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης,
Μιχάλης Κωτσάκος,
Θεοδόσης παπανδρέου
• Κυρία Ραχήλ, πού θα σας
βρει πολιτικά το 2018;
«Στο Μέτωπο Νίκης, μια πρωτοβουλία
που ανέλαβα τον Μάρτιο του 2017.
Πρόκειται για ένα πολιτικό κίνημα το
οποίο παρουσιάστηκε στην σπηλιά
του Μελιδονίου στην Κρήτη την ημέρα της 25ης Μαρτίου. Κι αυτό διότι
ήθελα να συμβολίζει τον αγώνα που
δόθηκε για την ελευθερία. Τον ίδιο αγώνα που πρέπει να δώσουμε σήμερα
για την ελευθερία και την ανεξαρτησία».
• Ελευθερία και ανεξαρτησία
από ποιους; Είμαστε υποδουλωμένοι;
«Τον Ιούλιο του 2015 με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κατέλυσαν το
Σύνταγμα και την δημοκρατία. Οπότε
ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε είναι αγώνας για την αποκατάσταση της
δημοκρατίας. Υπάρχει μία μονοκρατορία, ένας δικτάτορας στην ουσία, ο
οποίος κάνει κουμάντο και έχει καταλύσει όλες τις υπόλοιπες εξουσίες. Η
Δικαιοσύνη είναι ξεκάθαρα χειραγωγούμενη από την παρέα του Μαξίμου
με εντολές ενός αρχηγού που στην ουσία, στο πρόσωπό του, έχουν συγκεντρωθεί η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία. Είναι, συνολικά, ένα σαθρό σύστημα. Σκεφτείτε ότι οι πολιτικοί διορίζουν ακόμη και τα μέλη της
Ακαδημίας Αθηνών! Γι’ αυτό δεν υ-
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• Η «Α» φιλοξένησε την πρώην βουλευτή και νυν επικεφαλής του «Μετώπου
Νίκης», η οποία στην χειμαρρώδη και εξαιρετικά σκληρή ως προς τους
αλλοτινούς συνοδοιπόρους της συνέντευξη μίλησε για όλους και για όλα

«Βιώνουμε την κατάλυση
της δημοκρατίας από
μια παρέα του Μαξίμου»
πάρχουν Ρίτσοι και Καζαντζάκηδες!
Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος του κινήματός μου. Και γι’ αυτό λέγεται Μέτωπο. Ο αγώνας δεν πρέπει να δοθεί
από κάποιον μόνο του, αλλά από σύνολο ανθρώπων καθαρών και έντιμων,
ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατία. Γι’ αυτό και συνεργάζομαι με το
Κίνημα για την Δικαιοσύνη με επικεφαλής τον εισαγγελέα κ. Σακκά και με
το Κόμμα των Πειρατών Ελλάδας».
• Αληθεύουν οι πληροφορίες
μας ότι ετοιμάζετε με τον κ. Σακκά προσφυγή στην Δικαιοσύνη;
«Μη έχοντας νομικές γνώσεις, βοηθώ
ερευνητικά τον εισαγγελέα κ. Σακκά
για την σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς στον Άρειο Πάγο για την καταστροφή στην Μάνδρα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε 2 παρουσιάσεις, μία
στην Αθήνα και μία στην Θεσσαλονίκη, γιατί το θέμα μπορούμε να το υπογράψουνε –και να γίνει και μαζική
μηνυτήρια αναφορά– και πολίτες,
γιατί αφορά όλους τους πολίτες και είναι θέμα που μπορεί να γίνει και στο
μέλλον σε όλη την Ελλάδα όπως έγινε
στην Αιτωλοακαρνανία. Διαπιστώσαμε ότι υπόπτως η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβίβασε την υπόθεση
αυτή σε αναρμόδιο εισαγγελέα, προφανώς για να κωλυσιεργήσουν την υπόθεση. Επίσης και οι εισαγγελείς δεν
έκαναν καλά την δουλειά τους. Έπρεπε, λ.χ., να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω
η κα Δούρου, κάτι που δεν συνέβη
παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε
η ίδια στον Άρειο Πάγο...»
• Πάντως, το πρόσφατο πόρισμα του κλιμακίου επιθεωρητών του γραφείου της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης δείχνει να την αθωώνει...
«Δεν την αθωώνει καθόλου. Ίσα-ίσα,
επιτείνει το θέμα αυτό... Γιατί ενισχύει το άρθρο 15 του ποινικού κώδικα ότι όλες οι φονικές κακοτεχνίες ήταν
στην απόλυτη γνώση της... Η περιφέρεια είναι υπεύθυνη μαζί με τις υπηρεσίες και μαζί με τον εισαγγελέα να

ξηλώνουν τις κακοτεχνίες που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια επεισόδια. Επίσης, στις 6 Νοεμβρίου στο περιφερειακό συμβούλιο, έχει δηλώσει
στους πολίτες ότι είναι πανέτοιμη η
περιφέρεια για να αντιμετωπίσει την
κακοκαιρία…»
• Ισχύει ότι ετοιμάζετε παρέμβαση και για τον ΟΛΘ;
«Έχω βρει έγγραφα για την εταιρεία
που υποτίθεται ότι έχει, που έχει ανακοινωθεί από δελτίο Τύπου του
ΤΑΙΠΕΔ τουλάχιστον. Το ταμείο έχει
ανακοινώσει τις εταιρείες, μία γαλλική, δύο γερμανικές και μία που φέρεται να είναι συμφερόντων του Ιβάν
Σαββίδη. Δεν ξέρω αν είναι συμφερόντων, πάντως δεν φαίνεται πουθενά το όνομά του, είναι μία offshore εταιρεία στην Κύπρο, μηδενικής σχεδόν αξίας και κτήσεων γύρω στις
€15.000. Αυτά θα κατατεθούν στον
αρμόδιο εισαγγελέα διαφθοράς για τα
περαιτέρω. Και στην οικονομική βέβαια εισαγγελία, γιατί αυτή η σύμβαση είναι βλαπτική και το γεγονός ότι
αυτός ο επιχειρηματίας ο συγκεκριμένος ακολουθείται συνεχώς από τον
συγκυβερνήτη Π. Καμένο δημιουργεί

υποψίες και υπόνοιες ότι υπάρχουν
και άλλου είδους σχέσεις».
• Οι προσωπικές σχέσεις των
δύο δεν είναι μυστικό….
«Προσωπικές σχέσεις υπάρχουν όταν
βγαίνεις για να φας και να πιεις. Όταν κατέχεις μια τέτοια θεσμική θέση,
δεν πηγαίνεις να συνοδεύσεις επιχειρηματία κατά την παραλαβή του νέου
του καναλιού. Ούτε στην Ζιμπάμπουε
δεν συμβαίνουν αυτά».
• Φάκελος πλειστηριασμοί: Τι
να πω αύριο στην μητέρα μου
που χρωστάει στην τράπεζα;
«Ότι της κλέβουν το σπίτι. Με την άδεια μιας κυβέρνησης που είχε ως σημαία της προεκλογικά το “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”. Βέβαια δεν
είναι καν στα χέρια τραπεζιτών, αν και
τα παίρνουν οι τράπεζες οι ίδιες. Είναι
στα χέρια των Fund. Ένα από αυτά τα
fund του Πόλσον είναι και μπλεγμένο με την Εθνική Πανγαία. Πολύ μεγάλο θέμα. Άρπαξαν όλη την ακίνητη περιουσία της ΕΤΕ. Αυτός ο οποίος
κρύβεται πίσω από αυτήν την εταιρεία
είναι ένα γραφείο στην Αγγλία που έχει τηλέφωνα, είναι οι λεγόμενες εταιρείες ραφιού, που έχουν μία έδρα κά-



Eιπε
για Σαββιδη
«η σύμβαση για ΟΛΘ
είναι βλαπτική και το
γεγονός ότι αυτός
ο επιχειρηματίας
ακολουθείται συνεχώς από τον συγκυβερνήτη πάνο Καμμένο δημιουργεί υποψίες και υπόνοιες ότι
υπάρχουν και άλλου
είδους σχέσεις»

που σε ένα εξωτικό νησί για να μην
φορολογούνται.
»Μπροστινός λοιπόν αυτής της εταιρείας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος διώκεται από τις αρχές της Αμερικής για απάτες και τον έπιασαν πρόσφατα κάπου στην Νέα Γουινέα.
»Αυτό λοιπόν είναι κλοπή εν γνώσει της κυβέρνησης και με την υπογραφή της. Εξήντα δισ. ευρώ περίπου
δόθηκαν στις 3 ανακεφαλαιοποιήσεις
των τραπεζών προκειμένου να γίνει
διαγραφή των κόκκινων δανείων. Οι
τράπεζες έχουν τα εργαλεία προκειμένου να γνωρίζουν ποιοι είναι οι μπαταχτζήδες και ποιοι δεν είναι.
»Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, που κατατέθηκαν στην Βουλή μετά από δική
μου αίτηση από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών το 2010,
αυτοί δεν ξεπερνούσαν το 2% των δανειοληπτών. Επί της ουσίας λοιπόν μιλάμε για δάνεια, τα οποία εκτινάχθηκαν με την κρίση στο 60% γιατί απλά
ο άλλος έχασε την δουλειά του. Ακόμα και έτσι όμως, οι τράπεζες έπρεπε
να καλέσουν τους δανειολήπτες και να
δώσουν την δυνατότητα να εξαγοράσουν το δάνειό τους στις τιμές που θα
δώσουν τα fund. Το οποίο φτάνει μέχρι και το 2% του αρχικού ποσού.
Λάβετε υπόψη σας πως τα περισσότερα δάνεια έχουν επί της ουσίας αποπληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση με
τα 60 δισ. ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης έχουν αποπληρωθεί. Όπως και
με το PSI. Να σας πω εδώ ότι όλα αυτά έγιναν για να δοθεί –υποτίθεται–
ρευστότητα στις τράπεζες. Μόνο που
εγώ δεν μπόρεσα να βρω πουθενά εγγεγραμμένα τα 60 δισ. σε καμία από
τις τέσσερις τράπεζες. Αντίθετα βρήκα
και κατέθεσα στην Βουλή, κάπου το
2013, τα έγγραφα με τα οποία η EFG
έβγαλε περίπου 20 δισ. ευρώ σε ένα
Private Bank.
»Επίσης, είναι ένα ερώτημα πώς
μέσω του ΤΧΣ υφαρπάχθηκαν με τον
τρόπο που έγινε και στην Κύπρο όλες
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«ΕΠΡΕΠΕ, Λ.Χ., ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ Η Κα ΔΟΥΡΟΥ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΣΥΝΕΒΗ(…) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΝΑ ΞΗΛΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ»

οι τραπεζικές μετοχές που είχε στα χέρια του το ελληνικό δημόσιο. Μιλάμε
για μια απόλυτη κλοπή και η εθνικοποίηση ήταν από τα πρώτα πράγματα
που θα έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στο πρόγραμμα της αλλά αυτό δεν έγινε γιατί τα
βρήκαν προφανώς με τους τραπεζίτες.
Ίσως έτσι εξηγείται πως κάποιοι διαθέτουν εκατομμύρια ευρώ δανείων. Έχουμε δει ας πούμε υπουργό της κυβέρνησης, να έχει περίπου 700.000
ευρώ και καταθέσεις στο εξωτερικό,
στην Μολδαβία. Έχουμε δει τον Τ.
Κουΐκ που έχει περίπου 1 εκατ. ευρώ
οφειλές και σε δάνεια. Δάνεια διακανονισμένα όταν για 1000 ευρώ σου
παίρνουν το σπίτι».
• Υποστηρίζετε πως βιώνουμε
την κατάλυση της δημοκρατίας
από μια παρέα του Μαξίμου.
Τέτοια φαινόμενα δεν είχαμε
και με προηγούμενες κυβερνήσεις;
«Ήδη από το 2012 που έχω προσωπικά άποψη, υπήρχε μια ολίσθηση
που οδηγούσε σε άσχημους ατραπούς. Εμένα π.χ. μου έχουν κόψει ερώτηση στην βουλή ενώ σε άλλη άλλαξαν τον τίτλο!»
• Να πάμε στο κομβικό δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015;
«Τα δημοψηφίσματα είναι δημοψηφίσματα. Ο λαός αποφάσισε όχι στα
μνημόνια και όχι σε εξόδους τις οποίες επικαλέστηκαν ψευδώς και εξαπάτησαν τον κόσμο – και ο κόσμος αποφάσισε ο ίδιος, όχι στα ξεπουλήμα-

τα, όχι στο ταμείο Σόιμπλε, όχι στο
μνημόνιο. Ήταν ξεκάθαρη η εντολή
του 62%. Όταν ψηφίζει ο Έλληνας πολίτης δεν μπορώ εγώ ως βουλευτής να
πάω ενάντια στην θέληση του».
• Υπήρχε άλλος δρόμος;
«Ναι, ο δρόμος που είχε αναπτυχθεί
καθαρά μέσα από τα προγράμματα τόσο των ΑΝΕΛ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά ήταν η λύση. Το πρώτο πράγμα
που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση από την πρώτη ώρα της εξουσίας, ήταν
η εθνικοποίηση των τραπεζών, που οι
τράπεζες έπρεπε να έρθουν στο φυσικό τους ιδιοκτήτη για να εξυγιανθούν
και να ελεγχθούν, στην ουσία, για λογαριασμό των πολιτών.
»Έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί η συνθήκη της Ε.Ε που προβλέπει την αναστολή των πληρωμών που αφορούν το
χρέος και η δημιουργία πραγματικής
επιτροπής για το χρέος, μέτρησης του
χρέους που δεν έγινε».
• Μήπως αυτά που περιγράφετε έπρεπε να έχουν γίνει τον Ιανουάριο και όχι εν μέσω οικονομικής ασφυξίας;
«Δεν υπήρχε θέμα οικονομικής ασφυξίας της χώρας. Είμαστε μέλος της
Ε.Ε. και οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε
minority blocking με χώρες που ήταν
με το μέρος μας. Έπρεπε να γίνει κατευθείαν η εγγραφή και η πίστωση
στον προϋπολογισμό των γερμανικών
αποζημιώσεων, το οποίο είχα σχεδιάσει μαζί με τον Νότη Μαριά ως μέλη
των ΑΝΕΛ. Άρα, λοιπόν, έπρεπε ο υ-

Η ΑΠΟΨΗ
πουργός Οικονομικών να τις κάνει απαιτητές. Επίσης είχα έρθει εγώ προσωπικά σε επαφές με μια πολύ μεγάλη δικηγορική εταιρεία, η οποία είχε
δεχθεί να αναλάβει για λογαριασμό
της χώρας τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τέτοια εντολή, παρόλο που προσπάθησα, δεν δόθηκε από κανέναν
στην κυβέρνηση. Αντίθετα, είδα να
γίνεται μία επιτροπή δήθεν Αλήθειας
για το Χρέος, που ήταν επιτροπή καθαρά της Κωνσταντοπούλου με εντολή
βέβαια της κυβέρνησης, όμως ήταν
λάθος πρακτική».
• Και πώς θα χρηματοδοτούσαμε την οικονομία; Θα κόβαμε νόμισμα;
«Τα περί κοπής νομίσματος χρησιμοποιήθηκαν εναντίον μου από την
Ν.Δ., και τώρα όταν βγάζω τα άπλυτα
της κυβέρνησης το χρησιμοποιούν για
να μου επιτεθούν με τον στρατό των
τρολ που πληρώνουν στο διαδίκτυο
και με τα ΜΜΕ που ελέγχουν. Προσπαθούν να με κάνουν να δείχνω γραφική... Το “κόβω χρήματα” στην τραπεζική ορολογία σημαίνει “εκδίδω
στους ισολογισμούς” γιατί το χρήμα
δεν έχει υπόσταση. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ο ELA. Είναι χρήματα που προβλέπονται στο καταστατικό της ΕΚΤ και στην συνθήκη της
Λισαβόνας. Είναι διαδικασία μέσω
της οποίας αποκτά ρευστότητα μια
τράπεζα. Βέβαια έχει μεγάλο επιτόκιο.
Αυτή ήταν η απάντησή μου όταν από
την Ν.Δ. στις εκλογές του Ιανουαρίου
του 2015 έκαναν λόγο για έλλειψη
ρευστότητας. Δεν μιλώ για δραχμές,
δεν μιλώ για παραγωγή χρήματος. Μιλώ για ευρώ και μιλώ για την ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού που
προβλέπεται ξεκάθαρα σε τέτοιες περιπτώσεις ρευστότητας».
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«Στην διαπραγμάτευση πήγε μόνος του
ο Τσίπρας με τον Παππά»
• Στις επόμενες εκλογές,
όποτε και αν γίνουν αυτές,
γιατί να συνταχθεί κάποιος με το «Μέτωπο Νίκης»
και την Ραχήλ Μακρή;
«Γιατί απλά δοκιμαστήκαμε όλοι
στην πράξη. Ακόμα και το ΚΚΕ
και η Χρυσή Αυγή κινήθηκαν ασφαλώς ως αντιπολίτευση. Εγώ
ήμουν κυβερνητική βουλευτής. Είχα ευθύς εξαρχής ξεκαθαρίσει πως πολιτεύτηκα με συγκεκριμένο πρόγραμμα και κάθε άλλη επιλογή θα οδηγούσε στην παραίτησή μου. Αυτό που ζητήσαμε και από τον Τσίπρα τότε
όσοι υποστηρίξαμε το “όχι”. Εκείνος επέλεξε να υποκύψει στήνοντας την
εικόνα του καλού παιδιού. Και ο έρπης ήταν ψέματα και οι 17 ώρες της
διαπραγμάτευσης ήταν ψέματα. Δεν αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που είχε. Δεν αξιοποίησε καν εκείνους που είχαν φτιάξει το πρόγραμμα που εκείνος χρησιμοποίησε. Στην διαπραγμάτευση πήγαινε μόνος
του με τον Παππά, χωρίς να έχουν γνώσεις οικονομικών και τραπεζικής.
Όλοι αυτοί που έφτιαξαν το τραπεζικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή για το
χρέος επίσης απομακρύνθηκαν από το κόμμα. Μόνος του λοιπόν στόχος ήταν να υφαρπάξει τις ψήφους των πολιτών. Το κατάλαβα από την σύνθεση
του υπουργικού συμβουλίου και τους διαπλεκόμενους που έφερε. Εκτελούσε εντολές από κάποια κέντρα. Κορόιδεψε τον κόσμο ότι θα μας έβγαζαν από την Ευρωζώνη. Με ποιον τρόπο θα γινόταν αυτό, διερωτώμαι
εγώ. Και βρήκε στήριγμα στους πάντες. Ακόμα και στο ΚΚΕ που έπαιξε έναν σκοτεινό ρόλο. Το τρίτο μνημόνιο πήγε στην ολομέλεια της Βουλής με
το “παρών” του ΚΚΕ. Αν είχε καταψηφίσει στην επιτροπή δεν θα περνούσε. Όπως επίσης με την ψήφο του ΚΚΕ ή της Χρυσής Αυγής θα είχε γίνει η βίαιη προσαγωγή Στουρνάρα για την υπόθεση της Siemens. Όμως οι
εκπρόσωποι των δυο κομμάτων δεν παρέστησαν τότε στην αρμόδια επιτροπή. Ακόμα και στην συνάντηση των πολιτικών αρχηγών την 6η Ιουλίου
2015 υπό τον ΠτΔ με την απουσία του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίος δεν
είχε κληθεί, αγνοούμε τι συζητήθηκε γιατί δεν κρατήθηκαν πρακτικά! Βέβαια από το αποτέλεσμα, τα κείμενα του μνημονίου, καταλαβαίνουμε. Το
Μνημόνιο θα τελειώσει στην ουσία το 2045 και θα συσκεφθούν οι θεσμοί
για να εξετάσουν αν έχει αποπληρωθεί το 75% του χρέους, υπάρχει ανάπτυξη 3,5% και πλεόνασμα επίσης 3,5% που είναι αδιανόητο, τότε θα αποφασίσουν τι θα γίνει. Αυτό το διασφάλισαν σε αυτήν την σύσκεψη».

ΕΙΠΕ ΓΙΑ...
ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
↳ Τα κόκκινα δάνεια δεν είναι καν στα
χέρια τραπεζιτών, αν και τα παίρνουν οι
τράπεζες οι ίδιες. Είναι στα χέρια των
fund. Ένα από αυτά τα fund του Πόλσον
είναι και μπλεγμένο με την Εθνική
Πανγαία. Πολύ μεγάλο θέμα. Άρπαξαν
όλη την ακίνητη περιουσία της ΕΤΕ.
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
↳ Μέσω του ΤΧΣ υφαρπάχθηκαν
με τον τρόπο που έγινε και στην Κύπρο
όλες οι τραπεζικές μετοχές που είχε
στα χέρια του το ελληνικό δημόσιο.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
↳ Έχουμε δει ας πούμε υπουργό
της κυβέρνησης, να έχει περίπου 700.000
ευρώ και καταθέσεις στο εξωτερικό, στην
Μολδαβία. Έχουμε δει τον Τ. Κουΐκ που
έχει περίπου 1 εκατ. ευρώ οφειλές και
σε δάνεια. Δάνεια διακανονισμένα όταν
για 1000 ευρώ σου παίρνουν το σπίτι.

ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
↳ Έπρεπε να γίνει κατευθείαν η εγγραφή
και η πίστωση στον προϋπολογισμό των
γερμανικών αποζημιώσεων, το οποίο είχα
σχεδιάσει μαζί με τον Νότη Μαριά ως μέλη
των ΑΝΕΛ. Άρα, λοιπόν, έπρεπε ο υπουργός Οικονομικών να τις κάνει απαιτητές.
ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
KAI ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
↳ Εκείνος επέλεξε να υποκύψει στήνοντας
την εικόνα του καλού παιδιού.
Και ο έρπης ήταν ψέματα και οι 17 ώρες
της διαπραγμάτευσης ήταν ψέματα.
↳ Στην διαπραγμάτευση πήγαινε μόνος του
με τον Παππά, χωρίς να έχουν γνώσεις
οικονομικών και τραπεζικής.
↳ Κορόιδεψε τον κόσμο ότι θα
μας έβγαζαν από την Ευρωζώνη.
ΤO KKE
↳ Το τρίτο μνημόνιο πήγε στην ολομέλεια
της Βουλής με το “παρών” του ΚΚΕ.
Αν είχε καταψηφίσει στην επιτροπή
δεν θα περνούσε.
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αυτό που περίμενε η αγορά, εν προκειμένω η
ρύθμιση εξόφλησης σε
έως και 120 δόσεις των
οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, ήρθε στο
παρά 1΄ του καινούργιου χρόνου. αν, όμως,
κρίνουμε από τις επίσημες αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου στο
μέτρο, τότε τα χαμόγελα
είναι περιορισμένα και…
λιτοδίαιτα!

γκρινιαζει ο εμπορικος κοςμος για τις προνοιες του
νομοθετηματος αχτςιογλου KAI περιμενει νεο νομο
εντος του 2018

«Νηστίσιμη» η ρύθμιση
για οφειλές στα Ταμεία

Επιμέλεια:
νίκος τσαγκατάκης
πό το πρωί της Πέμπτης η υπουργική απόφαση για την ρύθμιση οφειλών (σ.σ. με
ανώτατο όριο τις €50.000) εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων
επαγγελματιών στα ασφαλιστικά Ταμεία φέρει τις υπογραφές
της υπουργού και του υφυπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου και Τάσου Πετρόπουλου. Για να υπάρχει μία τάξη
μεγέθους και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία του
ΕΦΚΑ, το «ταβάνι» των
€50.000... σκεπάζει περί τα 1,1
εκατομμύριο οφειλέτες, οι οποίοι χρωστούν αθροιστικά –μαζί
με τις προσαυξήσεις– ποσό άνω των 10 δισ. ευρώ. Το θέμα
είναι ότι οι πρόνοιες του νομοθετήματος Αχτσιόγλου σε μικρό βαθμό φαίνεται να ανακουφίζουν τις ανάγκες εμπόρων και
μικροεπιχειρηματιών. Αυτό
τουλάχιστον προκύπτει από τις
αντιδράσεις της ΕΣΕΕ που διά
του προέδρου της Βασίλη Κορκίδη είπε ότι τα 2/3 των μικρομεσαίων οφειλετών μένουν εκτός ρύθμισης. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ προανήγγειλε
πίεση στην κυβέρνηση, ώστε εντός του 2018 να ακολουθήσει
νέα υπουργική απόφαση για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ.
Πίσω τώρα στα της ρύθμισης
του υπουργείου Εργασίας, αυτή
αφορά πιο εξειδικευμένα τις εξής δύο περιπτώσεις:
i) Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφό-

Α



οι πρOνοιες του νομοθετHματος αχτςιOγλου ςε μικρO βαθμO φαIνεται να
ανακουφIζουν τις ανAγκες εμπOρων και μικροεπιχειρηματιων
σον: α) οι συνολικές οφειλές
τους προς όλους τους πιστωτές
τους δεν υπερβαίνουν τις
20.000 ευρώ, ή β) οι οφειλές
τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
ii) Φυσικά πρόσωπα χωρίς
πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα
(π.χ. δικηγόροι, αγρότες), υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν κά-

νει έναρξη εργασιών και ότι οι
οφειλές τους προς τους ΦΚΑ
δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές
που «γεννήθηκαν» έως τις
31/12/2016 και οι αιτήσεις θα
υποβάλλονται
έως
τις
31/12/2018, ηλεκτρονικά
προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Σημειώνεται ότι για την αξιο-

λόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Κριτήρια υπαγωγής και
πλήθος δόσεων

• Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει
θετικό αποτέλεσμα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων σε μία
τουλάχιστον από τις τελευταίες
τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
• Για οφειλές 20.000-50.000
ευρώ, πέρα από το ανωτέρω
κριτήριο, ο λόγος του χρέους,
αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι,
προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.
Σε ό,τι αφορά το πλήθος των
δόσεων, για οφειλές €3.000€50.000 ο μέγιστος αριθμός είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως €3.000 είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης
δεν μπορεί είναι λιγότερο από
τα 50 ευρώ. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι για ρύθμιση οφειλών
€3.000-€50.000 προβλέπεται
διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση
του υπουργείου Εργασίας δεν
Τα «κέρδη» για
αρκούν τα προαναφερτους
θέντα, καθώς θα
υπόχρεους
πρέπει να πληαποκλειεται
ρούνται και τα
Εκτός από
π αρ α κ ά τ ω
την τμημαη ρυθμιςη, αν…
κριτήρια:
τική εξόφληση
Η υπαγωγή οφειλών στην νέα
των ορύθμιση αποκλείεται, εφόσον η
φειλών
συνολική αξία των περιουσιακών
που δίνεται πλέον
στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά
στους
υ25 φορές μεγαλύτερη της
πόχρεους,
προς ρύθμιση οφειλής
στα ευεργετήματα της ρύθμισης συγκαταλέγονται και:
• Ο μη υπολογισμός περαιτέρω τόκων και προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής.
• Η χορήγηση στον οφειλέτη
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
• Η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.
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ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ ΝΑ ΓΛΙΤΩΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗΝ
ΠTΩΧΕΥΣΗ, ΤΟ «ΕΘΝΟΣ» –Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ– ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΑΝΩΘΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Όταν την προηγούμενη εβδομάδα γράφαμε στην
«Α» για την επόμενη –μετέωρη– ημέρα της ΣΕΚΑΠ επ’
αφορμή της δικαστικής επικύρωσης του προστίμου
των 38 εκατ. ευρώ, ο τίτλος «Σέρτικο σεκλέτι του Ιβάν στην ΣΕΚΑΠ» αφορούσε πρωτίστως τον ομογενή ιδιοκτήτη της καπνοβιομηχανίας. Δυστυχώς, με
την τροπή που πήραν τα
πράγματα, τα βαριά… σεκλέτια τα έχουν πλέον οι
εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να βρεθούν από την
μία στιγμή στην άλλη στον
δρόμο, με την ευθύνη του
«ναυαγίου» να παραμένει
για την ώρα ορφανή…
πιβεβαιώθηκαν πλήρως όλα τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ
που όλες τις προηγούμενες ημέρες έβλεπαν το «λουκέτο» να έρχεται
για την καπνοβιομηχανία της
Ξάνθης. Το πρωί της Πέμπτης
μετά και την συνεδρίαση του Δ.Σ.
της εταιρείας ήρθε απλώς η επιβεβαίωση: εφόσον δεν αποκατασταθεί άμεσα η επαπειλούμενη
αδυναμία λειτουργίας-πληρωμών της εταιρείας και δεν σβηστεί
το
πρόστιμο
των
€38.000.000 για παραβάσεις
του 2009 θα κατέβουν τα ρολά!
Παράλληλα, η διοικητική ομάδα
της καπνοβιομηχανίας εκτιμά
πως η εταιρεία πλέον αντιμετωπίζει ουσιαστικό θέμα πτώχευσης και για τον σκοπό αυτό όρισε
νομικό σύμβουλο (σ.σ. τον Σεραφείμ Σωτηριάδη, ιδρυτή της
δικηγορικής εταιρείας «Σεραφείμ
Σωτηριάδης και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων»), που εξειδικεύεται σε θέματα πτωχευτικού
δικαίου. Από την διοίκηση της εταιρείας έγινε, επίσης, γνωστό ότι νέος γενικός διευθυντής της
ΣΕΚΑΠ ορίστηκε ο κ. ΣταύροςΚωνσταντίνος Παπασπύρου.

E

Φιλί της ζωής
από το Πρωτοδικείο
Το επόμενο επεισόδιο στο επιχειρηματικό θρίλερ της ΣΕΚΑΠ παίχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευ-

ΣΕΚΑΠ: Ήξερε ο Ιβάν
ή τον «παραμύθιασαν»;
ής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Κομοτηνής. Εκεί οι νομικοί εκπρόσωποι της καπνοβιομηχανίας
αιτήθηκαν την χορήγηση προσωρινής διαταγής άμεσης άρσης των
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης
σε βάρος της ΣΕΚΑΠ προκειμένου μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση η εταιρεία να πάρει το φιλί της ζωής και να συνεχίσει την
ομαλή διακίνηση των προϊόντων
της. Τελικά, η...ανάνηψη επετέφθχη, καθώς ανεστάλη προσωρινά η απόφαση (σ.σ. η οριστική απόφαση θα βγει στις 17 Ιανουαρίου) για τον καταλογισμό του
προστίμου.
Στο πρακτικό κομμάτι αυτό σημαίνει ότι μετά την Πρωτοχρονιά
οι εργαζόμενοι της ΣΕΚΑΠ επιστρέφουν κανονικά για δουλειά,
ενώ στο νομικό πεδίο και ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στις
17/1/2018 θα παραμείνει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή της εταιρείας κατά της επίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για το ίδιο πρόστιμο.

Μάννα εκ… Μαξίμου;
Με λίγα λόγια, οι επιτελείς της

ΣΕΚΑΠ κρέμονται από τα χείλη
του πρωτοδίκη υπηρεσίας της Κομοτηνής για την (προσωρινή έστω) επιβίωση της καπνοβιομηχανίας, αν και οι πιο «ψαγμένοι»
λένε ότι στην ΣΕΚΑΠ τον Άγιο
Βασίλη της διάσωσης τον περιμένουν –μέρες που είναι– όχι από την Καισαρεία αλλά από την
Ηρώδου Αττικού και το Μέγαρο
Μαξίμου. Όταν, μάλιστα, οι γνώστες του παρασκηνίου ερωτώνται
πώς δικαιολογούν την εκτίμησή
τους, κλείνουν το μάτι και δείχνουν το πρωτοσέλιδο του «Ε-

ΘΝΟΥΣ» (ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη όπως και η ΣΕΚΑΠ) το
πρωί της Πέμπτης στο οποίο
προαναγγέλθηκε παρέμβαση της
κυβέρνησης. Υπό τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Επιχείρηση διάσωσης
για τους εργαζομένους της ΣΕΚΑΠ»,
η εφημερίδα κάνει λόγο για την
κραυγή αγωνίας των εργαζομένων, τον κίνδυνο της πτώχευσης
και τις επιπτώσεις αυτής στην τοπική οικονομία, με την σφήναπροφητεία «Έτοιμη να παρέμβει η
κυβέρνηση».
Οπότε το ερώτημα είναι: ξέ-

Άμεση λύση ζητά η τοπική κοινωνία στην Ξάνθη
Έκκληση για άμεση λύση στο θέμα της ΣΕΚΑΠ, ώστε η καπνοβιομηχανία να μην οδηγηθεί σε
πτώχευση, απευθύνει το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης με ψήφισμά του, που αποστέλλεται στον
πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής, τον υπουργό Οικονομίας και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Στο ψήφισμα, που εκδόθηκε μετά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΣΕΚΑΠ την
Πέμπτη, επισημαίνεται ότι «είναι τραγικό σήμερα να κινδυνεύει να βάλει λουκέτο μια υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση, που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ, απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους, συνεισφέρει εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στα δημόσια έσοδα και στα ασφαλιστικά ταμεία κι αποτελεί
οικονομικό και εργασιακό “πνεύμονα” για την Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή».
Στο κείμενο του ψηφίσματος, ο δήμαρχος Ξάνθης και το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, αλλά και την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το
μέλλον της ιστορικής καπνοβιομηχανίας. «Μια ιστορική εταιρεία, που διεσώθη μόλις χτες και μετετράπη από προβληματική και υπερχρεωμένη σε κερδοφόρα με αναπτυξιακή τροχιά, δυστυχώς
βρίσκεται και πάλι στο σημείο “μηδέν”, φορτωμένη από την περίοδο του 2009 με ένα υπέρογκο ποσό
προστίμου 38,2 εκατ. ευρώ (…) Η εταιρεία είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της περιοχής μας
και η απρόσκοπτη λειτουργία της είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καθώς προσφέρει άμεσα ή έμμεσα θέσεις εργασίας σε περισσότερες από 200 οικογένειες», υπογραμμίζεται στο ψήφισμα.

ρουν κάτι στο «ΕΘΝΟΣ» που δεν
ξέρει η κυβέρνηση; Ή μήπως η
κυβέρνηση έχει στα σκαριά κάποια πρωτοβουλία, την οποία έχει επικοινωνήσει στους διοικούντες την ΣΕΚΑΠ; Εν πάση περιπτώσει, όποιο κι από τα δύο
σενάρια επαληθευτεί, πάλι για
παρέμβαση με κυβερνητική
χροιά θα μιλάμε…
Ίσως, πάλι, η αλήθεια να κρύβεται στα ψιλά γράμματα. Τόσο
ψιλά σαν κι αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο αγοράς της
καπνοβιομηχανίας από τον Ιβάν
Σαββίδη, ο οποίος παρά τα περί
του αντιθέτου λεχθέντα φέρεται
να γνώριζε τους κινδύνους του
deal. Δεν το λέμε εμείς, το αποκάλυψε πριν από μερικούς μήνες
(σ.σ. τον Μάιο του 2017) η εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Η έντυπη ναυαρχίδα του συγκροτήματος Αλαφούζου έγραψε τότε –
επικαλούμενη έγγραφα που είχε
στην διάθεσή της– πως ο ομογενής επιχειρηματίας ρητώς γνωρίζει «την οικονομική κατάσταση και
τα στοιχεία της εταιρείας που είναι
αναγκαία για την υποβολή της οικονομικής του προσφοράς και ότι έχει
αποφασίσει και επιθυμεί να προχωρήσει στην εν λόγω συναλλαγή με
ό,τι αυτό συνεπάγεται, χωρίς να διατηρεί οποιοδήποτε δικαίωμα να
στραφεί κατά του πωλητή ή δικαίωμα τροποποίησης της δεσμευτικής
προσφοράς ή υπαναχώρησης από
τη σύμβαση…».
Αν στα παραπάνω προστεθεί
η συνήθης επιχειρηματική πρακτική η αγορά ενός brand να πηγαίνει «πακέτο» με την αγορά των
χρεών του, δύο είναι τα ενδεχόμενα: είτε ο Ιβάν Σαββίδης ήξερε ότι αγόραζε μία βιομηχανία
που δεν είναι ελεύθερη βαρών
(χρεών, προστίμων κ.λπ.), είτε
«παραμυθιάστηκε» ότι το πρόστιμο θα εξαφανιστεί με τον έναν τον
άλλον (κυβερνητικό;) τρόπο…
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point
Νέος πρόεδρος
ο Μιχαηλίδης
στην ΕΤΕ
Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το
2017, το δικό του «αντίο» είπε στην
Εθνική Τράπεζα ο Τάκης Θωμόπουλος, παραιτούμενος από την
θέση του ως πρόεδρος του Δ.Σ. της
ΕΤΕ. Έτσι, η καινούργια χρονιά θα
βρει την τράπεζα με νέο πρόεδρο
τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος
ορίστηκε ομόφωνα ως μη εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ., κι ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία
άνω των 30 ετών στον τραπεζικό
κλάδο, έχοντας αναλάβει ανώτατες
θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και
διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
Κατόπιν των παραπάνω, το Δ.Σ.
της ΕΤΕ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του έχει πλέον
ως εξής:
• Κώστας Μιχαηλίδης, πρόεδρος
Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
• Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό
μέλος.
• Δημήτριος Δημόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος.
• Παύλος Μυλωνάς, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
• Πέτρος Σαμπατακάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
• Arthur Michael Royal
Aynsley, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
• Marianne kland, ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος.
• Claude Piret, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
• Χάρης Μάκκας, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος.
• Eva Cederbalk, μη εκτελεστικό
μέλος.
•Παναγιώτα Ιπλιξιάν, εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
Στην θέση του γραμματέα Δ.Σ. και
επιτροπών Δ.Σ. ορίστηκε ο Παναγιώτης Δασμάνογλου, γενικός
διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της τράπεζας και του ομίλου.
Ν.ΤΣ.

of

view

«Καύσιμο»
παιχνιδιού,
χαράς και χαμόγελου!!!
ο όνομα της ΕΚΟ, της θυγατρικής στην εμπορία καυσίμων εταιρείας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι συνυφασμένο με την ποιοτική παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, σε όλη την διάρκεια της χρονιάς που σε λίγες ώρες
θα είναι παρελθόν η ΕΚΟ κατόρθωσε να γίνει το «καύσιμο» για το
παιχνίδι, την χαρά και το χαμόγελο χιλιάδων μαθητών σε ολόκληρη την χώρα.
Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι Έλληνες
καταναλωτές με την υλοποίηση διαδοχικών δράσεων για την κοινωνία και τους πολίτες, η ΕΚΟ αποφάσισε το 2017 να εστιάσει στα
παιδιά, μοιράζοντας σε διάφορα σχολεία ανά την επικράτεια ορισμένα από τα πλέον δημοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια, όπως
Scramble, Uno, Pictionary κ.ά..
Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τις αρχές του έτους, περισσότερα
από 100.000 παιχνίδια έχουν διανεμηθεί σε συνολικά 216 δημοτικά σχολεία της Αττικής, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, του Αιγαίου και άλλων περιοχών. Μάλιστα, οι άνθρωποι της ΕΚΟ συνόδευσαν τις ευχές τους μαζί με την υπόσχεσή τους να συνεχίσουν
να προσφέρουν στα παιδιά την χαρά που τους αξίζει!

Τ

Ο γενικός
διευθυντής
Εγχώριας
& Διεθνούς
Εμπορίας του
Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.,
Ρομπέρτο
Καραχάννας

Δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής με την υποστήριξη
Το πρώτο ενημερωτικό σεμινάριο ενόψει του διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής, έρευνας και καινοτομίας
FIRST® LEGO® League στην
Αθήνα πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα
με την υποστήριξη που «παραδοσιακά» παρέχει η
Eurolife ERB σε φορείς όπως
ο εκπαιδευτικός μη κερδο-

σκοπικός οργανισμός eduACT
– ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποστήριξης και λόγω
της άρτιας συνεργασίας που
είχαν το περασμένο καλοκαίρι ο τραπεζοασφαλιστικός
«βραχίονας» της Eurobank με
την eduACT, υλοποιήθηκε
πρόσφατα το εν λόγω σεμινάριο του Πανελλήνιου Διαγω-

νισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής FIRST® LEGO® League
για την περίοδο 2017-2018
που, μάλιστα, τελεί υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Η θεματική του πρώτου αυτού σεμιναρίου ήταν το
Hydro Dynamics και διενεργήθηκε από τον τοπικό συνεργάτη τής eduACT στην Α-

θήνα, που αποτελείται από
την ομάδα εκπαιδευτικών
Mathisis. Το ενημερωτικό σε-
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Δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή εποχή από την COSMOTE σε 1.800 επιχειρήσεις
Χιλιάδες επιχειρήσεις παρακολούθησαν τα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια #GrowYourBusiness της COSMOTE, που ολοκληρώθηκαν με
μεγάλη επιτυχία σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα και
Ηράκλειο Κρήτης. Οι συμμετέχοντες καλωσόρισαν ένθερμα την πρωτοβουλία της COSMOTE να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το σεμινάριο μέσω
live streaming. Το #GrowYourBusiness - Digital Training, παρακολούθησαν συνολικά 1.800 επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και
μεσαίες. Οι επιχειρήσεις που επέδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν
όσες έχουν ως δραστηριότητα το εμπόριο, την εστίαση και τον τουρι-

σμό, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή από τον κατασκευαστικό
κλάδο και τον χώρο της υγείας. Με την υψηλή συμμετοχή στα σεμινάρια
έγινε σαφής η ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν
πρόσβαση στην γνώση και τις ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιακή εποχή,
να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στην digital πραγματικότητα, το
ηλεκτρονικό εμπόριο και να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει
η χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων στην επιχείρησή τους.
Στο πλαίσιο του #GrowYourBusiness, η COSMOTE προγραμματίζει και
άλλες δράσεις με στόχο την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
τα μέσα και τις προηγμένες δυνατότητες της τεχνολογίας. Ν.ΤΣ.

H 11άδα των πρώτων
του επιχειρείν στην
Εξυπηρέτηση Πελατών

Στιγμιότυπα από την τελευταία
διανομή επιτραπέζιων
παιχνιδιών, στο 15ο Δημοτικό
Σχολείο Αμαρουσίου

της Eurolife ERB
μινάριο παρακολούθησαν οι
προπονητές και προπονήτριες
των ομάδων που θα διαγωνιστούν στο FLL Athens τον Φεβρουάριο του 2018, διεκδικώντας την θέση τους στον μεγάλο
τελικό του διαγωνισμού που θα
διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη το
διήμερο 3 και 4 Μαρτίου 2018
και ενημερώθηκαν για την διοργάνωση, έλυσαν τις απορίες και

μοιράστηκαν ιδέες και εμπειρίες
με παλιούς και νέους προπονητές του FLL. O πανελλήνιος διαγωνισμός είναι μέρος της παγκόσμιας διοργάνωσης ρομποτικής, με την μορφή διαγωνισμού, για παιδιά ηλικίας 9 έως
16 ετών, και έχει σχεδιαστεί για
να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν
την επιστήμη και την τεχνολογία

με τον πλέον διασκεδαστικό
τρόπο. Έτσι, τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, να
πιστέψουν στον εαυτό τους και
να διδαχθούν παράλληλα πολύτιμες δεξιότητες για την ζωή. Με
εργαλεία τα LEGO®
Mindstorms, παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετέχουν,
δημιουργούν και διαγωνίζονται
σε αυτήν την μεγάλη γιορτή της
εκπαίδευσης και της επιστήμης.
Ν.ΤΣ.

Το 2017 ήταν η όγδοη χρονιά που το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) τίμησε τις εταιρείες, οργανισμούς και επαγγελματίες όλων των κλάδων, σε μια λαμπρή βραδιά που έλαβε χώρα λίγο πριν από τον εορτασμό των Χριστουγέννων στο Μέγαρο Μουσικής και σηματοδότησε την κορύφωση μιας επιτυχημένης, όπως λένε οι εμπνευστές της, διοργάνωσης. Οι διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις ήταν χωρισμένες σε
11 διαφορετικές κατηγορίες και διακρίθηκαν για τις καινοτόμες
και επιτυχημένες πρακτικές τους, στον τομέα της Εξυπηρέτησης του Πελάτη. Ειδικότερα, οι νικητές ανά κατηγορία είναι:
1] ΟΠΑΠ Α.Ε. – Κατηγορία «Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση
Πελάτη»
2] TheHappyArt – Κατηγορία «Καινοτομία στην Εμπειρία του
Πελάτη»
3] WIND – Κατηγορία «Αντιμετώπιση Παραπόνων και Ειδικών Απαιτήσεων των Πελατών»
4] CARGLASS – Κατηγορία «Ολοκλήρωση Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη»
5] Μαργαρίτα Γεροντοπούλου, Customer Experience
Inbound Senior Manager, Wind - Κατηγορία «Επαγγελματίας
της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών»
6] ENARTIA – Κατηγορία «Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση
Πελατών (Μικρός Οργανισμός)»
7] ΟΠΑΠ Α.Ε. – Κατηγορία «Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μεγάλος Οργανισμός)»
8] BMW FINANCIAL SERVICES – Κατηγορία «Οργανισμός
της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός)»
9] Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – Κατηγορία «Οργανισμός της
Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μεγάλος Οργανισμός)».
10] ENARTIA – Κατηγορία «Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς (Μικρός Οργανισμός)»
11] COSMOTE – Κατηγορία «Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς (Μεγάλος Οργανισμός)».
Στις συγκινητικές στιγμές της βραδιάς συγκαταλέγεται η απονομή των Βραβείων ΕΙΕΠ στην Κιβωτό του Κόσμου και στο
Χαμόγελο του Παιδιού, που είχε στόχο να αναδείξει την σημαντική συνεισφορά και το μεγάλο έργο των δύο Οργανισμών
στην χώρα μας. Τα βραβεία απονεμήθηκαν από τον πρόεδρο
του ΕΙΕΠ, κ. Frank Thibaut, στην κα Σταματία Γεωργαντή,
πρόεδρο Δ.Σ. της Κιβωτού του Κόσμου, και στον κ. Κώστα
Γιαννόπουλο, πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Ν.ΤΣ.
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ΚΑΘΕ
ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ…

Στα €450 το γιορτινό
μπάτζετ των νοικοκυραίων
Με τις συντάξεις ψαλιδισμένες ως εκεί που δεν παίρνει και τους βασικούς μισθούς που υπολείπονται των
€500, και μόνο η εκφορά των λέξεων «χριστουγεννιάτικο τραπέζι» και «εορταστικός οικογενειακός
προϋπολογισμός» προκαλεί θυμηδία. Ωστόσο οι αριθμοί – που λένε αλήθεια ή ψέματα κατά το δοκούν–
δείχνουν το παράδοξο: ότι το διαθέσιμο μπάτζετ των
Ελλήνων καταναλωτών ξεπερνά τη φετινή εορταστική περίοδο τον μέσο προϋπολογισμό των Ευρωπαίων καταναλωτών.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης

πορεία της ελληνικής οικονομίας.

ια τους απορούντες
πόθεν προέκυψε ο
ξαφνικός πλούτος
για τους Έλληνες, η
στατιστική διαπίστωση του προλόγου δεν είναι
της «Α» αλλά αποτέλεσμα των όσων κατέγραψε στην ετήσια έκθεσή της η Deloitte, ο γνωστός
οίκος ελεγκτικών, φορολογικών συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Το 2017 ήταν η όγδοη φορά
που η Deloitte συμπεριλαμβάνει την χώρα μας στην πανευρωπαϊκή χριστουγεννιάτικη έρευνά της (σ.σ. ο θεσμός μετρά
ήδη 20 χρόνια ζωής) και το συμπέρασμα που προκύπτει από
τα φετινά στοιχεία είναι ότι ο
προϋπολογισμός του Έλληνα
καταναλωτή αγγίζει τα €450,
την ίδια ώρα που ο αντίστοιχος
δείκτης του Ευρωπαίου αγοραστή προϊόντων και υπηρεσιών
«έκατσε» την εξεταζόμενη περίοδο στα €445.
Αυτή η διαφορά των +5 ευρώ δίνει στην Ελλάδα την 5η
θέση στην σχετική ευρωπαϊκή
κατάταξη, αλλά αυτό δεν αλλάζει επ’ ουδενί την γενικότερη
αίσθηση που υπάρχει στην ελληνική αγορά και αποτυπώνεται στα στοιχεία της έρευνας. Ότι δηλαδή τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν σε… status απαισιοδοξίας σε ό,τι αφορά την

Πού θα τα ξοδέψουν…

Γ

Δεδομένου ότι οι διαφορές στα
μπάτζετ των νοικοκυριών σε
Ελλάδα και Ευρώπη είναι αριθμητικά αμελητέες, ενδιαφέρον
παρουσιάζει η διαφορά τού πού
επιλέγει να ξοδέψει τα διαθέσιμα χρήματά του ο καθένας. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν 8.154 καταναλωτές από
10 ευρωπαϊκές χώρες, από τους
οποίους η Deloitte ζήτησε να
προσδιορίσουν το είδος της δαπάνης (σ.σ. αν πρόκειται να αγοράσουν δώρα ή να φάνε ή να
διασκεδάσουν), οι Έλληνες δήλωσαν ότι τα περισσότερα των
χρημάτων τους θα τα ξοδέψουν
για φαγητό (€157) και δώρα

πεντάδα. Τα γεύματα σε εστιατόρια μπαίνουν στην ελληνική δεκάδα των πιο προσφερόμενων
δώρων προς ενήλικες φέτος,
την στιγμή που πέρυσι βρίσκονταν στην 12η θέση. Επίσης, τα
εισιτήρια για διάφορες εκδηλώσεις, τα οποία και κατείχαν το
2016 την 10η θέση, έπεσαν
στην 11η, αποχωρώντας από
την δεκάδα.

…κι από πού
θα τα αγοράσουν

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

–ΠΟΥ ΛΕΝΕ
ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ–
ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
ΕΠ’ ΟΥΔΕΝΙ ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΛΙΜΑ
ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΣΕ… STATUS
ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(€136), ενώ ο μ.ο. των Ευρωπαίων ερωτηθέντων δηλώνει
τις ακριβώς αντίστροφες προτεραιότητες – €188 σε δώρα και
€131 σε φαγητό.
Αναφορικά, εξάλλου, με το
είδος του δώρου που θα προσφέρουν και θα λάβουν αντίστοιχα, ως δημοφιλέστερα δώρα σε ενήλικες δηλώθηκαν τα
ρούχα και τα υποδήματα, με τα
βιβλία, τα καλλυντικά και τα αρώματα να συμπληρώνουν την

Αυτό που, επίσης, προκύπτει από την χριστουγεννιάτικη έρευνα της Deloitte και έχει την σημασία του για την «χαρτογράφηση» του ελληνικού εμπορίου είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες
καταναλωτές εμφανίζονται να
προτιμούν κατά βάση τα φυσικά καταστήματα έναντι των πάσης φύσεως e-shop για τις εορταστικές αγορές τους, εξαιτίας
του χριστουγεννιάτικου στολισμού που επιτείνει την ικανοποίηση και –γιατί όχι;– το λεγόμενο shopping therapy. Τα στοιχεία δείχνουν, πάντως, ότι τα
παραδοσιακά πολυκαταστήματα παρουσιάζουν πτωτική τάση
στην προτίμηση των Ελλήνων
(17% το 2017) για τις αγορές
των χριστουγεννιάτικων δώρων, μειωμένα σημαντικά σε
σχέση με το 2016 (25%), την
στιγμή που οι εξειδικευμένες αλυσίδες παρουσίασαν μικρή
αύξηση στην προτίμηση των
Ελλήνων καταναλωτών για το
2017 (από 24% το 2016 σε
26% το 2017).
Τέλος, τα πολυτελή καταστήματα και τα πολυκαταστήματα
τύπου outlet παραμένουν για ακόμη μία χρονιά ανάμεσα στις
λιγότερο προτιμώμενες επιλογές για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τόσο των Ελλήνων (2%
και 15% αντίστοιχα) όσο και
των υπόλοιπων Ευρωπαίων
(4% και 9%).
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Του Άλκη Φιτσόπουλου
πόρησαν άπαντες στην
Βουλή: Τι γυρεύει στο
νομοσχέδιο για τα διαστημικά προγράμματα,
την «διαστημική NASA» του Νίκου Παππά, μία τροπολογία που
αφορά τους… φιλάθλους και πιο
συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό
εισιτήριο και την «Κάρτα Φιλάθλου», που έφερε (και πέρασε) ο
υφυπουργός Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδης; Και γιατί κατατέθηκε
αυτή η τροπολογία όταν η Ελλάδα σχεδόν «νεκρώνει» ένα
μήνα πριν από τα Χριστούγεννα;
Τι έλεγε επί της ουσίας η τροπολογία; Ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπέστειλε και τα δύο «λάβαρα
της επανάστασης» που κρατούσε
προεκλογικά. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η «Κάρτα Φιλάθλου», που θα
«έσωζαν» το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κ.λπ., από τους χουλιγκάνους…
μεταφέρονται για το τέλος του
2018! Δηλαδή, για τον επόμενο –
μάλλον– υφυπουργό Αθλητισμού.
Είτε με εκλογές, είτε με κάποιον ανασχηματισμό, ουδείς γνωρίζει αν ο
Γ. Βασιλειάδης θα βρίσκεται στο ίδιο πόστο σ’ ένα χρόνο από τώρα.
Το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η
«Κάρτα Φιλάθλου», έμπνευσης του
άλλοτε υφυπουργού Αθλητισμού
και νυν υπουργού Δικαιοσύνης Στ.
Κοντονή, ήταν ένα ακόμα προεκλογικό πυροτέχνημα, που αφαιρέθηκε έντεχνα κι αυτό από την
μνήμη των Ελλήνων όπως και τόσα άλλα.
Η υποστολή των «λαβάρων της
εξυγίανσης» έγινε, φυσικά, χρονιάρες μέρες και χωρίς τυμπανοκρουσίες, προφανώς γιατί νόμιζαν ότι οι
μισοί Έλληνες εκείνη την ώρα θ’ άκουγαν τον «Μικρό Τυμπανιστή» και
οι άλλοι μισοί θα έτρεχαν στα «λοταριακά» και αλλά συσσίτια…
Γιατί, ωστόσο, ο Γ. Βασιλειάδης
πήρε μια τέτοια απόφαση… κυβίστηση - ανακυβίστηση» (κοινώς «κωλοτούμπα»), που θα ζήλευε κι ο Ιωάννης Μελισσανίδης; Η εύκολη προσέγγιση είναι πως τα επεισόδια στα
γήπεδα, διαχρονικά, λειτουργούσαν
πάντα αποπροσανατολιστικά, για
την εκάστοτε κυβέρνηση. Κλασική
συνταγή του παρελθόντος αυτές οι
«πρακτικές ΠΑΣΟΚ» και ο ΣΥΡΙΖΑ,
όπως είναι γνωστό, είναι «τίγκα στο
ΠΑΣΟΚ».
Όμως, η «iapopsi.gr» έχει πληρέστερο ρεπορτάζ. Η ενέργεια αυτή
του Γ. Βασιλειάδη, που είναι απόφαση των μεγαλοστελεχών του ΣΥ-

Α

Η ενέργεια
αυτή του
Γ. Βασιλειάδη,
που είναι
απόφαση
των μεγαλοστελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ,
πάρθηκε
για να κλείσει
η κυβέρνηση
ένα, ακόμη,
«μέτωπο» που
έχει με τους
οπαδούς
των ομάδων

Κωλοτούμπα
«α-λά Μελισσανίδη»
ο Γ. Βασιλειάδης
Για να κλείσει το «μέτωπο» με όλους τους οπαδούς των ομάδων
(μήπως έρχονται εκλογές;), έβαλε τέλος στο ηλεκτρονικό
εισιτήριο και την «Κάρτα Φιλάθλου» σε τροπολογία που πέρασε
σε νομοσχέδιο για το… διαστημικό πρόγραμμα!
ΡΙΖΑ, πάρθηκε για να κλείσει η κυβέρνηση ένα, ακόμη, «μέτωπο» που

έχει με τους οπαδούς των ομάδων.
Είναι γνωστό ότι, στο άκουσμα

των πομπωδών δηλώσεων του Στ.
Κοντονή πρώτα και του Γ. Βασιλειάδη αργότερα –ότι θα τεθεί σε
εφαρμογή αυτό το «αποτελεσματικό μέτρο καταπολέμησης της βίας»–
, αντέδρασαν όλοι οι φίλαθλοι της
χώρας. Μάλιστα, κρέμασαν και πανό σχεδόν σε όλα τα γήπεδα. Από
τον ΠΑΟΚ, μέχρι τον Ολυμπιακό,
τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ κ.λπ.
Από την στιγμή, λοιπόν, που οι
σχέσεις της κυβέρνησης με τους οπαδούς του Ολυμπιακού (λόγω
Μαρινάκη) και του Παναθηναϊκού
(λόγω Αλαφούζου) είναι στο «κόκκινο», ο Γ. Βασιλειάδης δεν είχε
κανέναν λόγο να τα «χαλάσει» με
τους οπαδούς της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Τους θεωρεί «δικούς του» και
«δεδομένους». Και οι οπαδοί των ομάδων είναι συσπειρωμένοι από ποτέ, στα «αφεντικά» τους. Κι όπως έχει γράψει το «iapopsi.gr», στις επόμενες εκλογές κριτήριο θα είναι και
το… οπαδικό, κι αυτό το γνωρίζουν
πολύ καλά στον ΣΥΡΙΖΑ.
Και οι εκλογές ίσως έρθουν πιο
γρήγορα απ’ ό,τι λένε στην κυβέρνηση…
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Ο Μποσμάν τούς έδειξε τον δρόμο της προσφυγής
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά…
Η χειραγώγηση
των εκλογικών
ψήφων
τής ΕΠΟ έγινε
ευκολότερη,
καθώς από
τις 55 αρχικά,
έγιναν 181 επί
προεδρίας
Γ. Σαρρή,
περίπου 400
από τον νόμο
Ορφανού και
ξανακύλησαν
στους 71 με
την τροπολογία
Βασιλειάδη

Κοντονής-Βασιλειάδης
έχασαν το τρένο
της εξυγίανσης
Του Νίκου Συνοδινού
ι επαναστάτες με… αιτία αφήνουν ανεξίτηλα το όνομά τους στην
ιστορία. Στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Βέλγος ποδοσφαιριστής της Λιρς, ΖανΜαρκ Μποσμάν, γκρέμισε το σαθρό οικοδόμημα καθώς τόλμησε
να καταφύγει στο Ευρωπαϊκό δι-

Ο

Ο μεγάλος αριθμός του εκλεκτορικού σώματος της ΕΠΟ
θα μπορούσε να επιβληθεί κόντρα στις επιταγές
του Θ. Θεοδωρίδη, οι εκπρόσωποι του οποίου ήθελαν
μόλις 71 προς ικανοποίηση των μεγαλοπαραγόντων
καστήριο και να δικαιωθεί. Ήταν
15 Δεκεμβρίου 1995, όταν η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των στο Λουξεμβούργο άλλαζε
πλήρως το εργασιακό ποδοσφαιρικό στάτους. Τα σύνορα άνοιγαν και οι περιορισμοί για
τους αλλοδαπούς παίκτες πλέον
δεν υπήρχαν.
Πριν από την απόφαση αυτή, οι
επαγγελματικοί σύλλογοι των περισσότερων χωρών της Ευρώπης
μπορούσαν να εμποδίσουν έναν ποδοσφαιριστή τους να υπογράψει σε
άλλο σύλλογο, ακόμα κι όταν έληγε το συμβόλαιό του. Μετά την απόφαση Μποσμάν, ο ποδοσφαιριστής διαπραγματεύεται ελεύθερα,
είτε με τον ίδιο είτε με άλλο σύλλογο. Επίσης, έχει το δικαίωμα να υπογράψει προσύμφωνο με άλλο
σωματείο, μέχρι κι έξι μήνες πριν από την λήξη του συμβολαίου του.
Ο κανονισμός Μποσμάν επέβαλλε στις εθνικές ομοσπονδίες

των χωρών της Ε.Ε. και στην UEFA
να προσαρμόσουν τους κανονισμούς τους σχετικά με τους ξένους
παίκτες, ώστε να μην αντίκεινται
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έως
τότε, πολλές ομοσπονδίες είχαν θεσπίσει ανώτατο όριο ξένων παικτών
ανά σύλλογο. Επίσης, η UEFA επέτρεπε στις ομάδες που μετείχαν στις
διοργανώσεις της, δηλαδή το
Champions League, το Κύπελλο
Κυπελλούχων και το Κύπελλο
UEFA, τρεις το πολύ αλλοδαπούς
παίκτες. Μετά την απόφαση Μποσμάν, ο περιορισμός αυτός δεν αφορούσε πλέον τους κοινοτικούς
αλλά τους μη κοινοτικούς παίκτες.
Σταδιακά, η έννοια του κοινοτικού παίκτη διευρύνθηκε και δεν αφορούσε μόνο στους ποδοσφαιριστές πολίτες των χωρών-μελών της
Ε.Ε., αλλά σε όλους τους Ευρωπαί-
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ους ποδοσφαιριστές. Η εφαρμογή
του κανονισμού Μποσμάν έφερε
πολλές αλλαγές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές απελευθερώθηκαν από την αυθαιρεσία των σωματείων, τα οποία
πολλές φορές δεν επέτρεπαν την
μεταγραφή τους ζητώντας υπέρογκα ποσά από άλλα σωματεία ενώ
δεν πρόσφεραν αντίστοιχα ποσά για
την ανανέωση του συμβολαίου του
παίκτη. «Έκανα κάτι που ουδείς άλλος ποδοσφαιριστής τόλμησε. Συνέτριψα το σύστημα της σκλαβιάς και
της εξάρτησης», είπε ο Ζαν-Μαρκ
Μποσμάν σε συνέντευξή του.

Κοντονής-Βασιλειάδης
Ως άλλοι Μποσμάν θα μπορούσαν
να κινηθούν αυτοί που το τελευταίο
διάστημα μπορούσαν ν’ αλλάξουν
μια για πάντα τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου, ώστε να σπάσει
τα δεσμά του από τους μεγαλοπαράγοντες.
Ο πρώην υπουργός Αθλητισμού
Σταύρος Κοντονής και ο διάδοχός
του Γιώργος Βασιλειάδης, που
τόσο κόπτονται για την εξυγίανση
του ποδοσφαίρου μας, είχαν την δυνατότητα –αν συναντούσαν την άρνηση της FIFA– να καταφύγουν στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου να οριοθετήσουν ένα νέο εκλογικό σύστημα στην ΕΠΟ. Λέμε «αν
συναντούσαν», διότι ποτέ ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, σε
περίπτωση διεύρυνσης του εκλογικού συστήματος θα είχε αντίρρηση,
αφού έτσι πέραν των σωματειακών
παρεμβάσεων θα είχε αποφευχθεί
και τυχόν κρατική παρέμβαση. Εδώ
και πολλά χρόνια οι αρχαιρεσίες της
Ομοσπονδίας αποτελούν πηγή διαφθοράς, καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι ισχυροί επιχειρούν να
χειραγωγήσουν το εκλογικό σώμα
και ν’ αναδείξουν τις διοικήσεις της
αρεσκείας τους.
Η πολιτική ηγεσία είχε την μεγά-

λη ευκαιρία να κάνει την δική της επανάσταση και να μην συνθηκολογήσει με τις βουλές της FIFA, η οποία δεν βρήκε αντιστάσεις σε όσα
ζήτησε.
Η χειραγώγηση των εκλογικών
ψήφων τής ΕΠΟ έγινε ευκολότερη,
καθώς από τις 55 αρχικά, έγιναν
181 επί προεδρίας Γ. Σαρρή, περίπου 400 από τον νόμο Ορφανού
και ξανακύλησαν στους 71 με την
τροπολογία Βασιλειάδη.
Η υπόδειξη για εκλογικό σώμα
71 ψήφων έγινε από τον «κολλητό»
του Θόδωρου Θεοδωρίδη, Ζόραν Λάκοβιτς. Αυτός υποχρέωσε
τον Β. Γραμμένο και τους συνεργάτες του να υιοθετήσουν το εκλογικό σύστημα του μικρού αριθμού
ψήφων, που οδηγεί σε πιο εύκολες
εξαρτήσεις και προσφέρει υπηρεσία στους μεγαλοπαράγοντες.
Προφανώς, ο Θ. Θεοδωρίδης
δεν είχε και δεν έχει ιδέα πώς γίνονται οι εκλογές στην ΕΠΟ... Όταν
κουβαλούσε ο ίδιος τα «πακέτα»
στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ,

Ζαν Μαρκ
Μποσμάν

στον Πύργο, το 1998, μάλλον θα πίστευε ότι είναι δώρο για το νέο έτος…
Η παράταξη του Βαγγέλη
Γραμμένου καθάρισε στις εκλογές
με 48 ψήφους, έναντι 21 του Γιώργου Καλαντζή, ενώ υπήρξαν 2
λευκά. Οι ψήφοι ήταν συνολικά 71,
οι 54 ενώσεις, 16 από τις ΠΑΕ της
Super League και μία από την
Football League.
Για την ΕΠΟ ο Γ. Βασιλειάδης
εξέφρασε την άποψη πως οι εκλογές και το εκλογικό σύστημα δεν είναι το μείζον ζήτημα, λέγοντας πως
σημασία έχουν οι εγγυήσεις που θα
δοθούν από τους αθλητικούς θεσμούς εντός κι εκτός χώρας, ότι δεν
θα επαναληφθούν τα φαινόμενα
του παρελθόντος.
«Το πρόβλημα στην ΕΠΟ δεν είναι
οι εκλογές και το εκλογικό σύστημα,
αλλά η διαφάνεια», είπε ο υφυπουργός Αθλητισμού.
Πρόσφατα, το πάνω χέρι στο ελληνικό ποδόσφαιρο είχε ο Κύπριος
Κωστάκης Κουτσοκούμνης –επί-

σης επιλογή του Θόδωρου–, του οποίου το ποδόσφαιρο της χώρας
του έχει χαρακτηριστεί ως το πιο
διεφθαρμένο της Ευρώπης. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και πάλι όχι
ως φάρσα, αλλά ως τραγωδία. Αφού στην Ελλάδα οι διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές εκπροσωπούνται
από τον Σέρβο Ζόραν Λάκοβιτς
(αρχικά) και από τον Μαλτέζο
Μπιόρν Βασάλο (αργότερα).
Οι μόνιμοι επιτηρητές τους είναι
κάποια χαμηλόβαθμα στελέχη στις
συνομοσπονδίες. Αυτοί συγκροτούν
την Επιτροπή Παρακολούθησης, από την FIFA, της ΕΠΟ. Συγκεκριμένα, ο Χέμπερτ Χούμπελ, μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Αυστριακής Π.Ο. και μέλος της νομικής
επιτροπής της UEFA. Ο Εδουάρδο
Ντερβίσι, διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Επικεφαλής της Επιτροπής
Αδειοδότησης της Ισπανικής Π.Ο.
Και τέλος ο Ιβάν Βέλλα, αθλητικός
διευθυντής της Μάλτας, διευθυντής
Εθνικών Ομάδων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Μάλτας (!!!).
Τόσο καλά…
Η Πολιτεία, για να χτυπήσει την
περίφημη διαφθορά, ήταν επιβεβλημένο να νομοθετήσει την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Τις
δύο πρώτες θητείες θα μπορούσαν
να ψηφίσουν όλα τα σωματεία
(4.500) και στην συνέχεια εκλέκτορες –ανά 10 σωματεία– ώστε να
μην πέσουν κάτω από 450. Με τέτοιο αριθμό η χειραγώγηση θα είναι
σχεδόν ανέφικτη. Παράλληλα, θα
μπορούσαν να μπουν προϋποθέσεις
για τα πρόσωπα που θα έθεταν υποψηφιότητα, ώστε να εκλείψουν οι
ουρανοκατέβατοι και όσοι έχουν άγνοια των θεμάτων που απασχολούν το ποδόσφαιρο.
Η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού ακολούθησε όμως άλλο δρόμο. Και σύντομα θα δρέψει τους
καρπούς που έσπειρε μαζί με τους
επιτετραμμένους της FIFA και της
UEFA. Η εξυγίανση στο… ψυγείο.

Η Πολιτεία, για
να χτυπήσει την
περίφημη
διαφθορά, ήταν
επιβεβλημένο
να νομοθετήσει
την αλλαγή του
εκλογικού
συστήματος.
Τις δύο πρώτες
θητείες θα
μπορούσαν να
ψηφίσουν όλα
τα σωματεία
(4.500) και
στην συνέχεια
εκλέκτορες
–ανά 10
σωματεία–
ώστε να μην
πέσουν κάτω
από 450.
Με τέτοιο
αριθμό η
χειραγώγηση
θα είναι σχεδόν
ανέφικτη
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ΣΧΟΛΙΟ
Υπουργικά
«ράβε-ξήλωνε»
στην αθλητική
πολιτική
Ανάλογα «με τα
φεγγάρια» δεν
λειτουργεί, κατά πώς
φαίνεται, μόνο η
διάθεση. Αλλά και η
κυβερνητική πολιτική,
τουλάχιστον σε
ορισμένους τομείς, στον
αθλητισμό. Όπου, ο
διάδοχος ανατρέπει τις
αποφάσεις του
προκατόχου.
Οδηγώντας στην
διαπίστωση πως η
στρατηγική και τακτική
δεν διαμορφώνεται
συλλογικά αλλά κυρίως
–αν δεν καθορίζεται
απόλυτα– από τις
προσωπικές επιλογές
του εκάστοτε
υφυπουργού.
Τον Μάρτη του 2016 ο
τότε υφυπουργός
Αθλητισμού και νυν
υπουργός Δικαιοσύνης,
Σταύρος Κοντονής,
καταργούσε το Εθνικό
Συμβούλιο Αθλητικού
Σχεδιασμού.
Αναφέροντας –στην
Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής–
πως η κατάργηση έχει
τυπικό χαρακτήρα. Γιατί
ναι μεν το ΕΣΑΣ υπήρχε
από το 1999 αλλά ήταν
ανενεργό, εφόσον
ουδέποτε λειτούργησε.
«Άρα, προφανώς δεν
είχε λόγο ύπαρξης».
Την Παρασκευή
22/12/2017 μάθαμε ότι
ένα όργανο αθλητικού
σχεδιασμού έχει λόγο
ύπαρξης και γι’ αυτό θα
θεσμοθετεί. Σε ομιλία
που έκανε –στην γιορτή
βράβευσης των
κορυφαίων αθλητών
από τον ΠΣΑΤ– ο
υφυπουργός
Αθλητισμού, Γιώργος
Βασιλειάδης,
αναφέρθηκε στις
«αλλαγές που θα
έρθουν στο επόμενο
διάστημα». Μεταξύ
αυτών ποια νομίζετε
πως συμπεριλαμβάνεται;
Μπίνγκο! Η «δημιουργία
ενός κεντρικού
συμβουλίου αθλητικού
σχεδιασμού»...
Γιώργος Καντζιλιέρης

• Εδώ χάθηκε
ο πράσινος ήλιος,
του ΠΑΣΟΚ με 44%
το 2009. Στους
«πράσινους» παίκτες
που την κάνουν
με ή χωρίς
προσφυγή
θα κολλήσουμε;

ποιου στελέχους της. Να στηρίξει
την υπάλληλό της. Ήταν αίτημα της
παθούσας, των ανακριτικών αρχών, αβλεψία ή κάτι άλλο;

πιθανότητες να δικαιωθεί. Στην
δεύτερη περίπτωση, η πλάστιγγα
γέρνει προς την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Όποιος πρόλαβε
κερδίζει στην
υπόθεση Χουλτ

Γιατί τέτοια
μυστικότητα
στον εμπρησμό;
Με χαρακτηριστική καθυστέρηση
πολλών ημερών, έγινε γνωστό ότι
–στα Καμίνια στον Πειραιά– άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο
της διευθύντριας (με αντικείμενο
τα projects από FIFA, UEFA) στην
ΕΠΟ, Ντέπυς Κοξένογλου. Για το
περιστατικό διεξάγουν έρευνα το
ανακριτικό τμήμα στην Πυροσβεστική και η Ασφάλεια Πειραιά.

Η κυρία Κοξένογλου –για όποιον
δεν γνωρίζει ή δεν θυμάται– είναι
σύζυγος του υπεύθυνου ανάπτυξης διαιτησίας της ΕΠΟ, Κύρου Βασάρα. Επί προεδρίας Γκιρτζίκη ήταν
διευθύντρια σε δύο τμήματα. Των
διεθνών σχέσεων της ομοσπονδίας
και της διαιτησίας.
Η ερώτηση που προκύπτει –αμέσως μετά το ποιος/ποιοι και γιατί–
είναι για τον λόγο που η ομοσπονδία απέκρυψε το γεγονός. Αντί να
το καταγγείλει και να το στιγματίσει δημόσια. Να τοποθετηθεί με
σχετική ανακοίνωση ή δήλωση κά-

Ο Νίκλας Χουλτ προσέφυγε κατά
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ την Τετάρτη
(27/12). Και ζητάει να αποδεσμευτεί από τους «τριφυλλοφόρους»,
κυρίως, για οικονομικούς λόγους.
Δηλαδή, για χρήματα που του οφείλονταν. Ο πρόεδρος της «πράσινης» εταιρείας, Β. Κωνσταντίνου,
υποστήριξε σε δηλώσεις του
(«Metropolis 95,5») πως ο Σουηδός είναι πληρωμένος και «δεν υπάρχει εκκρεμότητα, δεν μπορεί να
μείνει ελεύθερος».
Ποιος έχει δίκιο; Σύμφωνα με νομικούς, καθοριστική «λεπτομέρεια»
για την έκβαση της υπόθεσης είναι
η ημερομηνία των κινήσεων της
κάθε πλευράς. Δηλαδή, αν ο
27χρονος μπακ έκανε την προσφυγή πριν μπουν τα χρήματα ή μετά.
Στην πρώτη περίπτωση έχει πολλές

Αντίστροφη
μέτρηση;
Μέχρι τώρα (με την αμέριστη στήριξη του Θόδωρου) ο Αλέξης της
ΕΠΟ, κατάφερνε να ξεπερνάει τα
εμπόδια. Πότε με αυτόν τον τρόπο,
πότε με εκείνον. Πότε με αυτό τον
σύμμαχο, πότε με τον άλλον. Στο
τέλος κατάφερνε να είναι πάντα με
τους νικητές. «Εχθροί» και φίλοι
του αναγνωρίζουν την ικανότητα
επιβίωσης. Προσόν που - ενδεχο-
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Γρα
Η «ρώσικη αρκούδα» απασφάλισε
(και) δημόσια. Και έβαλε κατά του «Tίγρη».
Ιβάν εναντίον Δημήτρη, με το βλέμμα στον
τίτλο, και στην μέση η
ΕΠΟ. Τώρα που οι χορηγοί συγκρούονται,
τι θα κάνουν τα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής (πρώην ΔΣ);
Πώς θα συμπεριφερθούν Βαγγέλης Γραμμένος και Αλέξης Δέδες; Γιατί «και με το
χωροφύλακα και με
τον αστυφύλακα» δεν
μπορούν, πλέον, να είναι.

↪

φρρρρ
Ο Σαββίδης δήλωσε πως ο ΠΑΟΚ έχει «ρόστερ πρωταθλητών». Ο Χριστοδουλόπουλος ότι «ως
ομάδα η ΑΕΚ είναι καλύτερη». Ποιος θα δικαιωθεί με τίτλο; Ανάλογα τι θα... «σφυρίξουν» οι Τριτσώνης,
Κουκουλάκης λέμε εμείς. Άντε (στην υγειά
μας) και ο Περέιρα.
Όλο το έργο «πρωτάθλημα» θα παιχτεί από τις σφυρίχτρες.
Αυτό είναι
εξυγίανση...

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

↪
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Λες; Όταν κόπασε
η αναστάτωση που
προκλήθηκε στην ΕΠΟ,
με την παραλαβή της απειλητικής επιστολής
και της σφαίρας, άρχισε η ενημέρωση διαφόρων ενδιαφερομένων.
Κάποιοι από τους οποίους είχαν... αγωνιώδη
ερωτήματα. Όπως, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Ιβάν. Ο οποίος, αναρωτήθηκε μεγαλόφωνα:
«Δεν πιστεύω η σφαίρα
να είναι του Παπαδόπουλου»; Του γνωστού
Παπαδόπουλου που έκανε το ντιλ στη Σαουδική Αραβία.

↪

Ο Σοτζέι Μασούντ, από την Πέμπτη, είναι και τυπικά
παίκτης στην ΑΕΚ. Στις
πρώτες του δηλώσεις –
μεταξύ άλλων– υποστήριξε: «Δεν θέλω να
λέω μεγάλα λόγια».
Και αμέσως μετά: «Βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω να πάρουμε το
πρωτάθλημα και είμαι
σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε». Δηλαδή, αν
του άρεσαν τα μεγάλα
λόγια τι θα έλεγε, για
το διηπειρωτικό;

↪

Προηγήθηκαν
οι Δημήτρης
Χατζηισαΐας, Τάσος
Μπακασέτας, Καρίμ
Ανσαριφάρντ. Επισημοποιήθηκε η μετεγγραφή του Σοτζέι
Μασούντ στην ΑΕΚ.
Ακολουθεί, όπως όλα δείχνουν, ο Εσχάν Χατζισαφί
στον Ολυμπιακό.
Μέγας μάγκας ο γίγαντας Νίκος Ζαμάνης. Ο Χρήστος Δάρας; Απλώς προεδρεύει...

↪

Σε λάθος αυτιά απευθύνθηκε ο Μαρίνος

μένως - απέκτησε με την πολύχρονη ενασχόληση του με το Ταε Κβο
Ντο.
Τώρα όμως, που «στο βάλτο τσακώνονται τα βουβάλια» πως θα
γλιτώσει το «βατράχι»; Όταν μάλιστα, όπως είναι γνωστό, ο προστάτης Τεό «δεν σπάει αυγά». Αντίθετα, «αποφεύγει όπως ο διάολος το
λιβάνι» να διαλέγει πλευρές, όταν
υπάρχουν συγκρούσεις. Και ναι μεν
μετράει τους πιστούς φίλους αλλά
μέχρι να τεθεί θέμα δικής του επιβίωσης.
Μες αυτά τα δεδομένα, λοιπόν,
λανθάνουν όσοι υποστηρίζουν
πως άρχισε η αντίστροφη μέτρηση
για τον Αλέξη; Μπααα

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν είναι αλάνθαστος αλλά (πρέπει να) του
πιστώνεται πως αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της προσπάθειας που γίνεται από ορισμένους ώστε να διασωθεί ο Παναθηναϊκός. Κάνει ό,τι
μπορεί, ενδεχομένως και ακόμα περισσότερα. Αν συνυπολογίσουμε τις
τραγικές συνθήκες που δημιούργησαν στην ΠΑΕ ο Γιάννης Αλαφούζος και οι συνεργάτες του. Όμως, υπάρχουν φορές που αποπροσανατολίζεται. Μάλλον από την υπερβολική στεναχώρια του για όσα αντιμετωπίζει αλλά και την βούληση να «σώσει οτιδήποτε αν σώζεται». Με
αποτέλεσμα να απευθύνεται σε λάθος πρόσωπα.
Το έκανε, για παράδειγμα, στην πρώτη προπόνηση των «πράσινων».
Ή τέλος πάντων αυτών που (ακόμα) δεν έχουν φύγει. Ο Εβρίτης τεχνικός ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να πάρουν μια απόφαση άμεσα
και να του ξεκαθαρίσουν ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν.
Από την πλευρά του, σωστά αναρωτιέται ο 49χρονος τεχνικός. Για να
ξέρει με πόσους και ποιους παίκτες θα δουλέψει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό δεν εξαρτάται από
τους ίδιους.
Εξαρτάται από την διοίκηση και τον μεγαλομέτοχο. Αυτοί πρέπει να του απαντήσουν αν (θέλουν και)
μπορούν να εξασφαλίσουν συνθήκες παραμονής, στον Παναθηναϊκό, για τους παίκτες. Διότι «νηστικό αρκούδι, δεν χορεύει».
Εξαρτάται, ακόμα, από τους μάνατζερ των ποδοσφαιριστών. Οι διαμεσολαβητές παίρνουν προμήθεια από μια μετεγγραφή. Ενδεχομένως έχουν μποναμά και από άλλες απολαβές του πελάτη τους. Άρα, αν δεν λαμβάνουν αυτοί, δεν λαμβάνει και αυτός. Οπότε, απαιτεί, πιέζει (ίσως και επιβάλλει) αποχώρηση.
Εξαρτάται και από τις άλλες ΠΑΕ. Αν θα κοιτάξουν στενά το συμφέρον τους και θα εκμεταλλευτούν
την ανήμπορη να αντιδράσει «πράσινη» εταιρεία. «Χτυπώντας» αξιόλογους παίκτες. Ή θα σκεφτούν,
κοιτώντας «το δάσος και όχι το δέντρο». Θα μετρήσουν δηλαδή τι είναι καλό για το προϊόν που εμπορεύονται. Στην περίπτωση αυτή δεν θα δελεάσουν τους –απόλυτα δικαιολογημένα– αναζητούντες
«στον ήλιο μοίρα»-«τριφυλλοφόρους» ποδοσφαιριστές.

Άλλο
Λιβερία
άλλο Ελλάδα
Ο παλαίμαχος
επιθετικός (Παρί Σεν
Ζερμέν, Μονακό,
Μίλαν, Τσέλσι), Ζορζ
Γουεά, έγινε ο 25ος
πρόεδρος στην Λιβερία.
Σαρώνοντας σε πρώτο
και δεύτερο γύρο τον
αντίπαλό του και
απερχόμενο
αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης, Τζόζεφ
Μποακάι.
Στον Γουεά, το 1995,
απονεμήθηκε η «Χρυσή
Μπάλα» και τιμήθηκε
ως «Παίκτης της
Χρονιάς» σε παγκόσμιο
επίπεδο. Τώρα, 22
χρόνια αργότερα,
«σκαρφαλώνει» στο
ύπατο πολιτειακό
αξίωμα της Λιβερίας.
Οι συμπατριώτες του
τον τίμησαν με την
ψήφο τους. Και ο
δυναμικός επιθετικός
από τα γήπεδα έφτασε
στον προεδρικό θώκο.
Αυτά όμως στην
Λιβερία.
Γιατί, στην Ελλάδα,
ούτε μέχρι την
προεδρία της ΕΠΟ δεν
μπορεί να φτάσει
Έλληνας
ποδοσφαιριστής.
Τυπικά, δεν
απαγορεύεται, διά
νόμου ή καταστατικού.
Ουσιαστικά, όμως,
όποτε κάποιος το
επιχείρησε «έσπασε τα
μούτρα του».
Παίκτες με διάθεση και
προσόντα υπάρχουν.
Όχι όμως, προφανώς,
τόσα και τέτοια για να
υπερκεράσουν αυτά
που διαθέτουν οι
ημεδαποί «ταγοί». Και
οι «ευεργέτες» τους,
εντός και εκτός (FIFA,
UEFA) συνόρων.
Εδώ είναι Ελλάδα, δεν
είναι παίξε-γέλασε.
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Του Νίκου Συνοδινού
κοινή ποντιακή
καταγωγή και το
όραμα για ανατροπή του ποδοσφαιρικού σκηνικού ένωσαν
πριν από δύο χρόνια τον Δημήτρη Μελισσανίδη και τον Ιβάν
Σαββίδη.
Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ συμπορεύθηκαν διά των ηγετών τους τον Δεκέμβριο του 2015 σε μια άτυπη συμμαχία, προκειμένου η ΕΠΟ ν’ αλλάξει ρότα και τα πρωταθλήματα…
χρώμα. Η ταύτιση θέσεων και απόψεων για την αποκαθήλωση του Ολυμπιακού από την κορυφή πέρασε
από χίλια μύρια κύματα. Οι κοινές
μάχες έδιναν την θέση τους σε πάγωμα σχέσεων και από ’κεί ξανά σε
αγωνιστικά μετερίζια που θα προκαλούσαν την κατάρρευση του «ερυθρόλευκου» οικοδομήματος.
Το όραμα όταν υλοποιείται προσγειώνεται στην πραγματικότητα. Εκεί που η ρήση «στον αγώνα μαζί, στη
μάσα χώρια» έρχεται να δημιουργήσει αναταράξεις και μάλιστα έντονες
μεταξύ Μελισσανίδη-Σαββίδη. Οι
θέσεις εξάλλου στο χρυσοφόρο
Champions League δεν είναι πολλές για την χώρα μας και, χωρίς αυτό, δύσκολα ελληνική ομάδα μπορεί
να πάρει τα ηνία και να μεγαλουργήσει στο ποδόσφαιρό μας. Κανείς
επενδυτής, όσο και αν αγαπάει την
ομάδα του, δεν θα βάζει χρήματα σε
ένα βαρέλι δίχως πάτο. Σε κάποια
στιγμή ευελπιστεί σε ανταπόδοση, ά-

Η

Οι Σαββίδης Μελισσανίδης
πέρα από το
ποδόσφαιρο
είχαν πολύ
καλές σχέσεις
και σε
προσωπικό
επίπεδο. Το
αφεντικό
της ΑΕΚ ήταν
καλεσμένος κι
έδωσε το
«παρών» στον
γάμο του υιού
του Σαββίδη.
Τον περασμένο
Φεβρουάριο
εντοπίστηκαν
τα πρώτα
σύννεφα στις
σχέσεις
Σαββίδη Μελισσανίδη

μεση μέσω εσόδων της ομάδας του
ή έμμεση από επιχειρηματικές δραστηριότητες. O Ιβάν Σαββίδης,
στα πρώτα του βήματα ως ποδοσφαιρικός παράγοντας στην Ελλάδα και σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους Ενώσεων, υποστήριζε
για το πλάνο του: «Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε σαν αυτούς... Θέλουμε
να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο και αυτό είναι προς το όφελoς όλων μας.
Στηn Ρωσία είχαμε κάποτε την
ΤΣΣΚΑ που τα έπαιρνε όλα. Όμως
στηn συνέχεια επιχειρηματίες αγόρασαν διάφορες ομάδες και το μονοπώλιο της ΤΣΣΚΑ έπαψε. Δεν πάει
άλλο η κατάσταση που επικρατεί στο
ελληνικό ποδόσφαιρο».
Ο αντιμονοπωλιακός χαρακτήρας του ποδοσφαίρου μας βρήκε
συμπαραστάτη τον Δημήτρη Μελισσανίδη, καθώς η ΑΕΚ ήλθε «καθαρή» από τις χαμηλότερες κατηγορίες, έτοιμη να μεγαλουργήσει και
να φθάσει στην κατάκτηση τίτλων.
Οι Σαββίδης - Μελισσανίδης
πέρα από το ποδόσφαιρο είχαν πολύ καλές σχέσεις και σε προσωπικό
επίπεδο. Το αφεντικό της ΑΕΚ ήταν
καλεσμένος κι έδωσε το «παρών»
στον γάμο του υιού του Σαββίδη.
Τον περασμένο Φεβρουάριο εντοπίστηκαν τα πρώτα σύννεφα
στις σχέσεις Σαββίδη - Μελισσανίδη. Η αλλαγή στάσης του πρώτου, που δεν αντιμετώπιζε πλέον για
επιχειρηματικούς αλλά και κυβερνητικούς λόγους τον Βαγγέλη Μαρινάκη σαν εχθρό, είχε προκαλέσει
κυβερνητικό ρήγμα στην συμμαχία.
Πολλοί μιλούσαν για το τέλος της.
Οι εκλογές της ΕΟΕ είχαν αποτελέσει ακόμη ένα αγκάθι. Ο Σαββίδης δεν έδωσε αρχικά μεγάλη βαρύτητα και ενοχλήθηκε από την επιμονή πολλών κύκλων (πολιτικών, επιχειρηματικών, ποδοσφαιρικών) να

επηρεάσουν την ψήφο του Βαγγέλη Γραμμένου. Αρχικά έδωσε τον
λόγο του στον Μαρινάκη ότι ο
Γραμμένος θα ψηφίσει Κούβελο
και στην συνέχεια, λόγω Πάνου
Καμμένου - Σταύρου Κοντονή,
τα «γύρισε» και είπε στον Γραμμένο
να ψηφίσει Καπράλο.
Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάλαβε ποτέ την σπουδαιότητα μιας τέτοιας
ψηφοφορίας και ενοχλήθηκε από
την διάσταση που δόθηκε. Ακόμη
και σήμερα αναρωτιέται γιατί δεν
τον κάλεσε νωρίτερα ο Μελισσανίδης που στήριζε τον Καπράλο,
να συζητήσουν αυτό το θέμα αν για
εκείνον ήταν τόσο σημαντικό…
Για… κακή τύχη Μελισσανίδη Σαββίδη, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συναντήθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου. Η
έδρα του τελικού πέρασε για λόγους ισονομίας από το Ολυμπιακό
Στάδιο –έδρα της «Ένωσης»– στο
ουδέτερο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Βόλου. Ο τελικός εξελίχθηκε από
γιορτή του ποδοσφαίρου σε ντροπή του αθλήματος. Το ξύλο ανάμεσα στους οπαδούς των φιναλίστ ή-

ταν πρωτόγνωρο. Από θαύμα δεν
θρηνήσαμε ανθρώπινη ζωή. Εντός
του αγωνιστικού χώρου όμως είχαμε άλλα κόλπα.
Ο διαιτητής Κομίνης φάνηκε από την αρχή διατεθειμένος να χαριστεί στις αγριότητες κι έτσι δεν τιμώρησε καν με κίτρινη κάρτα τον
Λέο Μάτος για την αγκωνιά του
στον Πατίτο. Τα... σπόρια και κάτι
παραπάνω ο ρέφερι τα έδωσε απλόχερα στον «δικέφαλο» του βορρά. Η βραδιά έμελλε να περιλαμβάνει και διαιτητικό έγκλημα, με τον επόπτη Καλφόγλου να μη βλέπει
μπροστά στα μάτια του το οφσάιντ
στο νικητήριο γκολ του ΠΑΟΚ, με
τον σκόρερ Ενρίκε να βρίσκει δίχτυα από αντικανονική θέση.
Η κούπα πήγε στην Θεσσαλονίκη και πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ κατηγόρησαν τον Δημήτρη Μελισσανίδη πως δεν προστάτεψε την ομάδα τους. Είχε προηγηθεί το κοινό
μήνυμα για την επόμενη μέρα στο
ελληνικό ποδόσφαιρο λίγες ώρες
πριν από τον τελικό Κυπέλλου στο
Πανθεσσαλικό.

Οι σχέσεις Μελισσανίδη-Σαββίδη πέρασαν και περνούν από χίλια μύρια κύματα. Ο ΠΑΟΚ πήρε
το Kύπελλο με γκολ οφσάιντ και τώρα ο Ιβάν βλέπει πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ συμμάχησε για
την ανατροπή σκηνικού και όχι για να δει κάποιον χαλίφη στην θέση του χαλίφη

Στον αγώνα μαζί,
αλλά στη μάσα… χώρια
• Η νεκροψία για την οποία είχε μιλήσει ο Μελισσανίδης δείχνει
άλλα κόλπα από μια ΕΠΟ που ο ΠΑΟΚ πλέον έχει το πάνω χέρι
• Ο ρόλος του Δέδε, η αλλαγή σελίδας και τα… άλλα κόλπα
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Οι ισχυροί άνδρες των δύο «Δικεφάλων» γευμάτισαν μαζί σε εστιατόριο στην περιοχή της Πορταριάς του Βόλου και διαμήνυσαν σε
κοινή δήλωση: «Προσωπικά ανυπομονούμε για μια πραγματική γιορτή,
μια γιορτή καθαρού και έντιμου ποδοσφαίρου, μια γιορτή όπου ο καλύτερος και πιο τυχερός θα επιβραβευθεί
με το Κύπελλο Ελλάδας 2017 και ο
ηττημένος θα χειροκροτηθεί για την
προσπάθειά του. Τον τελικό αυτό πρέπει όλοι μαζί να τον κάνουμε ξεχωριστό τιμώντας και την ιστορία αλλά και
την κοινή καταγωγή των ομάδων μας.
Μας δίνεται η δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε εμπράκτως το πώς θέλουμε το ποδόσφαιρο από εδώ και
πέρα: Με πνεύμα “ευ αγωνίζεσθαι”, με
έντιμη διαιτησία, με φιλάθλους και
των δυο ομάδων στο γήπεδο, με ανταγωνισμό αλλά και με απόλυτο σεβασμό στον αντίπαλο. Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων! Ενωμένοι μπορούμε να γυρίσουμε την σελίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο!»
Στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και
εκτός αυτού, οι Έλληνες φίλαθλοι
είδαν... άλλα κόλπα. Το αφεντικό της
ΑΕΚ σε δηλώσεις του μετά το τέλος
του τελικού με τον «δικέφαλο του
βορρά» αποκάλεσε στημένο τον επόπτη, Γιώργο Καλφόγλου, ενώ
ανέφερε πως αυτό δεν ήταν ένα ανθρώπινο λάθος!
«Για μένα δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Ο επόπτης ήταν στημένος. Τι να
την κάνεις την συγγνώμη. Συγγνώμες στο Άγιο Όρος», είπε σχετικά ο
Δημήτρης Μελισσανίδης.
Στο τέλος του καλοκαιριού, ωστόσο, οδηγηθήκαμε στις κρίσιμες
εκλογές της ΕΠΟ. Ο Ιβάν Σαββίδης απαίτησε επικεφαλής της αντιπολίτευσης να είναι ο πρόεδρος
της ΕΠΣ Μακεδονίας, Βαγγέλης
Γραμμένος, ενώ ο Δημήτρης Μελισσανίδης αρκέστηκε στον εκτελεστικό γραμματέα, δηλαδή τον Αλέξη Δέδε. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης δεν προκάλεσε ρήξη, στήριξε με όλες τις δυνάμεις του τον
Γραμμένο ο οποίος, συν τοις άλλοις, έχει ευρεία αποδοχή από τις Ενώσεις, αλλά και διείσδυση στις μετριοπαθείς υποστηρίκτριες ενώσεις
του παλιού συστήματος της ΕΠΟ.

Έστω και μέσα από διαφωνίες, η
Συμμαχία έφτασε να έχει «κλειδωμένες» τις εκλογές της ΕΠΟ. Και τα
κατάφερε με θρίαμβο. Είκοσι χρόνια μετά... τις ιστορικές πλέον εκλογές της ΕΠΟ στην Αλεξανδρούπολη
τον Νοέμβριο του 1997, που σηματοδότησαν την κυριαρχία του Ολυμπιακού στα κέντρα εξουσίας του
ελληνικού ποδοσφαίρου, η αλλαγή
σκυτάλης έγινε πραγματικότητα.
Ο Βαγγέλης Γραμμένος κυριάρχησε με ψήφους 48 έναντι 21
του αντιπάλου του, πρώην υπουργού Μακεδονίας-Θράκης της Ν.Δ.,
Γιώργου Καλαντζή (υπήρξαν επίσης 2 λευκά). Η νέα εποχή έχει πλέον τριετή θητεία. Ο φόβος των φιλάθλων ότι οι Σύμμαχοι πιθανόν απλά να θέλουν να γίνουν χαλίφηδες
στην θέση του χαλίφη, είναι πάντα
ορατός. Με την ολοκλήρωση του
πρώτου γύρου, τα διαιτητικά λάθη
είναι περιορισμένα, αλλά ο δεύτερος γύρος προμηνύεται… θερμός.
Οι διαιτητές που θεωρήθηκαν από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ «εκφραστές» της
κυριαρχίας του Ολυμπιακού τα
προηγούμενα χρόνια, αποκλείστηκαν από τους πίνακες, οι οποίοι βγήκαν πριν από τις εκλογές.
Το ίδιο και οι παρατηρητές, ακόμη και αν κάποιοι υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν υψηλόβαθμα στελέχη στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Με το «καλημέρα» στο νέο
πρωτάθλημα, ο Δημήτρης Μελισσανίδης δήλωνε: «Δρομολογούνται
αρκετά πράγματα, ώστε να φτιάξει το
ποδόσφαιρο. Υπάρχει καινούργια διοίκηση στην ΕΠΟ, άφθαρτοι άνθρω-

ποι και καθαροί, θα δούμε. Όλα η νεκροψία θα τα δείξει».
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δ. Μελισσανίδης έφτανε μέχρι τα Γρεβενά
για να παραστεί στην κοπή της πίτας της τοπικής Ποδοσφαιρικής Ένωσης, προκειμένου να ενισχύσει
τις σχέσεις του στα διοικητικά δρώμενα του ποδοσφαίρου. Η ισορροπία ανάμεσα στους δύο δικεφάλους
διαταράχθηκε με την αντικατάσταση του Δημοσθένη Κουπτσίδη. Ο
πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών απέκτησε κώλυμα λόγω παραπομπής
του σε δίκη, και αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Πανίδη της ΕΠΣ
Ξάνθης. Έτσι, η ισορροπία 6-6 μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που εξελέγησαν από τις ενώσεις, συμπεριλαμβανομένου και
του προέδρου Βαγγέλη Γραμμένου, έγινε πλειοψηφία, υπέρ του
μπλοκ του βορρά (ΠΑΟΚ) απέναντι
σε αυτό του νότου (ΑΕΚ) με 7-5.
Πιο κοντά στον Ιβάν Σαββίδη
είναι oι: Βαγγέλης Γραμμένος
(πρόεδρος ΕΠΟ), Αστέριος Αντωνίου (πρόεδρος ΕΠΣ Πέλλας και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ), Παναγιώτης Διακοφώτης (πρόεδρος ΕΠΣ
Δωδεκανήσου), Κωνσταντίνος
Βρακάς (πρόεδρος ΕΠΣ Ηπείρου),
Γιώργος Χατζησαρόγλου (πρόεδρος ΕΠΣ Δράμας), Γιώργος Πανίδης (πρόεδρος ΕΠΣ Ξάνθης) και
Περικλής Λασκαράκης (πρόεδρος της ΕΠΣ Θεσσαλίας), που είναι
και ταμίας της Ομοσπονδίας.
Αντίστοιχα στον Δημήτρη Μελισσανίδη είναι πιο κοντά οι: Νικόλαος Βακάλης (αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος ΕΠΣ Σάμου), Παναγιώτης Δημητρίου
(πρόεδρος ΕΠΣ Αθηνών), Παναγιώτης Παπαχρήστος (πρόεδρος ΕΠΣ
Αιτωλοακαρνανίας), Σταύρος Ψαρόπουλος (πρόεδρος ΕΠΣ Λέσβου)
και Λεωνίδας Θωμαΐδης (προτάθηκε από ΕΠΣ Αθηνών). Το 17μελές Δ.Σ.
συμπληρώνουν οι Γιώργος Στράτος
(πρόεδρος Superleague), Λεωνίδας
Λεουτσάκος (πρόεδρος Football
League) και οι Τάκης Αγραφιώτης
(αντιπρόεδρος Ολυμπιακού), Μάκης
Γκαγκάτσης (αντιπρόεδρος ΠΑΟΚ)
και Βαγγέλης Ασλανίδης (πρόεδρος ΑΕΚ) που εξελέγησαν ως εκπρόσωποι της διοργανώτριας. Και εδώ οι ψήφοι είναι 2 έναντι 2 με καθοριστική την ψήφο του Τάκη Αγρα-
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φιώτη κατά περίπτωση.
Ο εκτελεστικός γραμματέας της ΕΠΟ, Αλέξης Δέδες,
πρώην διευθύνων σύμβουλος
της ΑΕΚ, είναι επίσης άνθρωποςκλειδί, που λόγω του θεσμικού του
ρόλου επιδιώκει να τηρεί τις ισορροπίες. Πρόσφατα στον απολογισμό
πενταμήνου ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Βίτορ
Περέιρα σε επιστολή που έστειλε
στις Επιτροπές Διαιτησίας των ΕΠΣ,
διαιτητές, βοηθούς, παρατηρητές και
εκπαιδευτές διαιτησίας έκανε ονομαστική αναφορά μόνο σε δύο πρόσωπα. Στον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο και τον εκτελεστικό
γραμματέα Αλέξη Δέδε. Τώρα τι σχέση έχει ο Δέδες με την διαιτησία, μόνο ο ίδιος ο Περέιρα θα μπορούσε να
μας το πει.
Το κομμάτι της διαιτησίας είναι
αυτό που ίσως απασχολήσει περισσότερο από κάθε άλλο το πρωτάθλημα στον δεύτερο γύρο. Ο Ιβάν
Σαββίδης φρόντισε να ξύσει την
πληγή του Κυπέλλου στη συνέντευξη που έδωσε στο PAOK TV:
«Από την μία πλευρά αυτή η χρονιά ήταν ενδιαφέρουσα γιατί έγινε η
κατάρριψη του συστήματος. Αλλά από την άλλη η μεγάλη χαρά που μας
έφερε η κατάκτηση του Κυπέλλου.
Κοιτώντας στα μάτια, σας λέω ότι το
κερδίσαμε πανάξια. Κανείς δεν μας
το χάρισε, κανείς δεν μας βοήθησε.
Είναι ανοησίες ορισμένων για να καλύψουν τις αδυναμίες τους».
Βεβαίως, ο λόγος για ανοησίες
για να καλύψουν τις αδυναμίες τους
δεν αφορά τον Αλαφούζο ή τον
Μερινάκη. O μεγαλομέτοχος του
ΠΑΟΚ, που είναι προφανές σε ποιον
απευθυνόταν, μίλησε και για την σημερινή κατάσταση: «Σήμερα το ρόστερ της ομάδας, όπως και των διοικητικών στελεχών, είναι το καλύτερο
στην Ελλάδα. Είναι ένα δυνατό ρόστερ, ένα ρόστερ πρωταθλητών. Μόνο εμείς μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές και να εκπροσωπούμε άξια το
ελληνικό ποδόσφαιρο στο Chapmions
League. Αυτός θα είναι ο κυρίαρχος
στόχος στον επόμενο γύρο».
Προφανώς ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει άλλη άποψη. Ήδη επικοινωνιακά ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος δήλωσε ότι «Η ΑΕΚ
είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ».
Ανάμεσα στους δύο Πόντιους πλέον
υπάρχει ένα «μορατόριουμ», παρά μια
«συμμαχία» όπως ξεκίνησε. Το ποδοσφαιρικό βαρομετρικό τους επόμενους μήνες θα είναι χαμηλό και θα
προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες. Ποιος θ’ αντέξει για να κόψει πρώτος το
νήμα; Η διαιτησία πού θα «γείρει»;
Μεγάλα ερωτηματικά τώρα, αλλά η
απάντηση σε 3-4 μήνες…

Ο τελικός
εξελίχθηκε
από γιορτή του
ποδοσφαίρου
σε ντροπή του
αθλήματος.
Το ξύλο
ανάμεσα στους
οπαδούς των
φιναλίστ ήταν
πρωτόγνωρο.
Από θαύμα δεν
θρηνήσαμε
ανθρώπινη ζωή.
Εντός του
αγωνιστικού
χώρου όμως
είχαμε άλλα
κόλπα
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TV
Σάββατο 30/12
11:30 Eurosport 2 Hopman Cup Perth, Australia
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Μίλαν, Serie A
13:45 Eurosport 1 Cross-country σκι:
Παγκόσμιο Κύπελλο Lenzerheide, Switzerland
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Τουρνουά Μουμπαντάλα, μικρός τελικός
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αταλάντα – Κάλιαρι, Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τορίνο – Τζένοα, Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Ουντινέζε, Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Σασουόλο, Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαμπντόρια – Σπαλ, Serie A
16:30 ΕΡΤ1 Λαύριο – ΠΑΟΚ, Stoiximan.gr Basket League
17:00 Novasports 1HD Μπάρνσλι – Ρέντινγκ, Championship
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τουρνουά Μουμπαντάλα, Τελικός
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΚ – ΓΣΛ Φάρος, Stoiximan.gr Basket League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λίβερπουλ – Λέστερ, Premier League
17:15 Eurosport 1 Άλμα με σκι:
Παγκόσμιο Κύπελλο, Oberstdorf, Germany
18:30 ΕΡΤ1 Άρης – Τρίκαλα, Stoiximan.gr Basket League
18:30 ΕΡΤ1 Κόροιβος – Προμηθέας, Stoiximan.gr Basket League
18:30 ΕΡΤ1 Ρέθυμνο – Κύμη, Stoiximan.gr Basket League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λάτσιο, Serie A
19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Πάντοβα – Περούτζα, SuperLega
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαουθάμπτον, Premier League
19:30 Novasports 1HD Μπρίστολ Σίτι – Γουλβς, Championship
20:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπιλμπάο – Ουνικάχα, Liga Endesa
21:00 FOX Sports Παγκόσμιο πρωτάθλημα
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Βερόνα – Γιουβέντους, Serie A
02:00 FOX Sports Panthers – Canadiens, NHL
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Γιούτα Τζαζ – Κλίβελαντ Καβαλίερς, ΝΒΑ
05:00 FOX Sports Canucks – Kings, NHL
Κυριακή 31/12
09:00 Eurosport 2 ATP 250 Brisbane, Australia
11:15 Eurosport 1 Cross-country σκι:
Παγκόσμιο Κύπελλο, Lenzerheide, Switzerland
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε,
Basketball Super League
13:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Εστουδιάντες,
Liga Endesa
14:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Πανιώνιος,
Stoiximan.gr Basket League
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι,
Premier League
14:45 Eurosport 1 Άλμα με σκι:
Παγκόσμιο Κύπελλο, Garmisch Partenkirchen, Germany
15:30 ΕΡΤ1 Κολοσσός – Παναθηναϊκός,
Stoiximan.gr Basket League
16:15 Eurosport 1 Cross-country σκι:
Παγκόσμιο Κύπελλο, Lenzerheide, Switzerland
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD Γουέστ Μπρομ – Άρσεναλ,
Premier League
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Σικάγο Μπουλς, ΝΒΑ
02:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Λέικερς, ΝΒΑ
04:00 FOX Sports Flames – Blackhawks, NHL

Ο Τσίπρας … πονάει
για τον ΠΑΟ
κι ο Σαββίδης «αρπάζει»
Χουλτ και Μολέδο
«Καυτή πατάτα» για την κυβέρνηση που μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι δεν θέλει ρήξη με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ούτε μ’ αυτούς
του ΠΑΟΚ και ύστερα από τον τακτικό ελιγμό του Μαρινάκη ν’ αποσύρει το
ενδιαφέρον του Ολυμπιακού
ριν από μερικές ημέρες, ο πρωθυπουργός
Αλ. Τσίπρας σε συνέντευξή του στην ΕΤ3,
ερωτηθείς σχετικά με την νίκη
4-0 του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, απάντησε:
«Αφήστε το αυτό, πονάει». Δεν
γνωρίζουμε αν ο πρωθυπουργός πονάει… πραγματικά ως
πρώην παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, αλλά οι
οπαδοί του Παναθηναϊκού θα
πονέσουν σίγουρα αν ο φίλος
του Αλ. Τσίπρα, Ιβάν Σαββίδης,
«αρπάξει» τον Νίκλας Χουλτ και
τον Ροντρίγκο Μολέδο.
Σε μια χρονιά, το 2018, όπου μυρίζει… εκλογές, στον ΣΥΡΙΖΑ απέκτησαν έναν ακόμα πονοκέφαλο, ποδοσφαιρικό αυτήν την φορά, κι αφορά
τους δυο παίκτες του Παναθηναϊκού,
τους οποίους έχει βάλει στο στόχαστρο ο ΠΑΟΚ. Αν τους πάρει, η σχέση
της κυβέρνησης με τους οπαδούς
του Παναθηναϊκού –δεδομένης της
σχέσης του Ιβάν με το Μαξίμου– θα
έχει χαρακτήρα πολικού ψύχους. Αν
ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει και αποτρέψει αυτή τη μεταγραφή, τότε θα
επέλθει ρήξη με τους οπαδούς του
ΠΑΟΚ, ακόμη και αν βάλουν τον
Λουτσέσκου να πει ότι δεν τον θέλει. Αυτό λέγεται και «καυτή πατάτα».
Στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η σκέψη, «κάποιος να

Π

μιλήσει στο Σαββίδη» για να μην πάρει τους Μολέδο και Χουλτ και να
το επικοινωνήσει στη λογική «σεβόμαστε τον Παναθηναϊκό και το πρόβλημά του» κλπ. Αυτό, ωστόσο, θα
είχε αρνητικό αντίκτυπο στον λαό
του ΠΑΟΚ, που χρόνια τώρα έβλεπε
τις ομάδες του ΠΑΟΚ να «κλέβουν»
μερικά από τα πρωτοκλασάτα ονόματά του δικεφάλου. Αυτό διαρρέει η
ίδια η ΠΑΕ, αλλά και προτάσσουν τα
social media.
Ο λαός του ΠΑΟΚ θέλει ρεβάνς
για ό,τι υπέφερε χρόνια τώρα. Και
δεν ξεχνάει, όπως γράφτηκε κατά
κόρον στα social media, ότι ο Παναθηναϊκός είχε «αρπάξει» τον Χρήστο
(Δημόπουλο), τον «φονιά», παραμονές του αγώνα του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ
και την Λάρισα 1-4!
Αν κάποιος δεν… μιλήσει στον
Σαββίδη και ο Πόντιος επιχειρηματίας «αρπάξει» τους Χουλτ και Μολέδο και προκληθεί ντόρος στο πανελλήνιο, η σκέψη που υπήρξε στην
πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι το σχέδιο επικοινωνίας «no
politico» σχετικά με το ποδόσφαιρο.
Ότι και καλά η κυβέρνηση δεν ασχολείται μ’ αυτά.
Αν όμως η κυβέρνηση ασχολείται
ή όχι με το ποδόσφαιρο, αποσαφηνίστηκε πλήρως από την απόφαση
του υφυπουργού Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδη να μεταθέσει για του…
χρόνου τέτοιον καιρό δυο «λάβαρα

της εξυγίανσης», το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την κάρτα φιλάθλου, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Να μην
προκαλέσει μεγαλύτερη κόντρα με
τους φιλάθλους, που αντέδρασαν
μαζικά. Κι όπως επανειλημμένα έχει
επισημάνει η «Α», το οπαδικό συναίσθημα είναι σοβαρό κριτήριο ψήφου
στις επερχόμενες εκλογές. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ.
Σε μία τακτική κίνηση, ο Β. Μαρινάκης απέσυρε το ενδιαφέρον του
Ολυμπιακού για τον Χουλτ (όπως
και ο Μελισσανίδης) κι αυτό έκανε
ακόμα πιο δύσκολο το έργο της κυβέρνησης, που θα επιθυμούσε ακριβώς το αντίθετο. Γιατί; Διότι η «αρπαγή» θα είχε να κάνει αυστηρά με
κόντρα Μαρινάκη - Σαββίδη.
Πράγματι, είχε πέσει στο τραπέζι του
Ολυμπιακού το όνομα του Χουλτ,
αλλά ως φαίνεται ο Μαρινάκης
φέρθηκε έξυπνα στην κόντρα του με
την κυβέρνηση και προτίμησε τελικά
τον Ιρανό Χατζησαφί του Πανιωνίου.
Τι πέτυχε, λοιπόν, ο Μαρινάκης,
με την απόσυρση του ενδιαφέροντος
για τον Χουλτ; Να μεταφέρει το
«παιχνίδι» ανάμεσα στις δηλώσεις
του πρωθυπουργού ότι πονάει τον
Παναθηναϊκό και στην διάθεση του
Σαββίδη να… καταστρέψει τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας τους δυο καλύτερους παίκτες του. Και την κυβέρνηση να ζει με το σαιξπηρικό δίλημμα «να ζει κανείς ή να μη ζει»…

25_Aplus_fpa_815_APOPSI 12/29/17 5:48 PM Page 25

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 30/31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
www.iapopsi.gr

↪

Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
εν τα λες και λίγα τα
5 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι χάνει ετησίως η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον
ΦΠΑ των διαδικτυακών συναλλαγών. Για να υπάρχει μια τάξη
μεγέθους πρόκειται για ποσό
που αντιστοιχεί στις συνολικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
που καθ’ υπολογισμό έκαναν μέσω
Διαδικτύου
περίπου
3.500.000 Έλληνες καταναλωτές
στην διάρκεια του 2017. Από
μόνο του το νούμερο είναι τέτοιο
που αρκεί για να κινητοποιήσει
τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς
«άμυνας», όπερ και εγένετο. Συγκεκριμένα, οι Βρυξέλλες έχουν
βάλει στις ράγες την νομοθέτηση
αλλαγών του συστήματος του
ΦΠΑ, βάσει των οποίων οι εταιρείες που πωλούν ιντερνετικά εκτός των εθνικών συνόρων τους
θα καταβάλλουν τον ΦΠΑ με τον
ίδιο τρόπο που το κάνουν και για
τις εγχώριες πωλήσεις τους.
Στόχευση των ρυθμίσεων είναι να διασφαλιστεί η καταβολή
του φόρου προστιθέμενης αξίας
στο κράτος-μέλος του τελικού καταναλωτή, γεγονός που εκτιμάται
ότι θα έχει ως συνέπεια την δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης, αλλά και
μία «ισονομία» ως προς την με-
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5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΧΑΝΕΙ ΕΤΗΣΙΩΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ,
ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ανάγκα και… Βρυξέλλες
πείθονται! Όπου «ανάγκη» η αιμορραγία που
υφίσταται σε πανευρωπαϊκή κλίμακα ο Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας
στις διαδικτυακές συναλλαγές, και όπου
«πειθώ» το νομοθετικό
οδόφραγμα που πείστηκε η Ε.Ε. να υψώσει
προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή φορολογικών εσόδων.

Δ

Η ΑΠΟΨΗ

«Αιμορραγία»
ΦΠΑ στις
online
πωλήσεις
ταχείριση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχέση με τις ανταγωνίστριές τους εκτός Ευρωζώνης όταν οι τελευταίες πωλούν –
«live» ή ηλεκτρονικά– τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε Ευρωπαίους καταναλωτές.

Όριο οι €10.000
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει, ανάμεσα στα άλλα, την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ
για μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και τις
start-up εταιρείες (σ.σ. για τα νεοφυή επιχειρηματικά σχήματα
οι πρόνοιες θα τεθούν σε εφαρμογή έως την 1η Ιανουαρίου
2019), που πωλούν προϊόντα
online. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
ο ΦΠΑ για τις διασυνοριακές
πωλήσεις κάτω των €10.000 ετησίως θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας καταγωγής των επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι περισσότερες
από 430.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε. θα ωφεληθούν από τους νέους κανόνες.
Τα οφέλη για τις ΜμΕ αναμένεται ότι θα μεταφραστούν σε εξοικονόμηση €100.000 ετησίως.
Οι νέοι κανόνες θα τεθούν προοδευτικά σε ισχύ έως το 2021.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΥθΜΙΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙθΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η συμφωνία για τις νέες παρεμβάσεις πήρε σάρκα και οστά
σε πρόσφατη συνάντηση των υπουργών Οικονομίας και Οικο-



ΟΙ ΝEΟΙ ΚΑΝOΝΕΣ
θΑ ΤΕθΟYΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚA ΣΕ ΙΣΧY EΩΣ
ΤΟ 2021

νομικών των κρατών-μελών της
Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, και ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίτευξη
συμφωνίας για τον τερματισμό
του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού των καταναλωτών που ψωνίζουν διαδικτυακά.
Συνολικά, αυτό που αναδύεται από σειρά δηλώσεων υψη-

λόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων είναι ότι οι καινούργιες
νομοθετικές προβλέψεις θα τονώσουν ακόμη περισσότερο το
ηλεκτρονικό εμπόριο στην Γηραιά Ήπειρο, δημιουργώντας ένα «εύκρατο» κλίμα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται
διασυνοριακά στο διαδίκτυο να
ευδοκιμήσουν.
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• Δύο ημέρες συνεδρίαζε το Εφετείο Βορείου Αιγαίου για τα επιδόματα τυφλότητας
που χορηγήθηκαν σε δεκάδες «ασθενείς» με ψευδείς βεβαιώσεις της οφθαλμίατρου
του ΙΚΑ Χίου – Ανοίγει ο δρόμος για δικαστική διεκδίκηση επιστροφής των χρημάτων

Θα βρουν το…
φως τους
τα ασφαλιστικά
ταμεία;
Δύο ημέρες συνεδρίαζε το Εφετείο Βορείου Αιγαίου
για τα επιδόματα τυφλότητας που χορηγήθηκαν σε
δεκάδες «ασθενείς» με ψευδείς βεβαιώσεις της οφθαλμιάτρου του Ι.Κ.Α. Χίου επιφέροντας μεγάλη
οικονομική ζημία στον δήμο, ανοίγοντας τώρα τον
δρόμο για να διεκδικήσουν δικαστικά τα ασφαλιστικά ταμεία την επιστροφή των χρημάτων τους.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τα ποσοστά της…
μαϊμουδιάς
Οι επανέλεγχοι στην Ζάκυνθο από
11/09/2012 έως 13/09/2012 κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας απέδειξαν ότι το 82,35% όσων λάμβαναν επίδομα τυφλότητας ήταν «μαϊμού» τυφλοί, καθώς από τους 388
«τυφλούς» του νομού προσήλθαν
και επανεξετάστηκαν οι 221, εκ των
οποίων αποδείχθηκε ότι μόλις οι 34
–δηλαδή το 17,6%– είναι πραγματικά δικαιούχοι του επιδόματος. Ειδικότερα, βρέθηκαν 34 τυφλοί εφ’
όρου ζωής, 5 τυφλοί «για ένα έτος»
και 182 μη τυφλοί.Αντίστοιχα, στην
Χίο κλήθηκαν για επανέλεγχο 460
δικαιούχοι και προσήλθαν 416, εκ
των οποίων οι 169 ήταν τυφλοί εφ’
όρου ζωής, οι 8 τυφλοί «για ένα έτος», ενώ οι 239 δεν ήταν τυφλοί.

καθώς σε μεταγενέστερο έλεγχο το 2014 διαπιστώθηκε ότι είχε
100% βαθμό τυφλότητας και ορθώς έπαιρνε το επίδομα.
Αίσθηση προκάλεσε η περίπτωση της οφθαλμιάτρου του νησιού
που χορηγούσε τις βεβαιώσεις τυφλότητας, της Λεμονιάς Ζερβούδη-Βαρκάρη που κατηγορείτο για παράβαση καθήκοντος, για την οποία το Εφετείο δεν μείωσε ούτε κατά μία ημέρα την ποινή 4,5 ετών
φυλάκισης με 3ετή αναστολή και 1 χρόνο στέρησης των πολιτικών
της δικαιωμάτων που της είχε επιβληθεί πρωτόδικα.

Καμία επιείκεια

Στην εισήγησή της η εισαγγελέας Εφετών υπήρξε κατηγορηματική
υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2012 κατά την απογραγια τον δόλο όλων των κατηγορουμένων, τονίζοντας την οικονομική
φή για την σύνταξη του Εθνικού Μητρώου Δικαιούζημιά που υπέστη το Δημόσιο, ενώ η κατηγορούμενη οφθαλμίαχων Προνοιακών Επιδομάτων, όπου διαπιστώθηκε
τρος αρνήθηκε τον δόλο της αμφισβητώντας την ποιότητα των εξεότι τόσο στην Χίο, όσο και στην Ζάκυνθο υπήρχε… ετάσεων που η ίδια διενεργούσε τους ασθενείς της, ενώ τόνισε ότι και
πιδημία τυφλών. Όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές καοι ίδιες οι επιτροπές ΚΕΠΑ εξέδιδαν ίδιες γνωματεύσεις ασθενείας
λώντας προς επανεξέταση τους δικαιούχους, ένα συντριπτικά μεγάμε τις δικές της και κατηγόρησε ως εσκεμμένο τον έλεγχο των επιλο ποσοστό αυτών δεν προσήλθε καν για να εξεταστεί, ενώ είναι
τροπών, προκειμένου να μειωθούν τα επιδόματα στα πλαίσια της
χαρακτηριστικό ότι από τα 105 άτομα που εξετάστηκαν στην Ζάοικονομικής πολιτικής.
κυνθο (από τους 700 περίπου δικαιούχους) μόνο οι τέσσερις ήταν
Στην ίδια γραμμή υπεράσπισης βρέθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι,
τυφλοί, ενώ αντίστοιχο ήταν το ποσοστό των τυφλών που βεβαίωσε
καθώς ισχυρίστηκαν ότι οι επιτροπές που συστάθηκαν από το ΙΚΑ
και στην Χίο. Αρχικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 120 κατηγοτο 2012 είχαν μοναδικό στόχο να επιβεβαιώσουν τις δηλώσεις τού
ρούμενους, καθώς 9 είχαν αποτότε διοικητή του ΙΚΑ, Ρ. Σπυρόβιώσει προτού ασκηθεί η ποινική
πουλου, που από την τηλεόραση
δίωξη, ενώ 19 δικαιούχοι απεΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑ- είχε προαναγγείλει «τρομερές αποβίωσαν πριν εκδικαστεί η υπόθεστην Χίο». Το γεγονός ότι
ΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ- καλύψεις
ση σε πρώτο βαθμό. Δεκατρείς
ο τρόπος που γινόταν η εξέταση
κατηγορούμενοι αθωώθηκαν
ΝΩΝ, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ δεν ήταν ο προβλεπόμενος, καπρωτόδικα, ενώ το Εφετείο κρίοι εξετάσεις γίνονταν με νόΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΝΩ Η ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ Ο- θώς
νοντας την 12/12/2017 τις 48
μο του 1979 και όχι με την νέα
περιπτώσεις κατηγορουμένων
ΠΟΙΑΣ Η ΠΟΙΝΗ ΔΕΝ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΝΗ- νομοθεσία, θα οδηγήσει την υπότους επέβαλε ποινή φυλάκισης 6
στον Άρειο Πάγο, κατά τις
ΘΗΚΕ ΤΟΝ ΔΟΛΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ε- θεση
δηλώσεις της οφθαλμιάτρου, επιμηνών με 3ετή αναστολή, ενώ αΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ Η ΙΔΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΣΕ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ!
θώωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα,
καλούμενη ακυρότητα της δίκης.

Η
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• Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για
παραβίαση του δικαιώματος σε ταχεία εξέταση της νομιμότητας προσωρινής κράτησης και
της δυνατότητας παράστασης ενώπιον Δικαστικού Συμβουλίου

Το «σπεύδε» (δικαστικά)
βραδέως έφερε
την ευρω-καμπάνα
τών έκρινε ότι η
προσωρινή κράτηση του Π.Σ. έπρεπε να συνεχιστεί. Ο
λόγοι; Κατ’ αρχάς,
η ύπαρξη –σύμφωνα με το Συμβούλιο– ισχυρών ενδείξεων ενοχής του,
καθώς και το ότι ο συλληφθείς είχε
καταδικαστεί στο παρελθόν για απάτη και κλοπή. Επίσης, τα επικαλούμενα από τον Π.Σ. προβλήματα υγείας του, η ελληνική Θέμιδα έκρινε ότι
θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν
με τον αρμόζοντα τρόπο κατά την
διάρκεια της κράτησής του.

Άλλη μία καταδικαστική απόφαση… κοσμεί εδώ και
λίγες ημέρες το «μητρώο»
της Ελλάδας καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ένοχη την χώρα μας
για παραβίαση του δικαιώματος στην ταχεία εξέταση
της νομιμότητας της κράτησης, καθώς και την δυνατότητα παράστασης ενώπιον
δικαστικού συμβουλίου.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Π

ρόκειται για την νομική
κατάληψη μίας υπόθεσης, η απαρχή της οποίας αφορά την εξέταση αιτήματος που υπέβαλε Έλληνας υπήκοος –ονόματι Π.Σ.– κατά της απόφασης με την οποία διατάχθηκε η
προσωρινή κράτησή τους.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ
του νομικού πόρταλ lawspot.gr, όλα
ξεκίνησαν πριν από 6 χρόνια και συγκεκριμένα στις 23 Νοεμβρίου 2011
οπότε συνελήφθη ο Π.Σ.. Ο συλληφθείς κρατήθηκε στο Σωφρονιστικό
Κατάστημα Κορυδαλλού και λίγες ημέρες αργότερα στις 28 Νοεμβρίου
ο ανακριτής διέταξε την προσωρινή
κράτησή του. Στις 2 Δεκεμβρίου ο
Έλληνας υπήκοος προσέφυγε ενώ-

πιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών κατά του εντάλματος του ανακριτή, ζητώντας την ταχεία εξέταση
του αιτήματός του. Στις 19 Δεκεμβρίου, ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος του Π.Σ., με
το Συμβούλιο να κάνει αποδεκτή την
πρόταση του εισαγγελέα και να απορρίπτει το αίτημα στις 5 Ιανουαρίου.
Ειδικότερα, το Συμβούλιο Εφε-

Γλίτωσαν την φυλακή, λόγω του…
facebook του δικαστή!!!
Τύχη βουνό είχαν δύο Γερμανοί που καταδικάστηκαν από το δικαστήριο της πόλης Rostock σε πολυετή φυλάκιση για ληστείες, εκβιασμούς, σωματικές βλάβες
κτλ., καθώς εντόπισαν ότι ο δικαστής που
τους καταδίκασε είχε αναρτήσει στο
facebook μια φωτογραφία του που αποδείκνυε την μεροληψία του! Στην φωτογραφία αυτή ο δικαστής κάθεται σε μια
ταράτσα πίνοντας την μπύρα του και φορώντας μια μπλούζα που έγραφε: «Δίνου-

με στέγη στο μέλλον σας. Υπηρεσία εκτέλεσης στερητικών της ελευθερίας ποινών».
Σε σχόλιό του κάτω από την φωτογραφία, ο δικαστής επεξηγούσε: «Σαν να λέμε
“μέχρι να βγεις έξω (από την φυλακή), θα
έχω συνταξιοδοτηθεί”».
Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν ζητήσει την εξαίρεση του δικαστή λόγω μεροληψίας, ωστόσο το αίτημά τους απορρίφθηκε, καθώς ο δικαστής ισχυρίστηκε ότι
–πέραν του ότι ήταν χιουμοριστική η α-

Ελευθερία, προσφυγή
και… αποζημίωση!
Φτάνοντας, πια, στον Φεβρουάριο
του 2012, ο Π.Σ. υπέβαλε νέα αίτηση άρσης του μέτρου της προσωρινής κράτησης υπό όρους και στις 3
Απριλίου του ίδιου χρόνου το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτό το αίτημα του κρατουμένου και ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος.

νάρτηση– δεν τους αφορά το τι κάνει
στην προσωπική του ζωή. Μετά την καταδικαστική απόφαση άσκησαν έφεση επικαλούμενοι ότι ο δικαστής είχε μεροληπτική συμπεριφορά, καθώς η φωτογραφία συνέπιπτε με τον χρόνο εκδίκασης της
υπόθεσης, και το δικαστήριο έκανε δεκτό
τον ισχυρισμό τους λόγω αμφίβολης αντικειμενικότητας του δικαστή. Στην απόφαση του Εφετείου τονίζεται ότι η ελαφρότητα που επεδείκνυε σε σχέση με την
εξουσία του να επιβάλει ποινές στερητικές της ελευθερίας και η διάθεση εμπαιγμού που τον διακατείχε ως προς την ιδιότητα του κατηγορουμένου και την θέση
αυτού στην ποινική δίκη, ήταν ενδεικτικά
και του τρόπου άσκησης των δικαιοδοτι-

Βασιζόμενος στην παράγραφο 4
του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα
για ταχεία εξέταση της νομιμότητας
της κράτησης), ο Π.Σ. προσέφυγε
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), ισχυριζόμενος ότι το Δικαστικό Συμβούλιο δεν εξέτασε «ταχέως» την αίτηση κατά της προσωρινής κράτησής
του, ενώ δεν του δόθηκε η δυνατότητα να εμφανιστεί ενώπιόν του. Υπό αυτό το πρίσμα, το ΕΔΔΑ έκρινε
ότι πράγματι υπήρξε παραβίαση του
συγκεκριμένου άρθρου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, επιδικάζοντας το ποσό
των 3.000 ευρώ ως αποζημίωση για
ηθική βλάβη και 1.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

κών του καθηκόντων. Η υπόθεση παραπέμφθηκε να δικαστεί από την αρχή, από
άλλο όμως δικαστήριο.
Ν.ΤΣ.
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Το Βερολίνο δεν χρειάζεται να βάλει τα γιορτινά του για να μαγέψει τον επισκέπτη. Κάτι η ιστορική του αύρα –με την πύλη του
Βρανδεμβούργου, το Μνημείο του Ολοκαυτώματος, τα «ίχνη» του
Τείχους και το περίφημο Checkpoint Charlie–, κάτι ο ριζοσπαστισμός που αποπνέει σε αντιλήψεις, καλλιτεχνικά ρεύματα και εν
γένει κοινωνικότητα, καθιστούν την πρωτεύουσα της Γερμανίας
μία μητρόπολη-σύμβολο. Σύμβολο όχι μόνο για όσα επεφύλασσε
στο Βερολίνο ο ιστορικός χρόνος, αλλά και για όσα βιώνει η πόλη
στο υπό άλλες συνθήκες δύσκολο παρόν της.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης,
Βιβή Μαρίτσα(*)

Η

κρίση του προσφυγικού
προβλήματος δεν έχει
πλήξει μόνο τις χώρες
του νότου (σ.σ. την Ιταλία και την Ελλάδα κατά
κύριο λόγο, που γίνονται εκ των πραγμάτων οι πύλες εισόδου των μεταναστευτικών ροών), αλλά και κράτη που
βρίσκονται μακριά από τα νερά της Μεσογείου όπως η Γερμανία. Μάλιστα από το 2015, οπότε η Άνγκελα Μέρκελ
άνοιξε τις γερμανικές αγκάλες σε περισσότερους από 1.000.000 μετανάστες από την Μέση Ανατολή, το προσφυγικό φιγουράρει συχνά στην κορυφή της εγχώριας πολιτικής ατζέντας του
βερολίνου. Όπως τώρα για παράδειγμα, που οι διαφορετικές αναγνώσεις
του ζητήματος από τους Χριστιανοδημοκράτες τής νυν καγκελαρίου και τους
Σοσιαλδημοκράτες του Μάρτιν Σουλτς δυσκολεύουν μεταξύ άλλων την σύγκλιση για τον σχηματισμό του ποθούμενου κυβερνητικού συνασπισμού. Ανεξαρτήτως του αν θα τα βρουν ή όχι
οι δύο αντίπαλοι πολιτικοί σχηματι-

σμοί, πολλοί είναι εκείνοι που συμφωνούν σε ένα πράγμα: ότι το προσφυγικό θα μεταλλάξει άγνωστο πώς και πόσο την Γερμανία πιο ριζικά από ό,τι συνέβη με την επανένωση του 1989.
Για την ώρα, αυτή η μετάλλαξη έχει
ένα τουριστικό και συνάμα διεθνιστικό πρόσωπο. Διότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν και το πιο συνηθισμένο πράγμα του κόσμου να σε ξεναγούν στους κρυμμένους θησαυρούς
του βερολίνου οι φτωχοδιάβολοί του,
εν προκειμένω μετανάστες και άστεγοι!
Αυτό όμως που αλλού θα έμοιαζε αταίριαστο, στο βερολίνο ακούγεται ως
κομμάτι του ανεκτικού multi-culti DNA
του.

Συστήνουν
το «δικό» τους Βερολίνο
Το «Shaam» είναι άλλο ένα συνηθισμένο μεσανατολίτικο εστιατόριο. Στον τοίχο βρίσκεται το μενού, το οποίο δείχνει
εικόνες των γνωστών αραβικών φαγητών, όπως τα φαλάφελ και τα κίμπε (πίτες με κιμά και πλιγούρι), ενώ ένα μεγάλο κομμάτι ντονέρ γυρνάει στην σούβλα του δίπλα στο παράθυρο. Το συγκεκριμένο εστιατόριο έχει γίνει το ση-

μείο συνάντησης των νεοφερμένων
στο βερολίνο Σύρων. «Το όνομα του εστιατορίου μού θυμίζει την πατρίδα μου»,
λέει ο Μαχμούντ, ένα «ζεστό» και γεμάτο ζωή 28χρονο παιδί. ο Μαχμούντ είναι Σύρος με παλαιστινιακή καταγωγή, ο οποίος κατάφερε να δραπετεύσει από τον πόλεμο στο Χαλέπι το
2014, κουβαλώντας μαζί του τις μνήμες της φυλάκισης και των βασανιστηρίων που υπέστη από τις κυβερνητικές
δυνάμεις της Συρίας. Τώρα είναι ξεναγός με το «Querstadtein», μια ομάδα
διοργάνωσης ξεναγήσεων στο βερολίνο, που τις κάνουν πρόσφυγες.
οι ιδιότυποι ξεναγοί εξηγούν στους
επισκέπτες τις συνθήκες της αστικής
ζωής του βερολίνου, για να περιγράψουν εν συνεχεία σε τουρίστες αλλά
και ντόπιους την εμπειρία τού να είσαι
πρόσφυγας στην Γερμανία.
Το «Querstadtein», που «απασχολεί»
8 ξεναγούς, ήταν το δεύτερο εγχείρημα
τέτοιου τύπου που εμφανίστηκε στο βερολίνο, την περίοδο μάλιστα που η πόλη αντιδρούσε στην μαζική εισροή των
προσφύγων το 2015. Την αρχή έκανε
εκείνη την χρονιά η Λόρνα Κάννον,
μία βρετανίδα ξεναγός όπου ζούσε στο
βερολίνο και μαζί με δύο πρόσφυγες
φίλους της «έστησαν» το γκρουπ «Προσφυγικές φωνές».
Αυτό ήταν… Η ιδέα άρχισε να μεταδίδεται και από τότε οι «Προσφυγικές
φωνές» έχουν διοργανώσει μία ξενάγηση στην Κοπεγχάγη, με ξεναγούς μία
γυναίκα από την Ερυθραία και έναν
Κούρδο από το Ιράκ, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει «άνοιγμα» στο Λονδίνο και στο Παρίσι, στις αρχές του
2018. Το κόνσεπτ του «Querstadtein»

• Μια πρωτοποριακή δράση όπου πρόσφυγες και άστεγοι ξεναγούν τους
επισκέπτες στην γερμανική πρωτεύουσα αναδεικνύει και τις στερεοτυπικές
αντιλήψεις που συνεχίζουν να χωρίζουν τους γηγενείς από τους «φτωχοδιάβολους»
που πίστεψαν ότι η Γερμανία θα γινόταν η δική τους Γη της Επαγγελίας

Το νέο τείχος
του φοβου
στο βερολίνο

παρόμοιο στην σύλληψη, με την διαφορά ότι αυτό είναι επί πληρωμή. Συγκεκριμένα, οι «Προσφυγικές φωνές»
πραγματοποιούν τις ξεναγήσεις δωρεάν με εθελοντές πρόσφυγες-ξεναγούς,
ενώ το «Querstadtein» χρεώνει την ξενάγηση €13 καθώς αμείβει τους ξεναγούς του με €200 τον μήνα.

Το νέο τείχος και ο φόβος
Επόμενος σταθμός του εξαιρετικού οδοιπορικού της Ναόμι Λάρσον για
τον «Guardian», από όπου και αντλήθηκαν τα στοιχεία αυτού του άρθρου,
ήταν οι δρόμοι του Neukölln, μίας από
τις πλέον πολυπολιτισμικές συνοικίες
του βερολίνου. Εκεί, πάνω από το 40%
των κατοίκων έχουν προσφυγικές ρίζες, συνθέτοντας μία από τις πιο «ζωντανές» περιοχές στο βερολίνο, απαι-
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τητική φυσικά αν είσαι ντόπιος, αλλά
ιδανική αν είσαι ξένος.
Κοντά βρίσκεται η Sonnenallee, ένας μεγάλος δρόμος γεμάτος… ντεσιμπέλ προερχόμενα τόσο από το βουητό
της κίνησης όσο και από τους φωνακλάδες μαγαζάτορες. Η οδός
Sonnenallee διχοτομήθηκε ήδη μία
φορά, από το «Τείχος της ντροπής», και
τώρα είναι το προσφυγικό που την χωρίζει φυλετικά. Η περιοχή που ήταν γύρω στο 1970 το «σπίτι» των Λιβανέζων
μεταναστών, σήμερα έχει «κατακτηθεί»
από Άραβες της Μέσης Ανατολής, εξ
ου και το παρατσούκλι της, «Αραβική
Οδός». Αυτήν την στιγμή οι Σύροι είναι η τέταρτη μεγαλύτερη κοινότητα ξένων, μετά τους Τούρκους, τους Πολωνούς και τους Ιταλούς. Καινούργιες
προσφυγικές επιχειρήσεις, όπως το ε-

στιατόριο «Alagami» και το «Yasmin
Alsham», άνοιξαν σταδιακά εφόσον οι
κοινότητες μπόρεσαν και πάτησαν ξανά στα πόδια τους.
Παρόλο που το Βερολίνο είναι πολυπολιτισμικό, παραμένει κατά περίσταση «αφιλόξενο». Για παράδειγμα, οι
ανεκτικές συνοικίες του Neukölln και
του Kreuzberg απέχουν έτη φωτός από
τις ακροδεξιές γειτονιές της βερολινέζικης
περιφέρειας
MarzahnHellersdorf, στις οποίες ακόμη και άνθρωποι που δείχνουν εξωτερικά «διαφορετικοί» είναι μάλλον επικίνδυνο να
κυκλοφορούν, όπως λέει στον
«Guardian» η δρ Σίνα Άρνολντ, μία ερευνήτρια από το Ινστιτούτο Μεταναστών του Βερολίνου. Αυτό, όπως είναι
φυσικό, δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα φόβου στους ανθρώπους που νομί-
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ζουν ότι έφτασαν σε ένα ασφαλές για
διαβίωση μέρος.
Αυτοί οι φόβοι εντάθηκαν πριν και
κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο στην Γερμανία, όπου στις κάλπες
του Σεπτεμβρίου το ακροδεξιό κόμμα
AfD κέρδισε το 12,6% των ψήφων.
«Στις περιοχές όπου το AfD σάρωσε, υπάρχουν μικρές ομάδες μεταναστών, με αποτέλεσμα η έλλειψη αλληλεγγύης να φοβίζει πρόσφυγες και μετανάστες», λέει η
Άρνολντ, επισημαίνοντας ότι κάποιοι
πρόσφυγες φοβούνται να βγουν από το
καταφύγιο μόλις νυχτώσει ή να περπατούν μόνοι τους ή να δείχνουν ότι είναι μουσουλμάνοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016 καταγράφηκαν σε ολόκληρη την Γερμανία περίπου 3.500
επιθέσεις σε πρόσφυγες ή σε καταφύγια μεταναστών. Μάλιστα πέρσι τον
Μάρτιο η δρ Άρνολντ ήταν αυτόπτης
μάρτυρας ενός ατιμωτικού περιστατικού, όταν ένας άνδρας έλουσε με βότκα
έναν νεαρό Σύρο, τον έφτυσε και στο
τέλος τον χαιρέτησε ναζιστικά!

Βιωματική συμφιλίωση
Ο Γουάλιντ, ένας άνδρας που απασχολείται ως ξεναγός στο γκρουπ «Προσφυγικές Φωνές» των Προσφύγων και
από τον ο οποίο ζητήθηκε να αλλάξει
το όνομά του, εκφράζει τον φόβο του
για το τι μπορεί να συμβεί. «(Η ακροδεξιά) γίνεται όλο και πιο δυνατή. Πολλοί
άνθρωποι τους πιστεύουν και ξεκινάω να
φοβάμαι», αναφέρει. Και εδώ εντοπίζεται, ακόμη, ένα στόχος των ξεναγήσεων: στο να δημιουργηθούν από αυτές
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τις δράσεις συνθήκες συμφιλίωσης, με
τους ξεναγούς να ευελπιστούν ότι με το
να παρουσιάζουν στους επισκέπτες τις
δικές τους προσλαμβάνουσες, το «δικό
τους Βερολίνο», θα βοηθήσουν να γίνει αντιληπτή –άρα αποδεκτή– η διαφορετικότητα. «Είναι πραγματικά σπάνιο
να βρεις έναν φυσιολογικό τρόπο επικοινωνίας, διότι οι άνθρωποι πιστεύουν στα
στερεότυπα», προσθέτει ο Γουάλιντ και
καταλήγει: «Υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση στο τι είναι πρόσφυγας. Εάν οι άνθρωποι καταλάβουν τις συνθήκες που ανάγκασαν τους ανθρώπους να ξενιτευτούν
και να έρθουν εδώ, θα αρχίσουν να τους
φέρονται διαφορετικά».
Μήπως, όμως, αυτού του είδους οι
ξεναγήσεις ενέχουν το μεγάλο ρίσκο να
μετεξελιχθούν σε αυτό που οι Γερμανοί ονομάζουν «Elendstourismus» ή
αλλιώς «Τουρισμός της δυστυχίας»;
Την απάντηση δίνει ο Μοχάμεντ,
συνιδρυτής των «Προσφυγικών Φωνών», ο οποίος υπογραμμίζει ότι «εάν
οι άνθρωποι μου έδιναν την αίσθηση του
“καημένε φτωχέ”», δεν θα συνέχιζε αυτό που κάνει.
«Δεν είναι αυτός ο στόχος της ξενάγησης», λέει και αντ’ αυτού εξηγεί ότι ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μία εμπειρική-βιωματική σύνδεση. Μάλιστα, έξω από ένα βερολινέζικο κτίριο
στην οδό Leipziger Straße, όπου εδρεύει το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, ο Γουάλιντ περιγράφει τις
διαδηλώσεις του Ιουνίου του 1953, οι
οποίες διαλύθηκαν βίαια από τις Σοβιετικές δυνάμεις. «Εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν διεκδικώντας τα βασικά τους
δικαιώματα», λέει ο Γουάλιντ και εξομολογείται ότι στα «τρομακτικά» κτίρια
της οδού Leipziger Straße, βλέπει τους
δρόμους της πόλης Χάμα στην Συρία,
όπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι
βγήκαν για να διαδηλώσουν κατά της
Κυβέρνησης το 2011.
Ο Γουάλιντ εγκατέλειψε την Συρία
με τον αδερφό του Μοχάμεντ, επίσης
ξεναγό στις «Προσφυγικές Φωνές», καθώς είχε μπει στην «μαύρη λίστα» της
κυβέρνησης Άσαντ. Αιτία; Το ενεργό
προφίλ που είχε στα social media. Μετά
τον ερχομό του στο Βερολίνο, ο Γουάλιντ και ο Μοχάμεντ έμειναν σε μία
φοιτητική εστία στο Lichtenberg, ανατολικά της πόλης, το οποίο έχει μετατραπεί σε καταφύγιο προσφύγων. Αυτή
η περιοχή, όπως και το Marzhan, έχει
την φήμη της εχθρικής για τους ξένους
συνοικίας. Τελικά, βρήκε σπίτι στο
Wedding, λίγο πιο βόρεια από το κέντρο, ενώ εκεί τελειώνει την ξενάγησή
του, στο αγαπημένο του οικογενειακό εστιατόριο «Mandi». Όπως και να ’χει,
το Βερολίνο δίνει ελπίδα στον Γουάλιντ. Με ποιον τρόπο το εξηγεί; Με έναν
ιστορικό παραλληλισμό: «Αυτή η πόλη
καταστράφηκε συθέμελα κατά την διάρκεια
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, και μετά από
λίγα χρόνια ξανακτίστηκε και η δημοκρατία
αποκαταστάθηκε. Αυτό μου δίνει ελπίδα
για την Συρία: Μια μέρα ίσως είμαστε σε
θέση να την “αναστήσουμε” ξανά».
(*) Με στοιχεία από τον «Guardian»

30_katalonia_815_APOPSI 12/29/17 12:40 PM Page 30

30 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 30/31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
www.iapopsi.gr

• Η νίκη της Ινές Αριμάδας στην Καταλονία προσφέρει μία τεράστια ευκαιρία στους
Cuidadanos του Αλμπέρτο Ριβέρα να γκρεμίσουν τον Μαριάνο Ραχόι στην Ισπανία – Οι Ενωτικοί
στην Καταλονία βρήκαν την ηγέτιδά τους και οι Φιλελεύθεροι το δικό τους πάτημα

Η «πασιονάρια»
ανακάτεψε
την τράπουλα
Υπάρχει νικητής στις εκλογές της Καταλονίας; Αυτή η απορία
είναι λογική, καθώς οι εκλογές της 21ης Δεκεμβρίου μάλλον
έμπλεξαν τα πράγματα και οι ίδιοι οι Καταλανοί εμφανίζονται
διχασμένοι. Όμως υπάρχουν κι άλλες εκτιμήσεις, οι οποίες αναφέρουν ότι οι εκλογές στην Καταλονία στέλνουν πολλαπλά μηνύματα στα πολιτικά κόμματα της Ισπανίας, παρά το
γεγονός ότι το εκλογικό σώμα στην Καταλονία είναι ιδιότυπο.
Κάτι που πιθανόν δεν ισχύει σε άλλες περιφέρειες.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο σίγουρο είναι ότι ο
Μαριάνο Ραχόι υπέστη
μία βαριά ήττα. Το Λαϊκό Κόμμα του Ισπανού
πρωθυπουργού σχεδόν
εξαφανίστηκε από τον χάρτη, καταγράφοντας αστεία ποσοστά και μόλις τρεις έδρες στο τοπικό Κοινοβούλιο. Κάπως καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα για τους Σοσιαλιστές
του Πέδρο Σάντσεζ, όπως και για
τους Ποντέμος, αλλά ουδείς μπορεί
να πει ότι και τα δύο κόμματα μπορούν να είναι ευχαριστημένα.
Αλλά και για τα αποσχιστικά κόμματα τα αποτελέσματα δεν είναι για

να πανηγυρίζουν. Διότι ναι μεν απέσπασαν την πλειοψηφία στην τοπική Βουλή, αλλά κανένα από αυτά και
ιδιαίτερα του φυγάδα πρώην προέδρου Κάρλες Πούτζδεμον δεν κατάφεραν να κόψουν το νήμα ως νικητές.
Αντίθετα, αυτοί που έχουν το δικαίωμα να πανηγυρίζουν είναι οι
«Cuidadanos» του Αλμπέρτο Ριβέρα. Οι «Πολίτες» με επικεφαλής την
Ινές Αριμάδας σε μία βαθιά πολωτική διαδικασία όχι μόνο άντεξαν,
αλλά –το σημαντικότερο– κατάφεραν
κόντρα στο ρεύμα να επικρατήσουν.
Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που
από την πτώση του καθεστώτος του
Φράνκο ένα μη εθνικιστικό κόμμα

έρχεται πρώτη δύναμη στην Καταλονία. Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι η στάση της ισπανικής Δικαιοσύνης. Θα αναγνωρίσει ή όχι την ανεξαρτησία της Καταλονίας από την
Ισπανία; Ωστόσο, το Citizens Party
(στα ισπανικά Ciudadanos), που θέλει την Καταλονία να παραμένει ημιαυτόνομη περιοχή της Ισπανίας,
αναδείχθηκε η μεγαλύτερη δύναμη
στις εκλογές.

Η επόμενη ημέρα
Βέβαια, ουδείς μπορεί να γνωρίζει
ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στην
Καταλονία και μέχρι τις 23 Ιανουαρίου που θα συνέλθει για πρώτη φορά η τοπική Βουλή όλα είναι ανοιχτά. Τα αποσχιστικά κόμματα απέκτησαν την πλειοψηφία, αλλά το σίγουρο είναι ότι η Ινές Αριμάδας ως
νικήτρια των εκλογών θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Η
ίδια παραδέχεται ότι ο σχηματισμός
κυβέρνησης συνασπισμού είναι δύσκολος, αλλά εξακολουθεί να έχει
πίστη, λέγοντας «εμείς θα το προσπαθήσουμε».
Την ίδια ώρα, τα τρία αποσχιστι-

κά κόμματα –«Together for
Catalonia» (JxCat), το «Republican
Left of Catalonia» (ERC) και το
«Popular Unity» (CUP)– καταλαμβάνουν συνολικά 70 έδρες διασφαλίζοντας την πλειοψηφία στο νέο
Κοινοβούλιο της Βαρκελώνης. Όμως, κι αυτοί ναι μεν μπορούν να
σχηματίσουν κυβέρνηση, αλλά οι
διαφορές τους είναι μεγάλες.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, μετά την
επικράτηση των αυτονομιστικών
κομμάτων το «μπαλάκι» επιστρέφει
τώρα στο δικαστήριο της ισπανικής
κυβέρνησης. Όπως χαρακτηριστικά
επεσήμανε στο BBC o Αντόνιο
Μπαρόζο, επικεφαλής της εταιρείας ερευνών με έδρα το Λονδίνο
Teneo «Intelligence», το πρόβλημα
για την κυβέρνηση της Μαδρίτης
παραμένει «και το κίνημα απόσχισης
δεν πρόκειται να πάει μακριά».
Επιπλέον, εάν ο έκπτωτος ηγέτης
της Καταλονίας, που ζει αυτοεξόριστος στις Βρυξέλλες, επιδιώξει εκ νέου την προεδρία, τότε θα πρέπει να
επιστρέψει στο Βέλγιο. Υπενθυμίζεται ότι οι Ισπανοί εισαγγελείς μπορεί να απέσυραν το ευρωπαϊκό έ-
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νταλμα σύλληψης και το αίτημα για
έκδοση του Πούτζδεμον, όμως ο
τελευταίος θα βρεθεί με τις χειροπέδες αν επιστρέψει στην Ισπανία. Ο
ίδιος ο Πούτζδεμον ζήτησε να επιστρέψει, αλλά ο Μαριάνο Ραχόι υποστήριξε πως η κεντρική κυβέρνηση της χώρας συζητά μόνο με την Αριμάδας, την νικήτρια των εκλογών.
Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Οκτώβριο βρίσκεται σε ισχύ
το Άρθρο 155 του Συντάγματος, που
προβλέπει ότι η Καταλονία περνάει
στον πλήρη έλεγχο της Μαδρίτης.
Την αίσθηση ότι διαγράφηκε ένας πλήρης κύκλος και ότι είμαστε
ξανά σε ένα σημείο όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να πάρουν τις
αποφάσεις τους και να ξεκαθαρίσουν την στάση τους στο άμεσο μέλλον αφήνουν τα αποτελέσματα των
εκλογών στην Καταλονία.

Η 36χρονη δικηγόρος που δεν την ενδιαφέρει να γίνει συμπαθής
Η νικήτρια των εκλογών της Καταλονίας, σύμφωνα με τα Ιταλικά ΜΜΕ, θα
μπορούσε να είναι ηθοποιός. Αλλά η Ινές
Αριμάδας θα αποδειχθεί πιθανότατα ο κυκλώνας που θα ταράξει τις ισορροπίες της
ισπανικής πολιτικής σκηνής. Από την
στιγμή που η ίδια κέρδισε, γιατί να μην ελπίζει ο Άλμπερτ Ριβέρα, ο ηγέτης των «Πολιτών» στην Μαδρίτη;
Η 36χρονη Αριμάδας χαρακτηρίστηκε
μια υποψήφια μεταϊδεολογική, μεταφεμινιστική, μεταπολιτική. Ένα πολιτικό ζώο
που ξέρει να μάχεται με μια φυσική άνεση

στην Βουλή και την τηλεόραση, απολύτως
ικανή να ταλαντεύεται ανάμεσα σε δεξιές
και αριστερές θέσεις με την ίδια φυσικότητα που διορθώνει τα μαλλιά της. Δικηγόρος στο επάγγελμα, δεν την
ενδιαφέρει να γίνει συμπαθής, δεν
της αρέσει να αστειεύεται, είναι
σοβαρή, επειδή θέλει να είναι σοβαρή. Κι όταν οι αντίπαλοί της, πολλοί

και ορκισμένοι, της προσάπτουν ότι είναι
«μια μαριονέτα που έμαθε απ’ έξω τέσσερα
σλόγκαν», εκείνη είχε έτοιμη την απάντηση: «Καταφεύγετε στις προσωπικές προσβολές; Τι κρίμα, δεν έχετε
άλλα επιχειρήματα;» Και
την έχει και
στα ισπανικά
και τα καταλανικά αυτή
η Ανδαλου-

σιανή που ζει μόλις δέκα χρόνια στην Βαρκελώνη.
Να σημειωθεί ότι ήταν η μόνη γυναίκα
που είναι υποψήφια για την προεδρία. Και
είναι και αυτή που δηλώνει ότι δεν θα μείνει για πάντα στην πολιτική, θα επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα. Στο μεταξύ, ανεμίζει και τις τρεις σημαίες: την ισπανική,
την καταλανική και την ευρωπαϊκή. Από
αυτήν την άποψη, οι ενωτικοί βρήκαν την
φυσική τους ηγέτιδα. Και οι αποσχιστές
μια πασιονάρια του φιλελευθερισμού που
τους χαλάει το όνειρο.
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StorIeS
Επένδυση σε πα
ραγωγές, υβριδική τηλεόραση και συνδρομητική τηλεόραση
ετοιμάζει ο Θοδωρής
Κυριακού και ο ΑΝΤ1.
Φωτιές άναψε εκ νέου ο Αλέξης
Μητρόπουλος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο ΕΔΟΕΑΠ θα βρεθεί και πάλι
στον αέρα, καθώς στα προαπαιτούμενα
για την αξιολόγηση υπάρχει σχετικός όρος.
Πάντως η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ετοιμάζει προσλήψεις για να αντεπεξέλθει ως υπερταμείο του Τύπου.
Ο Χρήστος Λεοντής συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες
για την θέση του προέδρου της ΕΡΤ. Ακούγεται όμως και το όνομα του Τάσου
Μπιρσίμ.
Θα συνεχίσουν και την σεζόν
2018-2019 την συνεργασία τους
ο ΣΚΑΪ και η Acun Medya, του Τούρκου
παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί.
Ομάδα εργαζομένων του Πήγασου
κατέθεσε στις 22 Δεκεμβρίου μήνυση στο ΑΤ Χαλανδρίου κατά του υπευθύνου της εταιρείας Εκδόσεις Έθνος για
την μη καταβολή δώρου Χριστουγέννων.
Νέους ραδιοφωνικούς πομπούς
για τα προγράμματά της στα FM θα
προμηθευτεί η ΕΡΤ, καθώς δόθηκε το
πράσινο φως για την επανάληψη του
διαγωνισμού.
Πρόταση από την ΕΡΤ δέχθηκαν οι
συντελεστές της σατιρικής εκπομπής «Ελληνοφρένεια», για να την μεταφέρουν στην κρατική τηλεόραση. Η εκπομπή πρόσφατα κόπηκε από τον
Alpha.
Το πρώτο σίριαλ της εποχής Ιβάν
Σαββίδη στο «Ε» θα είναι κυπριακή παραγωγή με τίτλο «Καταιγίδα» και θα
ξεκινήσει από τις 2 Ιανουαρίου. Θα προβάλλεται καθημερινά στις 20.15΄ με
πρωταγωνιστές τους Παναγιώτα Βλαντή, Γιάννη Ποιμενίδη, Φίλιππο Σοφιανό και Πασχάλη Τσαρούχα.
Άλλες δύο απώλειες για την δημοσιογραφική οικογένεια. Την
Πέμπτη άφησαν την τελευταία τους πνοή ο Βίκτωρ Νέτας (φωτ.) σε ηλικία 79 ετών και ο Λεωνίδας Ζενάκος σε ηλικία 85 ετών.
Τελικά δεν συγκροτήθηκε σε σώμα
η νέα διοίκηση της ΠΟΕΣΥ, καθώς
στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποφασίστηκε απλά να συζητηθούν τα προβλήματα του κλάδου. Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου.
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1 ΚΟΙΝΗ «ΓΚΡΙΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ NETFLIX Για συνθήκες άνισου ανταγωνισμού κάνουν λόγο τα
στελέχη της Cosmote tV και της Nova. Ο λόγος είναι ότι η μετάδοση των ταινιών και των σειρών
του Netflix στα ελληνικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές αλλάζει τα δεδομένα, την ώρα που οι δύο μεγάλες εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης έχουν σημαντικές φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις. Να σημειωθεί ότι η αμερικανική πολυεθνική Netflix δεν θα έχει νομικό πρόσωπο στην
Ελλάδα, ούτε θα πληρώνει φόρους προς το παρόν, παρά μόνο ΦΠΑ. Ο κίνδυνος για την λειτουργία εταιρειών χωρίς ελληνικό ΑΦΜ στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης είναι
υπαρκτός.

media
Επιμένουν σκληρά
οι καναλάρχες
ο συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και δικαστών
έχει κάνει τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών να
τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση. Κι αυτό διότι,
όπως υποστηρίζουν συνεργάτες τους, «βολεύει αφάνταστα τα
σχέδια για μείωση του τιμήματος των αδειών», κάτι που ούτε καν
θέλει να σκέφτεται ακόμη και ως ενδεχόμενο η κυβέρνηση
και ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Παππάς. Μάλιστα, κύκλοι
του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής υποστηρίζουν πως «στην
χειρότερη περίπτωση το δημόσιο θα εισπράξει για τις άδειες τουλάχιστον 245 εκατομμύρια ευρώ».
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν τελικά οι ιδιοκτήτες τη-

Τ

λεοπτικών σταθμών
καταθέσουν προσφυγές στο ΣτΕ υπήρξαν
πολλές εσωτερικές διαφωνίες. Όμως επικράτησε η σκληρή γραμμή εντός
της ΕΙΤΗΣΕΕ και τελικά κατατέθηκαν αιτήσεις ακύρωσης εναντίον των δύο υπουργικών αποφάσεων που δημοσίευαν
τις αποφάσεις του ΕΣΡ για τον αριθμό
των επτά αδειών και το τίμημα των 35 εκατ. ευρώ ανά άδεια.
Προ ημερών, όμως, και οι τέσσερις σταθμοί (Star, ΣΚΑΪ, ΑΝΤ1, Alpha) κατέθεσαν και δεύτερη προσφυγή στο ΣτΕ, ζητώντας την αναστολή του διαγωνισμού. Η στρατηγική των ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών θα είναι η ακόλουθη: Θα
λάβουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, θα εξασφαλίσουν τις άδειες, θα πληρώσουν το τίμημα και στην συνέχεια
θα περιμένουν την ακύρωση της διαδικασίας από το ΣτΕ, για
να πάρουν τα χρήματα πίσω.
Κι όπως λένε οι γνωρίζοντες, αυτό που επί της ουσίας επιθυμούν είναι να αδειοδοτηθούν μεν, αλλά με πολύ μικρότερο
τίμημα. Και βέβαια είναι κατανοητό πως εάν κερδίσουν και
αυτές τις προσφυγές στο ΣτΕ, τότε πολύ εύκολα θα ομιλούν
για αντισυνταγματική και αντικοινοτική νομοθεσία και για κυβερνητική προσπάθεια ποδηγέτησης της ενημέρωσης.

Επανέναρξη του web radio του ΠΑΜΕ
Το ΠΑΜΕ ανακοίνωσε την επανέναρξη του ραδιοφώνου (web
radio), από την νέα χρονιά. Το web
radio του ΠΑΜΕ, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, στοχεύει «να αποτελέσει βήμα για την
ανάδειξη της δράσης και των πρωτοβουλιών των σωματείων και άλλων μαζικών φορέων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να αποκτήσουν τη δική τους φωνή στο διαδίκτυο, να δυναμώσει η επαφή και η

επικοινωνία με τους εργαζόμενους
κάθε κλάδου και εργασιακού χώρου.
»Το πρόγραμμα του σταθμού θα
πλαισιωθεί από εκπομπές ιστορικού
και πολιτιστικού περιεχομένου».
Η ακριβής ημερομηνία της επανέναρξης του web radio, καθώς και
άλλες πληροφορίες και λεπτομέρειες που αφορούν την νέα προσπάθεια θα ανακοινωθούν με νέο
δελτίο Τύπου.
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ράφος,
• Η όμορφη αθλητικογ Αθήνα,
ην
έκανε την κάθοδό της στ
διστάζει
δηλώνει μόνη ενώ δεν
βουλα
να απαντήσει στα κακό
λαγές
δημοσιεύματα για τις αλ
νιση
στην εξωτερική της εμφά
ν
με τη βοήθεια πλαστικώ
επεμβάσεων

8 μήνες φυλακή
με τριετή αναστολή
για τη Δήμητρα
Ματσούκα
ύσκολες ώρες περνάει η Δήμητρα Ματσούκα, αφού εδώ και αρκετό καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα με την Δικαιοσύνη μέχρι
που τελικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή για χρέη στο δημόσιο, με το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων να της αναγνωρίζει μόνο δύο ελαφρυντικά.
Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύτηκαν, πρόκειται για χρέη της περιόδου
2010-2011, που προέκυψαν από φόρο εισοδήματος, με την ίδια να ομολογεί την οφειλή, αλλά όχι την «πρόθεση» για την δημιουργία χρεών, υποδεικνύοντας τον λογιστή της ως υπαίτιο για όλα αυτά. Σύμφωνα με τα επιχειρήματα του δικηγόρου της Γιώργου Δρύλλη, η σέξι ηθοποιός ήθελε να
ενταχθεί στον νόμο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης και όπως ο
ίδιος τόνισε: «Το προηγούμενο δικαστήριο έχει αναβάλει για κρείσσονες αποδείξεις. Ο νόμος θα άνοιγε το καλοκαίρι. Ήρθε σε επαφή με τις Αρχές από την εφορία και δήλωσε ότι θέλει να υπαχθεί στον νόμο. Επρόκειτο να ανοίξει η πλατφόρμα τον Αύγουστο και, επειδή θεωρούμε βέβαιη την ένταξή της,
ζητούμε αναβολή. Αν δεν την δώσετε, θα καταδικαστεί, αλλά
δεν θέλει να λερώσει το ποινικό της μητρώο, αφού έχει
πρόθεση να πληρώσει. Είναι το τελευταίο της
καταφύγιο για να μην έχει καταδίκη. Έχω φέρει και μάρτυρα μια συνεργάτιδα του λογιστή της να σας το βεβαιώσει», δήλωσε στον
«Ελεύθερο Τύπο». Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα χρέη της Δήμητρας Ματσούκα
είναι ατομικά και προέρχονται από ΦΠΑ.
Η ηθοποιός είχε ενταχθεί σε ρύθμιση παλιότερα,
καταβάλλοντας περίπου €5.000, όμως δεν κατάφερε να την τηρήσει. «Προσπάθησε ανεπιτυχώς να
τηρήσει την ρύθμιση. Είναι χρέη για τα έτη 20052006. Θα σας εξηγήσω την κατάσταση. Υπήρχε ένας
λογιστής που αναλάμβανε ηθοποιούς. Αυτόν επέλεξε κι εκείνη. Είχε βρει ένα νόμο ο άνθρωπος
που έλεγε ότι μπορείς να σπάσεις το εισόδημά
σου σε τρία φορολογικά έτη. Αυτό αφορούσε και καλλιτέχνες. Εκ λάθους της, λοιπόν,
γιατί δεν είναι λογίστρια, της είπε ο λογιστής,
θεωρώντας ότι την περιλαμβάνει η διάταξη,
ότι μπορεί να υπαχθεί σε αυτή. Είχε αμοιβές
τις οποίες δήλωσε όπως όφειλε, αλλά τις έσπασε σε διαφορετικές χρονιές», αποκάλυψε ο δικηγόρος της.
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με την ομάδα των «Δια
νιμα στην
Suvrival, μετακόμισε μό
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Ούσα βολεϊμπολίστρια
ωνιστεί
έχοντας για χρόνια αγ
Κ,
με τη φανέλα του ΠΑΟ
ταλείψει τ
αναγκάστηκε να εγκα
μα λόγω
ο αγαπημένο της άθλη
ασχοληθεί
τραυματισμού, και να
τικά
πιο εντατικά με τα αθλη
ο της
δρώμενα από το πόστ
σιάστριας.
δημοσιογράφου-παρου

Δ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ:
Το πιο παράξενο πρόσωπό της έδειξε η μοίρα στον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Έχοντας
βιώσει ό,τι πιο δύσκολο στην παιδική του
ηλικία, με την μητέρα του να πέφτει σε κώμα για 14 χρόνια μετά από τροχαίο, ο ίδιος
δίνει μάχη τώρα για την ζωή του, επίσης μετά από τροχαίο!
Συγκεκριμένα, από τα ξημερώματα της παραμονής των Χριστουγέννων ο γνωστός
παρουσιαστής επέστρεφε στο σπίτι του
στην Βούλα με την μηχανή του, όταν στην
προσπάθειά του να κάνει προσπέραση από
ένα λεωφορείο προσέκρουσε πάνω του. Η
σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί έδωσαν οκτάωρη μάχη
στο χειρουργείο για να τον σώσουν, αφού
έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά
και στον αυχένα. Αν και κάποια δημοσιεύ-

ματα ανέφεραν ότι οι γιατροί μόλις δύο
24ωρα μετά το σοβαρό τροχαίο ήταν έτοιμοι να τον ξυπνήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, κάτι τέτοιο
δεν υφίσταται, και τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες θα τον κρατήσουν σε καταστολή. Τα επόμενα 24ωρα είναι πολύ
κρίσιμα, αφού οι γιατροί έχουν να κάνουν
με πολύ σοβαρά τραύματα, εκ των οποίων
σημαντικές επιπλοκές παρουσιάζει το κάταγμα στον αυχένα.
Από το πλευρό του δεν έχει φύγει ούτε λεπτό η σύζυγός του, Εβελίνα Βαρσάμη, με
την οποία έχουν αποκτήσει έναν γιο, ηλικίας 6 ετών.
Όσον αφορά στον οδηγό του λεωφορείου, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί
δικογραφία, δεν συνελήφθη –καθώς κάτι
τέτοιο συμβαίνει μόνο στην περίπτωση νε-
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ΤΡΙΓΩΝΙΔΟΥ
«Έχω βιώσει bullying
σε μικρή ηλικία»
Θα ήθελες να παρουσιάζεις τη δική
σου εκπομπή;
«Σίγουρα θέλω να κάνω νέα πράγματα
και η παρουσίαση είναι ένα από αυτά.
Θα ήθελα να είναι μια εκπομπή που θα
περνάει αληθινά μηνύματα στον κόσμο.
Σίγουρα δεν θα λείπει το γέλιο, η αισιοδοξία και η θετική ενέργεια».
Το μετάνιωσες που πήγες στο
Survival που δεν έκανε τα επιθυμητά νούμερα τηλεθέασης;
«Σε καμία περίπτωση δεν το έχω
μετανιώσει. Πήρα πολλά πράγματα από το παιχνίδι. Ανακάλυψα πτυχές του εαυτού μου που δεν
γνώριζα, έμαθα να
ζω με λιγότερα υλικά αγαθά, αγάπησα περισσότερο τον εαυτό μου, είδα
τις αντοχές
και τις δυνάμεις μου, αναθεώ-

ρησα για πάρα πολλά πράγματα στη
ζωή μου, έγινα καλύτερος άνθρωπος
και γνώρισα καινούργιους φίλους...Ήταν μια μοναδική εμπειρία που με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο και θα τη θυμάμαι για όλη μου τη ζωή».
Υπήρξε περίοδος της ζωής σου που
δέχτηκες bullying;
«Ναι έχω δεχτεί bullying σε πιο
μικρή ηλικία».
Πατώντας το όνομά σου στο
google πέφτεις πάνω σε
θέματα του «Πριν και του
μετά» των πλαστικών.
Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό;
«Πολλές γυναίκες
έχουν κάνει κάποιου είδους
πλαστική και
είναι συχνό
φαινόμενο
στις μέρες
μας..Η πλα-

Το μοιραίο λάθος του οδηγού
και το απίστευτο παιχνίδι της μοίρας
κρού–, ενώ μετά και τα όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»
της Ζήνας Κουτσελίνη, φαίνεται πως
έχει κάνει ένα τραγικό λάθος που τον
καθιστά κι αυτόν υπαίτιο για το ατύχημα. Σύμφωνα με την αυτοψία στον χώρο του ατυχήματος αλλά και την κατάθεση του ιδίου του οδηγού του λεωφορείου, φαίνεται πως κινούνταν στην
Βουλιαγμένης με κατεύθυνση στην παραλιακή όταν 200 περίπου μέτρα πριν
από το φανάρι για κάποιο λόγο έκανε
έναν ελιγμό προκειμένου να αλλάξει
λωρίδα και να στρίψει. Και το κακό δεν
άργησε να γίνει!
Ένα κακό που στην μνήμη όλων ξύπνησε την συνέντευξη που είχε δώσει πριν
από χρόνια ο Κ. Αγγελίδης στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφα νίδου, όπου

«λύγισε» για το τροχαίο ατύχημα της
μητέρας του, η οποία το 2011 έπεσε από
ένα μηχανάκι και χτύπησε στο κεφάλι,
σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο
γιος της.
Η έλλειψη γιατρών και η 20ωρη καθυστέρηση στο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας είχαν ως συνέπεια
να νεκρωθούν όλα τα κύτταρα του εγκεφάλου της. Ήταν στην εντατική επί
6 μήνες και ζούσε υποστηριζόμενη από
ιατρικά μηχανήματα. Για τα επόμενα
14 χρόνια παρέμεινε στο σπίτι σε κωματώδη κατάσταση.
Ο ίδιος είχε αποκαλύψει τότε πως θα
μπορούσε η μητέρα του να είχε σωθεί.
«Το χτύπημα σαν χτύπημα ήταν τόσο λίγο
που αν είχε μπει εγκαίρως στο χειρουργείο θα ήταν μια χαρά».

στική στη μύτη άλλαξε πολύ τα χαρακτηριστικά του προσώπου μου και είμαι χαρούμενη με την εικόνα μου. Δεν
με πειράζει καθόλου που έχει γραφτεί
κάτι τέτοιο άλλωστε και στο προσωπικό
μου προφίλ στο Facebook, έχω δημόσια παλιές φωτογραφίες πριν κάνω την
πλαστική».
Θα αποκάλυπτες πόσες πλαστικές έχεις κάνει;
«Βέβαια. Η μόνη πλαστική που έχω κάνει είναι στη μύτη».
Είσαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο;
«Δεν είμαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο. Έχω συγκεντρωθεί απόλυτα
στα επαγγελματικά και τους στόχους
μου».
Για να σε κερδίσει ένας άντρας τι πρέπει να κάνει;
«Να ξέρει να μαγειρεύει γιατί με τις
δουλειές δεν έχω καθόλου χρόνο για
μαγειρική (…γέλια). Σίγουρα πρέπει να
έχει χιούμορ και θετική ενέργεια!!!»

33
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Το πρόβλημα
υγείας του που
κράτησε μυστικό
ο Βαγγέλης Γερμανός
Μία περιπέτεια με την
υγεία του πέρασε πριν
από λίγο καιρό ο Βαγγέλης Γερμανός. Ο «μεγάλος» τραγουδιστής
χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αλλά και να
περάσει μερικές μέρες
στο νοσοκομείο, κάτι
που γνώριζαν μόνο οι
άμεσα δικοί του άνθρωποι. Δείχνοντας
δυνατός παρά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, και πατώντας εκ νέου γερά στα πόδια του, ο Β. Γερμανός, με το που πήρε εξιτήριο, θέλησε να ευχαριστήσει και δημόσια τον ιατρό
που τον φρόντισε.
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δρ. Βασίλειο Δρακόπουλο για την φροντίδα και την “επιμέλεια” της μικρής μου περιπέτειας! Υγεία παιδιά.. το πολυτιμότερο
αγαθό» ανακοίνωσε την παραμονή των Χριστουγέννων στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook,
προκαλώντας την έντονη ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους, για το τι του έχει συμβεί.
O B. Γερμανός έχει αναρρώσει πλήρως, συνεχίζοντας
το live tour των εμφανίσεών του ανά την Ελλάδα.

Το ευχαριστώ του Χολίδη
στον Γκάλη
Ο Χρήστος Χολίδης
ήταν ανάμεσα
στους δεκάδες επώνυμους από
τον αθλητικό
και καλλιτεχνικό κόσμο
που έδωσαν
το «παρών»
τους στο φιλανθρωπικό αγώνα Nick Galis
Hall of Famous
Game, νιώθοντας
δέος μπροστά στον
σπουδαίο Έλληνα αθλητή.
Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Νίκο Γκάλη, γράφοντας: «Σεβασμός
στον καλύτερο όλων, Νίκο Γκάλη! Αυτό αλήθεια δεν το περίμενα,
να πάρω μετάλλιο από αυτόν που με γλίτωσε από τα ναρκωτικά
και τις κακές παρέες και ασχολήθηκα με τον αθλητισμό! Συνεχίζω ακόμα, έτσι θρύλε με ψηλά το κεφάλι! ΟΧΙ στα ναρκωτικά
ΝΑΙ στον αθλητισμό!».
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Το παρασκήνιο
του τέλους της φιλίας
Μπακοδήμου
Σεργουλόπουλου
ΤΖΩΝΗ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ:

Ο νέος έρωτας
της πόλης
δεν κρύβεται πια

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Είναι ζευγάρι πάρα πολλούς μήνες, αλλά πρόσφατα ένιωσαν την ανάγκη να κάνουν τα αποκαλυπτήρια της σχέσης τους στα φώτα της δημοσιότητας. Αν και τα δημοσιεύματα ήθελαν την
Χριστίνα Κοντοβά να επανασυνδέεται με τον
πρώην της Αλέξανδρο Μπουρδούμη, λίγο μετά
τον χωρισμό του από την μετέπειτα σύντροφό
του, εκείνη «γελούσε» με όλα αυτά και απολάμβανε ινκόγκνιτο τον έρωτά της με τον Τζώνη Καλημέρη. Το ζευγάρι, μη θέλοντας να κρυφτεί άλλο, έκανε την πρώτη του κοινή δημόσια εμφάνιση
στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος, ποζάροντας στους φωτογράφους. Όλο το βράδυ δεν ξεκόλλησαν ο ένας από τον άλλον. Πραγματικά ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι.

ΛΙΑΓΚΑΣ - ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:
Βγήκαν ξανά τα «μαχαίρια» εξαιτίας του Ρέμου
Ποιος είδε τον Γιώργο Λιάγκα και δεν τον φοβήθηκε, όταν του είπαν ότι ο Αντώνης Ρέμος ακύρωσε την
πρωτοχρονιάτικη εμφάνισή του στην εκπομπή του. «Τούρκος» έγινε ο παρουσιαστής, όταν ενημερώθηκε γιατί τον «κρέμασε» την τελευταία στιγμή ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με όσα ακούγονται στα τηλεοπτικά πηγαδάκια, ο Α. Ρέμος ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση να το κάνει αυτό και να ακυρώσει τον Γ.
Λιάγκα και το «Late Night», αλλά το τηλεφώνημα του Γρ. Αρναούτογλου, που του ζητούσε την βοήθειά
του για την πρεμιέρα τού «The 2 night show» που έχει δρομολογηθεί μετά το τέλος του «Nomads», τον
έκανε να αναθεωρήσει και να πει το «ναι» στον επί χρόνια φίλο του. Φυσικά, όλο αυτό το παρασκήνιο
κάτω από το τραπέζι που έφτασε στα αυτιά του Γ. Λιάγκα που είναι στα «μαχαίρια» με τον Γρ. Αρναούτογλου, τον έκαναν πυρ και μανία. Σύμφωνα με αυτούς που ήταν παρόντες την στιγμή που του το ανακοίνωσαν, ο παρουσιαστής άρχισε να φωνάζει από τα νεύρα του και να απειλεί θεούς και δαίμονες.

Σ

ε αντίθεση με το παρελθόν που μεγαλουργούσαν μαζί ως δίδυμο
στην tv, ήταν αχώριστοι καθ’ όλη
την διάρκεια της ημέρας, και μας
«χόρταιναν» με τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, μήνες τώρα έχουμε κάνει «μαύρα» μάτια να τους δούμε μαζί. Τι έχει
συμβεί μεταξύ της Μαρίας Μπακοδήμου
και του Φώτη Σεργουλόπουλου; Σύμφωνα
με όσα διαρρέουν από το στενό τους περιβάλλον, η φιλία τους έχει κλονιστεί και έχουν
να μιλήσουν πάρα πολλούς μήνες. Κατά τα
λεγόμενα αυτών που φέρονται να γνωρίζουν,
αφορμή του καβγά τους αποτέλεσε η θέση
που είχε πάρει η παρουσιάστρια στον χωρισμό του Φ. Σεργουλόπουλου. Η Μ. Μπακοδήμου είχε ταχθεί με το μέρος της πρώην
σχέσης του παρουσιαστή, που χώρισαν μετά
από πολλά χρόνια, κάτι που φέρεται να τον ενόχλησε πάρα πολύ, σε σημείο να υψωθεί ένα τεράστιο τείχος ανάμεσά τους. Αν και κάποιοι προσπάθησαν να τους συμφιλιώσουν,
αυτό δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατόν, αφού και οι δυο τους δείχνουν να έχουν πεισμώσει πάρα πολύ. Ευχόμαστε να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να κάνουν μία νέα
αρχή στην φιλία τους, μην αφήνοντας τρίτα
πρόσωπα να μπαίνουν ανάμεσά τους.
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Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. ΑΡΑΒΑΝΗ:
Έκαναν το επόμενο
βήμα στην σχέση τους

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

Γνωστοί ηθοποιοί
θύματα απατεώνα
παραγωγού

Θ

ύμα απάτης έπεσαν η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η Μίνα Αδαμάκη, ο Ιωάννης Παπαζήσης και ο Χάρης
Τζωρτζάκης, που συμμετείχαν στην
παράσταση «Καμ Μπακ» που έκανε
πρεμιέρα πριν από τρεις εβδομάδες στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Δυστυχώς όμως, προς λύπη
και απογοήτευση των ηθοποιών και των συντελεστών, αναγκάζονται να ρίξουν πρόωρα αυλαία, αφού ο παραγωγός τούς ξεγέλασε και εξαφανίστηκε,
αθετώντας συμφωνίες και χρωστώντας τους χρήματα. Με σκοπό να κινηθούν νομικά εναντίον του, η
Α. Παλαιολόγου ζήτησε δημόσια συγγνώμη από
το κοινό που έδειξε την αγάπη του στην θεατρική
τους παράσταση και αποκαλύπτοντας το τι τους συνέβη.

«Με πολύ μεγάλη μου λύπη σας ανακοινώνω ότι οι δυο
τελευταίες παραστάσεις του έργου “Καμ Μπακ” του Βασίλη Κατσικονούρη θα δοθούν αύριο και μεθαύριο. Δυστυχώς πέσαμε σε παραγωγό απατεώνα ο οποίος αφού αθέτησε όλες τις υποσχέσεις που μας είχε δώσει,
αποφάσισε στέλνοντάς μας ένα απλό mail και έχοντας αποφασίσει να εξαφανιστεί από προσώπου γης μετά από 6 παραστάσεις να κατεβάσει το έργο αιφνιδίως χωρίς καμιά εξήγηση. Αποτέλεσμα: εμείς οι ηθοποιοί, που είχαμε απορρίψει πολλές άλλες προτάσεις, να
μείνουμε χωρίς δουλειά στην μέση της σεζόν και απλήρωτοι. Και επειδή δεν θα ήθελα κανείς άλλος συνάδελφος να βρεθεί στην αλγεινή θέση που είμαστε εμείς τώρα, το όνομα του “παραγωγού” είναι Νίκος Μάκκας. Καλές γιορτές παιδιά και συνάδελφοι το νου σας»,
έγραψε χαρακτηριστικά.

Η μαραθωνοδρόμος
Έλλη Στάη
Μέρες γιορτινές και η Έλλη Στάη δεν θα μπορούσε να μη
συμμετάσχει στον χριστουγεννιάτικο μαραθώνιο αγάπης
που διοργανώθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Η δημοσιογράφος και το site της, The Toc, διοργάνωσαν το
«Merrython», όπου έλαβαν μέρος εκατοντάδες κόσμου, με
την ίδια να δίνει τον παλμό από την αφετηρία κιόλας! Πιο
fit από ποτέ, αφού η γυμναστική είναι εδώ και δεκαετίες
τρόπος ζωής για εκείνη, η Έλλη Στάη τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα αλλά και τα φλας των φωτογράφων.

Ήταν να μην πάρουν φόρα ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Ευαγγελία Αραβανή. Με το ζευγάρι να
μην κρατάει για καιρό την σχέση
του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας πολλές κοινές δημόσιες εμφανίσεις, σύμφωνα με ανθρώπους του περίγυρού
τους, είναι πολύ ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Τις μέρες
των Χριστουγέννων που ο αγαπημένος της τραγουδούσε,
το μοντέλο ήταν δίπλα του, διασκεδάζοντας μαζί με τις φίλες της. Όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτό, ο τραγουδιστής την «βομβάρδιζε» με λουλούδια. Αλλά η είδηση δεν είναι εκεί. Όπως αποκαλύπτει στην «Α» άνθρωπος που ξέρει
λεπτομέρειες, το ζευγάρι έκανε ταξίδι-αστραπή στον Πύργο
Ηλείας λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, με σκοπό να την
γνωρίσει στην οικογένειά του, και επισημοποιώντας με αυτό
τον τρόπο ακόμα περισσότερο την σχέση τους.

Γ. ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
Β. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ:
Λίγο μετά το διαζύγιο σε
νέες σχέσεις
Η έντονη φημολογία που έχει ξεσπάσει τον τελευταίο καιρό στα
καλλιτεχνικά πηγαδάκια, «φωνάζει» ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και
η Βάσω Λασκαράκη, που ανακοίνωσαν με επίσημη επιστολή προς
τα ΜΜΕ την λήξη του γάμου τους
πριν μερικούς μήνες, έχουν ήδη
γυρίσει σελίδα στην προσωπική
τους ζωή. Όπως αναφέρουν οι
καλά ενημερωμένοι, οι δύο ηθοποιοί έχουν συνάψει νέες
σχέσεις και είναι μάλιστα πολύ ερωτευμένοι. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιώσει οι ίδιοι, ενώ δεν έχουν
«συλληφθεί» από τους παπαράτσι με τα νέα ταίρια τους.
Σύμφωνα με όσα τονίζουν οι δικοί τους άνθρωποι, το πρώην
ζευγάρι είναι πολύ προσεκτικό στην έκθεσή του στην δημοσιότητα, θέλοντας να προστατεύσει από αυτή την ανήλικη
κόρη τους.

Εορταστικός «καύσωνας»
η Έλσα Χοσκ
Θριαμβευτικά ολοκληρώνεται το επετειακό ημερολόγιο του
περιοδικού «Love». Η Έλσα Χοσκ περνάει στην επίθεση, και
φορώντας τα πιο «καυτά» εσώρουχά της ανεβάζει το θερμόμετρο στα ύψη. Το διάσημο μοντέλο, που φημίζεται για
τα καλοσχηματισμένα οπίσθιά της, προκάλεσε ντελίριο στον
φωτογραφικό φακό, αλλά και στους άντρες θαυμαστές της.
Και επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις τα λόγια είναι περιττά, απολαύστε την απλά!
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• Από τον «Μύλο των ξωτικών» στα Τρίκαλα
μέχρι την «Ονειρούπολη» στην Δράμα, μικροί
και μεγάλοι επισκέπτες πασπαλίζονται με
χρυσόσκονη σε θεματικά πάρκα με ξεναγούς...
ξωτικά και καλικάντζαρους που τους οδηγούν
στον Αϊ-Βασίλη

Στις χειμερινές
Disneyland
της Ελλάδας
Η Ελλάδα έβαλε τα γιορτινά
της και το χριστουγεννιάτικοπρωτοχρονιάτικο «σκηνικό» ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά σε όλη
την χώρα. Φωτάκια, στολίδια,
καθώς και πολλά χριστουγεννιάτικα χωριά ανοίγουν τις
πόρτες τους και περιμένουν, όπως κάθε χρόνο, επισκέπτες απ’
όλη την Ελλάδα, οι οποίοι αναζητούν λίγη γιορτινή «μαγεία»
ή απλά μία «απόδραση» από
την καθημερινότητα.
Επιμέλεια: Παρασκευή Μαρίτσα

Α

π’ όλα όμως τα χριστουγεννιάτικα χωριά, δύο είναι που ξεχωρίζουν, ενώ
έχουν μετατραπεί στον αγαπημένο προορισμό των
Ελλήνων, και όχι μόνο. Ο λόγος για τον
«Μύλο των ξωτικών» στα Τρίκαλα και
για την «Ονειρούπολη» Δράμας, τα οποία έχουν φτιάξει έναν «κόσμο» αποκλειστικά παραμυθένιο, με δωρεάν
δράσεις και ρεκόρ επισκεψιμότητας κάθε χρόνο, τέτοια εποχή. Τα τελευταία
χρόνια, οι δύο πόλεις έχουν καταφέρει
να δημιουργήσουν τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα events, τα οποία κρατούν σχεδόν ένα μήνα, με διάφορες και
απεριόριστες δράσεις ενώ έχουν γίνει
πια θεσμοί.
Εκτός όμως από τις στιγμές που χα-

ρίζουν οι δύο διοργανώσεις, βοηθούν
πολύ την τοπική κοινωνία, η οποία εν
μέσω κρίσης παίρνει «μία ανάσα» και
κερδίζει με την βοήθεια του τουρισμού
που έχει δημιουργηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το γιορτινό κλίμα σε συνδυασμό με την φυσική ομορφιά των δύο
χειμερινών προορισμών κάνουν ένα
πιο δελεαστικό «πακέτο» για τον επισκέπτη, ενώ τα ιστορικά μνημεία δείχνουν
ότι μπορεί να υπάρξει η τέλεια πόλη για
τον ταξιδιώτη.

Επίσκεψη στα Τρίκαλα
Ο «Μύλος των ξωτικών» στα Τρίκαλα εγκαινιάστηκε στις 9 Δεκεμβρίου του
2011, όταν κάποιοι πολίτες μαζί την δημοτική αρχή «έριξαν στο τραπέζι» την
πρόταση. Φυσικά, η συγκεκριμένη πόλη, η οποία πρωτοπορεί σε διάφορους
τομείς, όπως στην τεχνολογία, δεν θα
μπορούσε να μην «εκμεταλλευτεί» τις
γιορτές των Χριστουγέννων με σκοπό
να ομορφύνει κι άλλο την περιοχή. Ο
«Μύλος των ξωτικών» άνοιξε φέτος τις
πόρτες του την 1η Δεκεμβρίου και θα τις
κρατήσει ανοιχτές έως τις 7 Ιανουαρίου. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο,
είναι το γεγονός ότι οι κρατήσεις ξεκίνησαν από τον Αύγουστο. Όπως μας εξηγεί ο εκπρόσωπος Τύπου κ. Θανάσης Μιχαλάκης, οι κρατήσεις ξεκίνησαν από νωρίς, όχι μόνο στα Τρίκαλα
αλλά και στις γύρω περιοχές. Όσον αφορά την εθνικότητα των επισκεπτών,
στην πλειοψηφία είναι Έλληνες αλλά –
όπως λέει ο κ. Μιχαλάκης–, «από πέρσι
ξεκινήσαμε να ακούμε και άλλες γλώσσες.

Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Ρώσοι, Κύπριοι, Αλβανοί αλλά και Τούρκοι έρχονται στην πόλη μας».
Συγκεκριμένα, τα Τρίκαλα έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να προσελκύσουν ταξιδιώτες από την Τουρκία, οι οποίοι έρχονται και για το ιστορικό
«Κουρσούμ Τζαμί» το οποίο αποτελεί
πόλος έλξης για αυτούς. Από την άλλη,
οι Έλληνες επισκέπτες φθάνουν από
πολλά μέρη της χώρας, όπως το Πήλιο,
Κέρκυρα, Φλώρινα, Θεσσαλονίκη,
Κως, Πύργος και Πάτρα. Τα νούμερα
φυσικά είναι συγκλονιστικά, καθώς κοντά 1 εκατομμύριο επισκέπτες βρέθηκαν πέρσι στα Τρίκαλα ενώ, όπως λέει ο
κ. Μιχαλάκης, «μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ήρθαν 80.000». Μπορεί οι «πόρτες» του πρωτότυπου θεματικού πάρκου
να άνοιξαν πριν από λίγες ημέρες αλλά
σύμφωνα με τον πρόεδρο της e-trikala,
Γιάννη Κωτούλα, «ο κόσμος που έχει έρ-

θει μέχρι στιγμής, είναι 350.000». Το παραμύθι του μύλου, η φυσική ομορφιά
και οι δωρεάν δράσεις είναι ένα «πακέτο» που κάνει τον επισκέπτη να μην
μπορεί να αντισταθεί. Μεταξύ των ταξιδιωτών, πολλά είναι τα γκρουπ και τα
σχολεία που καταφθάνουν στα Τρίκαλα
εφόσον ο δήμος στην ιστοσελίδα της
διοργάνωσης δίνει οδηγίες στο πώς
μπορεί κάποιος να οργανώσει επισκέψεις αλλά και τα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί όπως το Μουσείο Τσιτσάνη,
το Πολεμικό Μουσείο, την Δημοτική
Πινακοθήκη, το Κέντρο Ιστορίας και
Πολιτισμού, ενώ μπορεί να απολαύσει
και μια βαρκάδα στο Λήθαιο.
Το πρόγραμμα του «Μύλου των ξωτικών», περιέχει θέατρο, παραστάσεις,
Magic Show, χορευτικά από διάφορα
μέρη της Ελλάδας, παραμύθια αλλά και
διάσημους τραγουδιστές όπως την Ελένη Φουρέιρα και τον Bo.

Η «Ονειρούπολη» Δράμας
κλείνει φέτος 14 χρόνια
από τότε που άνοιξε για
πρώτη φορά τις «πύλες»
της και έγινε η τέλεια
χριστουγεννιάτικη
πρωτεύουσα
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Το παραμύθι του «Μύλου των ξωτικών»,
η φυσική ομορφιά και οι δωρεάν
δράσεις είναι ένα «πακέτο» που κάνει
τον επισκέπτη να μην μπορεί να αντισταθεί

«Ημέρες παραμυθιού»

14 χρόνια «Ονειρούπολη»

Εκτός από την δωρεάν είσοδο, υπάρχουν πολλές δράσεις που πραγματοποιεί ο δήμος, όπου δεν χρειάζονται χρήματα για να τις εξερευνήσει κανείς. Μεταξύ αυτών είναι το σπίτι του Άι Βασίλη, το ταχυδρομείο των ξωτικών, το παραμυθόσπιτο των ξωτικών, το ενεργειακό πάρκο και το εργαστήρι αναρρίχησης
όπου οι επισκέπτες θα μπορούν, με την
βοήθεια των εθελοντών του Συλλόγου
Ορειβασίας και Χιονοδρομίας Τρικάλων, να σκαρφαλώσουν με ασφάλεια
στους βράχους των Μετεώρων. Μεταξύ
άλλων, ο «Μύλος» διοργανώνει και εκπαιδευτικές δράσεις, όπως την προβολή εκπαιδευτικής ταινίας για το βιομηχανικό Μουσείο Ματσόπουλου στον
δημοτικό κινηματογράφο, για τις επισκέψεις των σχολείων, φιλοζωικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση του
κοινού για τα ζώα αλλά και αθλήματα
στίβου.
Τέλος, οι μέρες παραμυθιού για μικρούς και μεγάλους είναι επίσης αγαπητές στο κοινό ενώ ξεκινούν την Τρίτη 26
Δεκεμβρίου ως το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου. Μεταξύ των ιστοριών που θα αφηγηθούν είναι «Της βελανιδιάς τα παραμύθια», «Η χρυσομηλιά και τα τρία αδέρφια», «Μ’ ένα ροβίθι μποναμά και ένα κουκί μεγάλο» και «Τα παιδιά που γίναν πουλιά». Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του «Μύλου», «Η είσοδος είναι ελεύθερη, το τίμημα όμως που οφείλει κανείς να
καταβάλλει για να ακούσει τον αφηγητή, είναι η ήσυχη παρουσία του την ώρα που θα
ιστορείται του ήρωα η δράση».

Η «Ονειρούπολη» Δράμας κλείνει φέτος 14 χρόνια από τότε που άνοιξε για
πρώτη φορά τις «πύλες» της και έγινε η
τέλεια χριστουγεννιάτικη πρωτεύουσα.
Όλα ξεκίνησαν όταν η τότε δημοτική
αρχή είχε την ιδέα να φτιαχτεί ένα χριστουγεννιάτικο χωριό, για να τονώσει
έτσι την ψυχολογία των κατοίκων αλλά
και να βρει την «δική της» αδιέξοδο από
την κρίση. Ο τότε δήμαρχος, Θωμάς
Μαργαρίτης, με την βοήθεια των πολιτών κατάφερε να υλοποιήσει την ιδέα
και με το παραπάνω. Φέτος, η διοργάνωση ξεκίνησε στις 4 Δεκεμβρίου και
θα κρατήσει έως τις 6 Ιανουαρίου με απεριόριστες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ εγκαινιάστηκε από τον
γνωστό σε όλους μας παραμυθά, Ευγένιο Τριβιζά.
Στην ιστοσελίδα της «Ονειρούπολης», η ξενάγηση ξεκινάει με παραμυθένιο τρόπο: «Νεράιδες, ξωτικά, τάρανδοι, καλικάντζαροι, χιονάνθρωποι, αλλά
και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης, ζουν σ’ ένα μέρος που... μυρίζει Χριστούγεννα. Η ατμόσφαιρα της πιο “μαγικής” γιορτής του χρόνου, τρυπώνει μέσα σε ξύλινα σπιτάκια,
βγαίνει από τις καμινάδες και φτάνει ακόμη και στα πιο ψηλά δέντρα, από εκεί βουτά
στις φωτισμένες λιμνούλες, πηδά από νούφαρο σε νούφαρο και, συνοδευόμενη από
χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ακολουθεί
διαδρομές από γέφυρες και μονοπάτια, παρασύροντας στον ρυθμό των ημερών, όποιον βρίσκεται εκεί». Φυσικά, όλα τα παραπάνω ανήκουν στις δράσεις, οι οποίες
είναι όλες δωρεάν όπως και η είσοδος.

Πολλές από αυτές είναι το «σπίτι του Άι
Βασίλη», «το ζαχαροπλαστείο των ξωτικών» όπου καλούνται και οι μικροί επισκέπτες να βοηθήσουν στο ζύμωμα των
χριστουγεννιάτικων λιχουδιών, το «ταχυδρομικό εργαστήρι» με γράμματα και
πλαστελίνες και «το δάσος των ευχών
και της ελπίδας».
Εκτός όμως από τις «παραμυθένιες»
δράσεις, πολλοί είναι οι διάσημοι καλλιτέχνες που θα πραγματοποιήσουν συναυλία πάνω στην σκηνή της «Ονειρούπολης». Οι Vegas, οι Les au Revoir, η
Μαλού και ο Κωνσταντίνος Κουφός
είναι κάποιοι από τους τραγουδιστές, οι
οποίοι θα φέρουν το κοινό ένα βήμα
πιο κοντά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.
Δεν είναι η πρώτη φορά, όμως, που η
διοργάνωση φέρνει σημαντικούς καλλιτέχνες στην «στέγη» της, καθώς πέρσι η
τελετή έναρξης είχε γίνει με τον Χρήστο
Φερεντίνο, ο οποίος συντόνισε την
βραδιά, ενώ αμέσως μετά η Κατερίνα
Στικούδη καθήλωσε το κοινό με την
συναυλία της και οι Onirama συνέχισαν το πρόγραμμα της επόμενης μέρας
δυναμικά. Αυτό που αξίζει επίσης να
σημειωθεί είναι ο τουρισμός που έχει
δημιουργηθεί στην Δράμα, καθώς η «Ονειρούπολη» έχει καταφέρει να αναδείξει την φυσική ομορφιά της περιοχής.

Τουλάχιστον 600.000
επισκέπτες
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης,
Χριστόδουλο Μαμσάκο, «οι επισκέπτες
φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τους
600.000», ενώ πέρσι την πρώτη μέρα
λειτουργίας συγκέντρωσε 15.730, και
την δεύτερη 15.024. Οι αριθμοί από το
2015, όπου την πρώτη μέρα την επισκέφτηκαν 4.607, δείχνει την αύξηση
των ταξιδιωτών με τον χρόνο. Παρ’ όλα
αυτά, στην περσινή γιορτή οι επισκέπτες άγγιξαν συνολικά τους 800.000.
Όπως περιέγραψαν οι διοργανωτές,
«Στο πλαίσιο αυτό η Ονειρούπολη Δράμας
2017-2018 αναπτύσσει τη φιλοσοφία της,
εξελίσσεται, αναμορφώνεται και δημιουργεί μια νέα πολιτιστική εμπειρία κερδίζοντας ήδη, θεαματικά, το ενδιαφέρον της πανελλήνιας ειδησεογραφικής κοινότητας, η
οποία επιβεβαιώνει ότι τα Χριστούγεννα είναι η Ονειρούπολη Δράμας».
Όπως μας εξηγεί ο πρόεδρος της
ΔΕΚΠΟΤΑ, Γιώργος Ψαρράς, «οι επισκέψεις κάθε χρόνο αυξάνονται. Αυτή την
στιγμή οι κρατήσεις είναι 100%, δεν υπάρ-

χουν δωμάτια στα ξενοδοχεία». Φυσικά,
οι ταξιδιώτες αυξάνονται το τριήμερο
των Χριστουγέννων, ενώ Έλληνες από
κάθε μέρος της χώρας καταφθάνουν στο
θεματικό πάρκο. Όπως επεσήμανε ο κ.
Ψαρράς, πολλοί είναι και οι τουρίστες
που έρχονται από άλλες χώρες, «Γερμανοί, Τούρκοι, Βούλγαροι και Σέρβοι επισκέπτονται την Ονειρούπολη κάθε χρόνο».
Αυτό όμως που κάνει τους τουρίστες να
έρχονται από άλλα μέρη της Ευρώπης
στην μαγευτική Δράμα, δεν είναι μόνο
η «Ονειρούπολη», καθώς η πόλη έχει
πρωτοπορήσει σε διάφορους τομείς. Το
φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, η παραγωγή και διάθεση κρασιού αλλά και
το φυσικό περιβάλλον την καθιστούν ακόμα πιο ενδιαφέροντα προορισμό.
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ςΥνΕντΕΥΞΗ

ΛΟΥΚας
ΚαΡνΕςΗς

Ο Λουκάς Καρνέσης έχει γεννηθεί
στην Σαλαμίνα και κατοικεί στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει οικονομικά και εργάστηκε
στον τραπεζικό τομέα.
Είναι παντρεμένος και
έχει δύο γιους.

ΙχνηΛατωντας…

με την Καίτη Νικολοπούλου

«Επιβάλλεται
να ρισκάρεις
με διαφορετικά
είδη συγγραφής»

Ένα πακέτο τσιγάρα στο κομοδίνο… «Έξις δευτέρα φύσις», που έλεγε και ο Αριστοτέλης.
Μόνο που εδώ δεν μιλάμε απλά για έξι αλλά για τίτλο βιβλίου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ο συγγραφέας του, Λουκάς Καρνέσης, με έναν έξυπνο τρόπο αφηγείται τα διλήμματα
του ήρωά του – ήρωας-μαριονέτα στα χέρια ενός συγγραφέα που καθορίζει την ζωή
του. Η έμπνευση ομολογουμένως αγγίζει μεγάλες πένες και η γραφή ξεκάθαρη, απλή,
μεθοδευμένα αφημένη στις σελίδες του βιβλίου. Ο συγγραφέας μιλά στην «Α» για το
βιβλίο του «Ένα πακέτο τσιγάρα στο κομοδίνο» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λυκόφως.

1 Κύριε Καρνέση, πώς βλέπετε την πορεία του βιβλίου σε
αυτές τις δύσκολες εποχές;
«Όντως σήμερα είναι ομολογουμένως δύσκολες εποχές για το βιβλίο,
γιατί λίγο το διαδίκτυο, λίγο το ebook, λίγο έως πολύ τα οικονομικά
και κοινωνικά προβλήματα, η κινητικότητα στα βιβλιοπωλεία μειώνεται».
1 Είστε αισιόδοξος για το μέλλον των χαρτόδετων βιβλίων;
Πιστεύετε πως ο κόσμος θα
συνεχίσει να βρίσκει τρόπους
να διαβάζει, παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει;
«Είμαι να πω την αλήθεια αισιόδοξος, γιατί το e-book έχει βέβαια τα
πλεονεκτήματά του, αλλά ποτέ δεν
θα φτάσει το χαρτόδετο, ποτέ! Το
χειροπιαστό βιβλίο πονάει, το νιώθεις. Άλλο να σου πετάει στο κεφάλι
σου κάποιος το λεξικό του Μπαμπινιώτη, το καταλαβαίνεις, σε πονάει,
και άλλο να το αναζητάς ηλεκτρονικά».

1 Οι συγγραφείς στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αναγκασμένοι να εργάζονται για
τα προς το ζην. Πόσο δύσκολο
είναι για έναν συγγραφέα αυτός
ο συνδυασμός, με δεδομένο ότι
η συγγραφή θέλει καθαρό μυαλό και ένα είδος ηρεμίας από οποιουσδήποτε εξωτερικούς παράγοντες;
«Έλα μου, ντε! Αυτό ακριβώς λέω
και εγώ ο καημένος, αλλά ανταπόκριση
δεν βρίσκω. Όλα τα μπορείς, μου λέει
η σύζυγός μου όταν γκρινιάζω καθώς
πλένω τα πιάτα. Σοβαρολογώντας, συμφωνώ ότι συγγραφή και παράλληλη
εργασία είναι αρκετά επώδυνος συνδυασμός, αλλά, αν το θέλεις, πάντα υπάρχει χρόνος για όλα».
1 Πείτε μας λίγα λόγια για το βιβλίο σας «Ένα πακέτο τσιγάρα
στο κομοδίνο». Πώς θα το συστήνατε στους αναγνώστες;
«Κατ’ αρχάς, είναι το πρώτο μου. Η
σύζυγός μου λέει ότι γίνεσαι συγγραφέας όταν γράψεις τουλάχιστον πέντε.

“Ακούμπησα” και προσπάθησα να εμβαθύνω σε ένα δύσκολο θέμα: την ταύτιση του συγγραφέα με τον κεντρικό
χαρακτήρα του βιβλίου του και τις επακόλουθες συγκρούσεις. Η μητέρα
μου, όταν το διάβασε, δεν το κατάλαβε,
αλλά μου είπε μπράβο!»
1 Ποιο το κίνητρο που σας έκανε να ασχοληθείτε με την συγγραφή;
«Το μοναδικό κίνητρο είναι η αγάπη
μου για το βιβλίο. Ένας άλλος σοβαρός λόγος είναι και η αγάπη για την
σύζυγό μου. Εκείνη με “έσπρωξε” να
ασχοληθώ με την συγγραφή. Εκείνη
ήταν που, καθώς με έβλεπε όταν έγραφα τα ψώνια του σούπερ μάρκετ ή της
λαϊκής αγοράς με τέτοια τάξη και κατανεμημένα κατά είδος, ενθουσιάστηκε
και με παρότρυνε να γράψω. Δεν πρόβαλα καμιά αντίρρηση, γιατί πάντα κάνω ό,τι λέει εκείνη, και έτσι έκανα…»
1 Θεωρείτε πως η φαντασία, οι
εμπειρίες και το ταλέντο είναι ικανά από μόνα τους να οδηγή-

σουν στην συγγραφή ή επιβάλλεται και ευρύτερη καλλιέργεια;
«Έχει αποδειχτεί ότι οι εμπειρίες
και το ταλέντο είναι πολύ-πολύ ικανά
(παράδειγμα, ο Χρόνης Μίσσιος), αλλά και μια ευρύτερη μόρφωση, η καλλιέργεια, το πολύ διάβασμα είναι αναγκαία για κάθε συγγραφέα».
1 Έμπνευση. Υπάρχουν στιγμές
που σε ανύποπτο χώρο και χρόνο απρόοπτα χτυπάει το καμπανάκι; Τι γίνεται όταν έρθει απρόσμενα και σας βρει μακριά
από τον προσωπικό σας χώρο;
«Έχω σχεδόν πάντα μαζί μου ένα

μικρό σημειωματάριο, και όταν συμβαίνει κάτι το απρόσμενο, όπως λέτε,
το καταγράφω αμέσως».
1 Ένας συγγραφέας πιστεύετε ότι πρέπει να κρατάει σταθερά το
είδος που έχει επιλέξει; Το να
μπει στην διαδικασία να δοκιμάσει και άλλα είδη γραφής είναι ρίσκο για τον ίδιο αλλά και
για τον κόσμο του;
«Σαφώς και όχι! Ένας συγγραφέας
πρέπει, επιβάλλεται, να δοκιμάζει, να
ρισκάρει να κάνει ανατροπές. Το ίδιο
είδος συνεχώς μπορεί να κουράσει
τους αναγνώστες του».

ΤΙΤΛΟΣ: «Ένα πακέτο τσιγάρα στο κομοδίνο»
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λουκάς Καρνέσης
ISBN: 9786185095628
ΣΕΛΙΔΕΣ: 168
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14*21
ΤΙΜΗ: 11,34 ευρώ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Λυκόφως

38_39_politismos_815_APOPSI 12/29/17 2:27 PM Page 39

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 30/31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
www.iapopsi.gr

Ένα εξωστρεφές και
ευφυές ψυχολογικό θρίλερ
είναι το πρώτο βιβλίο του
Λουκά Καρνέση, με τίτλο
«Ένα πακέτο τσιγάρα στο
κομοδίνο» που κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Λυκόφως.
Πρωταγωνιστής ο Στάθης
Καραλής, ένας
μορφωμένος και
επαγγελματικά
επιτυχημένος άνθρωπος,
με καλή οικογενειακή ζωή,
που περνάει αλώβητος την
περίοδο της κρίσης.
Ξαφνικά, η ζωή του
κλονίζεται. Ο ψυχικός του
κόσμος καταρρέει. Ο
Στάθης ανακαλύπτει
έντρομος ότι η ζωή του
καθορίζεται από την
βούληση ενός συγγραφέα,
του Βασίλη Αντωνίου, ο
οποίος τον έχει
τοποθετήσει στην θέση του
πρωταγωνιστή του νέου
του βιβλίου και προσπαθεί
να τον «τσαλακώσει», γιατί
αυτό ζητάνε οι
αναγνώστες που διψούν
για αίμα και δάκρυα.
Ένα πακέτο τσιγάρα στο
κομοδίνο ενός δωματίου
ξενοδοχείου στην
Βαρκελώνη προκαλεί σοκ
στον Στάθη: Τώρα
κινδυνεύει να χάσει και την
γυναίκα του. Αποφασίζει
να αναλάβει δράση.
Θα καταφέρει ο Στάθης να
βγει από τον κυκεώνα;
Θα υποκύπτει ο
συγγραφέας μέχρι τέλους
στην βούληση των
αναγνωστών, ή θα
υπερισχύσει η δική του,
ελεύθερη βούληση;
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
Στο πνεύμα των γιορτών

Ε

ορταστική μουσικοφιλολογική εσπερίδα-συνεστίαση διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης
προς τιμήν του νεοεκλεγμένου μέλους του,
διακεκριμένου επιστήμονα της Μοριακής
Βιολογίας Παναγιώτη Λεμπέση, με ομιλητές τον πρόεδρο του Κέντρου Ευάγγελο
Ανδρέου και την Ράνια Βισβάρδη του Γ΄
Προγράμματος της ΕΡΑ.
Στην διάρκεια της εσπερίδας, όπου λειτούργησε και αναδρομική έκθεση ζωγραφικής της Αμαλίας (Παρασκευοπούλου),
ο γνωστός πρωτοψάλτης και μουσικοπαιδαγωγός Γιώργος Χατζηχρόνογλου απέδωσε επιλεγμένα αποσπάσματα από την
χριστουγεννιάτικη υμνογραφία καθώς επίσης και παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας και ακολούθηκε ένα ενδιαφέρον φιλολογικό εντευκτήριο με θέματα της
ψαλτικής παράδοσης του αξέχαστου βυζαντινομουσικού βάρδου Μανώλη Χατζημάρκου και την θεολογία της υμνογραφίας
από την αρχαιοελληνική ιστορία μέχρι το
Βυζάντιο.
Ο τιμώμενος ερευνητής Παναγιώτης
Λεμπέσης είναι διδάκτορας της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε στον Καναδά και σπούδασε στο
Outremont High School του Μόντρεαλ, στο
Τμήμα Επιστημών Υγείας του Κολλεγίου
Dawson, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Concordia, στο Πανεπιστήμιο
McGill του Μόντρεαλ και στο Πανεπιστήμιο
Connecticut, Farmington των ΗΠΑ.
Στα χρόνια 2000-2011, επιδίδεται στην
καθοδήγηση διδακτορικών διατριβών στο
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 2003 και για τρία χρόνια συμμετέχει
σε διαλέξεις στο πλαίσιο του κατ’ επιλογήν
μαθήματος «Φυσιολογία του οστίτη ιστού
– Μεταβολικά νοσήματα των οστών», της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 2017 διδάσκει και συντονίζει στο ΤΕΙ
Αθήνας το μάθημα Νευροβιολογία & Νευροανατομία στο πλαίσιο των μαθημάτων
«Παθήσεις Νευρικού Συστήματος» – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών – εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Ο κ. Λεμπέσης έχει στο ενεργητικό του
ως ερευνητού ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνεισφορές σε συγγράμματα,
επιδόσεις σε προγράμματα επιστημονικών
εφαρμογών και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια στο Ρότερνταμ, στο Σαν Φρανσίσκο,

στην Νέα Ορλεάνη, στο Κεμπέκ, στο Τορόντο αλλά και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο
Γύθειο και στα Ιωάννινα.
Πέρα από την επιστημονική του πορεία,
ασχολήθηκε ενεργά με τον εφηβικό και ανδρικό πρωταθλητισμό, κατακτώντας σημαντικές τοπικές, εθνικές και διεθνείς πρώτες
νίκες και διακρίσεις στον δρόμο μεγάλων
αποστάσεων και στην ελευθέρα πάλη.
Υπήρξε μέλος της Ομοσπονδίας Αθλητισμού του Κεμπέκ, μέλος της Ομοσπονδίας Αθλητισμού Καναδά και Συνιδρυτής
και μέλος του Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου «ΚΟΡΟΙΒΟΣ» στο Μόντρεαλ.
Ασχολήθηκε επίσης με την μουσική από
τα νεανικά του χρόνια ως Φλαουτίστας
στην Ορχήστρα του Λυκείου Outremont
του Μόντρεαλ.

Ο Παναγιώτης Λεμπέσης (δεξιά) με τον
πρώην Αντινομάρχη Ανατ. Αττικής Σπύρο
Νανόπουλο

Από αριστερά,
ο Πολωνός
φωτογράφος Andrzej
Sokulski,
ο Γιώργος
Χατζηχρόνογλου
και ο Ευάγγελος
Ανδρέου

Από αριστερά, ο ιδρυτής του Εθνικού Αθλητικού
Μουσείου του Υπουργείου Παιδείας Δημήτρης
Μποντικούλης, η ζωγράφος Αμαλία, ο
Ευάγγελος Ανδρέου και η δημοσιογράφος και
εκδότρια –«Plus Gazeta Athina»– Ήρα Λόντο
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