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Ισόβια για Ρένα
(θέλει ο Σακκάς)
• Ρ. Δούρου: «Έχουμε απαντήσει με την μηνυτήρια
αναφορά που καταθέσαμε
στην εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου» ▶ ΣΕΛ. 12

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Καμία συναίνεση στα
παιχνίδια του Μαξίμου

«Ρεσάλτο»
στον κεντρώο
χώρο

• Τέλος στις φιλοδοξίες Τσίπρα να δημιουργήσει πρόβλημα
στο εσωτερικό της Ν.Δ., με αφορμή το Μακεδονικό ▶ ΣΕΛ. 7

▶ ΣΕΛ. 10-11
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ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ…

Εθνικό βέρτιγκο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

«Με καθυστέρηση
θυμήθηκαν
το Βουκουρέστι»
▶ ΣΕΛ. 9

• Η αλήθεια πίσω από τα… τσιτάτα
για τις στρατηγικές κυβέρνησης και
αξιωματικής αντιπολίτευσης στο
θέμα της ονομασίας των Σκοπίων
• Οι επιδιώξεις που γύρισαν
μπούμερανγκ και η λύση που
φαίνεται να πηγαίνει στα βράχια
▶ ΣΕΛ. 4-5

«Μη ρίχνετε λάδι
στη φωτιά»

Ο ΑλΕξης, Ο ΙΕΡωνυμΟς
κΑΙ η λΑθΟς ΕκτΙμηςη

• Την ύστατη ώρα κάλεσε τους αρχηγούς ο Τσίπρας για να τους ζητήσει να βάλουν πλάτη ▶ ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ.

6

Επίθεση στα ΕΛ.ΠΕ.
(με άσφαιρα πυρά)

ΣΕΛ.

14

• Είκοσι ένας βουλευτές της Ν.Δ.
κατέθεσαν ερώτηση για αδιαφανείς διαδικασίες σε προσλήψεις
(που όμως έγιναν με δημόσιο διαγωνισμό) και πτώση των κερδών
του Ομίλου (που όμως έσπασαν όλα τα ρεκόρ κέρδους, εξαγωγών
και όγκου παραγωγής)
• Ερώτημα: Ποιος και γιατί, μέσα
από τον Όμιλο, έδωσε στην αντιπολίτευση τα ανακριβή στοιχεία;

• τι κρύβεται πίσω από το πρόσφατο «αγκαζέ»
Αρχιεπισκόπου και πρωθυπουργού για τα συλλαλητήρια

ΘΕΟΔ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Διαχρονικός «νταβατζής»
στο ελληνικό ποδόσφαιρο
• Τα εισιτήρια πέφτουν, οι χορηγοί εξαφανίζονται, οι μεγαλοπαράγοντες
αυτοκαταστρέφονται με τις δηλώσεις
τους, η ΚΕΔ κυκλοφορεί με σεκιουριτάδες και ο υπεύθυνος για το χάλι μας γ.γ.
της UEFA, Θεόδ. Θεοδωρίδης, εξακολουθεί να μας στέλνει τα ευρωπαϊκά
«σπαθόλουρά» του για να φτιάξει το
ποδόσφαιρό μας!!! ▶ ΣΕΛ. 17
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Γερμανία έχει επωφεληθεί από το ευρώ σε βάρος των γειτόνων της που έχουν καθηλωθεί οικονομικά με την επιβολή αυστηρών νομισματικών πολιτικών. Παρά τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να λυθεί το πρόβλημα (και τους επανειλημμένους ισχυρισμούς τους
ότι το έκαναν), το δημόσιο χρέος της Ελλάδας παραμένει σε μη βιώσιμα επίπεδα. Και τα μέτρα λιτότητας στη νότια Ευρώπη κατέληξαν σε περικοπές προνοιακών επιδομάτων και οδήγησαν σε αύξηση της φτώχειας (…). Η Ευρώπη είναι τώρα σε σταυροδρόμι: αν θέλει να
μη χάσει τις νεότερες γενιές, πρέπει να βρει λύσεις διαφορετικές από τη λιτότητα».
Το απόσπασμα δεν προέρχεται από κάποιο διαπρύσιο λόγο του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του. Είναι
μέρος ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε πριν από λίγα 24ωρα στον βρετανικό «Guardian». Ευτυχώς, δηλαδή, γιατί όσο εμείς ασχολούμαστε με οριζόντιους κομματικούς διαξιφισμούς για το Μακεδονικό, φροντίζουν οι εταίροι να μας επαναφέρουν στην τάξη με «εκθέσεις συμμόρφωσης» σαν και αυτή που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το τελευταίο Eurogroup.

«Η

Ας μην τα πολυλογούμε: από τον Φεβρουάριο μέχρι και το τέλος
Ιουνίου 2018, οπότε και έχει προσδιοριστεί από τους θεσμούς το
σφύριγμα της λήξης της 4ης αξιολόγησης, η Αθήνα έχει μπροστά
της έναν κακοτράχαλο μαραθώνιο με 88 λακκούβες προαπαιτουμένων. Η ικανοποίηση εκ μέρους της Ελλάδας των τελευταίων(;)
«θέλω» των δανειστών θα ανοίξει το σεντούκι με την τελευταία δόση του 3ου –αριστερού, για να μην ξεχνιόμαστε– μνημονίου ύψους 11,7 δισ. ευρώ, μέρος της οποίας θα αποτελέσει προίκα για
τον σχηματισμό του περιώνυμου «μαξιλαριού ασφαλείας», του κεφαλαίου δηλαδή που θα χρειαστεί η χώρα μας για την κάλυψη των
χρηματοδοτικών αναγκών της στο δωδεκάμηνο μετά το τέλος της
μνημονιακής περίοδου.
Κι επειδή ο… τζάμπας πέθανε και ακόμη και το ξάπλωμα κοστίζει, για να βάλει η κυβέρνηση το κεφαλάκι της στο «μαξιλάρι» θα
χρειαστεί μεταξύ πολλών άλλων:
-Να καταθέσει νέο πρόγραμμα, έως τον Μάιο, στο οποίο η κυβέρνηση θα δεσμεύεται για πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ και μεταρρυθμίσεις για την περίοδο 2018-2022.
-Να καταργήσει πλήρως από την 1η Ιουλίου την έκπτωση του ΦΠΑ σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο.
-Να είναι «ετοιμοπόλεμη» για το ενδεχόμενο μείωσης του αφορολόγητου ορίου όχι από το 2020 αλλά από το 2019 (αν οι θεσμοί εκτιμήσουν ότι δεν επιτυγχάνεται ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2019), καθώς και να πιει το πικρό ποτήρι της
αύξησης των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ (αν παραστεί δημοσιονομική ανάγκη) συνδυαστικά με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, προκειμένου τον Αύγουστο η εκκαθάριση του φόρου να οδηγήσει στη βεβαίωση εσόδων ισόποσων με τα φετινά.
-Να ξεκινήσει μέχρι τα μέσα Μαρτίου τον επανυπολογισμό όλων των συντάξεων βάσει του οποίου θα υποστούν ψαλίδισμα το
2019.
-Να εγγυηθεί την δίχως προσκόμματα διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
-Να προωθήσει τις αποκρατικοποιήσεις κολλώντας πωλητήρια στις μετώπες της ΔΕΠΑ (65%), των ΕΛΠΕ (35%), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (30%), του ΟΤΕ (5%) και της ΔΕΗ (17%).
Ίσως αυτή η λίστα των 88 προαπαιτούμενων είναι που ενταφιάζει το αφήγημα περί καθαρής εξόδου από το μνημόνιο. Εκτός αν
στο Μαξίμου έχουν μπερδέψει τις έννοιες κι όταν ομιλούν περί καθαριότητας έχουν στο μυαλό τους το στεγνό καθάρισμα…

Τι καθαρή
έξοδος,
τι στεγνό
καθάρισμα
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από την μία το συλλαλητήριο
της Θεσσαλονίκης που ανέτρεψε τα δεδομένα, από την
άλλη το επερχόμενο συλλαλητήριο της αθήνας όπου η νέα
Δημοκρατία -ανεπίσημα- έχει
ενεργό συμμετοχή και κάπου
στο πλάι η συζήτηση με τα
Σκόπια που φαινομενικά δείχνει αδιέξοδα. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο ο αλέξης τσίπρας
συναντάται με τους πολιτικούς
αρχηγούς. κατά μόνας και όχι
συνολικά.

ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης παπανδρέου
α κατεβούν οι τόνοι επιθυμεί η κυβέρνηση στο
θέμα του Μακεδονικού
και αυτό έκανε σαφές
χθες με κατηγορηματικό
τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας στον Πάνο
Καμμένο στη συνάντηση που είχαν.
Η κατάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης τείνει να γίνει εκρηκτική
και να οδηγηθεί εκτός ελέγχου και ο
πρωθυπουργός ζήτησε από τον συγκυβερνήτη του να αναλάβει δράση
με οποιοδήποτε κόστος. Στο περιβάλλον του πρωθυπουργού έχουν αποδεχθεί πως δεν πρόκειται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας να στηρίξει
την προσπάθεια που γίνεται και στο
μόνο που ελπίζουν είναι να σταματήσει να ρίχνει λάδι στη φωτιά τόσο εκείνος όσο και τα μέλη της ΚΟ του με
πρώτο και κύριο τον έτερο Καμμένο
των ΑΝΕΛΛ, Δημήτρη.
Με την Νέα Δημοκρατία να έχει έστω και άτυπα εμπλοκή στο συλλαλητήριο της Αθήνας (υπεύθυνος επικοινωνίας ορίστηκε ο στενός φίλος του
Αντώνη Σαμαρά και πολιτευτής της
ΠΟΛ.ΑΝ. Στέργιος Καλόγηρος) στο
Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να περιορίσουν τις απώλειες σε επίπεδο εντυπώσεων. Ειδικά τώρα και που και επίσημα η Εκκλησία ανακοίνωσε το
«κατά βούληση» για την συμμετοχή σε
αυτό.
Να κατεβούν οι τόνοι επιθυμεί και
με την αντιπολίτευση. Όχι μόνο γιατί
ελπίζει στην ψήφο άλλων κομμάτων
για να κλείσει η συμφωνία – εφόσον
επιτευχθεί- αλλά κυρίως γιατί θέλει να
προλάβει δυσάρεστες εξελίξεις για την
χώρα.
Στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ
καλά πως είναι δύσκολο να πετύχουν
συμφωνία τουλάχιστον στο επίπεδο
που το επιθυμεί με αλλαγή του συντάγματος της γειτονικής χώρας. Όσο όμως οι αντιδράσεις εντός ελληνικού
χώρου συνεχίζονται, υπάρχει ο κίνδυνος τα Σκόπια να προσπαθήσουν να
ρίξουν τις ευθύνες για την αποτυχία
των διαπραγματεύσεων στην χώρα
μας. Θυμίζεται πως τα Σκόπια έχουν
ήδη δικαιωθεί μια φορά από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στο οποίο
προσέφυγαν επικαλούμενα παραβία-

«Ρίξτε τους τόνους,
βάλτε πλάτη»

Ν

ση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Το
2011 το Δικαστήριο έκρινε πως πράγματι η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 11
παρ. 1 της Συμφωνίας. Παράλληλα αναγνώρισε το δικαίωμα της ΠΓΔΜ να
θέτει υποψηφιότητα για ένταξη σε διεθνείς οργανισμούς. Αφορμή ήταν το
βέτο στο Βουκουρέστι.



ο κινΔυνοΣ να ΒρΕΘΕι
η ΕλλαΔα απολογουΜΕνη πλΕον Ειναι ορατοΣ,
ΣηΜΕιΩνουν πολιτικοι αναλυτΕΣ οΣο η χΩρα αντιΔρα ΣΕ καΘΕ προταΣη. «οι
ΔιαπραγΜατΕυΣΕιΣ γινονται πιΣΩ απο κλΕιΣτΕΣ
πορτΕΣ και οχι ΜΕ ΔηλΩΣΕιΣ» ΣχολιαΖΕι πρΩην πρΕΣΒηΣ Στην «α» ΕκΦραΖονταΣ την ανηΣυχια του

Ο κίνδυνος
Το άρθρο 11 ρυθμίζει τα σχετικά με
την ένταξη της ΠΓΔΜ σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους είναι μέλος η
Ελλάδα, εφόσον θέλει να ενταχθεί με
το προσωρινό όνομα με το οποίο εντάχθηκε τον Απρίλιο του 1993 στον
ΟΗΕ.
Ο κίνδυνος να βρεθεί η Ελλάδα απολογούμενη πλέον είναι ορατός, σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές όσο η
χώρα αντιδρά σε κάθε πρόταση. «Οι
διαπραγματεύσεις γίνονται πίσω από
κλειστές πόρτες και όχι με δηλώσεις»
σχολιάζει πρώην πρέσβης στην «Α»
εκφράζοντας την ανησυχία του.
Αυτές οι ανησυχίες θα μεταφερθούν και στις συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχη-

γούς το Σάββατο, από τους οποίους
θα ζητήσει να κατεβάσουν τους τόνους ώστε να μην ρισκάρει η χώρα.
Η τοποθέτησή του αναμένεται να κινηθεί ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνη του Προκόπη Παυλόπουλου από το Αίγιο όπου παραβρέθηκε στους εορτασμούς για την 197η
επέτειο από τη «Μυστική Συνέλευση
της Βοστίτσας».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Η “Μυστική Συνέλευση της
Βοστίτσας” και οι αποφάσεις που ελήφθησαν τότε μας αφήνουν ως ιστορική παρακαταθήκη το δίδαγμα:
Ακόμη και όταν διαφωνούμε -και οι
διαφωνίες είναι απολύτως θεμιτές σε
κάθε πραγματική δημοκρατία- οφείλουμε στο τέλος, και με σεβασμό στις
δημοκρατικές διαδικασίες, να υπερα-

σπιζόμαστε τα εθνικά μας θέματα και
να επιδιώκουμε την επίτευξη των εθνικών μας στόχων με αρραγή ενότητα και με μόνο γνώμονα το γνήσιο
συμφέρον της πατρίδας, του λαού μας
και του έθνους μας».
Άλλωστε και στην χθεσινή συνάντηση του με τον ΠτΔ ο πρωθυπουργός τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η οικοδόμηση μιας εθνικής
γραμμής στο ονοματολογικό της
ΠΓΔΜ σημειώνοντας πως οι διαφορετικές απόψεις είναι θεμιτές, αλλά όχι οι μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Παράλληλα θα ενημερώσει για τα
όσα ειπώθηκαν πίσω από τις κλειστές
πόρτες στην συνάντηση με τον Zόραν
Ζάεφ στο Νταβός με κυβερνητικές
πηγές να σχολιάζουν πως συντελέστηκε ουσιαστική πρόοδος.

ΣυνAντηΣη πολιτικΩν αρχηγΩν Στα Σκοπια
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως σύσκεψη των
πολιτικών αρχηγών της ΠΓΔΜ θα πραγματοποιηθεί σήμερα – Σαββάτο- βράδυ και στα Σκόπια, στην οποία θα εξετασθεί το πλαίσιο για την
επίλυση του θέματος της ονομασίας, που παρουσίασε στις 17 Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη ο
ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς.
Ο Σκοπιανός πρωθυπουργός αναμένεται να
επισημάνει πως είναι η χρυσή ευκαιρία για την
χώρα του θυμίζοντας πως οι συνταγματικές αλλαγές έχουν ήδη συμφωνηθεί με την ενδιάμεση
συμφωνία του 1995 και πιο συγκεκριμένα το
άρθρο 6 το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά:
«1. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος (σ.σ.

Σκόπια) δια της παρούσης δηλώνει επίσημα ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, και ιδιαίτερα στο
προοίμιό του, ή στο άρθρο 3 του Συντάγματος,
δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί ότι
αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ τη βάση οποιασδήποτε διεκδικήσεως από το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος οποιασδήποτε περιοχής που
δεν συμπεριλαμβάνεται στα σημερινά του σύνορα.
2. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δια της
παρούσης δηλώνει επίσημα ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, και ιδιαίτερα στο άρθρο 49, όπως
τροποποιήθηκε, δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να
ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ
τη βάση για επέμβαση του Δευτέρου Συμβαλ-

λομένου Μέρους στις εσωτερικές υποθέσεις
άλλου Κράτους προκειμένου να προστατεύσει
το καθεστώς και τα δικαιώματα οποιωνδήποτε
προσώπων σε άλλα Κράτη που δεν είναι πολίτες του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους.
3. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος επιπλέον δηλώνει επίσημα ότι οι ερμηνείες που
δίνονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου δεν θα υποκατασταθούν από οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία του Συντάγματός
του.»
Εκείνο που δεν αναφέρεται, είναι οι ελληνικές ενστάσεις για τις αναφορές στη γλώσσα
και την ιθαγένεια και είναι το σημείο που πρέπει
να λύσει ο σκοπιανός πρωθυπουργός.
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Προσπαθώντας κάποτε να επιχειρηματολογήσει ότι «το κουτσομπολιό δεν είναι ανάγκη να
είναι ψέμα για να είναι κακό», ο
Φρανκ Κλαρκ, ένας όχι και τόσο γνωστός Αμερικανός πολιτικός που άφησε τον μάταιο
τούτο κόσμο το 2003, ολοκλήρωσε τον συλλογισμό του συμπληρώνοντας ευφυώς ότι «υπάρχει πολλή αλήθεια που δεν
ωφελεί να διαδίδεται».

E

πίκαιρη αν μη τι άλλο ρήση
στα καθ’ ημάς και λόγω της αναζωπύρωσης του δημόσιου
διαλόγου για το Μακεδονικό.
Όχι φυσικά γιατί είναι κουτσομπολίστικο θέμα, αλλά εξαιτίας των
«μύθων» που κάποιοι λένε ότι κρύβει το
εθνικό μας ζήτημα, και κυρίως της αλήθειας που οι εκπρόσωποι του πολιτικού
συστήματος αρνούνται –ο καθένας για
τους δικούς του λόγους– να «διαδώσουν». Ήρθε, δε, και το όντως μεγαλειώδες σε όγκο συλλαλητήριο της περασμένης Κυριακής στη Θεσσαλονίκη για να
περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.

Φαινόταν από… μακριά!
Όσοι πάντως παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και έχουν
εικόνα του ελληνικού πολιτικού γίγνεσθαι δεν θα πρέπει να έχουν πέσει από τα
σύννεφα με την εξέλιξη των πραγμάτων.
Για παράδειγμα το ξαναζέσταμα μιας
σούπας –το θέμα του ονόματος των Σκοπίων– που τα τελευταία 25 χρόνια είχε
κρυώσει δεν ξεκίνησε στις 21 Γενάρη
2018 από την παραλία της συμπρωτεύουσας. Είχε ξεκινήσει μεν στη Θεσσαλονίκη αλλά 6 μήνες νωρίτερα, όταν τον Ιούλιου του 2017 ο Αλέξης Τσίπρας συναντιόταν στο πλαίσιο Τριμερούς Συνόδου Κορυφής με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Εκεί ο ¨Έλληνας πρωθυπουργός
επισήμανε την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος της ονομασίας των Σκοπίων με
αμοιβαίο τρόπο, με την ελληνική πλευρά να επιθυμεί μία λύση που θα είναι ένα
όνομα για χρήση έναντι όλων και θα
περνάει μέσα από την αποκλιμάκωση
των εθνικισμών, στο εσωτερικό των
Σκοπίων.
Σημειώστε αυτό: τα παραπάνω συμβαίνουν πριν καν συμπληρωθούν δύο
μήνες από τις 31 Μαΐου 2017, όταν τα
πρωθυπουργικά ηνία των Σκοπίων ανέλαβε ένας συνομήλικος του Αλέξη Τσίπρα: ο 43χρονος Ζόραν Ζάεφ. Το αν και
τι μπορεί να είχε προηγηθεί στο διπλωματικό παρασκήνιο είναι άγνωστο. Είναι
όμως γνωστό το τι ακολούθησε. Στις 8
Δεκεμβρίου η Αθήνα ξεπροβόδιζε τον
Ταγίπ Ερντογάν και ένα 24ωρο νωρίτερα
ο Ζαεφ παραδεχόταν (σ.σ. σε συνέντευξη
του σε αυστριακή εφημερίδα) ότι για
πολλά χρόνια τα Σκόπια προκαλούσαν
την Ελλάδα με μυθοπλαστικά μνημεία ή
με τα «βαφτίσια» του αεροδρομίου της
χώρας του σε «Μέγας Αλέξανδρος» (σ.σ.

1 Η αλήθεια πίσω από τα… τσιτάτα για τις στρατηγικές κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων 1 Οι επιδιώξεις που
γύρισαν μπούμερανγκ και η λύση που φαίνεται να πηγαίνει στα βράχια

Εθνικό (και λίγο
μικροκομματικό)
βέρτιγκο με φόντο
το Μακεδονικό
δεν είχε την... πρόνοια να μνημονεύσει
το γήπεδο Φίλιππος ο ‘Β που με την εφυή ιδέα του Έλληνα ΓΓ της ΟΥΕΦΑ Θόδωρου Θεοδωρίδη επιλέχθηκε για τη
διεξαγωγή του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Σούπερ
Καπ του 2017).
Δεδομένου ότι την ίδια εβδομάδα του
Δεκεμβρίου του 2017 ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τους διαπραγματευτές της Ελλάδας και της πΓΔΜ
προκείμενου να αρχίσει ένας νέος γύρος
συζητήσεων για την ονομασία, ήταν νομοτελειακό ότι του επόμενο διάστημα και μέχρι το καλοκαίρι του 2018
(βλ. Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, με τις ΗΠΑ να καίγονται για εί-
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σοδο των Σκοπίων στη Συμμαχία
και την ρωσική «αρκούδα» να βλέπει
αμερικανικό δάκτυλο πίσω από την
αναζωπύρωση του ζητήματος) θα
ζούσαμε στο αστερισμό της ονοματολογίας του γειτονικού κράτους.

Οι επιδιώξεις που γυρίζουν
μπούμερανγκ
Αφού,λοιπόν,μοιάζουνιδανικέςοι
συνθήκεςγιαλύσητηςεθνικήςεκκρεμότητας,αφούηΕλλάδαεμφανίζεται
ναείναισεθέσηισχύος μετιςπιέσεις
απόΝΑΤΟϊκούςκαιΕυρωπαίουςσυμμάχουςναστρέφονταισχεδόναποκλειστικάπροςτηνκυβέρνησηΖάεφ,
γιατίηελληνικήπολιτικήσκηνήεπιλέγειτομονόπρακτοτηςεσωστρέφειαςμεεκατέρωθενκατηγορίεςγιαμικροπολιτικάπαιχνίδια,μυστικήδιπλωματία, πισωγυρίσματα θέσεων
κλπ;
Ξεκινώνταςαπότηνκυβέρνηση,η
ανακίνησητουΜακεδονικούζητήματοςέμοιαζεέναπολλαπλάχρήσιμο ποντάρισμα. Σε επικοινωνιακό επίπεδο η δημόσια συζήτηση θα επικεντρωνόταν πλέον στην ονοματολογία υποβαθμίζοντας τα αντιλαϊκά
προαπαιτούμενα των αξιολογήσεων που νομοθετήθηκαν με ακόμη
ένα αριστερόστροφο μνημονιακό
πολυνομοσχέδιο.
Στοεπίπεδο,δε,τηςπολωτικήςδιαμάχηςτουμετηναντιπολίτευση,το
Μαξίμου(ευελπιστούσεότι)θαδημιουργούσεεσωτερικόθέμαστηνΝέα
Δημοκρατία,γνωρίζονταςότιστηοδό
ΠειραιώςθαδυσκολεύοντανναυποστηρίξουναταλάντευτατηνκαραμανλικήγραμμήτουΒουκουρεστίουδίχως
ναδυσαρεστήσουντοπιοσυντηρητικό
καιπροερχόμενοαπότηνΜακεδονία
ακροατήριότουςκαιενδεχομένωςκαι
τουςΑμερικανούς.
Όμωςη…μπιλιά δεν«έκατσε»στον
ΑλέξηΤσίπραόπωςακριβώςτηνήθελε.
ΤιςπατριωτικέςκορώνεςτουσυγκυβερνήτηΠάνουΚαμένουότιδενπρόκειται
ναδεχτείονομασίατωνΣκοπίωνπουνα
περιέχειτονόρο«Μακεδονία»ίσωςο

πρωθυπουργόςνατιςεξέλαβεαρχικάως
συνήθηλεονταρισμό,φροντίζονταςγια
καλόκαιγιακακόνατονπροειδοποιήσειχαϊδεύοντάςτον,ότιδηλαδήείναιπατριώτηςκαιέντιμόςάνθρωποςπου«δεν
θαγίνειΣαμαράς»(βλ.συνέντευξηΤσίπραστο«ΕΘΝΟΣ»,δηλώσειςΚουρουμπλήστονΣΚΑΪ).
Αυτό που πλέον ξέρουν και ο Τσίπρας και ο Καμένος –κι εδώ είναι
που άλλαξε τις ισορροπίες το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης– είναι ότι
σε περίπτωση κυβίστησης του κυβερνητικού εταίρου, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα βρουν την ψήφο τους
στις επόμενες εκλογές, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την κυβερνητική συνοχή.
Δενέμενεεπομένωςάλλοςδρόμος
γιατοΜέγαροΜαξίμουκαιτηνΚουμουνδούρουαπότοναξεκινήσει ηπροσπάθειααποδόμησηςκαιαπαξίωσηςτης
λαϊκής συλλαλητηριακής«εντολής».
Από το πρωί της περασμένη Δευτέρας στήθηκε μια τρόπον τινά επιχείρηση να βαφτιστεί το συλλαλητήριο
ως «ακροδεξιά σύναξη». Όσο για το
«μουτζούρωμα» του συλλαλητηρίου
με τη ρετσινιά της χρυσαυγήτικης κινητοποίησης, αυτό το ανέλαβαν με
δηλώσεις τους υπουργοί, βουλευτές
και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
«Είναι πραγματικά κρίμα για τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος λίγες μέρες πριν, συγκεκριμένα στις 9 Ιανουαρίου, μιλούσε για
λύση σύνθετης ονομασίας, να σύρεται σήμερα πίσω από την ακροδεξιά πτέρυγα του
κόμματός του» είπεστοbriefingτωνπολιτικώνσυντακτώντηΔευτέραοκυβερνητικόςεκπρόσωποςΔημήτρης
Τζανακόπουλος.
ΤηνίδιαώραοΣΥΡΙΖΑΑ’Θεσσαλονίκηςέβγαζεανακοίνωσηυποστηρίζονταςγιατοσυλλαλητήριοότι«δυστυχώς,
τον τόνο δεν έδωσαν οι χιλιάδες πολίτες οι οποίοι αξιοποίησαν το δημοκρατικό τους δικαίωμα στη διαφωνία και εξέφρασαν τις αντιρρήσεις, τους φόβους τους για τις εξελίξεις, αλλά οι πατριδοκάπηλοι και οι νοσταλγοί του ναζισμού».
Το… κλου της κυβερνητικής αντίδρασης; Παίζει εδώ και μέρες τις…
κουμπάρες, ζητώντας από την Νέα
Δημοκρατία να καταθέσει τις θέσεις
της για το Μακεδονικό, όταν η ίδια
που κρατά τα ηνία της όποιας διαπραγμάτευσης με τους γείτονες όχι
μόνο δεν έχει αποκρυσταλλωμένη επίσημη και ενιαία στάση, αντιθέτως
αποκαλύφθηκε ότι το 2008 λίγο πριν
από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. περισσότερα από 200 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα οποία συγκαταλέγονταν νυν υπουργοί όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Κώστας Γαβρόγλου, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, αλλά και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Νίκος Καρανίκας υπέγραψαν κοινή δήλωση στην οποία ισχυρίζονταν ότι κανέναν εθνικό
συμφέρον δεν διακυβεύεται «αν δοθεί η δυνατότητα στη γειτονική χώρα να
διατηρήσει τη συνταγματική της ονομασία». Να ονομαστεί, δηλαδή, σκέτο
«Μακεδονία».

ΗΑΠΟΨΗ
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Η«γαλάζια»αμηχανία
Αμηχανία προκάλεσε η ανακίνηση του μακεδονικού θέματος
και στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινώντας από το συλλαλητήριο,
η επίφαση δημοκρατικότητας
(με την έννοια της μπάλας που
πετάχτηκε στην εξέδρα) του
Κυριάκου Μητσοτάκη να μην επιβάλλει κομματική γραμμή
στους βουλευτές του και να
τους αφήσει ελεύθερα να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν
στο συλλαλητήριο θύμισε ακροβασία σε δύο βάρκες.
Η μία «βάρκα» είναι η εκπεφρασμένη δια του αρχηγού της
ευρωπαϊκή και δίχως πατριδοκάπηλες εξαλλοσύνες θέση της
Ν.Δ. ότι συμπαρατάσσεται στο
ακέραιο στην εθνική γραμμή
του Βουκουρεστίου περί σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις.
Η άλλη «βάρκα» όμως έχει για επιβαίνοντες τους προερχόμενους από τη βόρειο Ελλάδα βουλευτές της Ν.Δ. που έδωσαν βροντερό «παρών» το συλλαλητήριο και τον αντιπρόεδρο Άδωνι Γεωργιάδη που έκανε λόγο για «Φωνή λαού, οργή Θεού», ώστε να μην χαρίσουν πόντους τόσο στους
χρυσαυγίτες όσο και σε άλλα υπό εκκόλαψη δεξιότερα ακροατήρια (Φραγκούλη Φράγκου, κλπ).
«Δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς» λένε μπαρουτοκαπνισμένα στην εγχώρια πολιτική κονίστρα
στελέχη με τα οποία επικοινώνησε η «Α», εισπράττοντας την απάντηση ότι στον δρόμο για τις εκλογές –όποτε κι αν γίνουν αυτές– και με τις διάφορές υπερδεξιές παραφυάδες να αναζητούν ζωτικό χώρο «δεν χαρίζεις σε κανέναν το… χριστεπώνυμο πλήθος που ψηφίζει».
Επίσης η ΝΔ δεν κατάφερε να κάνει ευκρινή –άρα δικαιολογημένη– την ουσία της διαφωνίας
της με τον κυβέρνηση για το θέμα των Σκοπίων. Διότι είναι βέβαιο πως και η Κουμουνδούρου και η
Πειραιώς επικαλούνται ως θέση τους τον ίδιο «γαλάζιο» άνθρωπο: Τον Κώστα Καραμανλή και τη
γραμμή που χαράχτηκε στο Βουκουρέστι το 2008. Δεδομένου, λοιπόν, ότι η ΝΔ δεν κατηγορεί τον
ΣΥΡΙΖΑ για «λογοκλοπή» και φλερτ με τον πρώην πρωθυπουργό, ακούγεται άκρως λογικό το επιχείρημα ότι στην ανακίνηση του θέματος της ονομασίας των Σκοπίων η αξιωματική αντιπολίτευση
διέγνωσε ένα παράθυρο ευκαιρίας να πληγώσει τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. στο μαλακό
της υπογάστριό της, μεγεθύνοντας τις τριβές Τσίπρα – Καμένου.
Είναι, τέλος και το άλλο: στην οδό Πειραιώς εκτιμούν –όπως πολλοί άλλωστε– ότι η διαπραγμάτευση
για το όνομα των Σκοπίων θα πέσει στα βράχια. Επομένως επιλέγουν να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας (σ.σ. έσπευσαν να αποτιμήσουν ως αποτυχημένη τη συνάντηση Τσίπρα – Ζάεφ στο Νταβός), ώστε
στο επερχόμενο blame game να χρεώσουν την αποτυχία στον μεγάλο πολιτικό αντίπαλό τους.
Έξυπνη η συλλογιστική, αλλά όχι κινούμενη από αγνή αγωνία για την τύχη του εθνικού θέματος…

Ηταμπακιέρα
Με τον ένα η τον άλλο τρόπο όλοι συμφωνούν ότι το επόμενο
διάστημα δεν θα πλήξουμε. Της
συνάντησης Τσίπρα – Ζάεφ και τα
χαμηλής έντασης αλλά υψηλού
συμβολισμού μέτρα οικοδόμηση
εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν ακολουθεί η διήμερη επίσκεψη στις 30 και 31 Ιανουαρίου του
Μάθιου Νίμιτς σε Αθήνα και Σκόπια, και το εν Αθήναις συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί
για τις 4 Φλεβάρη.
Πάντως η ταμπακιέρα δεν αλλάζει. Κάθε ημέρα που περνάει, τόσο στο κυβερνητικό
στρατόπεδο όσο και στα πολιτικά κόμματα γίνεται κατανοητό πως το θέμα του Μακεδονικού το πιθανότερο είναι να μη λυθεί ούτε και τώρα. Ο Σκοπιανός πρωθυπουργός δεν έχει
την απαραίτητη πλειοψηφία για να περάσει συνταγματικές αλλαγές, κάτι που ο Ζάεφ το
ομολόγησε στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.
Σε εκείνο λοιπόν που άπαντες ελπίζουν είναι να γίνει ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα, ώστε σε
επόμενο στάδιο και έχοντας πια γίνει συνείδηση και στη γείτονα πως χωρίς υποχωρήσεις δεν
βρίσκεται λύση, να κλείσει τόσο το θέμα του Συντάγματος όσο και του ονόματος. Το θέμα είναι
ποιες, ποιος και με ποιο κόστος θα κάνει τις ζητούμενες υποχωρήσεις…
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• Τι κρύβεται πίσω από το πρόσφατο «αγκαζέ» Αρχιεπισκόπου
και πρωθυπουργού για τα συλλαλητήρια και πώς καταλήξαμε στη χθεσινή
επαναβεβαίωση των θέσεων της Εκκλησίας ότι δεν είναι αποδεκτός ο όρος «Μακεδονία»
ή παραγώγου του, ως συστατικού του ονόματος του κράτους των Σκοπίων

Ο Τσίπρας, ο Ιερώνυμος
και η λάθος εκτίμηση

Προστασία
από τυχόν «αντάρτες»

Μια λάθος εκτίμηση οδήγησε σε έντονο εκνευρισμό
στους κόλπους της Εκκλησίας και σε λάθος επιλογές. Ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος βρέθηκε στο στόχαστρο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και η Εκκλησία έχασε
την πρωτοκαθεδρία στη... μάχη κατά των Σκοπιανών.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Τ

η θέση ότι αυτή την ώρα δεν χρειάζονται
«συλλαλητήρια και φωνές» αλλά «εθνική συναίνεση, συνεννόηση και ομοψυχία» που εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κατά τη
διάρκεια της συνάντησής του με
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών πριν
από περίπου μια εβδομάδα
(18/01) και με θέμα τις διαπραγματεύσεις για το Σκοπιανό, δημιουργησε τριβές στους κόλπους της
Εκκλησίας.
Ήταν η απόπειρα να πέσουν οι
τόνοι μεταξύ Εκκλησίας και κυβέρνησης. Είχε προηγηθεί η κόντρα
με το υπουργείο Εξωτερικών, όπου μια διαρροή ταύτιζε την Εκκλησία με τη Χρυσή Αυγή και απαιτήθηκε η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με την ανταλλαγή επιστολών με τον κ. Ιερώνυμο ώστε
να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Έτσι ήρθε
η «ιερή» στήριξη
Η «προσωπική άποψη», όπως χαρακτηρίστηκε από πολλούς, του
Αρχιεπισκόπου για τα συλλαλητήρια ήταν μια άκρως πολιτική τοποθέτηση, η οποία παρείχε στήριξη
στην κυβέρνηση και δεν επέτρεπε
σε κανέναν να χρεώσει στην Εκκλησία την όποια αποτυχία της εκδήλωσης. Ούτε φυσικά και τον
κοινό βηματισμό με ακραία στοιχεία.
Σε αυτό συνέβαλε και η λάθος
πληροφόρηση που υπήρχε: μέχρι

την τελευταία στιγμή οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης (και πλέον της Αθήνας)
κρατούσαν χαμηλά τον πήχη. Είχε
προηγηθεί η παύση επί της ουσίας
στη συγκέντρωση υπογραφών το τελευταίο διάστημα, ενώ και τα ΜΜΕ
δεν πρόβαλαν ούτε τη μία δράση
ούτε και το συλλαλητήριο. Μάλιστα,
πρωταγωνιστής της προσπάθειας
αυτής ομολογούσε τότε στην «Α» ότι «περισσότερη δημοσιότητα έχει το
πανό του ΚΚΕ στον Λευκό Πύργο παρά
η δράση μας. Τα μέσα δεν μας παίζουν
και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε». Έτσι,
μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για μια συγκέ-

ραρχία μέχρι την τελευταία στιγμή
ήταν η ενδεχόμενη αποτυχία αφενός του συλλαλητηρίου και αφετέρου το καπέλωμα από ακροδεξιά
συντηρητικά στοιχεία. Μόνο όταν έγινε αντιληπτό πως ο κόσμος συνέρρεε κατά χιλιάδες (συνολικά εκτιμάται πως έδωσαν το «παρών»
περισσότεροι των 300.000) έσπευσε και ο κ. Άνθιμος να φτάσει στο
σημείο ώστε η Εκκλησία να μην απουσιάζει.

ντρωση 25.000-30.000 ατόμων. Η
λάθος εκτίμηση τους οδήγησε σε
ελλιπή οργάνωση (δεν υπήρχαν ηχεία παρά μόνο σε περιορισμένη απόσταση), αλλά εν προκειμένω παρέσυρε και την Εκκλησία.
Δεν είναι τυχαίο πως και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος
στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής,

απευθυνόμενος στο εκκλησίασμά
του, τούς προέτρεψε –διστακτικά– να
πάνε στο συλλαλητήριο, συμπληρώνοντας πως «αν μπορέσω θα έρθω και
εγώ», παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε πει ότι θα ακολουθήσει την επίσημη γραμμή της
Εκκλησίας της Ελλάδος.
Εκείνο που προβλημάτιζε την ιε-

Σε αυτό το πλαίσιο κρίθηκε απαραίτητη η έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Άλλωστε πριν
από λίγες ημέρες και ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος ανακοίνωσε ότι, ανεξαρτήτως της απόφασης
του ανώτατου οργάνου της Εκκλησίας, θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο για το Μακεδονικό στην Αθήνα. Οπότε η Ιεραρχία έπρεπε να
προστατευθεί από... ανταρσίες. Έτσι,
χθες Παρασκευή, η Διαρκής Ιερά
Σύνοδος για το θέμα της ονομασίας
της ΠΓΔΜ και των συλλαλητηρίων
σε ανακοίνωσή της επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι: «Ορισμένοι ούτε ανέγνωσαν ορθά το γράμμα ούτε αντελήφθησαν ουσιαστικά το πνεύμα της ξεκάθαρης θέσης της περί της μη αποδοχής εκ μέρους της Εκκλησίας του όρου
Μακεδονία ή παραγώγου του, ως συστατικού του ονόματος του κράτους των
Σκοπίων, που άλλωστε θα είχε επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας της
Μακεδονίας».
Επιπλέον σε ό,τι αφορά τα συλλαλητήρια τονίζει ότι η Εκκλησία της
Ελλάδος «στο πλαίσιο της ελεύθερης
εκφράσεως των κληρικών και λαϊκών μελών της, σέβεται το δικαίωμα αυτών να
πράττουν κατά συνείδηση με σύνεση
και υπευθυνότητα». Επανέλαβε, δηλαδή, αυτό που ευθύς εξαρχής είχε
πει ο Ιερώνυμος παρέχοντάς του
κάλυψη.
Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση
σημειώνεται ότι η ΔΙΣ αποφάσισε
το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου να τελέσει Συνοδική Θεία Λειτουργία
και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του ήρωα του
μακεδονικού αγώνα Παύλου Μελά και όλων των Μακεδονομάχων, στον τόπο όπου ηρωικώς έπεσαν, Στάτιστα της Μητροπόλεως
Καστορίας. Απόφαση άκρως πολιτική, η οποία δίνει και το στίγμα
της Εκκλησίας.
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• ο κυριάκος μητσοτάκης θα προσέλθει στη συνάντηση με τον αλέξη
τσίπρα στο πρωθυπουργικό μέγαρο και αμέσως μετά θα αναχωρήσει
για το προγραμματισμένο ταξίδι του στα αραβικά εμιράτα

ν.δ.: καμία συναίνεση
στα παιχνίδια του μαξίμου
με το επιχείρημα ότι οι σημερινές συνθήκες είναι διαφορετικές
από εκείνες του 2008, ο κυριάκος μητσοτάκης έκλεισε την όποια χαραμάδα συμφωνίας με την κυβέρνηση για το ζήτημα
της ονομασίας τον ςκοπίων. μία στάση που ικανοποίησε το
παραδοσιακό ακροατήριο της νέας δημοκρατίας και «έδειξε»
τις επόμενες κινήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ρεπορτάζ:
κώστας παπαδόπουλος

H

αλλαγή στάσης των
τελευταίων ημερών,
ιδίως μετά το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, είναι κάτι
που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Γι’ αυτό φρόντισε και το Μέγαρο Μαξίμου, που με απανωτές τοποθετήσεις και ανακαλώντας βίντεο
από το παρελθόν «υπενθύμισε» στην
Πειραιώς ότι δεν πάει πολύς καιρός
από τότε που η Ν.Δ. έλεγε «ναι» στη
σύνθετη ονομασία για κάθε χρήση.
«Όχι μαθήματα από αυτούς που υπονόμευαν τότε τον δικό μας διαπραγματευτικό αγώνα» (σ.σ. το 2008 στο Βουκουρέστι), απάντησε κατά την ομιλία
του στην Πολιτική Επιτροπή του
κόμματος ο κ. Μητσοτάκης, «κλείνοντας το μάτι» στον Κώστα Καραμανλή που τον παρακολουθούσε
ευρισκόμενος στην πρώτη σειρά του
ακροατηρίου.
Στο πλαίσιο αυτό, από την οδό
Πειραιώς λένε πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «έβαλε τέλος στις φιλοδοξίες του πρωθυπουργού
να δημιουργήσει πρόβλημα στο εσωτερικό του κόμματος. Όλο το πρόβλημα
βρίσκεται στην πλευρά του κ. Τσίπρα.
Η Ν.Δ. προχωρά απολύτως ενωμένη».
Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σημειώνει μεταξύ άλλων: «Για να κρατήσουν
κάποιοι την καρέκλα είναι αποφασισμένοι να απεμπολήσουν εθνικά συμφέροντα».
Την ίδια ώρα, συνεκτιμήθηκε και
η μαζική και αυθόρμητη προσέλευση πολιτών (σ.σ. δεν αφορά τα α-

κραία στοιχεία που όντως έδωσαν το
«παρών» και κινητοποιήθηκαν) με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σπεύδει να αναγνωρίσει τη λαϊκή κινητοποίηση. «H εντυπωσιακή συμμετοχή
στο συλλαλητήριο αποδεικνύει την ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία της κοινωνίας
στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.
Σέβομαι και συμμερίζομαι αυτή την ευαισθησία», τοποθετήθηκε επί του θέματος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γεγονός πως οι πατριωτικές αναφορές του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής
προκάλεσαν παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ χαρακτηριστικό του
κλίματος που είχε διαμορφωθεί στην
Πειραιώς είναι ότι ο πρόεδρος της
«γαλάζιας» παράταξης θυμήθηκε τον
παππού του Κυριάκο –ανιψιό του Ελευθερίου Βενιζέλου– ο οποίος ήταν επικεφαλής Κρητών εθελοντών
στους Βαλκανικούς Πολέμους και
πολέμησε στις μάχες της Σιάτιστας

και του Μπιζανίου.

Το νέο συλλαλητήριο

«oχι μαθhμα
τα απo αυτοyς
που υπονoμευαν
τoτε τον δικo μας
διαπραγματευτικo
αγΩνα»

Άλλο η σκλήρυνση της στάσης, άλλο
η «γαλάζια» συμμετοχή στα συλλαλητήρια, όπου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφήνει δικαίωμα επιλογής σε κάθε περίπτωση, όμως ζητά από τους βουλευτές της
Ν.Δ. να εμφανίζονται σοβαροί και σε
καμία περίπτωση ως «μακεδονομάχοι». Μάλιστα, όπως μάθαμε από

Δεν ανησυχούν για τις (όποιες) κινήσεις
του στρατηγού Φράγκου
Στο μικροσκόπιο των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν μπει τα σενάρια για δημιουργία ενός ακόμη πολιτικού κόμματος στα... δεξιά της «γαλάζιας» παράταξης. Η ηγετική εμφάνιση του στρατηγού ε.α. Φραγκούλη Φράγκου αυτομάτως τον έβαλε στο κάδρο των υποψηφίων ηγετών μίας τέτοιας
κίνησης, παρόλο που ο ίδιος σε συνομιλητές του ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να ηγηθεί κίνησης (σ.σ. τουλάχιστον όχι αυτή την περίοδο).
Από την Πειραιώς σχολιάζουν πως δεν υπάρχει
λόγος ανησυχίας, καθώς πρόκειται για σενάρια που
ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανέρχονται στη
δημοσιότητα. «Η όποια κορύφωσή τους θα είναι ευ-

καιριακή και θα σβήσει μόλις φύγει από την επικαιρότητα το Σκοπιανό», σημειώνει στην «Α» συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη και πετάει το μπαλάκι
στο γήπεδο της οικονομίας. Όπως εξηγεί, «εκεί θα
κριθεί το πολιτικό “παιχνίδι”, καθώς εκεί οι πολίτες
δοκιμάζονται σκληρά, αλλά και στα ζητήματα της καθημερινότητας (Παιδεία, Υγεία, ασφάλεια κ.λπ.)».
«Δεν θεωρώ ότι υπάρχει χώρος στα δεξιά της Ν.Δ.
Νομίζω ότι ο καθένας όμως είναι ελεύθερος να κινηθεί και να δοκιμαστεί. Εμείς είμαστε η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, έχουμε δώσει δείγμα γραφής,
με υπεύθυνη εθνική θέση», σχολιάζει επί του θέματος η Μαρία Σπυράκη.

πολύ έγκυρη πηγή, όταν έκλεισαν οι
πόρτες έκανε ξεχωριστές συστάσεις
για αυτοσυγκράτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η πλειοδοσία
πατριωτισμού δεν μας κάνει περισσότερο πατριώτες», είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά το νέο συλλαλητήριο,
αυτό της Αθήνας στις 4 Φεβρουαρίου, η «γαλάζια» συμμετοχή θα είναι
μεγάλη και δυναμική. Οι τοπικές οργανώσεις του κόμματος έχουν ήδη
κινητοποιηθεί και η πρόθεση αρκετών βουλευτών –και όχι μόνο των
προερχόμενων από τη βόρεια Ελλάδα– είναι να συμμετάσχουν.
Τέλος, παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε αρχικά από ανεπίσημες
πηγές της Ν.Δ., ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε θετικά στην
πρόσκληση του πρωθυπουργού για
κατ’ ιδίαν ενημέρωση. Ωστόσο, όπως σχολιάζουν από την Πειραιώς,
το «ναι» απαντήθηκε για θεσμικούς
λόγους, καθώς, όπως σημειώνουν,
«είναι αργά για ουσιαστική ενημέρωση».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσέλθει στη σημερινή συνάντηση με
τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και ακολούθως θα αναχωρήσει για το προγραμματισμένο ταξίδι
του στα Αραβικά Εμιράτα.
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Αναζητεί ένα
στιγμιότυπο

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Τρεις κάλπες
Εντείνονται οι
εισηγήσεις στο Μαξίμου
οι εθνικές εκλογές να
διεξαχθούν ταυτόχρονα
με τις ευρωεκλογές και
τις δημοτικές το 2019. Ο
λόγος; Να μπλεχθούν οι
ψηφοφόροι από τις τρεις
κάλπες και οι απώλειες
του ΣΥΡΙΖΑ να είναι
μικρές.

«Θα ανακαλύψεις, παιδί μου,
πώς θα βγω μία φωτογραφία
με τον Καραμανλή;»

Ο στρατηγός προκαλεί
ανησυχίες...
Οι εξελίξεις στο Σκοπιανό αναμφίβολα προκαλούν σεισμικές δονήσεις σε όλα τα κόμματα. Μάλιστα, κάποια κόμματα
που δημοσκοπικά είναι εκτός Βουλής παίζουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στον λεγόμενο «νέο μακεδονικό αγώνα». Ο λόγος φυσικά για τους ΑΝΕΛ
και την Ένωση Κεντρώων. Όμως το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης έχει
προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ΑΝΕΛ. Και ο λόγος είναι μήπως ο στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος ηγηθεί νέου δεξιού σχήματος. Διότι το κοινό
που θα τον ακολουθήσει ελάχιστη σχέση με τη Ν.Δ., αλλά πολύ περισσότερο
με τους ΑΝΕΛ. Γι’ αυτό και το Μαξίμου σταμάτησε να ενθαρρύνει τον Φράγκο, διότι έπεσε το σχετικό τηλεφώνημα από τον υπουργό Άμυνας. Είναι,
βλέπετε, και κάποιες περίεργες συναντήσεις του στρατηγού στη Θεσσαλονίκη
με στελέχη των ΑΝΕΛ, που έχουν τρελάνει τον πρόεδρο Πάνο.

Επαναφέρει τα όπλα
Σήμερα έχω πολύ Καμμένο. Από ό,τι έμαθα, ο Λοβέρδος συγκεντρώνει
νέα στοιχεία για την πώληση των όπλων στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, ο Ανδρέας έκανε ευρεία ενημέρωση στους εκπροσώπους των κομμάτων και των κινήσεων που μετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής. Όπως έμαθα, οι νέες πτυχές που παρουσίασε ο Λοβέρδος εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα ο υπουργός
Άμυνας. Στη Χαριλάου Τρικούπη, μάλιστα, φέρονται έτοιμοι να επαναφέρουν το θέμα στο προσκήνιο, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν κλείνει
παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες μέσα από την ακύρωση της πώλησης των βλημάτων. Στη σύσκεψη δε, που πραγματοποιήθηκε υπό τη
Φώφη Γεννηματά, ειπώθηκε πως θα πρέπει το θέμα να «ανέβει» ξανά
πολιτικά και κοινοβουλευτικά στον κατάλληλο χρόνο, καθώς τώρα
κινδυνεύει να χαθεί κάτω από το βάρος των εξελίξεων για το Σκοπιανό,
που καθιστά ήδη «αδύναμο κρίκο» της κυβέρνησης τον Πάνο Καμμένο.

Υποψήφιος
Στην Κουμουνδούρου
ψάχνουν για να κατεβάσουν στις επόμενες
εκλογές εκπρόσωπο από
την κοινότητα των
διεμφυλικών, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουν εκλογικά τις θετικές
εντυπώσεις που
προκάλεσε στους
διεμφυλικούς το νομοσχέδιο για την ταυτότητα
φύλου.

Τα είπαν
Τετ-α-τετ είχαν κατά τη
διάρκεια
της συνεδρίασης
της Πολιτικής Επιτροπής
της Ν.Δ. ο Κώστας
Καραμανλής και η Ντόρα
Μπακογιάννη. Ξέρω
μόνο ότι συζήτησαν για
το Σκοπιανό και το
Βουκουρέστι.

Πάντως, είναι κοινό πλέον το
μυστικό του Πάνου Καμμένου ότι έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να βρεθεί... τυχαία με
τον Κώστα Καραμανλή και να απαθανατίσει το στιγμιότυπο. Ο
στόχος του προέδρου των ΑΝΕΛ
είναι να δημοσιευθεί το στιγμιότυπο και να το επικοινωνήσει
τόσο ο ίδιος, όσο και το Μαξίμου πως «ο Καμμένος είναι ο κύριος εκφραστής του καραμανλισμού». Πολλές φορές, από ό,τι
μαθαίνω, το επεχείρησε στη Βουλή, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός
είναι παλιά καραβάνα στην πολιτική ξέρει να προφυλάσσεται από
τις κακοτοπιές. Και βεβαίως έχει
διαμηνυθεί αρμοδίως από το γραφείο του κ. Καραμανλή να μην επιχειρήσει τίποτα, διότι απλά όχι μόνο θα δεχθεί «χυλόπιτα», που λέει και
ο λαός μας, αλλά θα δημοσιοποιηθεί η
απάντηση.

Ελπίζουν στη
μεταγραφή...
Ο βουλευτής του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο του Μαξίμου, και μάλιστα έχουν επιστρατευτεί συγκεκριμένα πρόσωπα για
την προσέγγισή του. Άλλωστε, ο ίδιος διατηρεί καλές σχέσεις με αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και στο Ηράκλειο μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτόν. Στο Μαξίμου θεωρούν πως ο Δανέλης θα τους προσφέρει αξιοπιστία, σε αντίθεση με τον Μιχελογιαννάκη, που μάλλον
προβλήματα τους δημιουργεί. Μάλιστα, εάν τελικά ευοδωθεί η μεταγραφή Δανέλλη, όπως μαθαίνω θα στήσουν και
σκηνικό θριάμβου.

Υποσχέσεις για
ενδιαφέρουσα συζήτηση
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πάνελ στην παρουσίαση του
βιβλίου του ακαδημαϊκού και βουλευτή της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης, Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, με τίτλο «Η
χώρα που πληγώναμε – Κρίσεις μέσα στην κρίση», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ποικίλη Στοά». Βλέπετε, στην
εκδήλωση που προγραμματίζεται για την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου στις 19.00 στο ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, το
βιβλίο θα παρουσιάσουν η Φώφη Γεννηματά, η Ντόρα
Μπακογιάννη, ο καθηγητής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρης Σεβαστάκης, ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος και ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας. Το… πολύχρωμο κομματικά πάνελ υπόσχεται
και ενδιαφέρουσα συζήτηση, ενώ το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο δεν πρέπει να αφήνει κανέναν αδιάφορο.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ

Στους ρυθμούς του Μακεδονικού ζητήματος κινείται εδώ και μέρες η χώρα,
και στην επικαιρότητα δεν
έχει επανέλθει μόνο η ονοματολογία των Σκοπίων,
αλλά και εμμέσως ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλής!
Συνέντευξη στον
Νίκο Τσαγκατάκη

Ο

λόγος είναι περίπου
αυτονόητος: Η περίφημη σύνοδος του
Βουκουρεστίου και η
τότε εθνική «κόκκινη» γραμμή που χαράχτηκε το
2008 από την κυβέρνηση της οποίας ηγείτο ο πρώην πρόεδρος
της Ν.Δ. έχει πλέον γίνει… ψωμοτύρι στην επιχειρηματολογία όλων
των πολιτικών παρατάξεων του
δημοκρατικού τόξου, προεξάρχουσας της κυβερνητικής.
Δεδομένου ότι ο Κ. Καραμανλής επιλέγει να μη μιλάει ούτε ο ίδιος αλλά ούτε διά αντιπροσώπων, η «Α» ζήτησε την άποψη για
το εθνικό θέμα ενός ανθρώπου
που τουλάχιστον γνωρίζει πολύ
καλά τον ενορχηστρωτή εκείνης
της εθνικής προσπάθειας. Αυτός
δεν είναι άλλος από τον βουλευτή
Αττικής της Ν.Δ. και πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης των κυβερνήσεων Κώστα Καραμανλή, Γιώργο Βλάχο, ο οποίος απάντησε στα
ερωτήματά μας, επισημαίνοντας
μεταξύ άλλων ότι η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. «προσέγγισε το θέμα με επιπολαιότητα, υποτίμησε τη
λαϊκή αντίδραση, αγνόησε τα κόμματα και έκανε μοναδικό της συνομιλητή
την Εκκλησία».
• Πώς κρίνετε τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το Σκοπιανό;
«Το θέμα της ονομασίας και του εθνικού προσδιορισμού των Σκοπίων αποτελεί κομβικό ζήτημα για την πατρίδα μας. Η Κυβέρνηση, σε ανύποπτο χρόνο και δίχως να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος, έβαλε στην
πολιτική ατζέντα της χώρας το Σκοπιανό, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από ποιον τέθηκε το
συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και ποιες
είναι οι επιδιώξεις της γείτονος χώρας. Επί της ουσίας, η Ελλάδα προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις για ένα
κομβικό ζήτημα μέσα σε ένα σύννεφο

• Ο βουλευτή Αττικής της Ν.Δ. και πρώην
υφυπουργός Ανάπτυξης μιλά στην «Α» για
το (εθνικό) θέμα των ημερών, το Μακεδονικό

«Με καθυστέρηση
θυμήθηκαν
το Βουκουρέστι»
παραπληροφόρησης και χωρίς εθνική στρατηγική. Το τοπίο γίνεται ακόμη πιο ομιχλώδες έως και επικίνδυνο, αν ανατρέξουμε στις εθνικά χαλαρές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, απέναντι στις ονοματολογικές και άλλες επιδιώξεις της γειτονικής χώρας. Ελπίζω να μην αποδειχθεί το επόμενο διάστημα ότι με την επιπολαιότητά της προξένησε ζημιά σε ένα σοβαρό εθνικό θέμα».
• Η κυβέρνηση επικαλείται τη
γραμμή του Βουκουρεστίου, ως
«κόκκινη γραμμή» για το Σκοπιανό, συμφωνείτε με αυτό;

«Πολλοί θυμήθηκαν το “Βουκουρέστι”, αναγνωρίζοντας με καθυστέρηση την προσπάθεια και εθνική επιτυχία του Κώστα Καραμανλή και μάλιστα με τεράστιο προσωπικό πολιτικό
κόστος, αφού δεν υπάκουσε σε εντολές, δεν ενέδωσε σε απειλές, κάνοντας
όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Τι
έγινε στο Βουκουρέστι; Ο Κώστας
Καραμανλής πέτυχε να αποφασίσει η ολομέλεια του ΝΑΤΟ ότι δεν
μπορεί να ενταχθεί η FYROM χωρίς την επίλυση των διαφορών της
με την Ελλάδα και αν δεν συμφωνηθεί όνομα κοινά αποδεκτό. Αυτό
ήταν το αποτέλεσμα της μεθοδικής,

τεκμηριωμένης προσπάθειας του Κώστα Καραμανλή, στηριγμένη από πολλές χώρες της συμμαχίας και φυσικά
με την “απειλή” της άσκησης βέτο.
Πάνω απ’ όλα όμως ήταν το αίσθημα
πατριωτικής ευθύνης του Κώστα Καραμανλή που έβαλε πάνω απ’ όλα το
συμφέρον του τόπου».
• Ποια είναι η θέση της Νέας
Δημοκρατίας και ποια είναι μια
αποδεκτή λύση για εσάς;
«Για τη Νέα Δημοκρατία, διαχρονικά
κόκκινη γραμμή είναι το αλυτρωτικό
ζήτημα. Το δικό μας αλλά και το εθνικό πλαίσιο συζήτησης πρέπει
να συμπεριλαμβάνει την παραδο-
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χή από την πλευρά των Σκοπίων ότι δεν υπάρχουν Μακεδονικό Έθνος και Μακεδονική γλώσσα και
ως εκ τούτου δεν υπάρχει Μακεδονική μειονότητα.
»Αυτό προϋποθέτει την απόφαση της
FYROM, να κάνει τις απαιτούμενες
αλλαγές στο Σύνταγμά της και στις
διακηρύξεις της. Μετά μπορούμε να
βρούμε ένα κοινά αποδεκτό όνομα για
κάθε χρήση. Εμείς θέλουμε να βρεθεί
λύση σε αυτό το θέμα, αλλά οι όποιες
συνομιλίες θα πρέπει να ξεκινήσουν
από μηδενική βάση, αφού ό,τι ελέχθη
στο παρελθόν, έχει απορριφθεί από
την άλλη πλευρά.
»Η κυβέρνηση προσέγγισε το θέμα με
επιπολαιότητα, υποτίμησε τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού, παραποίησε τη θέση και στάση της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, αγνόησε τα
κόμματα και έκανε μοναδικό της συνομιλητή την Εκκλησία».
• Πιστεύετε ότι το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη θα επηρεάσει τις
διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης;
«Η μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, απέδειξε πως η κυβέρνηση
διαχειρίζεται με προχειρότητα και
καιροσκοπισμό το ζήτημα και με αυτή
την τακτική δεν έχει σύμμαχο τον ελληνικό λαό. Η Θεσσαλονίκη φυσικά ενδυνάμωσε τη θέση και στάση
της Νέας Δημοκρατίας, για αρραγές εθνικό μέτωπο και διαπραγματεύσεις χωρίς άγχος και βιασύνη.
Και γιατί να υπάρχει βιασύνη άραγε;
Ποιος την επιβάλλει και ποιον ωφελεί;
»Η ιστορία διδάσκει πως, πέρα από
σταθερές επιδιώξεις, σημασία έχουν
και οι συγκυρίες. Η Ελλάδα ως σοβαρή χώρα θα έπρεπε να μελετήσει το
διεθνές περιβάλλον και να κινηθεί αναλόγως, καθώς το θέμα των Σκοπίων
έχει επιπτώσεις και σε άλλα κράτη και
επηρεάζει ισορροπίες της περιοχής.
Το αφήγημα της στάσης της χώρας
μας στο Βουκουρέστι έχει γίνει αρχή
διαπραγμάτευσης από την κυβέρνηση, για να εγκλωβίσει πολιτικά την αντιπολίτευση και όχι για να διαπραγματευτεί. Ατυχώς γι’ αυτή, η Ελληνική
κοινωνία κατάλαβε τις σκοπιμότητες
και ο ελληνικός λαός δίνει ήδη την απάντησή του».

«ΓΙΑ ΤΗ Ν.Δ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΟ
ΖΗΤΗΜΑ(…). Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ
ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΤΙΜΗΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΓΝΟΗΣΕ
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
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• Η αλλαγή στη ρητορική της Νέας Δημοκρατίας για
το θέμα των Σκοπίων θεωρείται από τα στελέχη του Κινήματος
Αλλαγής ότι προσφέρει ευκαιρία για…

Ενεργοποιήθηκε
και ο Γιώργος
Παπανδρέου
Τις τελευταίες ημέρες ενεργοποιήθηκε και ο Γιώργος
Παπανδρέου για τις υποθέσεις του Κινήματος Αλλαγής. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αναλάβει τη γραμματεία της Επιτροπής «Η
Ελλάδα στην Ευρώπη και
στον κόσμο» και προ ολίγων ημερών συνεδρίασε η
επιτροπή.
Εκτός του Γιώργου Παπανδρέου, παρόντες ήταν οι:

«Ρεσάλτο» στον
κεντρώο χώρο
Του Μιχάλη Κωτσάκου

«H
Παναγιώτης Ιωακειμίδης
(Κινήσεις Πολιτών), Χαράλαμπος Βαρδίκος (ΠΑΣΟΚ),
Πωλίνα Λάμψα (ΚΙΔΗΣΟ),
Απόστολος Πόντας (Πρόεδρος ΕΔΕΜ), Γωγώ Καζά
(ΕΔΕΜ), Άννα Καραμάνου
(από την πλευρά του Γ. Καμίνη), Οντίν Λιναρδάτου
(Ποτάμι), Βασίλης Καπετανγιάννης (Ποτάμι) και Γεράσιμος Γεωργάτος
(ΔΗΜ.ΑΡ.)
Στη συνεδρίαση υπήρξε πολύ θετικό κλίμα και καλή
συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των μελών που
χωρίστηκαν σε θεματικές ενότητες:
Τον τομέα της Ελλάδας
στην Ευρώπη ανέλαβαν οι
Ιωακειμίδης, Γεωργάτος
και η πρώην ευρωβουλευτής Α. Καραμάνου.
Τον τομέα της Ελλάδας
στον υπόλοιπο κόσμο η Π.
Λάμψα και ο Απ. Πόντας.
Τον τομέα θέματα μείζονος
σημασίας η Ο. Λιναρδάτου
και ο Β. Καπετανγιάννης.
Ο τομέας των νέων μορφών διπλωματίας δόθηκε
εξ ολοκλήρου στην ΕΔΕΜ,
που γνωρίζουν πολύ καλά
το αντικείμενο.

Νέα Δημοκρατίαυπέπεσε σε ένα
στρατηγικό λάθος
κι εμείς πρέπει να
το εκμεταλλευτούμε». Αυτό είναι το συμπέρασμα της
σύσκεψης των «6» του Πολιτικού
Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής, που συνεδρίασε μεν για να υπάρξει μία κοινή θέση για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων,
αλλά που εξέτασε και όλα τα ζητήματα που αφορούν την πορεία
προς το συνέδριο. Οι Φώφη Γεννηματά, Σταύρος Θεοδωράκης,
Γιώργος Παπανδρέου, Γιώργος
Καμίνης, Νίκος Ανδρουλάκης
και Θανάσης Θεοχαρόπουλος
αποφάσισαν ότι το Κίνημα Αλλαγής πρέπει να εκμεταλλευτεί τη
στροφή της Νέας Δημοκρατίας
προς τα δεξιά, όπως εκτιμούν, και
να επιχειρήσει ένα ρεσάλτο προς
τον κεντρώο χώρο.
Μένοντας πιστή στη γραμμή

των ίσων αποστάσεων απέναντι σε
κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, η επικεφαλής του ενιαίου φορέα της Κεντροαριστεράς
(Κίνημα Αλλαγής) διέκρινε το παράθυρο που ανοίγει η ουσιαστική
εγκατάλειψη της μετριοπαθούς κεντροδεξιάς ρητορικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς σε
αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν
στο επιτελείο της κας Γεννηματά
ορμώμενοι από τα όσα είπε εκ των
στενών συνεργατών του κ. Μητσοτάκη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, όταν υποστήριξε πως «η
Ν.Δ. δεν θα δεχθεί στο όνομα των
Σκοπίων να εμπεριέχεται ο όρος Μακεδονία».
Στο Κίνημα Αλλαγής θεωρούν
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για
λόγους εσωκομματικής ηρεμίας
στην τελευταία του ομιλία στην Πολιτική Επιτροπή «κανάκεψε» την ακραία τάση της Ν.Δ. Έτσι στο Κίνημα Αλλαγής θεωρούν πως υπάρχει
πλέον ο ζωτικός χώρος του κέ-

ντρου και σκοπεύουν να «τρέξουν»
για να έχουν οφέλη.
Βέβαια, στην ανάλυση που έκαναν στο Πολιτικό Συμβούλιο εκτίμησαν πως ο κ. Μητσοτάκης με
αυτή τη στροφή (με βάση και την
ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή) θέλει να μην απομακρυνθεί από όλους όσοι μετείχαν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, αλλά
ακόμη και σε αυτό της Αθήνας. Όμως όπως λένε, «αυτή η στροφή αναμφίβολα θα ενοχλήσει όλους τους
κεντρώους που πίστεψαν στον κ. Μητσοτάκη». Επειδή κάποια από τα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ είτε μετείχαν
στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης (Καϊλή), είτε ανακοίνωσαν ότι
θα πάνε σε αυτό της Αθήνας, όπως
ο πρώην πρόεδρος της νεολαίας
Παντελής Καμάς, κρατούν χαμηλούς τόνους.
Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι το
«ρεσάλτο» στον λεγόμενο κεντρώο
χώρο θα επιχειρηθεί με μπροστάρηδες τους Σταύρο Θεοδωράκη
και Γιώργο Καμίνη. Όμως όλοι

πέραν της σκληρής κριτικής προς
την κυβέρνηση θα στοχοποιήσουν
και τη Νέα Δημοκρατία, όπως έκαναν από την Πέμπτη και η Φώφη
Γεννηματά και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής στράφηκε και εναντίον του προέδρου της Ν.Δ.,
σχολιάζοντας ότι «η τοποθέτηση του
κ. Μητσοτάκη για μη λύση στο ζήτημα της ΠΓΔΜ επιβεβαιώνει την πλήρη
ακροδεξιά στροφή του και δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα». Βέβαια,
τα όσα λέει η κα Γεννηματά δεν επιβεβαιώνονται από την ομιλία
Μητσοτάκη και προφανώς οι συνεργάτες της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δήλωση Θεοδωρικάκου.
Από την άλλη, ο επικεφαλής του
Ποταμιού σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ναι μεν «κάρφωσε» τη
Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν σαφώς πιο προσεκτικός αποφεύγοντας τις κορώνες: «Πριν φτάσουμε
στην ψηφοφορία, θα επιμείνω. Το ση-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Να εμπεδωθεί η διαφορά
εκίνησε τις εργασίες της η
Επιτροπή Επικοινωνίας
του Συνεδρίου, στην οποία ηγείται ο Σταύρος Θεοδωράκης. Η ομάδα που συναντήθηκε, συζήτησε την επικοινωνιακή υποστήριξη του νέου
φορέα της κεντροαριστεράς και
άρχισε να δουλεύει για το νέο
σήμα του κόμματος, τα χρώματα
που θα έχει και όλες εκείνες τις
διαδικασίες που χρειάζονται, έτσι ώστε ο νέος φορέας να μπο-

Ξ

ρεί να «ξεχωρίζει» από τα άλλα
κόμματα.
Τα κεντρικά συνθήματα του
συνεδρίου σύμφωνα με την επιτροπή θα πρέπει: Να υπογραμμίζουν τη διαφορά από ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., αλλά και να δηλώνουν ότι το Κίνημα Αλλαγής
είναι κάτι νέο. ΔΕΝ είναι απλώς
η συνέχεια της ΔΗΣΥ, ούτε του
Ποταμιού. Η καμπάνια θα περιλαμβάνει και την πρόβλεψη αριθμού των μελών. Στόχος, ό-

πως αναφέρουν, είναι η εγγραφή των περισσότερων ψηφισάντων στις εκλογές του Νοεμβρίου – σημειώνεται ότι εγγράφηκαν ως μέλη μόνο ο ένας στους
τρεις ψηφίσαντες. Σε ό,τι αφορά την καμπάνια, προβλέπεται
η ενίσχυση της εμπέδωσης ότι
το Κίνημα Αλλαγής είναι ο 3ος
πόλος. Όπως αναφέρεται:
1 Καμπάνια διαφοροποίησης
από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και
Ν.Δ., με βάση συγκεκριμένες θέ-

σεις σε συνεννόηση με την Επιτροπή Προγράμματος. Στόχος η εμπέδωση της αίσθησης ότι είμαστε ο 3ος Πόλος.
1 Καμπάνια προώθησης της
Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας με στόχο την εμπέδωση του προφίλ του
e-κόμματος.
Στη συζήτηση έγινε μεγάλη
κουβέντα και για τα ειδικά κοινά. Ο στόχος είναι να υπάρξουν
κίνητρα για τη συμμετοχή ειδικών κοινών στο συνέδριο, ό-
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ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΚΟΣ:

«Πού είναι η τοποθέτηση
των ανώτατων
στελεχών του ΠΑΣΟΚ
για το συλλαλητήριο
της Θεσσαλονίκης;»



ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΕΝΤΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ

μαντικό είναι να μας πει και η Ν.Δ. τι
τελικά θέλει. Γιατί είδα ότι υπάρχουν
δύο γραμμές. Υπάρχει η γραμμή “καμία σχέση με τη λέξη Μακεδονία σε
έναν σύνθετο όρο” και υπάρχει και η
άποψη της κυρίας Μπακογιάννη και
νομίζω πολλών –και του κ. Μητσοτάκη μέχρι πρόσφατα– ότι είμαστε υπέρ
μιας σύνθετης ονομασίας που περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία».
Εξάλλου, όλοι στο Κίνημα Αλλαγής γνωρίζουν πως την ιστορία
με το Σκοπιανό την άνοιξε η κυβέρνηση για να τη χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά ως αντίβαρο
στην εσωτερική πολιτική σκηνή,
αλλά της βγαίνει μπούμερανγκ, αναδεικνύοντας τα τεράστια ζητήματα που υπάρχουν στη συγκατοίκη-

ση με τους ΑΝΕΛ. Επίσης, τόσο η
κα Γεννηματά, όσο και οι υπόλοιποι του Πολιτικού Συμβουλίου εκτιμούν πως η καθαρή θέση του
Κινήματος θα τους φέρει σημαντικά οφέλη μεσοπρόθεσμα, καθώς
οι ψηφοφόροι θα κατανοήσουν
πως στον νέο φορέα δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος.

Τα εσωτερικά
Σε ό,τι αφορά το ιδρυτικό συνέδριο του Μαρτίου, όπως λένε, «αυτή την εποχή συμπληρώνουμε το
παζλ». Μένει βέβαια να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσουν την ώρα
του συνεδρίου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα αποτελείται από πολλά
κομμάτια που απαιτούν λεπτούς

με ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ.
πως δωρεάν εισιτήρια για τη
μετακίνηση των συνέδρων, να
έχουν περισσότερο χρόνο στις
ομιλίες τους, είτε διά ζώσης, είτε μέσω skype, να διευκολυνθεί
η συμμετοχή γυναικών και νέων γονιών με λειτουργία παιδικού σταθμού. Στα ειδικά κοινά
συμπεριλαμβάνονται: όσοι θα
ψηφίσουν πρώτη φορά στις επόμενες εκλογές-generation, οι
νέοι κάτω των 40 ετών, οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι στον ι-

διωτικό τομέα, οι κάτοικοι λοιπής Ελλάδας πλην Αττικής και
Θεσσαλονίκης, οι νέοι μετανάστες της κρίσης και οι απογοητευμένοι και απέχοντες από την
πολιτική.
Τον συντονισμό όλων των υποομάδων θα έχει η δημοσιογράφος Λίνα Παπαδάκη (επικεφαλής του γραφείου Τύπου
του Ποταμιού), με εκπροσώπους από όλους τους χώρους
που μετέχουν στο εγχείρημα.

χειρισμούς για να ταιριάξουν μεταξύ τους. Από τα 600 μέλη της
Οργανωτικής Επιτροπής, τουλάχιστον 500 μέχρι τώρα έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στις επιμέρους ομάδες εργασίας για το συνέδριο.
Την ίδια ώρα έχουν αρχίσει να
ακούγονται τα πρώτα ονόματα για
τη θέση του γραμματέα του νέου
φορέα. Έχουν γίνει θετικές εισηγήσεις για τον Κώστα Πανταζή,
πρώην γραμματέα της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ και στενό συνεργάτη της
Φώφης Γεννηματά που έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Για τη θέση του γραμματέα έχουν
γίνει προτάσεις και για τον Σπύρο
Καρανικόλα, αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ,
στον οποίο πιστώνεται η δυναμική παρουσία στα ΜΜΕ που σε
συνδυασμό με το νεανικό του προφίλ μπορεί να ενισχύσει την εικόνα της ανανέωσης.

Το σίγουρο είναι ότι όλα δεν πάνε πρίμα στο Κίνημα Αλλαγής. Κάπου είναι και λογικό, καθώς αναγκάζονται να συμπορευθούν άνθρωποι με διαφορετική κοσμοθεωρία και το σημαντικότερο με άλλη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό αναδεικνύει σε άρθρο του στην ιστοσελίδα του Ποταμιού ο ευρωβουλευτή του κόμματος Μίλτος Κύρκος υπό τον τίτλο
«Εδώ τα λέμε όλα, μαζί με τα ανάποδά τους».
Ο κ. Κύρκος στο άρθρο του επικρίνει τη νοοτροπία που επικρατεί ακόμη εντός του Κινήματος Αλλαγής και το γεγονός
ότι κάποιοι λειτουργούν με παλαιοκομματικά κριτήρια.
«Τώρα που ο κ. Μητσοτάκης
μας απέδειξε πως όντως ούτε το
κόμμα του ελέγχει, ούτε μπορεί να
σηκώσει το βάρος των αποφάσεών του, είναι καιρός να δούμε και
αυτά που μας αφορούν άμεσα.
Σκοπεύει ο νέος φορέας να νίπτει
τας χείρας του κάθε φορά που εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα ή θα
αναλαμβάνει πάντα ο Σταύρος Θεοδωράκης να καθαρίζει; Πού είναι η τοποθέτηση των ανώτατων
στελεχών του ΠΑΣΟΚ για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης; Η πολύ
σωστή τοποθέτηση της Δευτέρας της κας Γεννηματά για λύση με σύνθετη
ονομασία για όλες τις χρήσεις ήταν χρησιμότατη, αλλά η κριτική της
στη Ν.Δ. ότι “επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις εθνικές αγωνίες και ευαισθησίες όπως κάνει ακόμη και με το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης”
διαβάζεται με πολλούς τρόπους. Μπροστά μας έχουμε το συλλαλητήριο
της Αθήνας για το οποίο ελπίζω η κα Γεννηματά και όλοι οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ θα εκφράσουν έγκαιρα την αντίθεσή τους. Επαμφοτερίζουσες τοποθετήσεις δεν χωράνε και εάν ο κ. Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει πως,
εάν δεν τρομάζεις από το τέρας είναι μάλλον επειδή του μοιάζεις, ας αποδείξουμε πως εμείς, με τον νέο φορέα, υποσχόμαστε άλλες νοοτροπίες και πρακτικές».
Στη συνέχεια, ο κ. Κύρκος αναφέρεται στις δυσκολίες που προκύπτουν στη συγκρότηση του νέου φορέα, υποστηρίζοντας: «Φοβάμαι όμως πως αυτό που ζούμε απλώς επιβεβαιώνει τις δυσκολίες στην
πορεία συγκρότησης του νέου φορέα. Επιμείναμε πως μπορεί η διαδικασία να είναι ανάποδη και να εκλέγουμε αρχηγό χωρίς να έχουμε ξεκαθαρίσει πού πάμε, αλλά ότι το Συνέδριο θα τα βάλει όλα σε τάξη και θα
δώσει ένα καθαρό στίγμα. Για την ώρα, όμως, κρίνοντας και από τη διαφορετική ψήφο στο άρθρο για τις απεργίες, και από το συλλαλητήριο, και
από την κεντρική ομιλία στην οργανωτική επιτροπή, ο νέος φορέας λέει
καθαρά: “Εδώ τα λέμε όλα, μαζί με τα ανάποδά τους, και τελικά θα κάνουμε τα πάντα, αλλά μπορεί και τίποτε”.
»Μόλις προχθές ο πρόεδρος του EWG μας είπε πως η Ελλάδα χρειάζεται δύο πράγματα: ανάπτυξη και λιγότερο πελατειασμό. Εάν εμείς όντως, όπως τόνισε η κa Γεννηματά, θέλουμε να “καταπολεμήσουμε οριστικά το πελατειακό κράτος”, ας υιοθετήσουμε ως προτεραιότητα την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, το ξεκαθάρισμα δομών και αρμοδιοτήτων, την εκρίζωση των πελατειακών δυνατοτήτων, την άρση των εμποδίων της επιχειρηματικότητας. Και ας συνθέσουμε με αυτά ρεαλιστικές θέσεις που στηρίζουν και στηρίζονται στις αλλαγές αυτές, έτσι ώστε
να διαγράφεται καθαρό το νέο μας παραγωγικό μοντέλο. Δεν μας λείπουν θέσεις-ευχολόγια, όπου όλα χωρούν, γιατί με αυτές ο υπό ίδρυση
φορέας δεν θα είναι νέος, αλλά αναπαλαίωση όποιου παλιού».
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Τον ισχυρισμό ότι για τη
φονική θεομηνία του περασμένου Νοεμβρίου στη Δυτική Αθήνα που άφησε πίσω της κατεστραμμένες υποδομές και 25 νεκρούς, υπάρχουν πολιτικές, αστικές,
αλλά και ποινικές ευθύνες
τής επικεφαλής της Περιφέρειας Αττικής, Ρένας Δούρου, υποστήριξε νομικά ο
πρώην εισαγγελέας Ιωάννης Σακάς πλαισιωμένος από την πρώην βουλευτής,
Ραχήλ Μακρή, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Ρεπορτάζ: Βιβή Μαρίτσα

Ο

επικεφαλής του «Κινήματος Δικαιοσύνης» και η πρώην
βουλευτής παρουσίασαν την μηνυτήρια αναφορά που θα καταθέσουν
το επόμενο διάστημα επικαλούμενοι τα άρθρα 15, 94, 268 α, β, γ
του Ποινικού Κώδικα, τα άρθρα
57, 914, 928, 929, 932 του Αστικού Κώδικα, καθώς και τα άρθρα
105 και 106 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα.
Ειδικότερα ο κ. Σακκάς είπε
πως αν τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση στελέχη κάθε βαθμίδας γνώριζαν τον δυνητικά επερχόμενο
κίνδυνο από τον Σεπτέμβριο του
2014, δηλαδή από τότε που η κα
Ρένα Δούρου ως επικεφαλής ανέλαβε τα καθήκοντά της στην Περιφέρεια, τότε οι αποδιδόμενες ευθύνες στοιχειοθετούνται.

Τι υποστηρίζουν
Στη μηνυτήρια αναφορά τους ο κ.
Σακκάς και η κα Μακρή υποστηρίζουν πως η περιφερειάρχης έπρεπε να έχει φροντίσει για το
(προσωρινό) άνοιγμα των ρεμάτων –όπως της δίνει το δικαίωμα
ο νόμος– στη Μάνδρα (όχι να
φτιάξει τα αντιπλημμυρικά) και να
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• Μηνυτήρια αναφορά του πρώην εισαγγελέα και επικεφαλής του
σχηματισμού «ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» εναντίον της περιφερειάρχου
Αττικής, στην οποία καταλογίζει πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες για την
απώλεια ανθρωπίνων ζωών στη φονική θεομηνία της Δ. Αττικής τον περασμένο
Νοέμβριο

«Κινδυνεύει με
ισόβια η Δούρου»
αποτρέψει/παρεμποδίσει τις
πλημμύρες που είχαν καταστροφικές συνέπειες. «Υπάρχει έγγραφο
του υπουργείου που ξεκάθαρα ορίζει
πως αποκλειστική ευθύνη των ρεμάτων έχει η περιφέρεια. Και ο νόμος
την ορίζει ως αυτουργό. Επί της ουσίας η κα Δούρου μήνυσε τον εαυτό
της τότε», διευκρίνισε ο κ. Σακκάς.
Σύμφωνα, πάντα, με τη μηνυτήρια αναφορά που συνέταξε ο πρώην εισαγγελέας, οι παραβάσεις είναι πολλές και στο θέμα της προστασίας περιβάλλοντος, ενώ ο κ.
Σακκάς διερωτάται πώς ο εισαγγελέας δεν ασχολήθηκε με 25 θανάτους, επιρρίπτοντας παράλληλα
ευθύνες στη Θέμιδα ότι δεν είναι
οργανωμένη και «ασχολείται μόνο
με ό,τι πάει ο καθένας μας και πληρώσει και κανά παράβολο 100 για να
εισπράξουν».
Η μήνυση στηρίζεται στις παραλείψεις, επί της ουσίας, της περιφερειάρχου, όχι δηλαδή σε όσα έπραξε αλλά σε όλα εκείνα που ΔΕΝ
έκανε ενώ, όπως λένε οι μηνυτές,
γνώριζε. «Την απραγία την είδαμε στο
πρόσωπό της ενώ είχε τις αρμοδιότητες», σχολίασε ο πρώην εισαγγελι-

Η ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΗΡΙ
ΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ, ΟΧΙ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΕ ΕΝΩ
ΓΝΩΡΙΖΕ

κός λειτουργός, εξηγώντας πως υπήρχε –όπως κατά την κρίση του αποδεικνύεται από τα στοιχεία– ο
χρόνος για να δράσει αποτελεσματικά, ενώ και η ίδια η κα Δούρου
είχε δηλώσει πως το πρόβλημα θα
μπορούσε να έχει λυθεί σε 6 μήνες.
«Το θέμα όμως ήταν ποιος θα έπαιρνε
τα €94.000.000 για τα έργα», υποστήριξε ο πρώην εισαγγελέας. Τό-

νισε, επίσης, πως ήδη πριν αναλάβει τα καθήκοντά της η Ρ. Δούρου
είχε ομολογήσει την κατάσταση
που επικρατεί, επιρρίπτοντας ευθύνες στον προκάτοχό της.
«Έτσι όμως αποδεικνύεται πως
γνώριζε», συμπλήρωσε ο επικεφαλής του σχηματισμού «ΚΙΝΗΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ».

Μέχρι και ισόβια!
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η αναφορά του κ. Σακκά στο γεγονός ότι
προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθειρξης, όταν η κατηγορία είναι
κίνδυνος κατά ζωής από την οποία
προκύπτει θάνατος. Αναφερόμενος

στο μπάζωμα των ρεμάτων, εξήγησε πως υπάρχει σε ισχύ νομοθεσία
ήδη πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο που δίνει τη δυνατότητα
στις αρχές να παρέμβουν, επιτρέποντας την ελεύθερη ροή των υδάτων, αλλά το νομικό «οπλοστάσιο»
δεν αξιοποιείται. Σε άλλο σημείο
της ομιλία του ο πρώην εισαγγελέας εξήγησε πως όταν παραβιάζεται
διοικητικός νόμος από διοικητικό
όργανο καταφανώς προκύπτει πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου
που τον παραβιάζει. Το πειθαρχικό αδίκημα σε αυτή την περίπτωση το κινεί ο υπουργός Εσωτερικών. «Παρά τους 25 θανάτους ο υπουργός δεν κινήθηκε εναντίον της περιφερειάρχου. Κόρακος κοράκου μάτι
βγάζει;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να υποβάλουν μήνυση ακόμα και οι δικηγορικοί σύλλογοι λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος, αλλά «δεν τους είδαμε παρά μόνο στο πρώτο μνημόνιο...».
Εν κατακλείδι, ο κ. Σακκάς δήλωσε βέβαιος πως κανένας εισαγγελέας δεν θα αποπειραθεί να «ξεχάσει» στο συρτάρι του αυτήν τη
μηνυτήρια αναφορά.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: «Πρωτοφανής εκστρατεία
ψεύδους από την περιφέρεια»

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ: «Απαντάμε
με τις πράξεις μας»

Παρουσία και κατοίκων της πληγείσας περιοχής, την εκδήλωση για τη δημοσιοποίηση της μηνυτήριας αναφοράς κατά της Περιφέρειας Αττικής άνοιξε η Ραχήλ
Μακρή, καλώντας όσους επιθυμούν να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο. «Η
περιφερειακή αρχή αποσκοπεί να συσκοτίσει την πραγματικότητα επιδιώκοντας να
παρέλθουν οι χρονικές προθεσμίες για την άσκηση απαιτήσεων από τους πληγέντες», σχολίασε η πρώην βουλευτής, συμπληρώνοντας πως στόχος είναι η απόδοση Δικαιοσύνης. Συμπλήρωσε δε ότι τους τελευταίους μήνες «γίνεται πρωτοφανής εκστρατεία ψεύδους από την περιφέρεια με στόχο να ξεχαστούν τα τραγικά
συμβάντα και ως φαύλοι και γραφικοί να ακυρωθούν όσοι παλεύουν».

Η «Α» επικοινώνησε με συνεργάτες της Ρένας
Δούρου ζητώντας την απάντηση της στις αποκαλύψεις Σακκά. «Εμείς απαντάμε με τις πράξεις μας και απαντήσαμε ήδη από την πρώτη
στιγμή με την μηνυτήρια αναφορά που καταθέσαμε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Περιμένουμε τώρα τη δικαιοσύνη. Όπως έχει δηλώσει, αν προκύψουν ευθύνες για την Περιφέρεια,
η Ρένα Δούρου θα τις αναλάβει» σχολίασαν.
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Μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη
στα παρασκήνια της παράταξης της Ρένας Δούρου
περίπου ένα χρόνο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Από τη μία τα στελέχη που γυρίζουν την
πλάτη στην περιφέρεια και
οδηγούνται σε άλλα μετερίζια, και από την άλλη η ίδια η περιφερειάρχης η οποία εγκλωβισμένη αναζητά διέξοδο.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

H

συζήτηση που επικρατεί στο παρασκήνιο είναι οι προθέσεις της περιφερειάρχη Αττικής,
Ρένας Δούρου, όσον αφορά τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Επί της ουσίας φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί στον σχεδιασμό της να
μείνει στο απυρόβλητο όσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν στην κυβέρνηση.
Στα τρία χρόνια που έχουν περάσει με εκείνη να καλείται να υπηρετήσει από το πόστο που εκλέχθηκε, ο μεγάλος της αντίπαλος
κατάφερε πράγματα που αυτή δεν
τα είχε καν φανταστεί: ο Αλέξης
Τσίπρας ξεκαθάρισε σε μεγάλο
βαθμό το κόμμα ισχυροποιώντας
τη θέση του, ενώ θεωρείται απίθανο η... παντοδυναμία του να αμφισβητηθεί από τον οποιοδήποτε, ειδικά αν η ήττα στην επόμενη αναμέτρηση θεωρηθεί διαχειρίσιμη.
Και η Δούρου; Μέχρι ώρας δεν
έχει ανοίξει τα χαρτιά της, αλλά εξετάζει κάθε ενδεχόμενο. Θεωρείται βέβαιο πως ο Αλέξης Τσίπρας
τη θέλει να διεκδικήσει την επανεκλογή της. Όχι μόνο για να την
κρατήσει μακριά από τα… πόδια
του, αλλά κυρίως γιατί θεωρείται
από κάποιους δεδομένο πως στην
επόμενη αναμέτρηση θα χάσει, με
αποτέλεσμα να πέσουν οι πολιτικές της μετοχές και να αποδυναμωθεί ως μελλοντικός δελφίνος.

Η ΑΠΟΨΗ

• Μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη στα παρασκήνια της παράταξης
της Ρένας Δούρου περίπου ένα χρόνο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές,
με την ίδια να μην ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της

Περιφερειάρχης, μόνη,
ψάχνει… (διέξοδο)
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΟ

ΠΩΣ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΕΛΕΙ ΤΗ Ρ. ΔΟΥ-

ναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα πρέπει άμεσα να
παραιτηθεί λόγω των περιορισμών που θέτει ο νόμος ο οποίος
της απαγορεύει για ένα έτος από
την ημέρα που θα παραδώσει να
είναι υποψήφια. Οπότε, αν παραιτηθεί σήμερα, το πιθανότερο είναι
όλο αυτό να της κοστίσει με δεδομένο πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει ποσοστά και ίσως και εκείνη να μην
εκλεγεί καν. Επιπλέον, θα δείξει
μια... τυχοδιωκτική (πολιτικά) διάθεση, η οποία θα ζημιώσει το πολιτικό της προφίλ. Αν είναι εκ νέου
υποψήφια, το πιθανότερο είναι
μεν να χάσει, όμως θα έχει πολιτικό ρόλο ως αντιπολίτευση.

ΡΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ.
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΑ… ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ
ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΧΑΣΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΘΕΙ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΛΦΙΝΟΣ

Αναστάτωση
και τάσεις απόσυρσης
Η ίδια δεν .ανοίγει τα χαρτιά της ούτε στους συνεργάτες της, παρά μόνο
σε ανθρώπους της απολύτου εμπιστοσύνης της. Αυτό προκαλεί έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό της
παράταξης. Ήδη δύο αντιπεριφερειάρχες βρίσκονται με το ένα πόδι
εκτός. Ο μεν ανατολικής Αττικής,
Πέτρος Φιλίππου, μένει να αποφασίσει αν θα επιλέξει τα παλιά του
(και ασφαλή λημέρια) στον δήμο
Σαρωνικού ή αν θα αναμετρηθεί με
τους συντρόφους του στο Υπόλοιπο

Αττικής για μια θέση στη Βουλή. Όλα δείχνουν πως θα επιλέξει το
πρώτο, όμως... Ο δε Βορείου Τομέα
Γιώργος Καραμέρος ετοιμάζεται
για να καλύψει το κενό που ίσως αφήσει στο Μαρούσι ο νυν δήμαρχος Γιώργος Πατούλης.
Ασφαλείς πληροφορίες της «Α»
θέλουν άλλα δύο στελέχη της πρώτης γραμμής να εξετάζουν την πιθανότητα να αποσυρθούν εντελώς,
ώστε να μην κληθούν να σηκώ-

σουν βάρος που δεν τους αναλογεί.
Συνεργάτες της περιφερειάρχη,
όταν τους θέσαμε το ερώτημα, δήλωσαν πως δεν είναι ακόμα χρόνος. Η ίδια πάντως, σε συνέντευξή της και απαντώντας σχετικά, τόνισε ότι πορεύεται σύμφωνα με τη
ρήση του Ταλεϋράνδου σχετικά
με το πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι κάποιος στη συγκυρία. Σημείωσε δε ότι ανήκει σε ένα κόμμα ό-

που διαπαιδαγωγήθηκε να ενεργεί
ανάλογα με τις ανάγκες. Υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει την πολιτική
ως «αποστολή για τη βελτίωση της
ζωής των συμπολιτών» μας κι ότι τον
τελευταίο λόγο σε αυτό, πέρα από
τον κομματικό μηχανισμό, τον έχουν οι πολίτες ως οι τελικοί κριτές της προσφοράς του καθενός.
«Για εμένα εξουσία και ανάληψη εξουσίας σημαίνει εκπλήρωση αποστολής», είπε χαρακτηριστικά. Τις
τελευταίες ώρες έντονη είναι η φημολογία για το ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς της σε κεντρικό δήμο, ίσως και της Αθήνας.

Τι θα της κοστίσει
περισσότερο;
Μετά την κίνηση του Γιάννη
Σγουρού να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, γίνεται σαφές
πως σύντομα η Ρ. Δούρου θα
πρέπει και εκείνη με τη σειρά της
να ανοίξει τα χαρτιά της. Ο χρόνος
που ίσως πίστευε πως έχει στη
διάθεσή της δεν υπάρχει και ό,τι
είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει
άμεσα.
Εκείνο που θα πρέπει να αναλογιστεί είναι τι θα της κοστίσει περισσότερο: να αφήσει τη θητεία της
στη μέση ή να μείνει εκτός παιχνιδιού για κάποια χρόνια; Εξηγούμε: αν η Ρένα Δούρου θέλει να εί-
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Μέσα στο παιχνίδι και ο Ανδρέας Παχατουρίδης
Σε κάθε περίπτωση αναζητείται ο αντικαταστάτης, εφόσον εν τέλει η Ρένα Δούρου επιλέξει την έξοδο. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο νυν δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης. Το
σχεδόν απίστευτο αυτό σενάριο έχει βάση, υποστηρίζουν καλά γνωρίζοντες τα δρώμενα στην Κουμουνδούρου.
Πρόκειται για ένα πρόσωπο με επιτυχημένη διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει ερείσματα τόσο στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς που άλλοτε κάλυπτε το ΠΑΣΟΚ όσο και σε εκείνον της κεντροδεξιάς. Βέβαια,
το να πάρει ο Ανδ. Παχατουρίδης το χρίσμα και από την Κουμουνδούρου και από την Πειραιώς φαίνεται όπως είπαμε αδύνατο, αλλά «εντό είναι… Ελλάντα». Και επιμένουν ότι θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη με ένα ψηφοδέλτιο ανανεωμένο εκ βάθρων. Άλλωστε αυτό είναι και μονόδρομος, μιας και δύσκολα η πλειοψηφία των σημερινών στελεχών της Δούρου θα ακολουθούσαν.
Η «Α» επικοινώνησε με τον δήμαρχο Περιστερίου, ο οποίος περιορίστηκε να πει πως είναι στρατευμένος
στην αυτοδιοίκηση και πως μόνος υποστηρικτής του είναι ο κόσμος. Αν και ζητήσαμε να διευκρινίσει τον βαθμό
της τοπικής αυτοδιοίκησης, επανέλαβε το ίδιο επιτρέποντας κάθε ερμηνεία.
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• Είκοσι ένας βουλευτές της Ν.Δ. κατέθεσαν ερώτηση για αδιαφανείς διαδικασίες
σε προσλήψεις (που όμως έγιναν με δημόσιο διαγωνισμό) και πτώση των κερδών του Ομίλου
το 2014 (έτος όμως που έσπασαν όλα τα ρεκόρ κέρδους, εξαγωγών και όγκου παραγωγής)

Επίθεση στα ΕΛ.ΠΕ.
(με άσφαιρα πυρά)
Άλλα λέει το ρεπορτάζ
Ερώτημα: Ποιος και γιατί, μέσα από τον Όμιλο, έδωσε στην αντιπολίτευση
τα ανακριβή στοιχεία;
Επίθεση στα ΕΛ.ΠΕ. με ερώτησή τους προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, έκαναν είκοσι ένας
βουλευτές της Ν.Δ., με κυρίαρχο ερώτημα τις αδιαφανείς –όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά– προσλήψεις που έγιναν από
το 2015 μέχρι σήμερα. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει
ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Το κράτος ΣΥΡΙΖΑ καταστρέφει και τα ΕΛΠΕ
Σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον
της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας
της Ελλάδας τα ΕΛΠΕ, προκαλούν οι
κομματικές μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Σε μια χρονική στιγμή που συγκυριακά, τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, παγκόσμια, είναι απρόσμενα ψηλά με άμεσο αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υψηλότατα κέρδη όπως και τα ΕΛΠΕ, η
Κυβέρνηση επιδίδεται σε ένα όργιο
κομματικών προσλήψεων.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες στα χρόνια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 300 προσλήψεις με
αδιαφανή κριτήρια, ενώ σύμφωνα με
πληροφορίες προγραμματίζονται επιπλέον 70 το αμέσως επόμενο διάστημα υπό το αίολο επιχείρημα: «για λόγους ασφαλείας».
Είναι τόσο εξόφθαλμα ακατάλληλος
ο τρόπος επιλογής των νέων προσληφθέντων, που πριν λίγες ημέρες η διοίκηση ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός συμβασιούχου ταχυδρόμου στην
θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων τον οποίο «εκδίωξαν» πριν ακόμη
υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης του
και παρόλο που τον είχαν επισήμως αναγγείλει, κάτω από την ομόθυμη κατακραυγή που προκάλεσε η εν λόγω κίνηση.

Ο υπέρογκος και αναιτιολόγητος όγκος προσλήψεων έχει προκαλέσει σοβαρούς προβληματισμούς για το άμεσο μέλλον της επιχείρησης, αφού ήδη
από το τελευταίο τρίμηνο του 2017 έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια αρνητική μεταβολή στην εξέλιξη των περιθωρίων κέρδους της επιχείρησης που εκτιμάται πως θα συνεχιστεί όλο το
2018, μια κατάσταση που επηρεάζει
τον κλάδο της διύλισης σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Όλα τα παραπάνω έχουν προκαλέσει ανησυχία και αγωνία σε όλους τους
εργαζομένους στον όμιλο ΕΛΠΕ για το
τι θα γίνει όταν αναπόφευκτα τα περιθώρια κέρδους των ΕΛΠΕ θα επιστρέψουν σε χαμηλότερα επίπεδα και τα
αυξημένο κόστος λειτουργίας της εταιρείας δεν θα μπορεί να καλυφθεί. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι τα ΕΛΠΕ είχαν προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
με πολύ ελκυστικούς όρους που είχε οδηγήσει σε μείωση του μισθοδοτικού
κόστους και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, που συνέβαλε
σημαντικά στα αυξημένα κέρδη που
δήλωσαν τα ΕΛΠΕ μέχρι και το 2017.
Επειδή από το 2015 με έκπληξη παρακολουθούμε τις κομματικές μεθοδεύσεις της Διοίκησης των ΕΛΠΕ, η οποία με συστηματικό τρόπο επιχειρεί
την μετάλλαξη της Εταιρείας με την υιοθέτηση παλαιοκομματικών και χρεωκοπημένων πρακτικών οργάνωσης και
διαχείρισης.
Επειδή όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς
ίχνος αξιοκρατίας και επιχειρησιακής
λογικής, αφού οι ενέργειες που προωθούνται ικανοποιούν κομματικές και

μόνο σκοπιμότητες που αντιβαίνουν σε
κάθε έννοια βελτίωσης της ανταγωνιστικές θέσης της Εταιρείας.
Επειδή, προσλαμβάνονται στελέχη
απευθείας σε Διευθυντικές θέσεις, τα
οποία δεν έχουν τα στοιχειώδη τυπικά
προσόντα.
Επειδή προσλαμβάνονται κατά συρροή κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα οποία προβλέπεται να μονιμοποιηθούν,
χωρίς καμία διαδικασία, με την προκήρυξη των εκλογών δια μέσου της θυγατρικής ΕΚΟ.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας:
1. Πόσες προσλήψεις Ορισμένου
και Αορίστου χρόνου έχουν γίνει στις
εταιρείες ΕΛ.ΠΕ., ΕΚΟ και BP από το
2012 έως το 2014 και πόσες στις ανωτέρω εταιρείες από το 2015 έως και σήμερα;
2. Τι κέρδη εκτιμάτε ότι θα έχουν τα
ΕΛΠΕ το 2018 και ποια η μεταβολή
τους σε σχέση με το 2017;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Κώστας Σκρέκας
Κώστας Κατσαφάδος
Κωστής Χατζηδάκης
Ντόρα Μπακογιάννη
Κώστας Αχ. Καραμανλής
Δημήτρης Σταμάτης
Χρήστος Κέλλας
Γεώργιος Κουμουτσάκος
Θανάσης Καββαδάς
Θεόδωρος Φορτσάκης
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Μαρία Αντωνίου
Άννα Καραμανλή
Αθανάσιος Δαβάκης
Αναστάσιος Δημοσχάκης
Γεώργιος Γεωργαντάς
Έλενα Ράπτη
Χρήστος Μπουκώρος
Σταύρος Καλαφάτης
Κώστας Τζαβάρας
Κώστας Τσιάρας

Σε ερώτησή μας προς τον Όμιλο, η απάντηση που
μας δόθηκε ήταν ότι στο σύνολό της η κατατεθείσα
ερώτηση είναι παντελώς ανακριβής και ότι τις προσεχείς ημέρες θα δοθεί πλήρης και εμπεριστατωμένη
απάντηση με αριθμούς και διαδικασίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.
Εν αναμονή βεβαίως της επίσημης απάντησης των
ΕΛ.ΠΕ., στην «Α» συλλέξαμε τα εξής στοιχεία:
1] Προσλήψεις έγιναν. Έγιναν όμως με αδιάβλητο
τρόπο, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, σύμφωνα
με τις διατάξεις και τους όρους πρόσληψης του σχετικού Κανονισμού Περί Προσλήψεων της Εταιρείας.
2] Γιατί έγιναν οι προσλήψεις. Πηγές μάς υπενθύμισαν ότι τον Μάιο του 2015, στο σοβαρό ατύχημα
που συνέβη στα διυλιστήρια Ασπροπύργου έχασαν
τη ζωή τους τέσσερα άτομα. Η νέα διοίκηση των
ΕΛ.ΠΕ., που είχε αναλάβει καθήκοντα λίγες ώρες
νωρίτερα (7 Μαΐου ανέλαβε καθήκοντα και την επομένη, 8 Μαΐου, στις 6 το πρωί, έγινε το ατύχημα),
αντιμετώπισε άμεσα εκτός από το προσωρινό λουκέτο στο διυλιστήριο, λόγω της πυρκαγιάς, και απεργιακές κινητοποιήσεις για αλλαγή του Κανονισμού ασφαλείας των διυλιστηρίων και προσλήψεις
ειδικευμένου προσωπικού, ώστε να μην επαναληφθούν ατυχήματα όπως το προαναφερόμενο. Η διοίκηση δεσμεύτηκε και με τη σύμφωνη γνώμη των
μετόχων ξεκίνησε τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε στο μέλλον να μη χαθούν ζωές.
3] Όσον αφορά τα αναγραφόμενα στην ερώτηση περί «αρνητικής μεταβολής στο περιθώριο κέρδους»,
αρκεί κάποιος να ρίξει μια ματιά στον ισολογισμό
του 2017, όπου υπήρξε όχι μόνο ρεκόρ κερδών, αλλά και ρεκόρ εξαγωγών και όγκου παραγωγής – κάτι που επαληθεύθηκε από τις επίσημες ανακοινώσεις του Ομίλου. Πηγή με εμπειρία στον ενεργειακό
τομέα, μας υπενθύμισε μάλιστα ότι όλη η παραγωγή
διύλισης του 2018 έχει ήδη διατεθεί μέσω συμβάσεων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα κέρδη του 2018
θα είναι όμοια και ίσως καλύτερα από τα αντίστοιχα
του 2017.
Επειδή τα αποτελέσματα για το 2017 του Ομίλου
δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως από τη διοίκηση,
προκαλεί πολλά ερωτηματικά η εσφαλμένη και υποβολιμαία πληροφόρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ανυπόστατα στοιχεία.
Οι υποψίες πλέον στρέφονται και στο εσωτερικό
των ΕΛ.ΠΕ., αφού δεν είναι η πρώτη φορά που η νυν
διοίκηση δέχεται επιθέσεις με ανυπόστατα στοιχεία.
Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν ενοχληθεί από την
ανοδική πορεία του Ομίλου σε όλους τους τομείς,
αφού ως γνωστόν πριν από το 2015 οι ετήσιοι ισολογισμοί κατέγραφαν ζημίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς βέβαια να ιδρώνει το αυτί κανενός…
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Το νέο
παγκόσμιο
οικολογικό
πλάνο της
COCA-COLA
Την αναδιαμόρφωση της
συνολικής προσέγγισής της για τη
συσκευασία των προϊόντων της
ανακοίνωσε προ ημερών η CocaCola, θέτοντας ως παγκόσμιο
στόχο να συμβάλει στη συλλογή
και ανακύκλωση μέχρι το 2030
ποσότητας ίσης με το 100% των
συσκευασιών της.
Ο στόχος αυτός είναι ο πυρήνας
του νέου οράματος της εταιρείας
για να συμβάλει στη δημιουργία
ενός κόσμου χωρίς απορρίμματα
(World Without Waste) και θα
τον υποστηρίξει με μία
μακροχρόνια επένδυση από το
Σύστημα της Coca-Cola, η οποία
θα περιλαμβάνει και δράσεις που
είναι ήδη σε εξέλιξη και έχουν ως
στόχο να καταστήσουν τις
συσκευασίες της 100%
ανακυκλώσιμες. Η εταιρεία και οι
εμφιαλωτές της έχουν θέσει μια
σειρά από βασικούς στόχους
όπως:
α) Μέχρι το 2030, για κάθε
μπουκάλι ή κουτάκι που θα
διαθέτει το Σύστημα της CocaCola σε παγκόσμιο επίπεδο,
στόχος είναι να ανακυκλώνεται
άλλο ένα, ώστε κάθε συσκευασία
να έχει παραπάνω από μια «ζωή».
β) Επίσης έως το 2030, το
Σύστημα της Coca-Cola στοχεύει
στην παραγωγή μπουκαλιών που
να περιέχουν κατά μέσο όρο 50%
ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη. Ήδη η
εταιρεία παράγει βελτιωμένες
συσκευασίες, είτε
χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο
ποσοστό ανακυκλώσιμης πρώτης
ύλης με βάση τη φυτική ρητίνη,
είτε μειώνοντας το ποσοστό
πλαστικού σε κάθε μπουκάλι.
Ν.ΤΣ.

ο 10% του ποσοστού που κατέχει στην Fraport Greece ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας
ότι πούλησε ο Όμιλος Κοπελούζου στο Fund Marguerite, με έδρα το Λουξεμβούργο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του fund, το ποσοστό πουλήθηκε από την Slentel, εταιρεία
του Ομίλου Κοπελούζου, η οποία παραμένει μειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία μαζί με την Fraport AG. Υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι της Fraport Greece ήταν μέχρι την εν
λόγω συναλλαγή
η
Fraport AG
με ποσοστό
73,4% και ο
Όμιλος Κοπελούζου με ποσοστό 26,6%,
που πλέον
περιορίζεται
στο 13,6%.
Το deal «έκλεισε»

Τ

ρόγραμμα υποτροφιών
για νέους κτηνοτρόφους, μέσω του οποίου
θα δοθούν 15 υποτροφίες για
τεχνική εκπαίδευση διαχείρισης της κτηνοτροφικής μονάδας με φορέα υλοποίησης την
Αμερικανική Γεωργική Σχολή,
υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ΔΕΛΤΑ.
Οι υποτροφίες δίνονται στο
πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης
Γαία» που υλοποιεί η εταιρείαμέλος του ομίλου VIVARTIA
για τη στήριξη και τη βιώσιμη
ανάπτυξη του πρωτογενούς
τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας, αλλά και της διαχρο-

Π

Ποσοστό του
στην Fraport
Greece πούλησε
ο Κοπελούζος
τον Δεκέμβριο του 2017 και σηματοδοτεί
την 20ή και τελευταία επένδυση του
Marguerite, το οποίο έχει επενδύσει
πλήρως πάνω από 700 εκατ. ευρώ σε
μεγάλα έργα υποδομής σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες
υπό ένταξη στην Ε.Ε. Όπως υπογραμμίζεται, η Fraport Greece αποτελεί
μια ελκυστική ευκαιρία για επένδυση, καθώς θα επενδύσει περίπου
400 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση και

επέκταση των υποδομών μέχρι το 2021 σε
14 αεροδρόμια στην Ελλάδα.
Ο Nicol s Merig , διευθύνων σύμβουλος
της Marguerite, δήλωσε: «Μετά την αρχική
μας επένδυση στα αεροδρόμια το 2013 με το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό μας αυτήν την επένδυση ορόσημο. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Fraport, τον
Όμιλο Κοπελούζου και τους άλλους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη του Fraport Greece».

Για δεύτερη χρονιά πρόγραμμα υποτροφιών
για νέους κτηνοτρόφους από τη ΔΕΛΤΑ
νικής στρατηγικής της εταιρείας για στήριξη και ενθάρρυνση των νέων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη
διάρκεια του επιτυχημένου
πρώτου κύκλου εκπαιδεύσεων του 2017, εκπαιδεύτηκαν
14 νέοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι παρακολούθησαν επαγγελματικά σεμινάρια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, με στόχο την παροχή εμπεριστατωμένης τε-

χνικής εκπαίδευσης σε θέματα ορθών κτηνοτροφικών και
επιχειρηματικών πρακτικών.
Το πρόγραμμα υποτροφιών
υλοποιείται με τον ίδιο στόχο
και το 2018 και αφορά παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, που εργάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση και προτίθενται σταδιακά να την αναλάβουν με
αξιώσεις και να βελτιώσουν
τη βιωσιμότητά της, καθώς

και νέους που επιθυμούν να
ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Όπως προαναφέρθηκε, φορέας εκπαίδευσης είναι
η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός
εκπαιδευτικός οργανισμός με
μακρά ιστορία στην εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων, που εξασφαλίζει τη
σύνδεση της θεωρίας με την
πράξη. Ν.ΤΣ.
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ΘΕΟΔ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Διαχρονικός «νταβατζής»
στο ελληνικό ποδόσφαιρο
• Τα εισιτήρια πέφτουν, οι χορηγοί εξαφανίζονται,
οι μεγαλοπαράγοντες αυτοκαταστρέφονται με τις δηλώσεις
τους, η ΚΕΔ κυκλοφορεί με σεκιουριτάδες και ο υπεύθυνος
για το χάλι μας γ.γ. της UEFA, Θεόδ. Θεοδωρίδης,
εξακολουθεί να μας στέλνει τα ευρωπαϊκά «σπαθόλουρά» του
για να φτιάξει το ποδόσφαιρό μας!!!
ολλές φορές η «Α» έχει ασχοληθεί με τα
πεπραγμένα του γ.γ.
της UEFA, Θεόδ. Θεοδωρίδη. Βεβαίως, η αντιμετώπιση του Τεό από τα Μέσα
που διαθέτουμε δεν είναι και η
καλύτερη δυνατή. Το αντίθετο
μάλιστα. Και αυτό, επειδή συμβαίνει εμείς να μην τρώμε –ούτε να καπνίζουμε– χόρτο, έχουμε από μακρού χρόνου αντιληφθεί την τακτική του.
Μια τακτική που θυμίζει νταβατζήδες της πλατείας Ομονοίας, οι οποίοι είναι εξαφανισμένοι όταν η κοπέλα εκδίδεται, αλλά παρόντες όταν έχει
ενθυλακώσει το μεροκάματο…
Βεβαίως ο Θεόδωρος δεν είναι νταβατζής αυτού του επιπέδου. Θυμίζει όμως με την τακτική
του, να χάνεται και να εμφανίζεται
στα ποδοσφαιρικά μας πεπραγμένα, τους προαναφερόμενους νταβατζήδες. Χωρίς να υπερβάλλου-
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με, θα μπορούσαμε δικαίως να τον
ανακηρύξουμε ως τον αδιαφιλονίκητο «νταβατζή» του ελληνικού
ποδοσφαίρου.
Και αυτό αφού, χωρίς καν να είναι παρών, κινεί τα νήματα του ποδοσφαίρου μας σε όλο το φάσμα
του μέσω αλλοδαπών απεσταλμένων τους οποίους διορίζει ως μέλη των επιτροπών της UEFA και
της FIFA, με το συμπέρασμα ότι
μπορούν να κάνουν κουμάντο στο
ποδόσφαιρό μας.
Τα άτομα αυτά θα μπορούσε
κάποιος να τα χαρακτηρίσει ως
«σπαθόλουρα», με τη σημασία του
όρου που γνωρίζουν πολύ καλά όσοι έχουν κατοικοεδρεύσει για κάποιο χρονικό διάστημα στο ευαγές
οίκημα της περιοχής Κορυδαλλού.
Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής, δηλαδή το ποδόσφαιρό μας
να εποπτεύεται και να διοικείται από άτομα χαμηλότατου βεληνεκούς από τις πλέον χαμηλού επιπέδου ποδοσφαιρικές κοινότητες

της Ευρώπης είναι η διάλυση του
ποδοσφαίρου μας, διάλυση που αναμένεται να επεκταθεί ακόμη περισσότερο.
Όλοι, μικροί και μεγάλοι, μιλάνε
για στημένα παιγνίδια, οι φίλαθλοι
είναι είδος προς εξαφάνιση, οι χορηγοί ακούν ποδόσφαιρο και τρέχουν, και παρ’ όλα αυτά ο παντοδύναμος Τεό να μην προσπαθεί έστω και κατ’ ελάχιστον να βελτιώσει την κατάσταση αυτή, ώστε οι
Έλληνες φίλαθλοι κάτω από το
βάρος των μνημονίων να μπορούν
τουλάχιστον να χαίρονται τις Κυριακές τους.
Για όλα τα παραπάνω υπάρχει
χρονολογική σειρά στις ενέργειες
του Θόδωρου, ενέργειες βέβαια
«πίσω απ’ την κουρτίνα».
Το 2016, όταν ματαιώθηκαν οι
εκλογές της ΕΠΟ, σε συνεννόηση
με τον Σταύρο Κοντονή, γράφοντας και οι δύο στα παλιά τους τα
παπούτσια την ελληνική νομοθεσία, διόρισαν ως γκαουλάιντερ

στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον
Κωστάκη Κουτσοκούμνη –άτομο που το έχει πάρει στο κυνήγι ολόκληρη η Λευκωσία– και αυτός
με τη σειρά του διαβάζοντας το
χαρτάκι που του είχε δώσει ο Θόδωρος διόρισε την Επιτροπή Εξομάλυνσης με τους γνωστούς και
μη εξαιρετέους Δρόσο, Δέδε,
Βρύζα, Μπάρτζη. Με τα ονόματα αυτά ήταν όλοι ικανοποιημένοι.
Σαββίδης, Μελισσανίδης, και
κυβέρνηση δεν είχαν καμία μα καμία αντίρρηση…
Όταν τα παραπάνω παλικάρια
στους οκτώ μήνες που έμειναν στη
θέση τους έπαιρναν μόνο το παχυλό μεροκάματο χωρίς να εξομαλύνουν τίποτε στο ποδόσφαιρό
μας, έστειλε τον Λάκοβιτς να κάνει μασάζ στις Ενώσεις, ώστε στη
Γ.Σ. της ΕΠΟ οι 400 ψήφοι του νόμου Ορφανού και οι 181 του Καταστατικού της ΕΠΟ να γίνουν 71.
Και βεβαίως, εγένετο το θέλημά
του.
Παράλληλα, έφερε ως αρχιδιαιτητή τον Περέιρα, ο οποίος κοντεύει να διπλασιάσει το βάρος
του από τις εξόδους στην ελληνική επαρχία. Για το καλό της διαιτησίας…
Επιπλέον έβαλε σε μια Επιτροπή Επιτήρησης κάποιους μικροπαράγοντες της πλάκας από Μάλτα,
Αυστρία και Ισπανία. Πού και πού
έστελνε και κάποιον Βασάλο ως
δήθεν επιτηρητή.
Όταν οι σχέσεις του Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έφτασαν
στο απροχώρητο, για να εξασφαλίσει ότι θα μπορούσε να γυρίσει
αναίμακτα –και εδώ κυριολεκτούμε– στην Ελλάδα, έβαλε διαιτητή
στο ντέρμπι του Κυπέλλου τον Σιδηρόπουλο, τον οποίο είχε καταϋποχρεώσει αφού προ τριμήνου
με ενέργειές του είχε διαιτητεύσει
τον αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν –
Μπάγερν. Καλού-κακού όμως έστειλε και τον Λάκοβιτς να πει
στον Περέιρα να είναι παρών στο
παιγνίδι.
Βλέπετε, τυχόν παράπονα του
Θρύλου για τη διαιτησία στο ντέρμπι θα ήταν σημάδι ότι θα πρέπει ο
Τεό να παραδώσει το διαβατήριό
του, ώστε να ξεχάσει κάθε ελπίδα
επιστροφής στην πατρίδα του.
Όλα αυτά χωρίς να φαίνεται όπως ακριβώς δεν φαίνονται οι
νταβατζήδες που προαναφέραμε.
Επειδή όμως υπάρχουν και άλλα ντέρμπι, είμαστε περίεργοι να
δούμε ποιον απεσταλμένο ή μάλλον ποιο «σπαθόλουρο» θα στείλει την επόμενη φορά.
Θα έχουμε τον νου μας και βεβαίως θα ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας.
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Του
Νίκου Συνοδινού

την ημέρα
του ντέρμπι
Συλλαλητήριο για την
Ελληνικότητα της Μακεδονίας διοργανώνεται
στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, την άλλη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου. Είναι η μέρα που η
Αστυνομία θα βρίσκεται
επί ποδός, καθώς στο
«Καραϊσκάκη» ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί
την ΑΕΚ (19:30). Οι σύλλογοι της Αθήνας και δη
αυτοί που έχουν προσφυγικές ρίζες, όπως η
ΑΕΚ, ο Πανιώνιος και ο
Απόλλων Σμύρνης, θ’ ακολουθήσουν το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης ώστε να καλέσουν
τους φιλάθλους τους να
συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο; Θα υπάρξουν
ανακοινώσεις από τον
Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και πόσο
σκληρές θα είναι μετά τις
εξελίξεις στο πολιτικό
τοπίο, αλλά και την τεράστια επιτυχία του συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης;
Δεν είναι λίγοι αυτοί που
έχουν χαρακτηρίσει τον
αθλητισμό ως το τελευταίο μαζικό κοινωνικό
κίνημα. Στη Θεσσαλονίκη το κάλεσμα των αθλητικών συλλόγων άλλαξε τα δεδομένα που επιχειρήθηκε να υπάρξουν από ισχυρά πολιτικά και οικονομικά μέτωπα. Αν συμβεί κάτι ανάλογο και στην Αθήνα,
τότε αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν ούτε
τα… μνημόνια, να βγάλουν δηλαδή τον κόσμο
στους δρόμους, θα το πετύχει η δυναμική των αθλητικών σωματείων.

ι αθλητικοί σύλλογοι μπορεί να
μην κάνουν πολιτική, όμως
στην περίπτωση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας και στο
συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης υπήρξε παλλαϊκός αθλητικός
ξεσηκωμός. Οι τέσσερις μεγάλες
ομάδες της συμπρωτεύουσας
πρωτοστάτησαν στη στήριξη του
συλλαλητηρίου και κάλεσαν
τους φιλάθλους τους να δώσουν
μαζικά το «παρών» το μεσημέρι
της περασμένης Κυριακής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία.
Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, του Άρη,
του Ηρακλή και του Απόλλωνα Πόντου μοίρασαν φέιγ βολάν στα οποία αναγραφόταν η φράση: «Έστιν
Ουν Ελλάς και η Μακεδονία», δηλαδή η Μακεδονία είναι Ελλάδα, ενώ
στην άλλη πλευρά υπήρχε μήνυμα
προς τον Αμερικανό διπλωμάτη, ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, να πάει... σπίτι του.
Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης έδωσε το «παρών»
στο συλλαλητήριο, όπου κεντρικός
ομιλητής ήταν ο επί δεκαετία φίλος
του στρατηγός εν αποστρατεία
Φράγκος Φραγκούλης.

Ο

ΠΑΟΚ:
«Μία και
Ελληνική»
Σε ανακοίνωσή
της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
ανέφερε: «Ο ΠΑΟΚ, ως το μεγαλύτερο αθλητικό αλλά
και κοινωνικό κίνημα της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας, γεννημένος από ανθρώπους που υπέφεραν και
ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους, δεν
μπορεί να μείνει ασυγκίνητος από τις
εξελίξεις. Η Μακεδονία είναι ο τόπος
μας, το σπίτι μας, η ιστορία μας. Είναι ιστορικά μία και Ελληνική. Ενόψει του
συλλαλητηρίου της Κυριακής (21.01),
σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ ενώνει τη φωνή της με τους εκατομμύρια που έχουν την ίδια άποψη».
Τη στήριξή του στο συλλαλητήριο εξέφρασε και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: «Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ
ΠΑΟΚ, το ΤΑΠ ΠΑΟΚ, αλλά και όλη

Βούλα Πατουλίδου, Άννα Κορακάκη, ΠΑΟΚ,
Άρης, Ηρακλής, Απόλλων Πόντου, Μακεδονικός,
έβγαλαν τον κόσμο στους δρόμους και ένωσαν
τη φωνή τους για ΜΙΑ Μακεδονία, την Ελληνική

Αθλητισμός
και Μακεδονία:

ΑδιΑιρετοι
οικογένεια του Δικεφάλου ως το μεγαλύτερο αθλητικό και κοινωνικό κίνημα της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας, γέφυρα πολιτισμού μεταξύ της “βασιλεύουσας” Κωνσταντινούπολης και
της “συμβασιλεύουσας: Θεσσαλονίκης ενώνει την φωνή του με την εθνική θέση εκατομμυρίων Ελλήνων
και διατρανώνει:Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ».

Άρης:
«Έννοιες
ταυτόσημες»
Η ΠΑΕ Άρης τοποθετήθηκε με
ανάρτηση στο
facebook: «Η Μακεδονία είναι μία,
μοναδική και ελληνική. Μακεδονία
και ΑΡΗΣ είναι έννοιες ταυτόσημες.
Ο ΑΡΗΣ ήταν, είναι και θα συνεχίσει
να είναι ο γνήσιος πρεσβευτής της
Μακεδονίας στα πέρατα της γης. Ενώνουμε όλοι τη φωνή μας στο συλλαλητήριο της Κυριακής».
Ο ερασιτέχνης Άρης κινήθηκε ανάλογα: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι
ο Σύλλογός μας αποτελεί ελληνικό αθλητικό σωματείο με έδρα του τη
Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, και δημιουργήθηκε από γηγενείς Θεσσαλονικιούς Μακεδόνες
το έτος 1914».

Ηρακλής: «Καταπάτηση
της ιστορίας»
Για καταπάτηση της ιστορίας έκανε αναφορά ο Γ.Σ. Ηρακλής:
«Για όλους όσους υπηρετούμε την ιδέα του Ηρακλή, η διαπραγμάτευση
του ονόματος της Μακεδονίας αποτε-

λεί καταπάτηση
της ιστορίας του
συλλόγου μας,
που έχει προσφέρει ήρωες. Η
αλήθεια λοιπόν
είναι μία και δεν την διαπραγματευόμαστε. Η Μακεδονία και η ιστορία της
είναι ταυτισμένη με τα 109 χρόνια ζωής του Ηρακλή μας».
Την αντίθεσή
της για τη χρήση
του ονόματος της
Μακεδονίας στο
ζήτημα ονοματοδοσίας των Σκοπίων εξέφρασε, η ΠΑΕ Απόλλων
Πόντου: «Η ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ενώνει την φωνή μας με τους
συμπατριώτες μας που αντιτίθενται
στην χρήση του ονόματος της Μακεδονίας, είτε ως αυτούσιο προσδιορισμό είτε ως σύνθετη ονομασία, για την
ονοματοδοσία της γειτονικής χώρας
που συστηματικά προσπαθεί να το
σφετεριστεί».
Κάλεσμα στο συλλαλητήριο
της Θεσσαλονίκης είχε απευθύνει και ο ερασιτέχνης Απόλλων
Πόντου: «2.500 χρόνια Ελληνικής
Μακεδονικής ιστορίας δεν παραγράφονται με πολιτικά τερτίπια. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι Ελληνική! Ο Απόλλων γεννήθηκε από Έλληνες Ποντίους αγωνιστές που έφτιαξαν την ζωή τους και πρόκοψαν στην
σπουδαία γη της Μακεδονίας! Οι
παππούδες μας αγωνίστηκαν για αυτά τα άγια χώματα. Γι’ αυτό και ο
Μ.Γ.Σ.Κ. ο Απόλλων θα συμμετέχει
στο συλλαλητήριο της Κυριακής!»
Πολλές ακόμη ιστορικές ομάδες της Θεσσαλονίκης πήραν ανάλογη θέση. Ανάμεσά τους ο
Μακεδονικός: «Οι ιστορικές ρίζες
του, η αλλαγή του ονόματός του το
1937 από “Προσφυγική Ένωση” σε
“Μακεδονικός” καθαρά και μόνο για
εθνικούς λόγους και τα 90 χρόνια ζωντανής και αδιάλειπτης παρουσίας του
στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, τη
Θεσσαλονίκη, επιβάλλουν την παρου-

σία του στην πρώτη γραμμή. Η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελληνική!»
Υπέρ του μεγαλειώδους
συλλαλητηρίου για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας
τοποθετήθηκε
στα social media η Άννα Κορακάκη. Η χρυσή και χάλκινη Ολυμπιονίκης του Ρίο στη σκοποβολή ανάρτησε μια φωτογραφία της μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, κι έγραψε: «Εχθές δεν κατάφερα να παραβρεθώ στο συλλαλητήριο της
Θεσσαλονίκης. Το ανάρπαστο όμως
που συνέβη εκεί, με “λύγισε”. Η συγκέντρωση χιλιάδων πολιτών, ειρηνικά, αποφασιστικά, περήφανα. Έχουμε αξιοπρέπεια, που πρέπει να
μείνει αλώβητη. Λιμάνια, αεροδρόμια,
γη, πωλούνται. Αξίες ΟΧΙ».
Η πρώτη
γυναίκα χρυσή ολυμπιονίκης στην Ελλάδα, Βούλα
Πατουλίδου,
που συμμετείχε στο συλλαλητήριο, έγραψε
στο facebook: «Μιλάμε για την σημαντικότερη Προσωπικότητα του
Πλανήτη... Μιλάμε για τον Μεγαλύτερο Στρατηλάτη όλων των εποχών...
Μιλάμε για τον Ευλογημένο τόπο
μας... Μιλάμε για την Ιστορία μας...
για την Πατρίδα μας... Η Μακεδονία
είναι το σπίτι μας... η Ζωή μας... το
Μέλλον μας.
»Αρνούμαι να μπω σε διαπραγμάτευση με αυτό το θέμα... Αρνούμαι να
απαρνηθώ το αίμα των προγόνων
μου... Αρνούμαι να δωρίσω τον Αλέξανδρο, τον Φίλιππο... Αρνούμαι να
“πουλήσω” τον Παύλο Μελά, τον
Γκόνο Γιώτα, τον Τέλλο Άγρα και χιλιάδες άλλους... Αρνούμαι ακόμα και
να το σκεφτώ...
»Αρνούμαι να υπολογίσω το “κόστος” της άρνησής μου !»
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Επικοινωνιακό «Βιετνάμ»,
με δηλώσεις «ναπάλμ» παραγόντων

Θεατές Πολιτεία,
ΕΠΟ και
Δικαιοσύνη
Του Γιώργου Καντζιλιέρη
α... κέφια της κληρωτίδας –για την ανάδειξη
των ζευγαριών στη φάση των «8»– «άναψαν»
ένα ακόµα φυτίλι, στο πολύπαθο ελληνικό ποδόσφαιρο. ΠΑΕ
Ολυµπιακός και ΠΑΕ ΑΕΚ διεκδικούν το ένα από τα εισιτήρια
για τα ηµιτελικά. Γεγονός το οποίο στάθηκε η αφορµή για να
αρχίσει νέος γύρος στον επικοινωνιακό «πόλεµό» τους.
Πριν ακόμα... ολοκληρωθεί η αναγγελία του ζευγαριού, άρχισαν
οι... φιλοφρονήσεις. Και τι δεν ακούσαμε/διαβάσαμε. Για «δρόμους
στρωμένους με Στυλιάρες» και για
«βλάκες και ανεπάγγελτους». Για «ταραχή στον υπόνομο», λαθρεμπόρια
και Κορυδαλλό.
Υπήρξε ένα διάστημα «ανάπαυσης των πολεμιστών» και Ακολούθησε «παύση πυρός». Μέχρι που άρχισε ο δεύτερος γύρος. Ο ορισμός
του Τάσου Σιδηρόπουλου –ο οποίος, κατά γενική ομολογία, τελικά
τα πήγε αρκετά καλά, χωρίς το μεγάλο λάθος– αποτέλεσε το... εναρκτήριο λάκτισμα για νέες επικοινωνιακές «μονομαχίες».
Οι δύο ΠΑΕ... ξαναμπήκαν στα χαρακώματα και άρχισαν να «πυροβολούν». Ο ορισμός του διεθνή διαιτητή χαρακτηρίστηκε από τους «ερυ-

Τ

θρόλευκους» πρόκληση. Οι «κιτρινόμαυροι» απάντησαν, μιλώντας για
«τακτική της κλάψας» και «μαϊμού
πέναλτι από τον Καραντώνη» (σ.σ. υπέρ του Φορτούνη στον αγώνα με
την Ξάνθη). Ακολούθησαν αναφορές
στη Μάρθα Βούρτση, για βοήθεια
στην ΑΕΚ από διαιτητές, ώστε να μη
βρεθεί στη 10η θέση. Ο Σιδηρόπουλος χαρακτηρίστηκε σαν «12ος παίκτης της ΑΕΚ» και «άρρωστος αντιΟλυμπιακός». Τον οποίο, «ο κύριος
Κουκουλάκης τον βάζει επίτηδες. Περέιρα δεν υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κουκουλάκης με συνδρομή
Δέδε τα αποφασίζουν». Και κλήθηκε ο
υφυπουργός Αθλητισμού να «πάρει
θέση, αλλιώς είναι συνυπεύθυνος».

Οι ταγοί... αμολάνε αητό
Δεν είναι η πρώτη φορά που εκτοξεύονται «ναπάλμ». Είτε με «ερυθρόλευκη» ή/και «κιτρινόμαυρη» απόχρωση, είτε διαφορετικού χρωματικού συνδυασμού. Έχει συμβεί πολλάκις στο πρόσφατο και απώτερο
παρελθόν. Δεν πρόκειται για κάτι
πρωτόγνωρο. Όπως, δυστυχώς, δεν
είναι πρωτόγνωρη η –στα όρια του εγκληματικού– απάθεια των αρμοδίων. Πολιτεία, ΕΠΟ, Δικαιοσύνη παρακολουθούν τα τεκταινόμενα, διατηρώντας (όπως μάλλον νομίζουν) απόσταση ασφαλείας. Δηλαδή, στρουθοκαμηλίζουν. Επιλογή που καθιστά
τα αρμόδια στελέχη τους συνένοχα

στις συμπεριφορές που εξάπτουν τα
πάθη και τις όποιες συνέπειες προκαλούνται. Οι καταστάσεις συχνά-πυκνά οξύνονται. Στελέχη των ΠΑΕ παρεκτρέπονται και δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες, με δηλώσεις ή/και
συμπεριφορές. Και αντί οι αρμόδιοι
να παρέμβουν, περιορίζονται σε αόριστες εκφράσεις δυσαρέσκειας και
παραινέσεις. Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, ο
πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης
Γραµµένος, και η Εκτελεστική Επιτροπή (πρώην ΔΣ), η Επιτροπή
Δεοντολογίας, με το Ερευνητικό
Τµήµα, ο υπεύθυνος άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων,
Κωνσταντίνος Σιµιτζόγλου, και ο
αναπληρωτής του, Γιώργος Λαΐνης
(ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς στην ομοσπονδία), δεν είναι παρατηρητές
ή/και σχολιαστές. Έχουν καθήκον να
παρεμβαίνουν. Και διαθέτουν τα θεσμικά εργαλεία. Το ερώτημα είναι
γιατί δεν τα χρησιμοποιούν.

Νόμος και κανονισμοί
υπάρχουν αλλά δεν
εφαρμόζονται
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 41
στον νόμο 2725/1999 αναφέρει: «Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή

διαιτητών που
μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει
την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων».
β) Ο ισχύων Κώδικας Δεοντολογίας, τον οποίο έχει επικυρώσει η ΓΣ της ΕΠΟ, δεσμεύει
όλους τους αξιωματούχους του αθλήματος. Στην παράγραφο 2 του
άρθρου 13 (Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς) ορίζει πως «οφείλουν να
σέβονται όλους τους νόμους και
κανονισμούς όπως επίσης το
ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΠΟ». Ενώ στην παράγραφο 3, επισημαίνεται ότι «θα επιδεικνύουν την δέσμευσή τους προς μία ηθική συμπεριφορά. Θα συμπεριφέρονται
με τρόπο αξιοπρεπή και θα ενεργούν με απόλυτη αξιοπιστία και
ακεραιότητα».
γ) Το άρθρο 24 (Δυσµενείς δηλώσεις και Δυσφήµιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων), στον ίδιο κώδικα, στις παραγράφους 1 και 2 αναφέρει ποιες είναι οι δυσμενείς και δυσφημιστικές
συμπεριφορές. Και στην παράγραφο 3 ορίζει τις ποινές για τους παραβάτες. Οι οποίες κυμαίνονται από
πρόστιµο 20.000 ευρώ, έως –
στην περίπτωση υποτροπής– αφαίρεση ενός (1) βαθµού.
Δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή
κρίσεις για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., την Κ.Ε.Δ. ή τους διαιτητές χαρακτηρίζονται «επιβαρυντική μορφή δυσφήμισης» (παράγραφος 4). Και η τιµωρία μπορεί να
είναι από πρόστιµο 30.000 ευρώ,
έως –στην περίπτωση υποτροπής– αφαίρεση δύο (2) βαθµών.
Όσοι δεν τηρούν το καταστατικό, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και τις εγκυκλίους τής ΕΠΟ
(άρθρο 25, παρ. 4) αντιµετωπίζουν ποινές που αρχίζουν από
πρόστιµο 50.000 ευρώ και φτάνουν σε τουλάχιστον τρίµηνη απαγόρευση ενασχόλησης µε το
ποδόσφαιρο.

Λείπει η βούληση
Θεσμικό πλαίσιο, λοιπόν, υπάρχει.
Αυτό που λείπει –όπως φαίνεται– είναι η βούληση να τηρηθεί απαρέγκλιτα. Το ερώτημα είναι γιατί. Να
περιμένουμε εξήγηση από τον υφυπουργό Αθλητισμού, τον πρόεδρο
και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής στην ΕΠΟ, την Επιτροπή Δεοντολογίας και τους ποδοσφαιρικούς εισαγγελείς;
Ή να υποθέσουμε ότι έχουν βολευτεί στις καρέκλες τους; Και κάνουν τον… κινέζο για να μην ενοχληθούν κάποιοι μεγαλοπαράγοντες,
περιστασιακά, ενδεχομένως φίλοι
της κυβέρνησης;

Ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ προβλέπει (άρθρο 25) πώς
λειτουργεί ο Υπεύθυνος άσκησης δίωξης
ποδοσφαιρικών αδικηµάτων (ποδοσφαιρικός εισαγγελέας).
Στα καθήκοντά του είναι (παράγραφος 1):
«Να ασκεί δίωξη για
παράβαση διατάξεων
του Καταστατικού ή
των Κανονισµών της
Ε.Π.Ο., και να παραπέµπει τους παραβάτες
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στις αρµόδιες επιτροπές (της κατά περίπτωση διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο.) για
πειθαρχικά αδικήµατα, που δεν αναφέρονται σε φύλλο αγώνα
και περιήλθαν στην
γνώση του, από:
i)παραποµπή από την
Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.,
ii) παραποµπή από επιτροπές ή υπηρεσίες
της κατά περίπτωση
διοργανώτριας αρχής
ή της Ε.Π.Ο.,
iii) γνώση του για γεγονότα ή δηλώσεις
που καλύπτονται από
τα Μ.Μ.Ε.,
iv) στοιχειοθετηµένες
επώνυµες καταγγελίες».
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Αλέγκρι:
«Το κάνουν…
αμερικάνικο
ποδόσφαιρο»
Με την απεριόριστη χρήση του VAR τα έβαλε ο
Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στις
δηλώσεις του μετά το ισόπαλο 2-2 ανάμεσα σε Γιουβέντους και Αταλάντα
στο Μπέργκαμο την 1η Οκτωβρίου 2017. Η Γιούβε
βρισκόταν 1-2 μπροστά
στο σκορ και πέτυχε και
τρίτο τέρμα αλλά, μετά τη
χρήση του VAR, το γκολ
ακυρώθηκε για οφσάιντ
στην αρχή της φάσης. Επίσης, στο 81΄ ο διαιτητής
υπέδειξε πέναλτι σε χέρι
υπέρ της Γιουβέντους, αλλά η εκτέλεση καθυστέρησε αφού ο διαιτητής έπρεπε να συμβουλευτεί
ξανά το VAR. Τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν
άφησαν ασυγκίνητο τον
τεχνικό της Γιουβέντους,

ο οποίος επιτέθηκε στη
συγκεκριμένη τεχνολογική βοήθεια.
«Για το ματς δεν έχω να
πω πολλά. Όσον αφορά το
VAR, αν θέλουμε το ποδόσφαιρο να παραμείνει παιχνίδι, τότε δεν είμαστε σε
καλό δρόμο. Δεν γίνεται
να χρησιμοποιείται το VAR
σε κάθε φάση. Με αυτό
τον ρυθμό ένα παιχνίδι θα
φτάσει να διαρκεί 3 και 4
ώρες. Κατά τη γνώμη μου,
η τεχνολογία αυτή πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο
σε αντικειμενικές φάσεις,
οφσάιντ, μέσα ή έξω από
τη γραμμή του γκολ, μέσα
ή έξω από την περιοχή
κ.λπ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε φάσεις που
χρήζουν υποκειμενικής άποψης όπως ένα πέναλτι.
Το πέναλτι είναι καθαρά
απόφαση του διαιτητή. Αν
βάζουμε το VAR σε κάθε
φάση, το ποδόσφαιρο θα
μοιάζει με το Αμερικάνικο
ποδόσφαιρο, όπου ο αγώνας σταμάτα κάθε λίγο με
αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα».

Του Νίκου
Συνοδινού
την πρώτη
γραμμή των
θέσεων, των
κρίσεων και
των επικρίσεων του ποδοσφαιρικού οικοδομήματος
βρίσκεται η διαιτησία. Πριν από λίγες ημέρες με τυμπανοκρουσίες ανακοινώθηκε πως από τη νέα σεζόν θα καθιερωθεί
και στην Ελλάδα το VAR, το σύστημα βοήθειας του διαιτητή μέσω του βίντεο ριπλέι που θα κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα ενισχύσει την αξιοπιστία της ελληνικής διαιτησίας και κατ’ επέκταση του πρωταθλήματος. Θα είναι
όμως έτσι; Κατά πόσον οι προσδοκίες των φορέων θ’ ανταποκριθούν στην πραγματικότητα;
Η FIFA το 2016 αποφάσισε να εγκρίνει τη χρήση του βίντεο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ώστε να
εξαλείψει τα τρανταχτά σφάλματα
από το παιχνίδι. Για παράδειγμα, αν
η συγκεκριμένη τεχνολογία ίσχυε το
1986, το γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα με το «χέρι του Θεού» δεν θα
είχε μετρήσει ποτέ.
Η τεχνολογία του βίντεο θεωρείται σημαντική στην προσπάθεια εξάλειψης συμπεριφορών όπως το «θέατρο» των επιθετικών στα πέναλτι ή
να μην ξεφεύγουν ατιμώρητες οι βίαιες εκδηλώσεις των ποδοσφαιριστών, όπως οι αγκωνιές και οι κλοτσιές όταν ο διαιτητής έχει στραμμένη αλλού την προσοχή του...
Το VAR θα επεκταθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα της Ρωσίας, όπου θα
φιλοξενηθεί η τελική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τι είναι όμως αυτό το
νέο φρούτο στο ποδόσφαιρο, πώς
το έχουν υποδεχτεί οι ποδοσφαιριστές και πόσο έχει βοηθήσει στον
περιορισμό των λαθών; Η χρήση της
τεχνολογίας αναμφισβήτητα βοηθά,
αλλά αλλοιώνει τον χαρακτήρα του
ποδοσφαίρου και ως εκ τούτου περιορίζει μέρος της έντασης, της ομορφιάς και των συναισθημάτων
που το περιβάλλουν.
Η FIFA είχε ορίσει, και οι ομοσπονδίες/λίγκες που εφαρμόζουν
το μέτρο αποδέχθηκαν, ότι η χρήση
του VAR θα γίνεται μόνο σε τέσσερις
περιπτώσεις: γκολ, πέναλτι, απευθείας κόκκινες κάρτες, μπέρδεμα ως
προς την ταυτότητα ενός παίκτη. Όμως μια πρόσφατη εξέλιξη στη Γερμανία ήρθε να ταράξει τα νερά.
Στην Μπουντεσλίγκα δεν υπάρχουν οθόνες έξω από τις γραμμές του
γηπέδου όπου πηγαίνει ο διαιτητής
να ξαναδεί τις φάσεις, όπως γίνεται
σε άλλες χώρες. Έχει στηθεί το κέντρο VAR στην Κολονία (Replay
Centre), όπου ένας άλλος διαιτητής
βλέπει στην οθόνη τις φάσεις και ε-
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VAR: Το… άλλο ποδόσφαιρο

Σκάνδαλα, φωνές
στησίματα
VARαίνουν
το ποδόσφαιρο
Σε Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία το πρώτο… αίμα
• Στη Γερμανία καθαίρεσαν τον διεθνή Χέλμουτ Κρουγκ που
ως υπεύθυνος του συστήματος ευνοούσε τη Σάλκε
• Θάλασσα στο Σούπερ Καπ της Ολλανδίας, όπου ο διαιτητής δεν είδε
πέναλτι της Φίτεσε, η Φέγενορντ στην αντεπίθεση έβαλε γκολ που
ακυρώθηκε μετά από πέντε λεπτά, γιατί ο ρέφερι…
επέστρεψε στο πέναλτι που του υπέδειξε το VAR
• Σημεία και τέρατα στον ημιτελικό Παγκοσμίου συλλόγων
Ρεάλ Μαδρίτης - Αλ Τζαζίρα
• Μπουφόν: «Το VAR καταστρέφει το ποδόσφαιρο»
νημερώνει τον συνάδελφό του από
τα ακουστικά. Όπως αποκάλυψε το
περιοδικό «Kicker», οι διαιτητές βίντεο της Μπουντεσλίγκα πήραν μυστικές εντολές από την Επιτροπή Διαιτησίας να επικοινωνούν με τον ρέφερι στον αγωνιστικό χώρο για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή
τους και όχι μόνο για τις τέσσερις
προαναφερθείσες περιπτώσεις. Ας
μην ξεχνάμε πως και τα μηχανήματα
άνθρωποι τα χειρίζονται. Τι συνεπάγεται αυτό; Πως όπου υπεισέρχεται ο
ανθρώπινος παράγοντας, υπάρχουν

από αμφισβητήσεις μέχρι… σκάνδαλα. Το πρώτο σκάνδαλο με πρωταγωνιστή το VAR έχει σφραγίδα made
in Germany. Η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ξήλωσε από τη θέση του διευθυντή προγράμματος του
VAR τον διάσημο άλλοτε διεθνή διαιτητή Χέλμουτ Κρουγκ. Αιτία της
καθαίρεσης του ισχυρού άνδρα της
γερμανικής διαιτησίας, ο οποίος παύθηκε και από τον ρόλο του εποπτεύοντα τη γερμανική λίγκα στο Κέντρο
Ελέγχου της Κολονίας, ήταν το δημοσίευμα της «Bild am Sonntag»,

σύμφωνα με το οποίο ο Κρουγκ επηρέασε παράνομα δύο αποφάσεις
του VAR ως επιβλέπων των βίντεο από το κέντρο που έχει εγκατασταθεί
το σύστημα στην Κολονία!
Ο επίμαχος αγώνας ήταν η αναμέτρηση της Σάλκε με τη Βόλφσμπουργκ για τη 10η αγωνιστική
της Μπουντεσλίγκα που έληξε ισόπαλος 1-1. Οι καταγγελίες αναφέρουν πως ο Κρουγκ, που κατάγεται από το Γκεζελκίρχεν και τα χρόνια που διαιτήτευε δεν του επιτρεπόταν να διευθύνει παιχνίδια της
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Σάλκε, επηρέασε τον Μάρκο Φριτς
που ήταν ο υπεύθυνος του VAR για
τον συγκεκριμένο αγώνα ευνοώντας σε δύο περιπτώσεις την… ομάδα του. Η ομοσπονδία δεν σχολίασε τις καταγγελίες, σημείωσε ωστόσο πως στο εξής «δεν θα υπάρχει απευθείας επικοινωνία με τους διαιτητές του VAR στη διάρκεια των αγώνων». Το πείραμα του VAR έχει διχάσει το γερμανικό ποδόσφαιρο.
Στο γερμανικό Σούπερ Καπ, η τεχνολογία του VAR δεν κατάφερε να
καταγράψει αν ο μέσος της Μπάγερν Τζόσουα Κίμιχ ήταν σε θέση
οφσάιντ όταν έδωσε την ασίστ στον
Λεβαντόφσκι που έκανε το 1-1 κόντρα στην Ντόρτμουντ. Με κοινή ανακοίνωσή τους η ομοσπονδία και η
λίγκα της Γερμανίας επεσήμαναν τη
δυσλειτουργία του συστήματος. Το
τρόπαιο κατέληξε για έκτη φορά
στα χέρια των Βαυαρών, που επικράτησαν με 5-4 στα πέναλτι (2-2
το σκορ του αγώνα).

Θάλασσα στην Ολλανδία
Στην Ολλανδία το VAR εξελίχθηκε
σε αρνητικό πρωταγωνιστή του αγώνα Φέγενορντ - Φίτεσε για το
Σούπερ Καπ. Ο διαιτητής Ντάνι
Μακέλι τα έκανε θάλασσα, καθώς
καθυστέρησε να συνεργαστεί με το
VAR για τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ της Φίτεσε, με αποτέλεσμα στην
αντεπίθεση η ομάδα του Ρότερνταμ
να πετύχει γκολ. Αφού χρειάστηκε
να διακοπεί για αρκετή ώρα το παιχνίδι, ο Μακέλι έδειξε την άσπρη
βούλα ακυρώνοντας το γκολ της
Φέγενορντ. Η ομάδα του Άρνεμ ισοφάρισε σε 1-1, αλλά ηττήθηκε
στα πέναλτι με 4-2.
Στην πράξη η εφαρμογή του VAR
αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα
και δεν έχει γίνει αποδεκτό με ανοιχτές αγκάλες από τους ίδιους τους
πρωταγωνιστές. Θα περίμενε κανείς
πως οι παίκτες, αυτοί που περισσότερο απ’ όλους διαμαρτύρονται για
διαιτητικές αδικίες, θα ήταν θετικοί
στην εξέλιξη αυτή. Κάτι τέτοιο δεν
συμβαίνει. Μάλιστα η λέξη που περισσότερο επαναλαμβάνεται στις
δηλώσεις τους για το θέμα είναι
«σύγχυση».
Γιατί; Πρώτον, δεν γνωρίζουν όλοι σε ποιες φάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία βίντεο και σε
ποιες όχι. Δεύτερον, δεν είναι σίγουροι για το χρονικό σημείο στο οποίο
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πρέπει να ξαναδεί ο διαιτητής μια
φάση ή όχι. Αν η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ή υπάρχει
φάουλ αμέσως μετά την προς διερεύνηση απόφαση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως τι γίνεται αν το παιχνίδι
δεν σταματά για αρκετά λεπτά; Τρίτον, ποιος μπορεί να ζητήσει τη χρήση τεχνολογίας; Μπορούν οι παίκτες;
Ή μόνο οι αρχηγοί των ομάδων και
οι προπονητές; Ή τη σχετική απόφαση τη λαμβάνει μόνο ο διαιτητής;
Πέρα από τις απορίες που ακόμα
έχουν παίκτες και προπονητές για
το νέο βοήθημα, υπάρχει και έντονη δυσαρέσκεια για τη χρονοβόρα
διακοπή στο παιχνίδι λόγω του VAR.
Στο κάτω-κάτω, αν υπάρχει κάτι για
το οποίο ξεχωρίζει το ποδόσφαιρο
είναι η συνεχής δράση και η έλλειψη
νεκρών χρόνων που παρατηρούνται
σε άλλα σπορ.
Στην Αργεντινή, η Ρίβερ Πλέιτ ακόμα θεωρεί ότι αποκλείστηκε στα
ημιτελικά του Κόπα Λιμπερταδόρες
από τη Λανούς λόγω του VAR. Στην
Ιταλία, οι άνθρωποι της Λάτσιο πνέουν μένεα κατά της νέας τεχνολογίας, την οποία θεωρούν υπεύθυνη
για τις ήττες από τη Ρόμα και την
Τορίνο και την ισοπαλία με τη Φιορεντίνα. Στη Γερμανία, έχει συμβεί
να δοθούν πέναλτι μετά τη χρήση
του VAR για φάουλ που έγιναν εκτός περιοχής!
Οι δύο μεγάλες διακοπές στην αναμέτρηση της Γιουβέντους με την
Τζένοα για τη χρήση του VAR ήταν η
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για
τον Τζιαλουίτζι Μπουφόν. Η Τζένοα ζήτησε πέναλτι στο 4΄40΄΄ του
αγώνα με τη Γιουβέντους και τελικά
δικαιώθηκε μέσω VAR. Η παράβαση
εκτελέστηκε στο 6΄45΄΄ και το σκορ
έγινε 2-0 υπέρ της. Αντίστοιχα στο
44΄48΄΄ υπήρξε υποψία για πέναλτι
υπέρ της «γηραιάς κυρίας». Το VAR
τη δικαίωσε και το 2-2 ήρθε στο
48΄01΄΄. Ωστόσο, η χρήση του βίντεο
που διέκοψε τον αγώνα στο πρώτο

μέρος για πάνω από πέντε λεπτά, έφερε αντιδράσεις από τους πρωταγωνιστές. O κάπτεν Τζιαλουίτζι
Μπουφόν ήταν εκνευρισμένος παρά την ανατροπή της ομάδας του
(2-4). «Μας είπαν ότι το VAR θα χρησιμοποιείται σε περιστατικά όπου υπάρχουν ξεκάθαρα λάθη, αλλά τώρα
ελέγχουν σε ριπλέι αν πατήθηκε ένα
δάκτυλο ποδοσφαιριστή ή αν κάποιον τον ακούμπησαν στο αυτί. Αυτό
δεν είναι πια ποδόσφαιρο. Μετατρέπεται σε πόλο. Είναι πολύ άσχημο!
Στο ποδόσφαιρο δεν είναι κάθε επαφή πέναλτι. Δεν γίνεται να σταματάς
κάθε τρία λεπτά το παιχνίδι. Καθυστερεί τόσο πολύ. Δεν πανηγύρισα το
γκολ στο πέναλτι γιατί πέρασαν έξι ολόκληρα λεπτά. Και μιλάω ως παίκτης ομάδας που επιτίθεται συνέχεια
και είναι συχνά μέσα στην αντίπαλη
περιοχή. Πέρσι πήραμε τρία πέναλτι,
αλλά αν συνεχιστεί αυτό φέτος, θα
πάρουμε 55! Και; Με ευχαριστεί αυτό
ως παίκτη της Γιουβέντους αλλά καταστρέφει τον παράγοντα ψυχαγωγία από το ποδόσφαιρο», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο «Τζίτζι» μετά το
τέλος της αναμέτρησης.
Το VAR εφαρμόζεται ήδη σε Αυστραλία, ΗΠΑ, Ιταλία, Γερμανία και
Πορτογαλία. Είναι ειλημμένη η απόφαση να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, η οποία θα πάρει τεχνογνωσία
τους επόμενους μήνες από την Πορτογαλία, με στόχο το VAR να μπει
στη Super League, την περίοδο
2018/19. Η καθιέρωση για το σύστημα υποβοήθησης των διαιτητικών αποφάσεων μέσω βίντεο στους
αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ανακοινώθηκε
μετά τη συνάντηση του υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, του υφυπουργού Αθλητισμού,
Γιώργου Βασιλειάδη, του προέδρου της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένου, και του γενικού γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιου Ράλλη.
Το έργο θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανοίγοντας και τον δρόμο για την
προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τό-

σο την εγκατάσταση του συστήματος, όσο και τη διαρκή προσαρμογή του σε νέες τεχνολογίες και σε τυχόν νέες
επιταγές της FIFA. Θα προσφέρει τις υπηρεσίες του συστήματος VAR επί πέντε έτη για
τους επαγγελματικούς αγώνες
Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και τους διαβαθμισμένους αγώνες του Κυπέλλου. Το συνολικό
κόστος ανέρχεται στα 8.000.000
ευρώ, εν ολίγοις στο 1.600.000 ευρώ για κάθε χρόνο λειτουργίας του,
όμως το θέμα είναι ότι δεν θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη
είτε η Ομοσπονδία, είτε η Λίγκα.
Το κέντρο δεδομένων του συστήματος VAR θα εγκατασταθεί
στην ΕΠΟ και θα συνδέεται με όλα
τα γήπεδα μέσω οπτικών ινών.
«Καλωσορίζουμε το σύστημα VAR.
Είμαι βέβαιος ότι από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο το σύστημα θα βρίσκεται
στα ελληνικά γήπεδα. Θα αναπτύξουμε μια υπηρεσία-κόσμημα για το
αγαπημένο παιχνίδι του Έλληνα φίλαθλου, η οποία θα αυξήσει την αξιοπιστία του και θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στη χαρά τού πλέον
λαοφιλούς αθλήματος σε όλη την υφήλιο. Με τη χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας, είναι η ώρα να ασχολούμαστε λιγότερο με τις αποφάσεις
των διαιτητών και περισσότερο με το
ίδιο το ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Ν.
Παππάς.
«Το σύστημα VAR είναι για εμάς ένας πολύ μεγάλος στόχος που γίνεται
πραγματικότητα. Θα φέρει διαφάνεια
στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα σταματήσει ο δημόσιος λόγος να εξαντλείται γύρω από μια σφυρίχτρα και
ένα σημαιάκι. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος
που η κυβέρνηση συντάσσεται μαζί
μας σε αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος
της ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος.
Θα σταματάει το παιχνίδι σε κάθε
ανάποδο φάουλ ή κάθε διαμαρτυρία για να γίνει έλεγχος με τη χρήση
του βίντεο από τον διαιτητή; Τι λέει
το πρωτόκολλο, βάσει του οποίου
θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα το
«VAR»; Η σημαντικότερη φράση είναι μία. «Ξεκάθαρο λάθος»...
Τι σημαίνει αυτό; Σε φάσεις που
είναι αμφισβητούμενες και χρειάζονται δύο και τρία ριπλέι για να φανεί
αν είναι πέναλτι ή όχι, δεν γίνεται η
χρήση του βίντεο κι εφαρμόζεται η
απόφαση που έχει πάρει ο διαιτητής.
Ποιος είναι ο βασικός σκοπός; Να
σταματήσουν οι διαιτητές «να κρέμονται στα μανταλάκια»! Να πάψει
πια δηλαδή να είναι ο διαιτητής στο
επίκεντρο, με την αποφυγή τουλάχιστον των σημαντικών λαθών, που
μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την
εξέλιξη ενός αγώνα.

Άλλα οι βοηθοί,
άλλα το VAR
Στον ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων
μεταξύ Αλ Τζαζίρα και Ρεάλ
Μαδρίτης, έγιναν σημεία
και… τέρατα. Ειδικά στην
περίπτωση του γκολ του
Κασεμίρο που ακυρώθηκε,
όταν ακόμα οι δύο ομάδες
βρίσκονταν στο 0-0, μπορεί
να γίνει μεγάλη συζήτηση
για το αν η τεχνολογία βοηθάει ή καταστρέφει το παιχνίδι. Στο 30΄, ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος της
Ρεάλ σκόραρε με κεφαλιά
μέσα από την περιοχή. Ο –
συμπατριώτης του– διαιτητής Σάντρο Μέιρα ακύρωσε
το γκολ για επιθετικό φάουλ. Ήταν τόσο έντονες οι
διαμαρτυρίες των «μερένγκες», που ο ρέφερι ζήτησε
μέσω ενδοσυνεννόησης τη
γνώμη των βοηθών του.
Αυτοί του είπαν ότι έπρεπε
να μετρήσει το τέρμα. Και έδειξε σέντρα. Όμως, ενώ ο
Κασεμίρο και οι συμπαίκτες

του πανηγύριζαν το 1-0, ο
διαιτητής ζήτησε από όλους
να ηρεμήσουν και σταμάτησε το παιχνίδι. Είχε περάσει
ήδη αρκετός χρόνος από τη
φάση και κανείς δεν γνώριζε τι συμβαίνει. Ο Μέιρα έδειξε με χειρονομία ότι θα
συμβουλευτεί το βίντεο και
έτρεξε σε μια από τις οθόνες περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Τέσσερα(!)
λεπτά μετά την επίτευξη
του γκολ, τελικά το ακύρωσε, όχι για το επιθετικό φάουλ που είχε αρχικά υποστηρίξει, αλλά για... οφσάιντ του Καρίμ Μπενζεμά,
που σύμφωνα με την άποψή του επηρέαζε τη φάση.
Οπότε, στον χαμένο χρόνο,
προσθέστε άλλη μια απόφαση ανοιχτή σε ερμηνεία.
Οι τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους διαιτητές δεν θα
θεωρούσαν ότι ο Γάλλος επιθετικός έχει εμποδίσει αντίπαλο ή έχει πάρει πλεονέκτημα ή ακουμπάει την
μπάλα ενώ είναι οφσάιντ...
Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, υπήρξε ελαττωματική χρήση του VAR.
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ΣΧΟΛΙΟ
Παναθηναϊκός:
Θα... βάλουν
πλάτη οι
«φραγκάτοι»;
Το 2012 ο Γιάννης Αλαφούζος ανέλαβε την
ΠΑΕ Παναθηναϊκός για
να τη σώσει. Και την έσωσε από διοίκηση Πρωτοδικείου, αφού κανένας άλλος δεν έδειχνε
ενδιαφέρον. Την επόμενη χρονιά υποσχόταν –
μέσω twitter– «έναν νέο
τιμωρό Παναθηναϊκό που
τελικά θα κυριαρχήσει!».
Το καλοκαίρι ενέκρινε
τον προϋπολογισμό, τη
δαπάνη 1,3 εκατ. ευρώ
για τη μετεγγραφή του
Τσάβες και μετά –εντελώς ξαφνικά– διέκοψε
τη χρηματοδότηση και
(τυπικά) αποχώρησε. Τον
περασμένο μήνα ζήτησε
να μειωθεί το μπάτζετ
στα 5,7 εκατ. ευρώ. Και
τώρα απαιτεί να φτάσει
περίπου στα 4.
Ο Γ. Αλαφούζος θεωρεί
ότι αυτό είναι πλάνο σωτηρίας. Με αυτό –όπως
είχε πει τον Δεκέμβρη ο
πρόεδρος της ΠΑΕ, Βασίλης Κωνσταντίνου– «η
νέα χρονιά θα είναι μια
χρονιά που ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να τη
ζήσει ξανά ποτέ. Θα είναι
μια χρονιά Παναθηναϊκού». Όχι, δεν έκανε χιούμορ. Σοβαρά το έλεγε.
Η πραγματικότητα βέβαια περιγράφεται από
τον Μαρίνο Ουζουνίδη.
Ο οποίος μίλησε για «διάλυση της ομάδας», για έναν Παναθηναϊκό «σε
διαδικασία πτώχευσης».
Διάλυση ή πτώχευση ενός ιστορικού συλλόγου
που περιμένει την έμπρακτη στήριξη των οικονομικά ισχυρών φίλων του. Για να σταματήσει να θυμίζει «τρελό
φορτηγό, με τα φρένα
σπασμένα». Θα... βάλουν
πλάτη οι «φραγκάτοι» ή
θα βλέπουν στη NOVA τα
κατορθώματα του Θρύλου και των δύο «δικεφάλων»;
Γιώργος Καντζιλιέρης

• Ξέρω και καράτε

Α-λά καρτ
σχολιασμοί από
τον υιό Σαββίδη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τυφλή και
ενίοτε...
θεόστραβη
Επτά χρόνια
πριν, το 2011
η εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πόπη
Παπανδρέου, έκανε τον
κόσμο να παραμιλάει –και
βεβαίως να ξεχάσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο Γιωργάκης Παπανδρέου–
με εγκληματικές οργανώσεις, συλλήψεις τα μεσάνυχτα σε στυλ χουλιγουντιανής ταινίας, «καυτούς»
διαλόγους από τον κοριό της ΕΥΠ
κ.λπ. Τα ΜΜΕ την παρουσίασαν περίπου σαν ηρωίδα και εκθείαζαν το
έργο της. Ισχυριζόμενα ότι «καθαρίζει το ποδόσφαιρο».
Μετά από έξι χρόνια, το 2017, το
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων... πέταξε στα σκουπίδια τις υποκλαπείσες συνομιλίες ως «μη
νομίμως απομαγνητοφωνηθείσες».
Επίσης η εισαγγελέας της έδρας με
τη σειρά της... πέταξε και εκείνη

στα σκουπίδια τις κατηγορίες για
κακουργήματα. Έμειναν μόνο, για
μερικούς εκ των κατηγορουμένων,
κάποια αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, τα οποία –εάν και
εφόσον δεχτεί το δικαστήριο ότι υπάρχουν– με δεδομένο ότι αφορούν την περίοδο 2008-2010, το
πιθανότερο είναι να έχουν παραγραφεί. Αν πάλι υπάρξουν κάποιες
καταδίκες, υπάρχει και η έφεση…
Η «Α» δεν είναι δικαστήριο, ώστε
να αποφανθεί για την αθωότητα ή
ενοχή των κατηγορουμένων. Δεν
γίνεται όμως να μην παρατηρήσουμε ότι στην υπόθεση αυτή υπήρξαν διαδικασίες με ανεπίστρεπτες συνέπειες. Για παράδειγμα,
τέθηκε σε αναγκαστική αργία από
το αξίωμα του δημάρχου Βόλου
και μπήκε φυλακή για ένα χρόνο ο
Αχ. Μπέος. Ο Ολυμπιακός Βόλου διαλύθηκε. Επίσης, ο υιός

Ψωμιάδης, ο Παπακώστας προφυλακίστηκαν και έκατσαν κάποιους μήνες στο κελί, πριν απαλλαγούν από κάθε κατηγορία με βούλευμα. Πώς μπορούν να διορθωθούν τέτοια γεγονότα;
Προφανώς, λοιπόν, υπάρχει κάποιο
πρόβλημα στο δικονομικό μας σύστημα. Όπως έχουν παρατηρήσει
και ειδήμονες, υπάρχουν πολλές
φορές που η Δικαιοσύνη δεν είναι
«τυφλή» αλλά... θεόστραβη. Και
«παίρνει παραμάζωμα» όποιον
βρεθεί μπροστά της.
Το ζητούμενο είναι να βρεθούν οι
τρόποι και οι διαδικασίες ώστε –
στο μέτρο του δυνατού– να εξασφαλίσουν ότι θα χαραχθεί ορθή
πορεία, στηριγμένη σε σωστά δεδομένα. Χωρίς μπρος-πίσω που
κοστίζουν ζωές, περιουσίες και δημόσιο διασυρμό.

Συχνά-πυκνά, ο Γιώργος Σαββίδης –υιός του μεγαλομετόχου και–
μέλος του Δ.Σ. στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
σχολιάζει τα δρώμενα από τα
social media. Δεν είναι λίγες οι
φορές που δημοσιοποιεί τις παρατηρήσεις του για διαιτητικές αποφάσεις και φάσεις που ευνοούν ή
αδικούν μια ομάδα. Αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κάποιος είναι ότι, μάλλον από σύμπτωση, όταν αδικείται ο ΠΑΟΚ, το αναφέρει. Όταν ευνοείται, είναι... απασχολημένος με άλλα θέματα. Όπως, για παράδειγμα, στον προημιτελικό της
Τετάρτης με τον Ατρόμητο. Βρήκε
χρόνο να δώσει συγχαρητήρια
στους παίκτες αμφοτέρων των ομάδων για την προσπάθειά τους.
Αλλά δεν πρόλαβε να σχολιάσει το
πρώτο γκολ που πέτυχαν οι γηπεδούχοι, με τον Πέλκα σε τόσο εμφανή θέση οφ σάιντ, που θύμισε εποχές Παπουτσέλη. Το γκολ για
το οποίο ο Σπανός και οι
Fentagin ακόμη κλαίνε. Γραμμένος και Περέιρα δεν ασχολούνται.
Σωστοί και οι δύο. Άλλωστε η δουλειά δεν είναι ντροπή…
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Ξε νοι
έ
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Γρα
Διέψευδαν από
την ΕΠΟ δημοσί↪
ευμα της ιστοσελίδας
«insideworldfootball.com». Που αναφερόταν, μεταξύ άλλων, σε «διαιτητικό
σφαγείο», αποτυχία
της ΚΕΔ και των προσώπων (Δέδες, Κουκουλάκης) που κάνουν τους ορισμούς
διαιτητών. Το θέμα είναι πώς θα γλιτώσουν
τα... επίγεια βατράχια,
στο πάρκο Γουδή, από
την όξυνση της «μάχης στον βάλτο» ανάμεσα στη ρώσικη αρκούδα και στον Νικαιώτη τίγρη...

φρρρρ
↪

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

Ο πρόεδρος της
ΚΕΔ, Μέλο Περέιρα, αποφάσισε να
παρακολουθήσει διά
ζώσης τους δύο προημιτελικούς μεταξύ της
ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Σωστός. Όταν όμως το είχε ζητήσει ο
Θρύλος, για το παιγνίδι
πρωταθλήματος του
πρώτου γύρου στο ΟΑΚΑ, έλαμψε διά της απουσίας του. Κάτι τέτοια γίνονται στη διαιτησία και τη νύφη την
πληρώνει ο Αλέξης. Όχι ο Τσίπρας. Ο άλλος…
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Αληθεύει ότι σε ομάδα –από τα ψηλά πατώματα– της Super
League, «ήρθε ο ουρανός
σφοντίλι» την Τετάρτη το
πρωί; Εμφανίστηκε στο
γήπεδό της δικαστικός επιμελητής και παρέδωσε
–στα γραφεία ερασιτέχνη
και ΠΑΕ– κατασχετήριο
για το σήμα και την επωνυμία. Από αρκετούς οφειλέτες, μεταξύ των οποίων και πρώην αθλητές, που ενώθηκαν και κίνησαν τη διαδικασία. Οι
διοικούντες –που είχαν
γίνει... μπλε από το σοκ–,
αφού... ξαναβρήκαν το
χρώμα τους, «έβαλαν τα
πόδια στο κεφάλι» για να
βρουν λύση.

↪

Γράφτηκε πως η UEFA –διά
του Ζόραν Λάκοβιτς– δηλώνει ικανοποιημένη από τη γενική εικόνα της διαιτησίας(!) και
το έργο του προέδρου της ΚΕΔ,
Μέλο Περέιρα!! Αλλά ταυτόχρονα έδωσε εντολή στον Πορτογάλο να βρει δύο ξένους συνεργάτες για να ορίζουν, εφεξής,
τους διαιτητές. Μάλλον το
«σπαθόλουρο» του Θόδωρου
μάλλον μας δουλεύει. Αφού είναι η UEFA ικανοποιημένη από
τους Τριτσώνη - Κουκουλάκη,
γιατί θα στείλουν άλλους δύο
αλλοδαπούς για τους ορισμούς
οι οποίοι δεν θα ξέρουν ούτε
κατ’ όψιν τους διαιτητές του πίνακα; Η μόνη εξήγηση είναι ότι
έτσι θα κάνουν επίδειξη δύναμης –αλλά και κουμάντο στους
ορισμούς– οι διαχρονικοί «νταβατζήδες» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για τον Τεό μιλάμε…

↪

Ο Μισέλ Πλατινί κατέθεσε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) κατά της απόφασης αποκλεισμού του –ο οποίος
τελειώνει τον Οκτώβρη του
2019– από κάθε δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο. Είχε
τιμωρηθεί από την Επιτροπή
Δεοντολογίας της FIFA για
οικονομικές ατασθαλίες. Ενέργεια που δημιουργεί ζόρια στον πρώην κολλητό του
και νυν γ.γ. στην ευρωπαϊκή
συνομοσπονδία, Θόδωρο
Θεοδωρίδη. Βλέπετε, το θέμα Πλατινί ή Τσέφεριν δεν
είναι εύκολο για τον Θόδωρο, που από τότε που γεννήθηκε θέλει να τα έχει με όλους καλά, ώστε εκ του ασφαλούς να τους… μαχαιρώνει από πίσω.

↪

«Βγάζει» βουλευτές
ο Κούγιας
Θα σκίσουν τα διπλώματά τους τα στελέχη
των εταιρειών δημοσίων σχέσεων, με την περίπτωση του Αλέξη Κούγια. «Έφαγαν» τη
ζωή τους στα θρανία, καθημερινά πασχίζουν
και η απόκτηση αναγνώρισης του πελάτη
τους δεν είναι εξασφαλισμένη. Δημιουργεί ο
Αλέξης αντιδικία με κάποιον και τον κάνει αμέσως φίρμα.
Τελευταίο, χρονικά, παράδειγμα ο Γιώργος
Αγάκος. Λίγοι ήξεραν τον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας. Μόλις μπήκε στο
στόχαστρο του μεγαλομετόχου της ΑΕΛ, τον
έμαθε όλη η Ελλάδα. Τι φέρεται να έκανε
στον Αλέξη; Επέτρεψε να μπουν στο γήπεδο
–και μάλιστα χωρίς να πληρώσουν– οπαδοί
των «βυσσινί», οι οποίοι δεν θέλουν τον
Κούγια.
Έγινε λοιπόν γνωστός στο πανελλήνιο, από
ένα και μόνο Δελτίο Τύπου. Στο οποίο ο Αλέξης τον καταγγέλλει για προσωπικό πόλεμο.
Αυτό το παράσημο είναι αρκετό στον κύριο
Αγάκο. Αν παραιτηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. και βάλει για βουλευτής στη Λάρισα, «θα βγει με τα
τσαρούχια»...

Ο Θεοδωρίδης,
ο Σιδηρόπουλος
και ο Πινόκιο
Θα ξεκινήσουμε με το
ανέκδοτο του αιώνα. Ο
Σάββας δήλωσε: «Ουδέποτε έχω παρεκτραπεί»! Αμέσως μόλις
πληροφορήθηκε τη δήλωση, ο Πινόκιο αποφάσισε να αποσύρει
τον χαρακτήρα του από
τα παραμύθια. Ενώ ο
βαρόνος Μινχάουζεν –
λέγεται πως– έπεσε σε
κατάθλιψη. Δεν μπορεί
να πιστέψει ότι βρέθηκε
άνθρωπος να τον ξεπεράσει.
Ο βετεράνος τερματοφύλακας –μεταξύ άλλων– χαρακτήρισε τον
διαιτητή (πριν από την
έναρξη) του προημιτελικού, Τάσο Σιδηρόπουλο, «12ο παίκτη της
ΑΕΚ» και «άρρωστο αντι-Ολυμπιακό». Στο
καμίνι τού «Γ. Καραϊσκάκης», όμως, ο διεθνής ρέφερι τα πήγε
αρκετά καλά. Μεταξύ
αυτών που έκριναν θετικά την απόδοσή του
ήταν και ο Σάββας.
Λέτε τώρα να τον πάρει
τηλέφωνο και να
του πει ότι «παραποιήθηκαν οι δηλώσεις
μου». Μπααα. Είπαμε,
στην μπάλα φωνάζεις
πριν πάθεις τη ζημιά.
Μετά, αν δεν σου βγει,
κάνεις τον «κινέζο».
Τώρα, αν μ’ αυτά που
λες κάνεις το παιγνίδι
να μοιάζει με σκηνικό
Καμπούλ, είναι άλλου
παπά ευαγγέλιο. Ή,
μάλλον, άλλου Σιδηρόπουλου το ανάγνωσμα.
Βέβαια, θα μπορούσαν
να παρέμβουν οι ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς.
Όμως όλοι, επειδή ξέρουν την τρέλα του
Σάββα με τον Θρύλο,
κάνουν ότι δεν ακούν.
Άσε που έχει ξεπεράσει
τα 83. Σάββα, να ’σαι
γερός και δυνατός και
ας τα χώνεις πού και
πού σε όποιον μιλάει
ελληνικά…
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Στρατηγική
συνεργασία
με… πέταλα!
Η εταιρεία-μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ, «Ιπποδρομίες
Α.Ε.», εξασφάλισε στους
παίκτες από την Ελλάδα
τη δυνατότητα στοιχηματισμού –κάθε Τετάρτη
στις 15:30 και κάθε Κυριακή στις 15:00– στις
κούρσες που πραγματοποιούνται στην Κύπρο από τη Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας. Οι παίκτες θα
έχουν τη δυνατότητα
στοιχηματισμού, μεταξύ
άλλων, στα δημοφιλή
παιχνίδια ΤΕΤΡΑΠΛΟ,
ΣΚΟΡ 6 και ΤΖΑΚΠΟΤ 9
των κυπριακών ιπποδρομιών. Τα στοιχήματα ΣΟΥΙΝΓΚΕΡ, ΣΚΟΡ 4/ΣΚΟΡ 6
και ΤΖΑΚΠΟΤ 9 προσφέρονται με εγγυημένα ποσά 1.000 ευρώ, 5.000 ευρώ και 20.000 ευρώ, αντίστοιχα. Μάλιστα, το
ΤΖΑΚΠΟΤ 9 έχει μοιράσει
έως και 1.000.000 ευρώ.
Το ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού και ποσό ανά
συνδυασμό είναι 2 ευρώ,
πλην του ΤΖΑΚΠΟΤ 9 όπου είναι 0,5 ευρώ. Επίσης, στο ΤΕΤΡΑΠΛΟ το
ποσό ανά στήλη ανέρχεται στο 1 ευρώ, στην περίπτωση δημιουργίας
τεσσάρων και άνω συνδυασμών.
* Λόγω των κυπριακών
προεδρικών εκλογών, οι
ιπποδρομίες της Κυριακής
28 Ιανουαρίου και της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου θα
πραγματοποιηθούν μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή το
Σάββατο 27 Ιανουαρίου
και το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Μπάμπης Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ ΕΠΟ, Αντώνης Νικοπολίδης,
πρώην διεθνής τερματοφύλακας & προπονητής Εθνικής Ελπίδων

Ο Ντάμιαν Κόουπ, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ έδωσε χαρά
σε 5.112 παιδιά
Τα Ευχοστολίδια πραγματοποίησαν τις ευχές τους
ια μια ακόμα χρονιά ο ΟΠΑΠ μοίρασε αγάπη και
χαρά σε χιλιάδες παιδιά.
Τα οποία υποστηρίζονται
από τα Παιδικά Χωριά SOS, το
Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και
το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Κάνοντας
πραγματικότητα –μέσω της
πρωτοβουλίας Ευχοστολίδια
και με τη συμβολή χιλιάδων πολιτών σε όλη την Ελλάδα–
5.112 χριστουγεννιάτικες ευχές.
Το Μουσείο Γουλανδρή, όπου
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (23/1)
η ειδική εορταστική εκδήλωση, γέμισε χαρούμενα παιδικά προσωπάκια και λιλιπούτεια χαμόγελα. Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αθλη-

Γ

τές και στελέχη των ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, των
ΠΑΕ Παναθηναϊκός και Ατρόμητος,
της Volley League, της ΕΠΟ και του
ΣΕΓΑΣ. Αναφερόμενος στην άκρως
επιτυχημένη πρωτοβουλία, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, είπε: «Είμαστε υπερήφανοι για τη μεγάλη ανταπόκριση
των συμπολιτών μας σε αυτή την
πρωτοβουλία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν και
συνέβαλαν στην υλοποίησή της. Δέσμευσή μας είναι να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά. Εφέτος
υλοποιούμε τέσσερα νέα έργα υποδομής στα Παιδικά Χωριά SOS, το
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής
Προστασίας και το Κέντρο Αγάπης Ε-

λευσίνας, ενισχύοντας στην πράξη τη
σημαντική δουλειά που πραγματοποιείται στους συγκεκριμένους φορείς».
Ο Chief Customer, Πετρ Ματεγιόφκι, ανέφερε: «Η πρωτοβουλία
Ευχοστολίδια δεν είναι απλώς μια
χριστουγεννιάτικη δράση ή ένα ακόμα πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Όλοι όσοι συμμετείχαμε και
βρισκόμαστε σήμερα εδώ είμαστε μέρος κάτι σπουδαίου. Ειδικά εφέτος,
η πρωτοβουλία ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς πραγματοποιήθηκαν 5.112 παιδικές ευχές. Σήμερα έχουμε τη χαρά να παραδίδουμε στα
παιδιά τα δώρα τους, ξεκινώντας τη
χρονιά με χιλιάδες χαμόγελα».
Η Διευθύντρια Marketing και
Εύρεσης Πόρων των Παιδικών Χωριών SOS, Έλσα Σταθοπούλου, επεσήμανε: «Για άλλη μια φορά ο ΟΠΑΠ έκανε πραγματικότητα την υπόσχεσή του και έφερε ακριβώς τα δώρα που είχαν ζητήσει τα παιδιά. Αυτό
εκτός από χαρά δίνει και μια μεγάλη
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Μιχάλης Καμπερίδης,
αθλητής ΚΑΕ ΑΕΚ, Λεωνίδας
Παπαβασιλάκης, Εμπορικός
Διευθυντής ΚΑΕ ΑΕΚ, Γιάννης
Αγραβάνης, αθλητής ΚΑΕ ΑΕΚ
ΔΕΞΙΑ: Οι πρωταθλητές στίβου
Παναγιώτης Τριβιζάς & Βούλα
Παπαχρήστου

αίσθηση ασφάλειας ότι αυτά που υποσχόμαστε τα τηρούμε».
Ο Γιώργος Πυρουνάκης, μέλος
του Δ.Σ. του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, υπογράμμισε: «Η αξιέπαινη
πρωτοβουλία του ΟΠΑΠ, με στόχο να
χαρίσει χαμόγελα στα παιδιά, ολοκληρώθηκε με μια εκδήλωση αφιερωμένη σε αυτά. Ένα μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή».
Η Αναστασία Κατσιλιέρη, Διευθύντρια Παιδικής Προστασίας
του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος,
δήλωσε: «Δράσεις όπως αυτή πρέπει να αναδεικνύονται και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, γιατί
είναι πάρα πολύ σημαντικές για το
έργο των φορέων».
Η μεγάλη ζωντανή γιορτή προσφοράς και αγάπης ξεκίνησε το
2014 και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει συνολικά 15.000 χριστουγεννιάτικες παιδικές ευχές. Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί έργα υποδομής στους φορείς και τα ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με στόχο την ουσιαστική
βελτίωση της ποιότητας ζωής των
παιδιών. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 22 έργα υποδομής στους φορείς που συμμετείχαν τα προηγούμενα έτη. Εφέτος, στα Παιδικά Χωριά SOS, το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα,
έχουν ξεκινήσει τέσσερα κατασκευαστικά και επισκευαστικά έργα, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και
προμήθεια εξοπλισμού. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν:
• Ανακαίνιση του γηπέδου μπάσκετ
στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, στην Αλεξανδρούπολη.
• Εγκατάσταση θερμομόνωσης σε
σπίτι του Παιδικού Χωριού SOS
Θράκης.
• Επισκευή του Ευστράτειου Σπουδαστηρίου του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος.
• Ανακαίνιση της κουζίνας και του
χώρου σίτισης και προμήθεια εξοπλισμού στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας.
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CYTA HELLAS - VODAFONE: Και επισήμως
εις σάρκα μίαν έναντι 118 εκατ. ευρώ
Οι επίσημες υπογραφές έλειπαν
για να «καθαγιαστεί» ο… γάμος
της Cyta Hellas με την Vodafone,
έπεσαν κι αυτές την περασμένη
Τρίτη, οπότε το deal που εδώ και
καιρό κυοφορείτο στην αγορά
των telecoms είναι τετελεσμένο
και με τη… βούλα!

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ο προτιμώμενος
προσφοροδότης (preferred
bidder) που ήταν η εταιρεία
Vodafone-Panafon Hellenic
Telecommunications εξαγόρασε
το σύνολο των μετοχών της Cyta

Hellas έναντι του ποσού των
118,1 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως επιτάσσει το τυπικό, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί
υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση η ουσία δεν αλλά-

ζει, και μάλιστα από τον κυπριακό Ρυθμιστή υπήρξε η δέσμευση
ότι στο μεταβατικό στάδιο και μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας και τη λειτουργική της εφαρμογή, λαμβάνονται οι απαραίτη-

τες πρόνοιες με γνώμονα τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας
της CYTA HELLAS και τη συνέχιση παροχής υψηλού επιπέδου
υποστήριξης στους πελάτες της.
Ν.ΤΣ.

ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ…

100% πράσινη
ηλεκτρική
ενέργεια για την
«πράσινη» Πειραιώς

Το Fund Marguerite ιδρύθηκε το 2010 αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών
2020, με τη στήριξη έξι μεγάλων ευρωπαϊκών
δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη δέσμευση να
επενδύσει 710 εκατ. ευρώ σε έργα υποδομών εντός της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μάλιστα έχει δεσμεύσει 200 εκατομμύρια ευρώ για το Marguerite, εκ των οποίων τα 100 ε-

κατομμύρια ευρώ είναι εγγυημένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)
και τα άλλα 100 εκατ. ευρώ από έξι εθνικές επενδυτικές τράπεζες.
Το Marguerite έχει πλέον επενδύσει πλήρως τα
κεφάλαιά του σε 20 επενδύσεις σε 13 κράτη μέλη
σε όλους τους τομείς-στόχους, υποκινώντας συνολικές επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ μέσω
αυτών των επενδύσεων.
Θ.Π.

Αξιοποιώντας το Σύστημα των Εγγυήσεων Προέλευσης που είναι το μοναδικό που πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια που έχει καταναλωθεί έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος της
Τράπεζας Πειραιώς έλαβε για πρώτη φορά Εγγυήσεις Προέλευσης που ισοδυναμούν με το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε το
2016. Πέρα από το προφανές, δηλαδή την ενίσχυση του περιβαλλοντικού προφίλ της Πειραιώς, η απόκτηση της παραπάνω βεβαίωσης επιτυγχάνει ταυτόχρονα τα παρακάτω οφέλη για την τράπεζα:
i) Βελτίωση των δεικτών αξιολόγησης σε παγκόσμιο επίπεδο, που συντελεί στην ενίσχυση της φήμης της ειδικά σε περίοδο των οικονομικών προκλήσεων.
ii) Στήριξη και επίτευξη των ετήσιων στόχων του Ομίλου αναφορικά
με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του οργανωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποιημένου κατά EMAS), η Τράπεζα Πειραιώς, για το έτος 2016, πέτυχε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας κατά 3% ανά εργαζόμενο, που μεταφράζεται σε μείωση των
συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 2% ανά εργαζόμενο.
Συνολικά, για το διάστημα 2008-2016, η Τράπεζα Πειραιώς έχει πετύχει
μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 32% ανά εργαζόμενο. Αυτό
μεταφράζεται σε μείωση εκπομπών CO2 κατά 36% ανά εργαζόμενο.
Ν.ΤΣ.
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Ο ΟΤΕ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ,
ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ €7.500.00

18 χρόνια, 58 φορείς,
1,8 εκατ. παιδιά,
ΕΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ!
Δεκαοκτώ χρόνια προσφοράς σε περισσότερα
από 1,8 εκατομμύρια
παιδιά, μέσω της στήριξης 58 και πλέον κοινωφελών οργανισμών, με
τη συνολική συνεισφορά στο διάστημα αυτό
να έχει ξεπεράσει τα 7,5
εκατ. ευρώ, είναι αρκετά
«παράσημα» για έναν όμιλο, ακόμα και αν αυτός
έχει το μέγεθος του ΟΤΕ.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
ο 2017 ήταν ακόμη
ένα έτος όπου ο Όμιλος ΟΤΕ και οι άνθρωποί του «έτρεξαν» πολυποίκιλες
δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης,
προσφέροντας το ποσό των
€570.000 αθροιστικά σε 17
φορείς κοινωνικού έργου και
αλληλεγγύης για τα παιδιά.
Η αξία της προσφοράς του
ελληνικού τηλεπικοινωνιακού
ομίλου μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο από τη χρονική συγκυρία που λαμβάνει χώρα,
που ως γνωστόν είναι δημοσιονομικά κάκιστη για τη χώρα.
Αυτό έχει ως συνέπεια να είναι
ιδιαίτερα αυξημένες οι καθημερινές ανάγκες των σωματείων
που παρέχουν φροντίδα στα
παιδιά. Επομένως η ενίσχυση
του Ομίλου ΟΤΕ έρχεται κάθε
χρονιά ως άλλο «μάννα εξ ουρανού», μιας και με το χορηγικό
στήριγμα οι κοινωφελείς οργανισμοί καταφέρνουν να καλύπτουν έξοδα λειτουργίας και

T

Ο Μ. Τσαμάζ μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου, Χαράλαμπο Πυρουνάκη, κατά την επίσκεψη του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου
του Ομίλου ΟΤΕ στο «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά»

προσωπικού, καθώς και άλλες
δαπάνες, όπως είναι η αγορά
νοσοκομειακού εξοπλισμού, η
κατασκευή κτιριακών υποδομών και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων για τα παιδιά.

Θαυμασμός αλλά
και αναγνώριση
Πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ,
βρέθηκε σε ένα τα σωματεία
που έλαβαν την ενίσχυση του ομίλου. Εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για τους σπουδαίους,
όπως τους χαρακτήρισε, ανθρώπους που έχουν αφιερώσει
τη ζωή τους στη φροντίδα των
παιδιών, ο κ. Τσαμάζ επισκέφτηκε το «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά». Εκεί,
παιδιά από την Ελλάδα, αλλά
και από άλλες χώρες (Αλβανία,
Ρωσία, Ρουμανία, Τουρκία κ.ά.)
καθημερινά σιτίζονται, διαβά-

ζουν για το σχολείο και συμμετέχουν στις διάφορες παιδαγωγικές δραστηριότητες του κέντρου. Τον Μιχ. Τζαμάζ υποδέχτηκε στην Ελευσίνα ο πρόεδρος του Σωματείου, Χαράλαμπος Πυρουνάκης, ο οποίος
εξήγησε στον επικεφαλής του
ΟΤΕ ότι το Κέντρο Αγάπης φιλοξενεί 160 παιδιά, ηλικίας 617 ετών, ευχαριστώντας τον παράλληλα για τη στήριξη που
λαμβάνουν από τον Όμιλο ΟΤΕ

την τελευταία τριετία.
Ο κ. Πυρουνάκης δεν είναι
ο μόνος που έχει να πει λόγια
ευγνωμοσύνης για το υποστηρικτικό έργο του ΟΤΕ. Για παράδειγμα ο Χρήστος Μπαρτσόκας, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», φορέας που επίσης στηρίζεται από
τον ΟΤΕ, δηλώνει ότι κάθε χρόνο η ένωση καταφέρνει να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης
περισσότερων από 30.000 παιδιών στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ενδο-οικογενειακή βία
ή ακόμη χρόνιες ασθένειες και
αναπηρίες, πράγμα που κατ’ ομολογία του δεν θα μπορούσε
να συμβεί χωρίς την υποστήριξη επιχειρήσεων σαν τον ΟΤΕ.
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι
και οι δηλώσεις της κας Βάνας
Λαβίδα, προέδρου του σωματείου «MDA Eλλάς - Σωματείο
για τη φροντίδα των ατόμων με
νευρομυϊκές παθήσεις», που
χαρακτήρισε ανεκτίμητη τη συνεισφορά του ΟΤΕ καθώς συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία
της 1ης Ειδικής Μονάδας ΝΜΠ

στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και στην απόκτηση
του ΣΠΙΤΙΟΥ του MDA Ελλάς.

Οι «17» του 2017
Επιγραμματικά, οι κοινωφελείς
οργανισμοί που έλαβαν το
2017 την υποστήριξη του Ομίλου ΟΤΕ είναι:
1] ΕΛ.Ε.Π.Α.Π - Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων,
2] MDA ΕΛΛΑΣ - Σωματείο
για τη Φροντίδα Ατόμων με
Νευρομυϊκές Παθήσεις,
3] Το Χαμόγελο του Παιδιού,
4] Ένωση «Μαζί για το Παιδί» (9 Φιλανθρωπικά Σωματεία),
5] Ανοιχτή Αγκαλιά - Φίλοι
Κοινωνικής Παιδιατρικής,
6] Πανελλήνιος Σύλλογος
Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων
Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες
«ΑΜΥΜΩΝΗ»,
7] Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας
- Φιλική Φωλιά,
8] Κέντρο Παιδιού και Εφήβου,
9] Ορφανοτροφείο Θηλέων
«Η ΜΕΛΙΣΣΑ»,
10] ΣΚΕΠ - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά
και Νέους,
11] Εταιρεία Προστασίας
Σπαστικών - Πόρτα Ανοιχτή»,
12] Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών Νεοπλασματική
Ασθένεια,
13] Κάνε μια ευχή Ελλάδος,
14] Αντιμετώπιση Παιδικού
Τραύματος,
15] Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης,
16] Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου και Αυτιστικού Ατόμου
με Νοητική Αναπηρία «ΕΛΠΙΔΑ»,
17] Σύλλογος εθελοντικής
προσφοράς και στήριξης «Ορίζοντας».
Οι φορείς «Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης», «Μονάδα
Αυτιστικού Ατόμου και Αυτιστικού Ατόμου με Νοητική Αναπηρία ΕΛΠΙΔΑ» και «Σύλλογος εθελοντικής προσφοράς και στήριξης - Ορίζοντας» επιλέχθηκαν
μέσω online ψηφοφορίας, στην
οποία συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου OTE από όλη
την Ελλάδα.
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• Ποιοι δικάζονται; • Ποιοι διώκονται; • Ποιοι προφυλακίζονται; • Τα καυτά βουλεύματα
και ποιους καίνε; • Ποιοι δικαστές έγραψαν ιστορία; • Ποιες υποθέσεις συγκλονίζουν το πανελλήνιο;
• Βαριές κυρώσεις σε όσους εγκαταλείπουν κατοικίδια, τέλος πώλησης και αυστηροί όροι για τα pet shops

Νέο νόμο υπέρ των ζώων
υπόσχεται ο Τσιρώνης
Αρχές Φεβρουαρίου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο
σχέδιο νόμου που αφορά τα ζώα συντροφιάς, μετά από προδιαβούλευση συνολικά 6 μηνών. Βασικός στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο περιορισμός του αριθμού
των αδέσποτων και παράλληλα βαριές κυρώσεις σε όσους
προχωρούν στην εγκατάλειψη των δεσποζόμενων ζώων
τους.
Του Θεοδόση Παπανδρέου

O

ι αλλαγές ωστόσο δεν
αφορούν μόνο ιδιοκτήτες ζώων αλλά και
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως
εθελοντές, φιλόζωους, κτηνιάτρους,
δήμους κ.λπ.
«Με εντολή του ίδιου του πρωθυπουργού προχωράμε σε αυτή την μεταρρύθμιση με πρωτεύοντα στόχο την
προστασία και την ευζωία των μικρών
μας φίλων», τόνισε πριν από μερικά
24ωρα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Γιάννης Τσιρώνης, και συμπλήρωσε: «Tα προβλήματα των ζώων μάς αφορούν όλες και όλους, αφού αντανακλούν
στην ποιότητα ζωής και όσων δεν φιλοξενούν ζώο. Ο απόλυτος σεβασμός και η
αρμονική συνύπαρξη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μέτρο του πολιτισμού και της
ανθρωπιάς μας».
Μέσω του νέου σχεδίου νόμου
θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο σήμανσης και καταγραφής δεσποζόμενων και αδέσποτων, προκειμένου να
περιοριστούν οι ανεύθυνες συμπεριφορές, η παράνομη εμπορία και η

εγκατάλειψη ζώων. Επίσης, θα δημιουργηθούν θεσμοί που θα διασφαλίζουν τα χρήματα, του δημοσίου
αλλά και των ζωόφιλων, να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο για την προστασία των ζώων.

O ρόλος των δήμων
Βασικοί διαχειριστές των αδέσποτων

αποτελούν οι δήμοι, οι οποίοι θα ενισχυθούν και πλέον θα τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι το έργο τους. Θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να θεσπίσουν τέλος
στην αγορά ενός ζώου, ενώ αντίθετα θα μπορούν να πριμοδοτούν, με
ατέλεια, την υιοθέτηση ενός αδέσποτου καθώς και τα ζώα που χρειάζονται κάποιοι για λόγους υγείας, όπως
τους σκύλους οδηγούς των τυφλών.



ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ
ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΙΣ
200.000 ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
ΤΙΣ 20.000

Για τα ζώα εισαγωγής που θα διατεθούν προς πώληση, θα πρέπει να
υπάρχουν εγγυήσεις ευζωίας και ιχνηλασιμότητας, από τη γέννησή
του, τη μεταφορά του στην Ελλάδα
και την πώλησή του από δομές που
εξασφαλίζουν επαρκή χώρο ενδιαίτησης.
Στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ υπογράμμισαν πως «σε κάθε
περίπτωση αποτελεί νοσηρό αποκύημα φαντασίας η υπόνοια ότι θα προχωρούσαμε σε ευθανασίες. Ουδέποτε ετέθη από οποιονδήποτε φορέα
τέτοια πρόταση, ούτε θα ήμασταν
διατεθειμένοι να την αποδεχθούμε». Και συμπλήρωσαν: «Οι ευθανασίες παραμένουν μία πράξη

που αποφασίζεται αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, όπως προβλέπει και ο
σημερινός νόμος».
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα
καταγεγραμμένα οικόσιτα ανέρχονται
περίπου στις 200.000 και τα αδέσποτα τις 20.000.
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1 Οι σεξουαλικές ιδιαιτερότητες 50χρονου επιχειρηματία που φέρεται ότι προτιμούσε τον…
δονητή από τη σύντροφό του, έφεραν το ζευγάρι αντιμέτωπο στα δικαστήρια!

Τους ένωσε η ζωή,
τους χώρισε ο… δονητής
Μία απίστευτη ιστορία εξελίσσεται επί 7 χρόνια στη Δικαιοσύνη,
με πρωταγωνιστές δύο πρώην
συντρόφους που χώρισαν και
αλληλοκατηγορούνται. Επτά
χρόνια φαγούρας… που κατέληξαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, όπου επρόκειτο να εκδικαστεί η υπόθεση με
κατηγορούμενη την Π.Α. μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση του Ι.Μ.



ΤΟ ΠΙΠΕΡΑΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΖ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η
ΜΗΝΥΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο
Κ ΑΤΑ Γ Γ Ε Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Σ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΩΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΤΗ
ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ

M

ετά από πολλά πηγαινέλα
στα δικαστήρια και αλλεπάλληλες αναβολές, η δίκη αναβλήθηκε για μία ακόμα φορά, αφού ο μηνυτής επέλεξε
και πάλι να μην έρθει. Η κατηγορούμενη αντίθετα ήταν παρούσα και προσπάθησε μέσω του συνηγόρου της να
πείσει το δικαστήριο να γίνει η υπόθεση χωρίς την παρουσία του μηνυτή, ο
οποίος έχει ήδη τιμωρηθεί για την απουσία του με πρόστιμο λιπομαρτυρίας. Η κατηγορουμένη υποστήριξε ότι
η δίκη πρέπει να γίνει και ότι θα
έπρεπε να βρίσκεται στο δικαστήριο ο κατήγορός της, καθώς η υπόθεση κινδυνεύει
με παραγραφεί, αφού έχουν παρέλθει επτά χρόνια από τότε που ξεκίνησε η κόντρα στα δικαστήρια. Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε να δώσει
μία ακόμα ευκαιρία –την
τελευταία– στον μηνυτή να
εμφανιστεί στο δικαστήριο, αφού στο μεταξύ τον
καταδίκασε για απείθεια σε
φυλάκιση δύο μηνών.

Το «καυτό» εξώδικο
Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2011
όταν η Π.Α. έστειλε εξώδικο στον
πρώην σύντροφό της, κατηγορώντας

τον για απαράδεκτη και έκνομη συμπεριφορά σε βάρος της. Μεταξύ άλλων,
ανέφερε στο εξώδικό της: «Το μήνα Δεκέμβρη του έτους 2010 άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η σχέση μας δεν θα προχωρούσε κυρίως λόγω των συνεχόμενων καυγάδων μας, της ακατανόητης εμμονάς σας
με την πρώην σύντροφό σας και το παρελθόν και κυρίως εξαιτίας των μη αποδεκτών
από εμένα σεξουαλικών σας ιδιοτροπιών
όπου προσέγγιζαν την ομοφυλοφιλία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενασχόλησή σας με ιντερνετικές σελίδες ομοφυλοφιλικών περιεχομένων και η εμμονή σας να χρησιμοποιείτε για
προσωπική σας ευχαρίστηση, αποκλει-

στικά και μόνο στο σώμα σας, σεξουαλικά
βοηθήματα, δηλαδή δονητές κ.λπ., κ.λπ.».
Και συνεχίζει ακάθεκτη η κατηγορούμενη: «Θα μπορούσα να σας αναφέρω
και πολλές άλλες πικάντικες λεπτομέρειες
και μάλιστα εγγράφως αλλά παραμένω στο
ύψος των περιστάσεων και δεν θα σας ρεζιλέψω με αυτόν τον τρόπο. Εάν όμως με
αναγκάσετε, πιστέψτε με θα μαθευτούν τα
πάντα και να σας δω μετά τι γνώμη θα
σχηματιστεί από τον κοινωνικό σας περίγυρο…»

Στην αντεπίθεση…
Όλα τα παραπάνω που αναφέρονται
στο εξώδικό της είναι το σημείο που άναψε φωτιά

στο πρώην ζευγάρι, καθώς ο Ι.Μ. δεν
έμεινε με δεμένα τα χέρια, αλλά πέρασε
στην αντεπίθεση καταθέτοντας εναντίον της μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, στην οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι «όλα τα ανωτέρω περιστατικά που αναφέρει η εγκαλουμένη στην εξώδικη διαμαρτυρία - καταγγελία δήλωση
και πρόσκλησή της είναι ψευδή και προσβάλλουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψή μου, καθ’ όσον με παρουσιάζει ως
άτομο διεστραμμένο στη σεξουαλική μου
ζωή, με ομοφυλοφιλικές τάσεις και ιδιοτροπίες που χρησιμοποιώ σεξουαλικά βοηθήματα κ.λπ., για τη σεξουαλική μου ευχαρίστηση. Επίσης με παρουσιάζει ως άτομο ψυχασθενικό με εμμονές και συμπεριφορές υπερβαίνουσες κατά πολύ τα όρια του φυσιολογικού…».
Σε άλλο σημείο της μήνυσής του αρνείται όλες τις κατηγορίες που εξαπολύει εναντίον του στο εξώδικό της η
πρώην σύντροφός του και καταλήγει αναφέροντας: «Η σεξουαλική μου ζωή είναι απολύτως φυσιολογική και ομαλή, αφού όλες οι ερωτικές σχέσεις που έχω συνάψει είναι αφενός μεν με γυναίκες και αφετέρου μακροχρόνιες, με μοναδική εξαίρεση τη σχέση μου με την εγκαλούμενη
που διήρκεσε λίγους μήνες».
Ο μηνυτής ζητεί να καταδικαστεί η
πρώην σύντροφός του, ωστόσο μέχρι
τώρα δεν έχει εμφανιστεί στο δικαστήριο για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Η συνέχεια θα δοθεί στις 8
Μαρτίου στο ίδιο δικαστήριο, όπου εκεί θα πρέπει να εμφανιστεί και να αντιμετωπίσει κατάματα τη Δικαιοσύνη
και την κατηγορούμενη.
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• Η μαρτυρική κατάθεση του Αλβανού βαρυποινίτη, Κλοντιάν Λεκοτσάι, «καίει» τον
Αριστείδη Φλώρο της Energa για το συμβόλαιο θανάτου(;) του δικηγόρου Γιώργου
Αντωνόπουλου

«Κάποιος “Άρης”
τούς έβαλε
να σκοτώσουν»
Η κατάθεση του Κλοντιάν Λεκοτσάι –ένας από τους σκληρούς Αλβανούς ποινικούς που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου– για
ένα άλλο συμβόλαιο θανάτου(;) προκάλεσε ακόμα περισσότερες απορίες στις δικαστικές Αρχές.

Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

O

Αλβανός βαρυποινίτης,
στη δίκη για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην νομικού εκπροσώπου
του ΛΑΓΗΕ Γιώργου Αντωνόπουλου, από τους ομοεθνείς του Αρμπέρ Μπάκο (σ.σ. γνωστός και ως
ο μακελάρης του Μικρολίμανου) και
Όλντι Ντούλτσε, υποστήριξε πως τα
όσα συνέβησαν τον Νοέμβριο του
2014 στην Πεντέλη ήταν η εκτέλεση
ενός συμβολαίου θανάτου και όχι
μία ένοπλη ληστεία. Ας βάλουμε, όμως, τα πράγματα σε μία χρονολογική σειρά.
• Νοέμβριος 2014: Δύο σκληροί
Αλβανοί ποινικοί, οι Αρμπέρ Μπάκο
και Όλντι Ντούλτσε, στήνουν καρτέρι
έξω από το σπίτι του δικηγόρου
Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος
εκείνη την περίοδο είναι νομικός
εκπρόσωπος του ΛΑΓΗΕ στη διαμάχη
του Δημοσίου με τις Energa Hellas
Power για υπόθεση υπεξαίρεσης
256 εκατ. ευρώ. Τον πλησιάζουν,
ο ένας προτάσσοντας ένα πιστόλι
με σιγαστήρα και ο δεύτερος ένα
Kalashnikov. Έχουν έναν διάλογο
λίγων δευτερολέπτων και ο ένας
από τους δράστες πυροβολεί τον
δικηγόρο στο πρόσωπο. Η σφαίρα
πέρασε την κάτω γνάθο και αφού
«διέσχισε» το κεφάλι του βγήκε από

την κάτω πλευρά του τραχήλου χωρίς
να βλάψει τον προμήκη μυελό για
ελάχιστα εκατοστά. Οι δύο Αλβανοί
κακοποιοί αρπάζουν και ένα τσαντάκι
–με περιεχόμενο 30.000 ευρώ– και
διαφεύγουν από το σημείο.
• Μάιος 2017: Οι Μπάκο και
Ντούλτσε έχουν συλληφθεί και
ομολογούν ότι αυτοί πυροβόλησαν
και έκλεψαν τον Γιώργο
Αντωνόπουλο. Ωστόσο, ισχυρίζονται
πως στόχος τους δεν ήταν η ληστεία
αλλά ότι εκτέλεσαν συμβόλαιο θανάτου
που είχαν συνάψει με τον πρώην
εκπρόσωπο της Energa (σ.σ. και

βασικό κατηγορούμενο του
σκανδάλου), Αριστείδη Φλώρο.
Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία
και καταγγέλλει ότι οι δύο Αλβανοί
τον εκβιάζουν, ωστόσο το δικαστικό
συμβούλιο κάνει δεκτή την πρόταση
του εισαγγελέα και τον παραπέμπει
στη δίκη με την κατηγορία της ηθικής
αυτουργίας
σε
απόπειρα
ανθρωποκτονίας.
• Ιανουάριος 2018: Μετά από
καθυστέρηση, λόγω της δολοφονίας
του ποινικολόγου Μιχάλη
Ζαφειρόπουλου (συνήγορος
υπεράσπισης του Αριστείδη
Φλώρου), η δίκη ξεκινάει. Ως
μάρτυρας καταθέτει ο Κλοντιάν
Λεκοτσάι, φερόμενος ως ηγέτης
ομάδας Αλβανών εκτελεστών, ο
οποίος κατηγορείται ως ένας εκ των
τριών ηθικών αυτουργών (σ.σ. μαζί
με τους Μπάκο και Ντούλτσε) της
δολοφονίας
του
Μιχάλη

Ζαφειρόπουλου. O Αλβανός
βαρυποινίτης καταθέτει ότι έχει
συναντηθεί τρεις φορές με τον
δικηγόρο Γιώργο Αντωνόπουλο
στις φυλακές. Σε αυτές τις συναντήσεις,
όπως ανέφερε στο δικαστήριο,
αποκάλυψε στον δικηγόρο ότι ο
συγκρατούμενός του μέχρι σήμερα,
Άρμπερ Μπάκο, του είχε πει πως
κάποιος «Άρης» του ζήτησε να τον
σκοτώσουν.

«Εάν ήταν ληστεία, τι
δουλειά είχε η σφαίρα;»
Ο μάρτυρας είπε χαρακτηριστικά:
«Πήρα τηλέφωνο τον Αντωνόπουλο για
άλλη υπόθεση και ήρθε μια φορά στις
φυλακές στην Κέρκυρα και με βρήκε.
Του ζήτησα να με βοηθήσει να πάω στα
Χανιά. Εκεί με ρώτησε για την υπόθεση
της απόπειρας εναντίον του. Ρώτησα τον
Μπάκο και μου είπε ότι τους έβαλε να

Ο ματωμένος περιβάλλων χώρος του σπιτιού του δικηγόρου Γιώργου Αντωνόπουλου (ένθετη φωτό) όπου
τον Νοέμβριο του 2014 εκτυλίχθηκε η απόπειρα δολοφονίας του

σκοτώσουν τον Αντωνόπουλο ένας “Άρης”. Το είπα στον Αντωνόπουλο όταν
ήρθε δεύτερη φορά, αλλά δεν ήξερα
ποιος έφερε τους Μπάκο και Ντούλτσε
σε επαφή με τον “Άρη”». Απαντώντας
σε ερωτήσεις για το αν το κίνητρο
των δυο κατηγορούμενων της απόπειρας ανθρωποκτονίας του δικηγόρου, δηλαδή του Άρμπερ Μπάκο και Όλτι Ντούλτσε, ήταν η ληστεία και όχι η δολοφονία του, ο
Κλοντιάν ή Κλόντι απάντησε πως
«εάν ήταν η ληστεία αφού του πήραν το
τσαντάκι τι δουλειά έχει η σφαίρα; Και
όταν πας για ληστεία, δεν πας με το
πρόσωπό σου ακάλυπτο».
Ο Αλβανός βαρυποινίτης υποστήριξε ακόμη ότι η επίθεση εναντίον του Γιώργου Αντωνόπουλου
έγινε με την υπόσχεση αμοιβής, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά οι δυο Αλβανοί βαρυποινίτες δεν πληρώθηκαν ποτέ. «Ο
Μπάκο μου είπε ότι δεν πήρε τα λεφτά
για τον Αντωνόπουλο... Έπρεπε τουλάχιστον να τους πληρώσουν τα έξοδα»,
ανέφερε. Ο Κλοντιάν Λεκοτσάι ανέφερε ακόμη στην κατάθεσή του
πως τον εκβιάζει ο Αριστείδης
Φλώρος μέσα στη φυλακή, σχολιάζοντας σκωπτικά το γεγονός ότι ο
πρώην εκπρόσωπος της Energa
κρατείται στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, με τη φράση: «Έχει τα ψυχολογικά του από τα πολλά λεφτά. Μέσα στη φυλακή μάς έκαναν επίθεση κάτι Ρώσοι που είναι κουμπάροι
του».
Όσον αφορά το συμβόλαιο εκφοβισμού του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, που κατέληξε στην εν ψυχρώ
δολοφονία του, υποστήριξε ότι άδικα κατηγορείται και πως «όλα είναι
ψέματα και όταν έρθει η ώρα της δίκης
θα αποδειχθούν».
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• Ο μέσος Γερμανός πολίτης δεν ανησυχεί τόσο για τον μη σχηματισμό
κυβέρνησης στη χώρα του, αλλά για τα όσα συμβαίνουν έξω από τα γερμανικά
σύνορα

Επί χρόνια αναγκάστηκαν
να συνεργαστούν. Η μία
ως καγκελάριος της Γερμανίας και ο άλλος ως επικεφαλής της Ευρωομάδας
των Σοσιαλιστών και εν
συνεχεία ως πρόεδρος του
Ευρωκοινοβουλίου. Ουδέποτε όμως κατάφεραν να
ξεπεράσουν τις διαφωνίες
τους. Ο λόγος για την Άνγκελα Μέρκελ και τον
Μάρτιν Σουλτς, οι οποίοι,
εν μέσω των διαπραγματεύσεων για να φτιάξουν
μία κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να βρουν κοινό τόπο συνεννόησης.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Π

λέον μετά την απόφαση
του συνεδρίου του SPD
(Σοσιαλιστές), ουδείς
δικαιούται να κάνει πίσω», λένε οι αναλυτές.
«Οι εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
τούς πιέζουν. Και εάν δεν καταφέρουν
να σχηματιστεί μία σταθερή κυβέρνηση
τετραετίας, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η πρωτοκαθεδρία της γερμανικής ατμομηχανής στη γηραιά ήπειρο», επισημαίνουν οι σύμβουλοι του Βόλφρανγκ Σόιμπλε, βλέποντας τον
Μακρόν να έχει αδράξει την ευκαιρία και να κινείται εκεί που τόσα
χρόνια ο «τσάρος» της γερμανικής
οικονομίας έπαιζε μόνος του μπάλα. Ο λόγος φυσικά γίνεται για το
γεύμα εργασίας του Γάλλου προέδρου με τους επικεφαλής 140 πολυεθνικών εταιρειών, λίγα 24ωρα
πριν μεταβεί στο Νταβός.
Έχοντας αφήσει τον Μακρόν να
κάνει παιχνίδι χωρίς αντίπαλο στο
ευρωπαϊκό γήπεδο, η γερμανική
πολιτική νομενκλατούρα αισθάνεται πλέον αφόρητη την πίεση επιχειρηματιών, παραγόντων, αλλά ακόμη και του απλού κόσμου να βρει
λύση σε ό,τι αφορά τον σχηματισμό
μίας σταθερής κυβέρνησης. Μέρκελ και Σουλτς ξέρουν πως ο Εμανουέλ Μακρόν καταφέρνει να γοητεύει και τις πέτρες κι έχουν αρχίσει
να ανησυχούν. Από κοντά και ο
Βόλφρανγκ Σόιμπλε, ο οποίος ως
πρόεδρος του γερμανικού Κοινοβουλίου πιέζει για να σχηματιστεί
μία ισχυρή κυβέρνηση, έχοντας περισσότερη εμπιστοσύνη στον μεγάλο συνασπισμό, από ό,τι σε μία κυ-

Μακρόν και ιταλικές
εκλογές έλυσαν τον
γρίφο στη Γερμανία
βέρνηση των Χριστιανοδημοκρατών με μικρότερα κόμματα. Κι αυτό
διότι ο Σόιμπλε, ως παλιά καραβάνα της γερμανικής πολιτικής μηχανής, ξέρει πως πολύ πιο εύκολα θα
ψηφίζονται οι νόμοι και οι αποφάσεις που θα κρίνουν τις ζωές των
Γερμανών.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί
δεν είναι όπως τους έχουν πλάσει
στο μυαλό τους οι άλλοι Ευρωπαίοι.
Ο τυπικός Γερμανός πολίτης δεν έχει καμία σχέση με τον νταή της πολεμικής προπαγάνδας που είχαν
στήσει μεταξύ Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ούτε με τον τελειομανή εργαζόμενο. Τουναντίον, ο μέσος
Γερμανός πολίτης απορρίπτει μεγάλες ιδέες, αποφεύγει την αλλαγή και
το μόνο που επιδιώκει είναι μια α-

ξιοπρεπή, ήσυχη και άνετη ζωή. Και
τον «μύθο» του τον εξυπηρέτησε στο
έπακρο η σταθερότητα που εξέπεμψε το δίδυμο Μέρκελ - Σόιμπλε εδώ και μία δεκαετία και νωρίτερα το
δίδυμο Σρέντερ - Φίσερ και ακόμη
πιο παλιά ο Χέλμουτ Κολ.

Ο κίνδυνος εκτός
συνόρων
Η Γερμανία διαθέτει σήμερα μια ισχυρή οικονομία, η ανεργία είναι
σχεδόν ανύπαρκτη, οι μισθοί αυξάνονται και τα συνδικάτα είναι ευχαριστημένα. Η χρηματοπιστωτική
κρίση έχει ξεχαστεί εδώ και καιρό,
τα δημοσιονομικά βρίσκονται υπό
έλεγχο και η μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών το 2015 αντιμετωπίστηκε σχετικά καλά. Η μο-

ναδική πραγματική απειλή φαίνεται
πως είναι ο κόσμος πέρα από τα
γερμανικά σύνορα. Η ξαφνική άνοδος των ευρωσκεπτικιστών σε πολλές χώρες, αλλά και ακροδεξιών
μορφωμάτων, ακόμη κι εντός Γερμανίας, φαίνεται να ανησυχεί πολύ
περισσότερο τον μέσο Γερμανό πολίτη, που πλέον απαιτεί από τους
πολιτικούς του να μη χάσει την ησυχία του και την ήρεμη ζωή του.
Αυτή η άνοδος των ευρωσκεπτικιστών, των ακροδεξιών, αλλά και
διαφόρων λαϊκιστών ανά τη γηραιά
ήπειρο ανησυχούν ακόμη περισσότερο τη Μέρκελ, που μοιάζει να αποδέχεται να παραδώσει στον
Σουλτς το υπουργείο Οικονομικών,
πέραν της αντιπροεδρίας και του υπουργείου Εξωτερικών, που... πα-

ραδοσιακά ανήκουν στον δεύτερο
τη τάξει κυβερνητικό εταίρο. Η Άνγκελα Μέρκελ δύσκολα δρα ακαριαία. Η κάθε της αντίδραση είναι ασαφώς πιο αργή από ό,τι των προκατόχων της (Κολ και Σρέντερ) κι
έρχεται μετά από σκέψη και συσκέψεις με τους συνεργάτες της. Όμως
όταν λάβει την απόφαση δεν κάνει
πίσω, είναι αυτό που λέμε αγύριστο
κεφάλι.
«Η μανούλα», όπως την αποκαλούν οι Γερμανοί αστοί, στα χρόνια
που ηγείται της χώρας, δεν έχει καταφέρει να περάσει ούτε μία μεγάλη
μεταρρύθμιση (η τελευταία χρονολογείται επί εποχής Σρέντερ) και θέλει τώρα, που ο Μακρόν είναι ζεστός, να αντιμετωπίσει τα σημαντικά ζητήματα που παραμελήθηκαν τα

Ο Μακρόν θέλει να αρπάξει
πολυεθνικές επενδύσεις
από τη Βρετανία
Προεκλογικά οι αντίπαλοί του τον κατηγόρησαν ότι είναι παιδί των πολυεθνικών εταιρειών, αναφερόμενοι
στην πρότερη ζωή του πριν από την
πολιτική. Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν
παιδί των πολυεθνικών και ποτέ δεν
το έκρυψε. Και τώρα, αφού γοήτευσε
και τις πέτρες στη Γαλλία κι εξελέγη
πρόεδρος, ενδιαφέρεται να αλλάξει
και την Ευρώπη. Κάτι το νεαρό της ηλικίας του, κάτι το όραμά του, τον έχουν κάνει τον νέο σταρ της Ευρώπης.
Και βέβαια αυτό που ξέρει να κά-

νει καλά ο Εμανουέλ Μακρόν είναι να
νταραβερίζεται με τα αφεντικά των
πολυεθνικών εταιρειών. Έτσι, λοιπόν,
δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση που
τις προηγούμενες ημέρες κάλεσε σε
γεύμα στο παλάτι των Βερσαλλιών τα
αφεντικά 140 πολυεθνικών επιχειρήσεων σε μία συνάντηση-κορυφής,
στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος έχει
δώσει τον αγγλόφωνο τίτλο «Choose
la France» (Διάλεξε τη Γαλλία).
Σε αυτή την «υπερπαραγωγή» ο
Μακρόν έβαλε τον πρωθυπουργό Ε-
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Η Ιταλία μεταξύ
Σκύλλας (Μπερλουσκόνι)
και Χάρυβδης (Γκρίλο)

τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι
θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον
Γάλλο πρόεδρο για την προώθηση
του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, να
εκσυγχρονίσει το σύστημα δημόσιας
διοίκησης της Γερμανίας, να προετοιμάσει το εργατικό δυναμικό για
την ψηφιοποίηση και να επιλύσει
ζητήματα που σχετίζονται με το προσφυγικό.

Οι μικρές αλλαγές
Ο άνθρωπος της καθημερινότητας

στη Γερμανία προτιμά τις μικρές αλλαγές στη ζωή του και γι’ αυτό φαίνεται ότι ικανοποιείται με τη Μέρκελ στην ηγεσία. Όμως οι συνθήκες
δεν επιτρέπουν βήματα χελώνας. Οι
μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να περιμένουν σε μία εποχή που κινδυνεύει αφενός μεν να χάσει την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης από τον
Μακρόν, ενώ απειλείται και από το
τσουνάμι που ακούει στο όνομα ιταλικές εκλογές. Εκεί όπου ένα φάντασμα από το παρελθόν, ο Σίλβιο

λων πολυεθνικών ήταν από την
ντουάρ Φιλίπ να τους υποδεχθεί και
Goldman Sachs, τη Novartis, την
άλλα 15 μέλη της κυβέρνησης. ΑJPMorgan, την Coca-Cola, την
κολούθησαν ολιγόλεπτες συναντήDanone κ.ά.
σεις των επιχειρηματιών με τους
Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύυδιάφορους υπουργούς. Επίσης
κλους, η Γαλλία ελπίζει στο κλείσιπήρξε παρέμβαση για την τεχνητή
μο συμφωνιών για μια δεκαριά ενοημοσύνη από τον βραβευμένο μαπενδυτικά σχέδια, που θα μπορούθηματικό και νυν βουλευτή της πλεισαν να αναπτυχθούν σε 3 έως 5 έτη,
οψηφίας Σεντρίκ Βιλανί, και για
συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυτους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024
ρίων ευρώ. Σε συνδυασμό με το οιστο Παρίσι από τον τριπλό ολυμπιοκονομικό φόρουμ του Νταβός, ο Ενίκη Τόνι Εστανγκιέ (κανό).
μανουέλ Μακρόν ελπίζει ότι θα πείΟ Γάλλος πρόεδρος παραβρέθησει για την ελκυστικότητα της Γαλκε στο κλείσιμο της συνάντησης και
λίας, θα εξασφαλίσει όσο το δυνααπηύθυνε ομιλία στα αγγλικά.
τόν περισσότερες επενδύσεις, και όΠροηγουμένως είχε ορισμένες διμετι θα πείσει τα ανώτατα στελέχη των
ρείς συναντήσεις, όπως με τον πρόπολυεθνικών πως τα συμφέρει, μετά
εδρο της Google, ή ακόμα με το υπ’
το Brexit, να μετακινηθούν στη Γαλαριθμόν 2 του Facebook. Ανάμεσα
λία.
στους επικεφαλής των πολύ μεγά-

Μπερλουσκόνι, κι ένας λαϊκιστής
σαλτιμπάγκος, ο Πέπε Γκρίλο, απειλούν να της κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και η εμπειρία της Μέρκελ
τη συμβουλεύει ότι όταν έρθει εκείνη η δύσκολη ώρα, όπου η Ιταλία θα
έχει περάσει είτε στα χέρια του Φόρτσα Ιτάλια, είτε σε αυτά των 5 Αστέρων, πρέπει να έχει ανακτήσει τη
δυναμική της και έχοντας για σύμμαχο τον Μακρόν να αντιμετωπίσει
τα φαντάσματα που απειλούν την
Ευρώπη.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι τα μεγάλα κόμματα της Γερμανίας μπορεί
να μη διέρχονται και τις καλύτερες
των ημερών τους, αλλά αποδεικνύουν στην πράξη ότι έχουν και τις ικανότητες και την τόλμη να διαχειριστούν μια σύνθετη κατάσταση. Η
υπευθυνότητα που έδειξε το SPD
(Σοσιαλιστές), αλλά και η Μέρκελ,
όπως και οι Βαυαροί χριστιανοκοινωνιστές, που δεν είναι και το πιο
φιλοευρωπαϊκό κόμμα, έρχεται σε
αντίθεση με τη μιζέρια της πολιτικής
συζήτησης στην Ιταλία, όπου όλα τα
κόμματα υπόσχονται στους πολίτες
να τους οδηγήσουν δωρεάν στη Χώρα της Αφθονίας. Ένα είναι βέβαιο:
Μια Ευρώπη που θα διοικείται από
το γαλλογερμανικό δίδυμο δεν θα
κάνει εκπτώσεις σε κανέναν. Και δεν
θα περιμένει εκείνους που, αντί «να
κάνουν τα μαθήματά τους», όπως έχει πει η Μέρκελ, προσπαθούν να
κερδίσουν ψήφους κάνοντας λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο.

Και την ώρα που Γάλλοι και Γερμανοί αναζητούν ένα ακόμη καλύτερο
μέλλον, στην Ιταλία είναι έτοιμοι να υποδεχθούν έναν παλιόφιλο. Ο
Σίλβιο Μπερλουσκόνι στα 82 του είναι έτοιμος να επανέλθει. Και
μπορεί κάποιοι να τον αποκαλούν «φάντασμα», λόγω της ηλικίας
του, αλλά είναι γεγονός ότι το τελευταίο λίφτινγκ πρέπει να θεωρηθεί
αποτυχημένο, με τον πρώην ιδιοκτήτη της Μίλαν να θυμίζει πολύ περισσότερο φιγούρα από κόμικς παρά έναν σεβάσμιο πολιτικό άνδρα
με αρκετές δεκαετίες εμπειρία.
Κι όμως, ο άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για ροζ σκάνδαλα και
για άλλα κόλπα ως πρωθυπουργός ετοιμάζεται για τη μεγάλη ρεβάνς. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι ο νικητής των εκλογών. Προφανώς οι Ιταλοί ψηφοφόροι ξέρουν να αναγνωρίζουν
τους Λατίνους εραστές. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δίνει μάχη στήθος με
στήθος με τον Πέπε Γκρίλο, των 5 αστέρων, για το ποιος θα κερδίσει
τις εκλογές. Το σίγουρο είναι πως κανένα κόμμα δεν μπορεί να αποκτήσει αυτοδυναμία, καθώς όλοι απέχουν αρκετά από το 40% που απαιτείται.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις
του Ινστιτούτου Demopolis, το κίνημα των Πέντε
Αστέρων παίρνει το 29,2% της πρόθεσης ψήφου
και είναι το πρώτο κόμμα στις προτιμήσεις των
πολιτών. Ακολουθεί το Δημοκρατικό Κόμμα του
Ματέο Ρέντσι με το 23,5% και η Φόρτσα Ιτάλια
του Σίλβιο Μπερλουσκόνι με 15,6%. Όμως οι συμμαχίες με άλλα κόμματα της κεντροδεξιάς του Σίλβιο τον ανεβάζουν στο 36%, αλλά μέχρι εκεί.
Σύμφωνα με το Πολίτικο, μπορεί οι Ιταλοί να έχουν συνηθίσει την πολιτική αβεβαιότητα και
την αδυναμία σχηματισμού κυβερνήσεων μακράς πνοής, αυτή τη φορά πρέπει όμως να ανησυχούν για τέσσερις πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας είναι 130% του
ΑΕΠ της. Μόνο η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο
(180%ΑΕΠ). Η Ιταλία χρωστάει αυτή τη στιγμή 2,3
τρισεκατομμύρια ευρώ και κάθε Ιταλός, ακόμα και
τα νεογέννητα, χρωστά 35.000 ευρώ, αντίστοιχα ο
κάθε Έλληνας χρωστά 29.000 ευρώ. Το μέγεθος
είναι τεράστιο αν σκεφτεί κανείς ότι η Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη
οικονομία της ευρωζώνης και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας Ιταλός πολιτικός που να μιλά για τον περιορισμό του δημόσιου χρέους
της χώρας. Όλοι υπόσχονται αύξηση των δημοσίων δαπανών - παροχών κατά 200 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό αντιστοιχεί στο 12%
του ΑΕΠ της χώρας.
Η προσφυγική κρίση επίσης αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την Ιταλία και την Ε.Ε. Η Ρώμη κατάφερε βέβαια να μειώσει τον αριθμό
των προσφύγων που φτάνουν στις ακτές της από 181.000 το 2016
σε 120.000 το 2017.
Οι δημοσκοπήσεις στην Ιταλία δεν είναι καλές ούτε για τους υποστηρικτές της Ε.Ε. Το κόμμα που έρχεται πρώτο σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις είναι το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα του Μπέπε Γκρίλο,
το οποίο είχε προαναγγείλει πως αν κερδίσει στις εκλογές θα προκηρύξει δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της Ιταλίας στο ευρώ,
αν και τελικά το άλλαξε. Ας μην ξεχνάμε ότι και στον συνασπισμό του
Μπερλουσκόνι μετέχουν η ακροδεξιά Λέγκα του Βορά κι ένα ακόμα
κόμμα ευρωσκεπτικιστών.
Ένας άλλος παράγοντας που προκαλεί ανησυχία είναι ο ρόλος
που θα παίξει και σε αυτές τις εκλογές η Μόσχα. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι είναι γνωστό ότι είναι πολύ στενός φίλος του Βλαντιμίρ Πούτιν
και τον Οκτώβριο χάρισε στον Ρώσο πρόεδρο για τα γενέθλιά του
ένα πάπλωμα με μία τεράστια φωτογραφία της πιο θερμής χειραψίας των δύο αντρών. Ο Σαλβίνιτης Λέγκας, όπως άλλωστε και όλη η
ευρωπαϊκή ακροδεξιά, δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό του για το
Κρεμλίνο. Και το Κίνημα των 5 Αστέρων έχει επανειλημμένα πει ότι η
Ιταλία πρέπει να περιορίσει την παρουσία της στο ΝΑΤΟ και να ζητήσει την άμεση κατάργηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
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• Μέχρι τον προσεχή Μάρτη ο υπουργός Παιδείας, κώστας Γαβρόγλου, πρέπει
να ολοκληρώσει όλες τις ημιτελείς μεταρρυθμίσεις του, έχοντας απέναντί του
τους δανειστές που πιέζουν για νομοθέτηση αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα
που αντιδρά έντονα στις κυοφορούμενες αλλαγές
Μακρύ και δύσκολο δρόμο
γεμάτο αγκάθια καλείται να
διαβεί το επόμενο διάστημα
ο υπουργός παιδείας, κώστας Γαβρόγλου. ενώ είχε
την αίσθηση πως αμέριμνος
θα μπορούσε πια να προχωρήσει σε αναμόρφωση του
συστήματος των εξετάσεων,
εν τέλει καλείται να ολοκληρώσει πρώτα τις ημιτελείς μεταρρυθμίσεις του.
Του θεοδόση παπανδρέου

Χ

αρακτηριστικό είναι το
γεγονός πως ο υπουργός Παιδείας θεώρησε
ότι ολοκλήρωσε το έργο του με τις αλλαγές
στα ωράρια τα εκπαιδευτικών. Οι
ώρες αυξήθηκαν σε 30 εβδομαδιαίως και όλα μια χαρά. Όχι όμως
ακριβώς. Και αυτό γιατί τώρα οι
θεσμοί τού ζητούν και σχετική εγκύκλιο. Πιο συγκεκριμένα, στην
έκθεση της Κομισιόν το θέμα κρίνεται ότι εκκρεμεί και ζητείται περαιτέρω διευκρίνιση μέσω εγκυκλίου «στη γραμμή της συμφωνίας», όπως αναφέρει.
Αυτό είναι μόνο η αρχή του δύσκολου δρόμου του, καθώς θα ακολουθήσουν οι νόμοι για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και της συγχώνευσης

Δίμηνο-φωτιά
στην παιδεία
των σχολικών μονάδων! Και αυτά
μέχρι τον προσεχή Μάρτη, μιας
και όλα αυτά περιλαμβάνονται
στην 4η αξιολόγηση.
Απέναντί του ο υπουργός βρίσκει και τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, οι οποίες έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι δεν θα εφαρμόσουν τον νόμο, σημειώνοντας ότι
μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες
τους θα αποχωρούν από το σχολείο, είτε έχουν συμπληρώσει το
ωράριό τους είτε όχι. Η απαιτούμενη από τους θεσμούς εγκύκλιος
θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν το υπουργείο όντως θα εφαρμόσει αύξηση στο ωράριο ή απλά θα αφήσει να διαιωνίζεται η μη εφαρμογή ενός νόμου.

Οι προτάσεις
για τις εισαγωγικές
Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, μέσα στις επόμενες εβδομά-

ρας που θα ισχύσει από το 2020,
κάτι που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Παράλληλα, αναμένεται να δώσει
και στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων φέτος, αλλά και
τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Μόνο η εκπαιδευτική
στήριξη των προσφύγων
«τρέχει»

δες ο υπουργός Παιδείας, Κώστας
Γαβρόγλου, θα ανακοινώσει τις
προτάσεις του σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα
πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώ-

Το μόνο που έχει προς ώρας να επιδείξει ο Κ. Γαβρόγλου είναι το
πρόγραμμα Μαθημάτων Γλώσσας
και Πολιτισμού για Πρόσφυγες και
Μετανάστες.
Το πρόγραμμα στοχεύει στη
στήριξη των προσφυγικών πληθυσμών ηλικίας 15 ετών και άνω, μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος,
προκειμένου να διασφαλιστεί η
καλύτερη προσαρμογή τους τόσο
στην ελληνική πραγματικότητα ό-

Διεθνικη εκπαιΔευτικη συναντηση

με «γαλανόλευκο» εκπρόσωπο το Γυμνάσιο Άνοιξης
πό τον τίτλο «Let’s discover Europe together, finding harmony in
our differences» (μτφ «Ας ανακαλύψουμε μαζί την Ευρώπη,
βρίσκοντας την αρμονία μέσα από τις διαφορές μας») και με ξεχωριστή επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 15 έως και 19 Ιανουαρίου
2018 στο Barcelos της Πορτογαλίας η πρώτη Διεθνική Συνάντηση
Συντονισμού, στο πλαίσιο δράσεων του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Συντονίστρια χώρα είναι η Ρουμανία, και χώρες-εταίροι η Πορτογαλία, η Πολωνία, η
Τουρκία και φυσικά η Ελλάδα, που εκπροσωπήθηκε από το Γυμνάσιο Άνοιξης. Στην
πορτογαλική πόλη βρέθηκαν η διευθύντρια του Γυμνασίου Άνοιξης, κα Ελένη
Κρεμμύδα και η συντονίστρια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του γυμνασίου, κα
Γραμματική Παλαμούτη.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι των σχολείων εργάστηκαν για
τον σχεδιασμό του διετούς προγράμματος

Υ

και συγκεκριμένα την οργάνωση της επιμόρφωσης καθηγητών στον
τομέα των Νέων Τεχνολογιών, που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη τον προσεχή Μάρτιο, αλλά και την οργάνωση των
δύο μαθητικών εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών και από
τις πέντε χώρες-εταίρους του προγράμματος τον προσεχή Μάιο στην
Πολωνία και τον Μάιο του 2019 στην Άνοιξη. Συγχρόνως, συνεργάστηκαν για την κατασκευή της ιστοσελίδας του προγράμματος www.europesfriends.com, αλλά και γνώρισαν το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας. Έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις των σχολείων αλλά και των πόλεων, από τις οποίες προέρχονται οι χώρες-εταίροι, κατανομή εργασιών και συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την ομαλή συνεργασία μεταξύ
τους και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης
τυχόν προβλημάτων. Ν.ΤΣ.

σο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ωφελούμενοι για το έτος
2018 θα είναι συνολικά 5.000
πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των
οποίων οι 2.000 είναι ηλικίας 1518 ετών και οι 3.000 είναι ηλικίας
18 και άνω.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και είναι
σχεδιασμένο με γνώμονα τις μαθησιακές ανάγκες διαφορετικών ομάδων, ενώ παράλληλα προάγει τόσο τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισμού για τους έφηβους και ενήλικες πρόσφυγες.
Πιο συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα προετοιμασίας και προσανατολισμού των παιδιών 15-18
ετών, μέσω ταχύρυθμων μαθημάτων γλώσσας και κατά συνέπεια εξασφαλίζεται μία πιο ομαλή ένταξη
στην τυπική εκπαίδευση. Σε όλους
τους εκπαιδευόμενους διασφαλίζεται η συμμετοχή σε εξετάσεις για
την απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος γλώσσας (Α1, Α2, Β1)
με σκοπό την πιστοποίηση των
γνώσεων και την απόκτηση ανάλογων προσόντων.
Επιπλέον, μέσω υποστηρικτικών δράσεων, εξασφαλίζεται η μεταφορά από τις Δομές Φιλοξενίας
στους χώρους των μαθημάτων, αλλά και η δυνατότητα σε γυναίκες με
μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν μαθήματα κοντά στον χώρο
διαμονής τους.
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• «ΠΑΚΕΤΟ» ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ Το ποσό των 75 εκατ. ευρώ περιμένει τις εταιρείες κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι το πρώτο μέρος από το
κεφάλαιο των 450 εκατ. ευρώ που θα δεσμευθούν έως το 2021 για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών που λειτουργούν εδώ. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ελλάδα θα αρχίσει να μπαίνει στον χάρτη των «film
friendly countries», με την επιχορήγηση 25% των επιλέξιμων δαπανών, ή έως 5 εκατομμυρίων ευρώ σε επενδυτές παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων (κινηματογράφος, τηλεόραση, animation, video games).

media
Καζάνι που βράζει
τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ
κρυθμη είναι η κατάσταση στα κομματικά
ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, την
«Αυγή», το Κόκκινο και το
Left.gr. Αιτίες ήταν οι καθυστερήσεις στην πληρωμή της
μισθοδοσίας και οι περικοπές στους μισθούς, όμως οι
απολύσεις της Γιάννας Αθανασίου και του Αλέξανδρου Ζέρβα από το ραδιόφωνο και της Ελένης Ηλιοπούλου από την ιστοσελίδα
του ραδιοφωνικού σταθμού
ήταν αυτό που προκάλεσε
την έκρηξη.
Η γενική συνέλευση των
εργαζομένων αποφάσισε την
κήρυξη της απεργίας, ενώ
την ίδια ώρα και οι εργαζόμενοι στα άλλα κομματικά
ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκαν σε 24ωρη απεργία για
συμπαράσταση. Μάλιστα,
ζήτησαν επιτακτικά από το
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ να την επισημοποιήσει κάτι που έγινε.
Έτσι, την Τρίτη δεν κυκλοφόρησε η «Αυγή», ενώ στον ραδιοσταθμό Κόκκινο συνεχίζονται οι στάσεις. Το Δ.Σ. της Αυγής ΑΕ χαρακτήρισε βεβιασμένη την απόφαση της ΕΣΗΕΑ για κήρυξη της απεργίας, δίχως πρώτα να έχει υπάρξει επαφή, τονίζοντας ότι η
Αυγή ΑΕ είναι άλλη εταιρεία από τη Left Media ΑΕ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αντιπροσωπεία των εργαζομένων πήγαν στον χώρο όπου συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το προηγούμενο Σάββατο, ενημέρωσαν τον γραμματέα του κόμματος, Παναγιώτη Ρήγα,
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ διένειμαν επίσης στα μέλη του οργάνου κείμενο με τις θέσεις τους.

Στο κείμενο έθεσαν ως μοναδικό προαπαιτούμενο την ανάκληση των απολύσεων.

Έ



Μετά τις καθυστερήσεις
στην πληρωμή, τις
περικοπές στους μισθούς,
άρχισαν και οι απολύσεις

Τι λέει η διοίκηση
«Μονόδρομος η συνεννόηση
και ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους για τη διάσωση όλων των θέσεων εργασίας», δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της «Αυγής» και
μέλος της νέας διοίκησης
στο Κόκκινου, Δημήτρης
Στούμπος, μιλώντας στον
ραδιοσταθμό.
Ο κ. Στούμπος αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες στον χώρο των
ΜΜΕ γενικά, αλλά και ειδικά στην «Αυγή» και το Κόκκινο, που δεν έχουν κρυφούς
χρηματοδότες. Ειδικότερα
για τις τρεις απολύσεις ο κ.
Στούμπος ανέφερε: «Εφόσον
τα σωματεία μαζί με τους εργαζόμενους καταλάβουν τι σημαίνει βιωσιμότητα με τους όρους
της απόφασης που έχει ληφθεί,
θα γίνει βήμα πίσω. Δεν μιλάω
για απολυμένους ακόμα, αλλά

για εργαζόμενους».
Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για εκδικητικές απολύσεις των τριών εργαζομένων στο Κόκκινο και όπως είπε «απόδειξη είναι ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν προσφύγει στο ΣΕΠΕ αλλά δεν απολύθηκαν. Θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει νόμιμα σε πολύ περισσότερες».
Πάντως, στην Κουμουνδούρου λένε πως πλέον στα
κομματικά ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ πλειοψηφία είναι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ιδεολογικά βρίσκονται πιο κοντά στη
ΛΑΕ, την Πλεύση Ελευθερίας και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
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Το «Survivor 2» ξεκίνησε και στον

ΣΚΑΪ ελπίζουν ότι στο ταμείο του
σταθμού θα εισέλθουν περισσότερα
χρήματα από τα 26 εκατ. ευρώ που
μπήκαν από το περσινό εγχείρημα. Να
σημειωθεί ότι από το «Survivor» το
κέρδος του ΣΚΑΪ ήταν μεγαλύτερο των
4 εκατ. ευρώ.
Την εφαρμογή του αντιρατσιστικού νόμου προτίθεται να ζητήσει
η ΕΡΤ, εναντίον ακροδεξιών ιστοσελίδων που έχουν στοχοποιήσει και δεύτερο εργαζόμενο στην ΕΡΤ3. Εκτός από τις προκλητικές επιθέσεις εναντίον
του δημοσιογράφου Στέλιου Νικητόπουλου, οι ακροδεξιές ιστοσελίδες
στοχοποίησαν διευθυντικό στέλεχος
της ΕΡΤ3, Έλληνα πολίτη που έχει καταγωγή από το τρίτη χώρα.
Την Τρίτη ο Μιχάλης Τσαμάζ θα
παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου,
όπου θα γίνει η πρώτη αποτίμηση για
το Cosmote History. Αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά για τα θέματα της
συνδρομητικής τηλεόρασης.
Στο δημόσιο ταμείο και στο ΕΣΡ
θα πρέπει να πάει η Vodafone για
τη μετάδοση του τηλεοπτικού της προγράμματος, και στη συνέχεια η Wind.
Μέχρι σήμερα για τη λήψη άδειας δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης ετήσιο τέλος πλήρωναν μόνο η
Forthnet (Nova) και η ote Ae
(Cosmote tV).
Τον δεύτερο γύρο των αδειών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου ενημερωτικής στόχευσης περιμένει ο Δημήτρης Μάρης για να αποφασίσει αν θα εμπλακεί στην τηλεόραση. Επίσης, σε εκείνη τη φάση σίγουρη θεωρείται η υποψηφιότητα του
Μακεδονία tV, ενώ και ο ΣΚΑΪ έχει
σχέδια για θεματική άδεια και ήδη συνεργάζεται με το Action tV.
Αυξάνονται οι ενδιαφερόμενοι
(δημοσιογράφοι, τεχνικοί, παραγωγοί) που χτυπούν την πόρτα του
epsilon προσδοκώντας μια συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό του Ιβάν
Σαββίδη.
Εξακολουθούν και παραμένουν
απλήρωτοι από τις τράπεζες οι
πρώην εργαζόμενοι του (πρώην) ΔΟΛ
ΑΕ., παρά το γεγονός ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν εισπράξει
το τίμημα της δημοπρασίας.
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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ

Θα εκπροσωπήσει
την Κύπρο στη φετινή
Γιουροβίζιον;

Επιμέλεια:
Σπυριδούλα Κάμπου

Η Ελένη Φουρέιρα φαίνεται πως είναι μια ανάσα
πριν βρεθεί, φέτος, στη σκηνή της Eurovision. Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι λίγο
πριν πει το «ναι» για να εκπροσωπήσει την Κύπρο
στη διοργάνωση. Η ίδια έχει ήδη φτιάξει το ντέμο του
τραγουδιού και έχει βρεθεί στο νησί της Αφροδίτης
μαζί με τους συνεργάτες της για να μιλήσουν με το
ΡΙΚ για τη συμμετοχή αυτή.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
27/28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Μπήκε στο «Survivor»
για να σώσει το σπίτι της
η Σπυροπούλου
AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Α

ν της γινόταν πέρυσι η πρόταση, που είχε την τηλεοπτική της στέγη και ένα καλό
μηνιαίο εισόδημα, δεν θα έλεγε το «ναι» να συμμετάσχει
σε ένα ριάλιτι επιβίωσης. Το γεγονός όμως ότι η φετινή σεζόν τη βρήκε χωρίς
τη δική της εκπομπή, ενώ όσες συζητήσεις είχε κάνει μέχρι σήμερα δεν ευδοκιμούσαν, και με ένα δάνειο να την έχει
«στοιχειώσει», η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου «αναγκάστηκε» να πάει στο
«Survivor». Σύμφωνε με όσα εξομολογούνται στην «Α» άνθρωποι του περιβάλλοντός της, η παρουσιάστρια τους τελευταίους μήνες ζοριζόταν πολύ οικονομικά,
καταφέρνοντας να αντεπεξέλθει με δυσκολίες στις υπέρογκες δόσεις που είχε
βάλει για το δάνειο στην τράπεζα, με το οποίο αγόρασε το πολυτελές της σπίτι στα
νότια προάστια.
Μην έχοντας άλλη επιλογή και έχοντας
άμεση ανάγκη για χρήματα, έφυγε για τον
Άγιο Δομίνικο, έχοντας εξασφαλίσει
σύμφωνα με όσα φημολογούνται ένα υψηλό εβδομαδιαίο εισόδημα, της τάξης
των 10.000 ευρώ.
Ο Τούρκος παραγωγός και η ομάδα του,
γνωρίζοντας την απήχηση που έχει το
πρόσωπό της στα ΜΜΕ αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό, αποδέχτηκαν τις οικονομικές της απαιτήσεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Με σκοπό λοιπόν να μαζέψει χρήματα για να είναι σωστή στις οικονομικές
της υποχρεώσεις προς την τράπεζα και να
σώσει το σπίτι της, η Κ. Σπυροπούλου
βρέθηκε στο «Survivor 2», και να αναθεωρήσει το αρχικό «όχι» που είχε πει στην
παραγωγή πριν από μερικούς μήνες, όταν της έγινε η πρώτη κρούση.

Ποινή φυλάκισης
με αναστολή στη
Γαρμπή για χρέη
στην Εφορία
Η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε κατηγορούμενη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
της Αθήνας για ανεξόφλητες οφειλές
στην Εφορία που υπερβαίνουν τα
€100.000, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 13 μηνών
με τριετή αναστολή.
Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, τα
ανεξόφλητα χρέη της Κ. Γαρμπή που έχουν βεβαιωθεί στην Εφορία προέρχονται από πρόστιμα, τα οποία της επέβαλε για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων έπειτα από εξονυχιστικούς ελέγχους στα βιβλία της σε βάθος
δεκαετίας.
Η τραγουδίστρια δεν παρέστη στη δίκη,
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αλλά
εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της,
ο οποίος έδωσε μάχη να πείσει την έδρα να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι εκκρεμεί σχετική προσφυγή της τραγουδίστριας στα διοικητικά δικαστήρια και
ζήτησε αναβολή της δίκης έως την έκδοση της απόφασης. Ωστόσο, η έδρα έκρινε ότι η προσφυγή δεν είναι συναφής με τη συγκεκριμένη δίωξη και απέρριψε το αίτημα της αναβολής.
Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την
ενοχή της κατηγορουμένης και το δικαστήριο, κάνοντας δεκτή την πρότασή
της, καταδίκασε την Κ. Γαρμπή.
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• Ο νικητής του πρώτου ραδιοφωνικού «Voice»,
Στέλιος Στυλιανός, μιλά στην «Α» για την έως τώρα πορεία του στο
πεντάγραμμο, αλλά και για τον καλλιτεχνικό νονό του, Πασχάλη Τερζή

Το πρωί μηχανικός,
το βράδυ τραγουδιστής
Διανύοντας την πέμπτη δεκαετία της ζωής του θέλει να κάνει επιτέλους πραγματικότητα τα όνειρά
του στο πεντάγραμμο. Ο Στέλιος Στυλιανός αποτελεί μία χαρακτηριστική και καθαρόαιμη λαϊκή
φωνή, που όσοι τον ακούνε λένε ότι η χροιά της
φωνής του μοιάζει με αυτή του Πασχάλη Τερζή.
Συνέντευξη στη
Σπυριδούλα Κάμπου

Α

ν και ο ίδιος τον
θεωρεί καλλιτεχνικό νονό του
και εξηγεί το γιατί
στην «Α», αποκαλύπτει πώς κέρδισε το πρώτο
ραδιοφωνικό «Voice» αλλά και
το γιατί δεν θα πήγαινε ποτέ σε
ένα μουσικό σόου ανάδειξης
ταλέντων τύπου «Voice» και
«X-Factor». Αυτή την περίοδο
εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία στο στέκι «Ερωφίλι» στον
Άγιο Δημήτριο, ενώ το πρωί
εργάζεται ως μηχανικός αυτοκινήτων.

• Αν μπορούσες, θα άφηνες τη δουλειά σου ως μηχανικός αυτοκινήτων για να ασχοληθείς εξ ολοκλήρου μόνο με το τραγούδι;
«Nαι, θα το έκανα αν μπορούσα.
Γι’ αυτό αγωνίζομαι άλλωστε, αυτό είναι το πάθος μου».
• Σύστησέ μας τον καλλιτέχνη Στέλιο. Ποιος είναι; Τι
θέλει να δώσει;
«Είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος όπως οι περισσότεροι, που
μου αρέσει τραγουδώντας να εκφράζω τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τον έρωτα, την αγάπη, και
όλα όσα έχουμε μέσα μας και
που πολλές φορές δεν λέμε, γιατί φοβόμαστε τις συνέπειες και
το τι θα πει ο κόσμος. Αυτό που

θέλω να δώσω είναι χαρά στον
κόσμο τραγουδώντας τα τραγούδια μου».
• Σε προβληματίζει που
τώρα κοντά στα 50 σου ξεκινάς να ανοίγεις τον δρόμο
για τα όνειρά σου στο πεντάγραμμο;
«Οι αξίες και οι καριέρες δεν έχουν ηλικία».

Είναι αλήθεια ότι έχεις κερδίσει ραδιοφωνικό «Voice»;
• «Ήταν μια ωραία εμπειρία και
μια όμορφη ανάμνηση. Υπήρχε
μόνο ο ακροατής και έκρινε τη
φωνή και όχι την εικόνα. Ο κόσμος άκουγε και ψήφιζε με μόνο
κριτήριο τη φωνή και όχι τα υπόλοιπα».

Εκείνη, μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες
σχεδιάστριας μόδας. Εκείνος, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Το ζευγάρι πριν από
χρόνια είχε παντρέψει ένα άλλο, πολύ γνωστό ζευγάρι, που χώρισε πριν από μερικούς
μήνες και σήμερα είναι αντιμέτωποι στα δικαστήρια. Δυστυχώς, λίγο καιρό μετά το τέλος του γάμου των πασίγνωστων κουμπάρων τους, έμελλε να τελειώσει και ο δικός
τους γάμος.
Η είδηση του διαζυγίου, που κάνει τον γύρο από στόμα σε στόμα στα πηγαδάκια της
high society, έχει προκαλέσει μεγάλη απορία για τα αίτια του χωρισμού, αφού έδειχναν να είναι ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια. Η όμορφη και ξανθιά σχεδιάστρια
αλλά και ο σύζυγός της φέρεται να αποφάσισαν να ρίξουν τους τίτλους τέλους μετά
από κοινή απόφαση, προβαίνοντας στις διαδικασίες του συναινετικού διαζυγίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το στενό τους
περιβάλλον, οι δικοί τους άνθρωποι δίνουν
μάχη για να αποτρέψουν το ζευγάρι από το
δυσάρεστο γεγονός.

Πιπεράτες
σεξουαλικές
αποκαλύψεις από την
Ιζαμπέλ Γκουλάρντ

• Υπήρξαν καλλιτέχνες
που έβαλαν εμπόδια στη
διαδρομή σου;
«Ναι, και αυτό με κάνει ακόμα και
μέχρι τώρα να αγωνίζομαι, να γίνομαι πιο δυνατός, και τους ευχαριστώ για όλο αυτό. Γιατί, για
να το κάνουν, κάτι σημαίνει ότι
κάνω καλά».
Γιατί δεν δοκιμάζεις να πας
σε ένα τύπου «Voice», «XFactor»;
• «Δεν νομίζω ότι έχω να κερδίσω κάτι από αυτό. Και δεν με εκφράζει άλλωστε, σε αντίθεση με
τους νεότερους που έχουν ανάγκη από περισσότερη γνώση και
εμπειρίες».

Το διαζύγιο
που ταρακουνάει
την κοσμική Αθήνα

ΜΟΝΟ
ΣΤΗΝ
«Α»

• Διαθέτεις μία σπάνια
λαϊκή χροιά που λείπει στις
μέρες μας, ειδικά μετά και
την «αποχώρηση» του Πασχάλη Τερζή.
«Σας ευχαριστώ για τα καλά σας
λόγια, αλλά θέλω να πω πως ο
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ ήταν, είναι και θα είναι ένας, μοναδικός
και αναντικατάστατος ΛΑΪΚΟΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ, όχι απλά τραγουδιστής. Αν και θέλω να πιστεύω πως θα επιστρέψει».
• Γράφεις και στίχους και
μουσική. Θα ήθελες να ερμηνεύσει ένα τραγούδι σου

ο Πασχάλης Τερζής;
«Ποιος καλλιτέχνης δεν θα το ήθελε αυτό. Όταν συμβεί, σας υπόσχομαι να το μάθετε πρώτοι.
Έχω πολλά τραγούδια για εκείνον».
• Γιατί τον αποκαλείς καλλιτεχνικό νονό σου;
«Γιατί όταν τον έβλεπα στην πίστα να ερμηνεύει, έμαθα πως
πρώτα πρέπει να δίνω βάσει στα
λόγια του στιχουργού και μαζί με
τη μελωδία του συνθέτη να γίνομαι το κομμάτι του ρόλου που
πρέπει να παίξω τη στιγμή εκείνη, ερμηνεύοντας».

Άγνωστες πτυχές της ερωτικής τους ζωής έφερε στα φώτα της δημοσιότητας η Ιζαμπέλ
Γκουλάρντ. Το διάσημο μοντέλο είναι σε
σχέση με τον τερματοφύλακα της Παρί Σεν
Ζερμέν, Κέβιν Τραμπ, και η σεξουαλική ζωή
τους, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, δεν
είναι πάντα στα «ύψη».
«Αν η Παρί δεν έχει νικήσει, δεν τον ερεθίζω
ούτε με τα εσώρουχα. Κάνουμε σεξ 4 ή 5 φορές την εβδομάδα. Όμως, αν η Παρί χάσει ένα
ματς που έχει παίξει ο Κέβιν καταπληκτικά,
δεν μπορώ να τον ερεθίσω ούτε με ψηλοτάκουνα, ούτε με εσώρουχα. Δεν έχει σεξ εκείνη
τη μέρα. Από την άλλη πλευρά, αν νικήσει, τότε κανείς δεν κοιμάται... χαχαχα», εξομολογήθηκε το μοντέλο.
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• Άνω-κάτω έκανε
τον πολιτικό γάμο
του Ησαΐα
Ματιάμπα γνωστός
φωτορεπόρτερ. Αν
και επιθυμία του
τραγουδιστή ήταν να
μη δώσουν το
«παρών» τους
κάμερες και φωτογράφοι στον πολιτικό
του γάμο που τέλεσε στο δημαρχείο
Μαραθώνα ο Ηλίας Ψινάκης, ένας εξ
αυτών κατάφερε να μπει, προκαλώντας
μία μικρή αναμπουμπούλα. Με το που τον
αντιλήφθηκε ο τραγουδιστής έγινε χαμός,
διώχνοντάς τον άρον-άρον από τον χώρο.
• Μητέρα ενός
υγιέστατου κοριτσιού
έγινε το πρωί της
Πέμπτης η Κατερίνα
Τσαβάλου. Η
ηθοποιός και ο
Δημήτρης
Στεργίου πλέουν σε
πελάγη ευτυχίας, και σύμφωνα με αυτούς
που έχουν δει τη μικρή, είναι φτυστή η
μαμά της.
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Παρ’ ολίγο θύμα
συμμορίας η σύζυγος
του αείμνηστου
Γιώργου Αμερικάνου

Τ

η δράση μιας σπείρας που είναι σε έξαρση τον τελευταίο
καιρό έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας η Χριστίνα Αμερικάνου, αποκαλύπτοντας πώς σώθηκε η μητέρα της
την τελευταία στιγμή, και δεν τους έδωσε τα €60.000 που
της ζήτησαν για να βγάλει το παιδί της από τη φυλακή
που δήθεν είχε κλειστεί, εξαιτίας ενός (ψεύτικου) ατυχήματος.
Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται εδώ και λίγες μέρες η
ταινία «1968» και όλα τα φώτα αλλά και το ενδιαφέρον των φίλων του
μπάσκετ, της ΑΕΚ, και του κόσμου γενικότερα, έχουν στραφεί πάνω
στον Γιώργο Αμερικάνο, κάτι που φαίνεται να δελέασε τους δράστες… βάζοντας στο στόχαστρο τη γυναίκα του αείμνηστου «Παγκόσμιου», όπως τον έχουν χαρακτηρίσει.
Η κόρη του, μέσω του Facebook, θέλησε να προστατεύσει όλους όσοι μπορεί να δεχτούν ένα ανάλογο τηλεφώνημα όπως και η μητέρα
της. «Πριν από λίγο πήραν τηλέφωνο τη μητέρα μου στο σταθερό του σπιτιού της και της είπαν ότι με έχουν στο τμήμα κρατουμένη, γιατί σκότωσα ένα παιδάκι με το αυτοκίνητο και πρέπει να πάει από εκεί με 60 χιλ. ευρώ
για να με αφήσουν! Από μέσα έβαλαν κάποια να κλαίει και να φωνάζει:
“μανούλα μου, σώσε με!”. Η μητέρα μου ταράχτηκε κι αναστάτωσε όλον
τον κόσμο μήπως βρει τα λεφτά! Της είπαν ότι και λιγότερα να έβρισκε
δεν πειράζει. Σε ένα από τα τηλέφωνα που έκανε σε ανθρώπους για να με
σώσουν, έπεσε πάνω στα παιδιά του γραφείου μου που μου έστειλαν ένα
μήνυμα στο messenger και ο συναγερμός έληξε! ΠΡΟΣΟΧΗ. Ειδοποιήστε
τους οικείους σας ότι δρα συμμορία. Η Αστυνομία ενημερώθηκε και γνωρίζει την τακτική. Τώρα για το τι μπορεί να κάνει, δεν γνωρίζω».

• Υπονοούμενα ότι
κάτι συνέβη μεταξύ
εκείνης και του
Μάνου
Παπαγιάννη άφησε
σε πρόσφατη
συνέντευξή της η
Βίκυ Κάβουρα.
Έχοντας συνεργαστεί
δύο σεζόν στο
θέατρο μαζί του, απάντησε ως εξής για το
πώς ήταν η συνεργασία τους: «Δεν είναι
κάτι που θέλω να το απαντήσω εδώ».
• Όλο και
φουντώνουν οι
φήμες πως κάτι
τρέχει με την Ανθή
Σαλαγκούδη και
νεαρό Θεσσαλονικιό
επιχειρηματία που
ακούει στο όνομα
Θάνος και
δραστηριοποιείται
επαγγελματικά σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο
και Αφρική. Η εντυπωσιακή
δημοσιογράφος τηρεί σιγήν ιχθύος όσον
αφορά την ερωτική ζωή της,
απολαμβάνοντας το φλερτ, της με τον
Θάνο όσο ακόμα μπορεί μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας!
• Η Νατάσσα
Μποφίλιου έχει
επιλέξει να κρατά
χαμηλούς τόνους
στην προσωπική της
ζωή, ωστόσο είναι
ερωτευμένη και,
όπως έχει
αποκαλύψει η ίδια, συζεί με τον
αγαπημένο της Χρήστο Κορτσέλη.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ
ΗΡΩ ΛΟΥΠΗ:

Η πρώτη επίσημη
του έρωτά τους
Είναι ζευγάρι εδώ και έναν χρόνο, αλλά μόλις έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση.
Αν και είναι φίλοι εδώ και πολλά χρόνια, ο έρωτάς
τους άργησε να γεννηθεί αλλά δείχνει να έχει στεριώσει για τα καλά.
Ο Σωτήρης Καλυβάτσης και η Ηρώ Λούπη βρέθηκαν για φαγητό σε κοσμικό στέκι, επιτρέποντας
στους φωτογράφους να τους απαθανατίσουν. Το
ζευγάρι των ηθοποιών δεν έκρυβε τον έρωτα και
την ευτυχία του.
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Τον «ταλαιπώρησε»
αλλά τον παντρεύεται…

«Σούργελο στα κανάλια έγιναν
Παυλίδου - Παπαγιάννης»

Μετά από τέσσερις φορές που είπε «όχι», την 5η η
Έλενα Ασημακοπούλου αποφάσισε τελικά να πει
το «ναι» στον πατέρα του παιδιού της, Μπρούνο
Τσιρίλο, κι έτσι αυτόν τον Μάιο το ζευγάρι πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού «You»,
ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου, στο
εκκλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
που βρίσκεται στο κτήμα «Άλσος Νυμφών» στις
Αφίδνες. Εκεί μάλιστα το 2011 η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Μπρούνο Τσιρίλο είχαν βαφτίσει
την κόρη τους, Μαρία Ροζάρια.

Το ξέσπασμα
της Νένας Χρονοπούλου
για τη δολοφονία
του Βασίλη Στεφανάκου

H

Νένα Χρονοπούλου πέρασε
τον δικό της «Γολγοθά», όταν
πριν από μερικά χρόνια
δολοφονήθηκε ο σύζυγός της, Γεράσιμος Μαυράκης. Η ηθοποιός, μιλώντας
στον Alpha με αφορμή το
πρόσφατο καρτέρι θανάτου
που στήθηκε στον Βασίλη
Στεφανάκο, με τον οποίο
ήταν φίλοι, ξέσπασε:
«Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσει η Ελληνική Αστυνομία. Να εξιχνιάσει μία ντουζίνα από ανεξιχνίαστους φόνους. Με το κερασάκι στην
τούρτα, τον φόνο του Βασίλη, τη
δολοφονία του Βασίλη. Διότι τον
δικό μου άντρα, ακόμα περιμένω να
μου πούνε ποιος τον σκότωσε. »Δεν
προσπέρασα ποτέ τη δολοφονία του άντρα μου. Οι δολοφόνοι πρέπει να τελειώνουνε. Πρέπει να μένουν οι καλοί άντρες. Είναι φτηνοί

φονιάδες, οι οποίοι δεν ξέρουν να σέβονται την
ανθρώπινη ζωή και τους ανθρώπους που κάνουν μόνο καλό. Και ναι, εμένα μου πήρε
δύο ανθρώπους από τη ζωή μου. Δεν
ξέρω αν είναι ο ίδιος ή αν είναι η
παραλλαγή του, αλλά αυτό νιώθω. Τώρα το ποιος θα το κάνει,
θεωρώ ότι υπάρχει και Θεός
και θεωρώ ότι οι τύψεις καμιά
φορά σκοτώνουν περισσότερο από το καλάσνικοφ. »Δεν
ήταν βαρυποινίτης ο Βασίλης
Στεφανάκος. Δεν είχε φάει ισόβια, είχε κάτσει άδικα μέσα πάρα μα πάρα πολλά χρόνια και κατάφερε να κρατήσει ιΗ Νένα Χρονοπούλου
σε παλαιότερο
σορροπίες στις φυλακές, να τον
στιγμιότυπό της
σέβονται όλοι, κατάφερε να ασχομε τον Βασίλη
ληθεί και με τον τελευταίο που τον
Στεφανάκο
είχε ανάγκη. Τον αγαπούσε, τον σεβόταν, άκουγε και το μυρμήγκι. Έκανε παρέα
από τον τελευταίο μέχρι και τον πρώτο», είπε
μεταξύ άλλων.

ΑυτΑ πρεπει ΝΑ τΑ ΑΝτιμετωπιΣει Η ελλΗΝικΗ ΑΣτυΝομιΑ. ΝΑ εξιΧΝιΑΣει μιΑ ΝτουζιΝΑ Απο ΑΝεξιΧΝιΑΣτουΣ φοΝουΣ. με το κερΑΣΑκι ΣτΗΝ
τουρτΑ, τοΝ φοΝο του ΒΑΣιλΗ, τΗ δολοφοΝιΑ του ΒΑΣιλΗ. διοτι τοΝ
δικο μου ΑΝτρΑ, ΑκομΑ περιμεΝω ΝΑ μου πουΝε ποιοΣ τοΝ ΣκοτωΣε

Τη δική του απάντηση στο σίριαλ Παπαγιάννη - Παυλίδου
που για μέρες απασχόλησε τα ΜΜΕ έδωσε ο Γιώργος Τσαλίκης. Μιλώντας στις κάμερες είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής: «Όταν κάποιος χάσει την ισορροπία του, παίζει πια και
γίνεται σούργελο στα κανάλια, η δουλειά του καμιά βδομάδα
και ύστερα κλείνει κιόλας και χάνει τη δουλειά του επειδή δεν
κρατήθηκε αυτός ή ο άλλος που είχε αντιδικία και χάνουν και
άλλα 100 άτομα τη δουλειά τους. Εγώ κατακρίνω και τη βία
και αυτόν που σε φτάνει στα όριά σου να βιαιοπραγήσεις. Μονός καβγάς δεν γίνεται. Φοβερά ανώριμο. Τα προβλήματα σε
ένα σπίτι –γιατί ένα σπίτι είναι μια δουλειά– τα λύνουμε σε ένα
σπίτι. Δεν θα μπορούσαν να πάνε στην κα Παναγοπούλου να
λύσουν το θέμα εσωτερικά;»

Χρ.κολετΣΑ
κ. οροκλοΣ:
Το «Nomads»
έφερε τον έρωτα
Η Χριστίνα Κολέτσα, μετά τον χωρισμό
της από γνωστό ψυχολόγο-ψυχαναλυτή της Αθήνας, είναι και πάλι καλά στην
προσωπική της ζωή καθώς έχει έρθει
πολύ κοντά με πρώην συμπαίκτη της
στο «Nomads», τον Κωνσταντίνο Οροκλό, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η τραγουδίστρια εθεάθη σε τρυφερά τετ-ατετ σε έξοδό της με τον Κωνσταντίνο Οροκλό. Η αλήθεια είναι πως ο επιχειρηματίας είχε εκφράσει από νωρίς τον
θαυμασμό του για τη Χριστίνα, ενώ κι
εκείνη είχε συμπαθήσει πολύ τον Κωνσταντίνο.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού και την επιστροφή και του Κωνσταντίνου στην
Ελλάδα, οι δυο τους ήρθαν και πάλι κοντά και δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε
πως είναι ήδη ζευγάρι, χωρίς όμως να
θέλουν να μοιραστούν αυτό το μυστικό τους με τους πολλούς.
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ΙχνηλΑΤωΝΤΑΣ…

με την Καίτη Νικολοπούλου
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1 Κυρία Κοκκίνου, ποια ήταν η
αφορμή για να ξεκινήσετε τον κύκλο ομιλιών στο Ίδρυμα Β.&Μ.
Θεοχαράκη;
«Μία έκθεση ζωγραφικής, “Τα ουσιώδη” του Χρήστου Μποκόρου στο
Μπενάκη στην Πειραιώς, που είχαμε επισκεφτεί μαζί με τον ψυχίατρο Δημήτρη Κυριαζή (συμμετέχει και φέτος στη
σειρά) πριν από χρόνια έδωσε αφορμή
για μία πολύ θερμή συζήτηση. Η μυσταγωγία της έκθεσης μας οδήγησε να σκεφτούμε τον διάλογο μεταξύ Ψυχανάλυσης και Τέχνης και με τη σειρά τους οι
σκέψεις αυτές οδήγησαν στο να δημιουργηθούν οι συναντήσεις που σήμερα
στεγάζονται στο ίδρυμα Θεοχαράκη. Αρχικά ήταν εστιασμένες στην Ψυχανάλυση και την Τέχνη, ενώ φέτος ο κύκλος αποκτά μία καθαρά ψυχαναλυτική ματιά.
Επί της ουσίας, ήταν η προσωπική αναζήτηση και επιθυμία των συντελεστών να
“διαβάσουμε ανάμεσα στις γραμμές”, να
δούμε την εικόνα πίσω από το “φαίνεσθαι” που μας έδωσε έναυσμα για το εγχείρημα αυτό».
1 Πού οφείλεται η καθιέρωση
αυτής της διοργάνωσης σε θεσμό;
«Στην αγάπη που έδειξε ο κόσμος γι’
αυτήν. Το πιστεύω αυτό. Εν μέσω κρίσης
είδαμε για τρεις συνεχείς χρονιές να γεμίζει ασφυκτικά η αίθουσα στο Θεοχα-

ράκη και να μας ζητάνε με αγωνία μία ελεύθερη θέση. Αισθανθήκαμε ότι η αναζήτηση αυτή είχε πιάσει τον στόχο της,
είχε κινητοποιήσει κόσμο και όχι μόνο
τοπικά…»
1 Μιλήστε μας λίγο για το θέμα
που πραγματεύεται ο φετινός κύκλος ομιλιών…
«Φέτος επιλέξαμε ένα θέμα ιδιαίτερα
“καυτό”, αυτό του Ναρκισσισμού. Μία
φίλη ψυχολόγος σχολίασε: “Παλαιότερα
εντοπίζαμε ναρκισσιστική συμπεριφορά
σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού,
ηθοποιούς και καλλιτέχνες εν γένει. Σήμερα είμαστε όλοι μας Ναρκισσιστικές
προσωπικότητες, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο…”. Η συνείδηση και κατανόηση της δυσκολίας αυτής μπορεί να μας
οδηγήσει να την υπερβούμε. Δεν γίνεται
αλλιώς. Δεν μπορούμε ν’ αφεθούμε ο καθένας στον μικρόκοσμό του, αυτιστικά αγκιστρωμένοι στην οικεία μας πραγματικότητα, αδιαφορώντας για την ύπαρξη του
διπλανού. Το μοντέλο αυτό οδηγεί απαρέγκλιτα στην καταστροφή. Αυτόν τον μονόδρομο βιώνουμε καθημερινά…»
1 Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με αφορμή την ελληνική έκδοση του βιβλίου τής Karyl
Mc Bride «Υπάρχει χώρος για μένα; Οι περιπέτειες του Ναρκισσι-

σμού στην εποχή μας μέσα από
τις σχέσεις μάνας-κόρης». Τι σας
κέρδισε σ’ αυτό το βιβλίο και αποφασίσατε να το εκδώσετε;
«Κατ’ αρχάς, είναι ένα απίθανο βιβλίο με πολύ άμεση γραφή. Η Mc Bride
είναι μεγάλη δασκάλα σ’ αυτό. Αισθάνεσαι ότι σου μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Συχνά νιώθεις το χάδι της, γιατί είναι μία γυναίκα με μεγάλη αγάπη. Άλλοτε νιώθεις την μπουνιά στο στομάχι
όταν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στην
παθολογία που περιγράφει. Έχει ένα
βασικό χαρακτηριστικό: Δεν κατηγορεί,
παλεύει για την ίαση και μας καλεί να
κάνουμε το ίδιο. Και εγώ και η συνεργάτιδα Βίκη Αναστασιάδου, που το διάβασε αρχικά, βρήκαμε στις σελίδες του
τη ζωή μας. Τη δύσκολη σχέση με τη
μητέρα, την έλλειψη κατανόησης του
διαφορετικού, την πηγή των δυσκολιών
μας στις σχέσεις με τους άλλους. Πολλά
και διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν
στη ζωή μας, που μας δυσκολεύουν και
που επιθυμούμε ν’ αλλάξουμε. Μπορεί
το βιβλίο να εστιάζει στη σχέση μάνας κόρης, αλλά οι συναντήσεις απλώνονται
σε όλο το φάσμα της γονεϊκής συμπεριφοράς και μας καλούν να κατανοήσουμε πώς συμμετέχουμε σ’ αυτό το
παιχνίδι είτε ως παιδιά είτε ως γονείς.
Αυτή η συνείδηση του τι συμβαίνει μαζί με την αντίστοιχη ανάληψη ευθύνης
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Η ΑΠΟΨΗ

«Η Σονάτα του
Σεληνόφωτος»
σε σκηνοθεσία
Μάριου Ιορδάνου
στο θέατρο Αλκμήνη

σκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ένας εκδότης στην
Ελλάδα τού «σήμερα»;
«Η μικρή αγοραστική δυνατότητα των
Ελλήνων και κυρίως η απομύζηση από
το κράτος. Μόνο ένας λαός με σχετικά
πρόσφατη εμπειρία δουλείας θα δεχόταν την παράλογη φορολόγηση μέσα
στην οποία έχουμε μεγαλώσει και την
τρελή εκτίναξή της πρόσφατα».
1 Ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν ενός καλού συγγραφέα;
«Να γράφει καλά. Να μη σου δίνει
την επιλογή ν’ αφήσεις το βιβλίο από το
χέρι σου».

1 Εκδίδετε πολλά παραμύθια.
Μπορεί ένα παιδί να γίνει αναγνώστης ακόμη και αν οι γονείς
του δεν διαβάζουν;
«Ναι, τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν
διαφορετικούς δρόμους από αυτούς των
γονιών. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Επιμένουμε να εκδίδουμε πρωτότυπα βιβλία για παιδιά, όχι μεταφρασμένα. Τα παιδικά μας βιβλία είναι σχεδόν
τα μισά από τη συνολική μας παραγωγή
και είναι όλα τους διαδραστικά, δηλαδή
με δραστηριότητες, παιχνίδια, αυτοκόλλητα ή επιτραπέζια παιχνίδια/αφίσες. Κάνουμε τόσο κόπο, με την ελπίδα ότι όταν
τα πιάσει στα χέρια του ένα παιδί θα συνεχίσει να τα ξεφυλλίζει, γιατί θα αισθανθεί ότι το αφορούν».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
«Υπάρχει χώρος για ’μένα; Οι περιπέτειες του Ναρκισσισμού στην εποχή μας».
Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1,
τηλ.: 210-3611206, www.thf.gr
1 Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, 18:00-20:00
Φωτεινή Τσαλίκογλου - «Μάθε με να υπάρχω». Η σχέση με τη Μητέρα: Ανάμεσα στη
ζωή και τον ψυχικό θάνατο.
1 Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, 18:00-20:00
Τζένη Σουμάκη, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Ψυχαναλύτρια-Ψυχοθεραπεύτρια «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου…»: Η αναζήτηση της εφηβικής ταυτότητας.
1 Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018, 18:00-20:00
Δημήτρης Κυριαζής, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής (ΕΕΨΨ) - «Καθρέπτισμα»: Υπάρχει διέξοδος από τον παθολογικό δεσμό Μητέρας-Κόρης;
1 Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, 18:00-20:00
Στέλιος Στυλιανίδης, Ψυχίατρος, αναπληρωτής Καθηγητής της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής
Ένωσης - «Ναρκισσισμός, κοινωνικοί δεσμοί και κουλτούρα του κενού σήμερα». Υπάρχουν απαντήσεις;

ετά το Δουβλίνο και το Παρίσι, το αριστουργηματικό έργο του Γιάννη Ρίτσου
«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» έρχεται σε
σκηνοθεσία Μάριου Ιορδάνου στο θέατρο Αλκμήνη (Αλκμήνης 8-12, Πετράλωνα, thl.. 2103428650) από αυτό το Σάββατο 27 Ιανουαρίου.
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μάριος Ιορδάνου
μεταφέρει στη σκηνή το ομώνυμο έργο, που για
πρώτη φορά παίζεται από νέα σε ηλικία ηθοποιό,
τη Σοφία Καζαντζιάν.
«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» παρουσιάζεται
με ένα συνδυασμό έργων του ποιητή με στίχους
των Χαλίλ Γκιμπράν, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
και Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
Η παράσταση πραγματοποίησε την παγκόσμια
πρεμιέρα της στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου,
στην Ιρλανδία, σε ένα από τα ιστορικότερα Πανεπιστήμια του κόσμου με απόφοιτους όπως ο Όσκαρ Ουάιλντ και ο Σάμιουελ Μπέκετ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας
και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Η ελληνική της πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του
Γιάννη Ρίτσου, στη Μονεμβασιά. Τον Οκτώβριο
ανέβηκε στο Παρίσι, στο Δημαρχείο της γαλλικής
πρωτεύουσας.
Ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν,
που υπογράφει τη θεατρική διασκευή και τις χορογραφίες, έχουν βραβευτεί από την Unesco για
την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, έχοντας στο ενεργητικό τους μία ευρωπαϊκή πορεία με τις παραστάσεις τους «Δε φοβάμαι. Δεν ελπίζω. Είμαι…» για τον Νίκο Καζαντζάκη
(Βερολίνο, Ζυρίχη, Παρίσι, Μόσχα) και «Ο Κρητικός (Ύμνος εις τον Έρωτα)» για τον εθνικό ποιητή
της Ελλάδας, Διονύσιο Σολωμό, που παρουσιάστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Ζυρίχης, στην Αίθουσα Καλλιτεχνών στο Μόναχο, στο Πολεμικό
Μουσείο Αθηνών και στο Great Hall στο Λονδίνο.
Ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής
ποίησης ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο, έχοντας ως κεντρικό «χαρακτήρα» την ψυχή της
ηρωίδας του Γιάννη Ρίτσου… την καρδιά της, που
ελεύθερη από τους περιορισμούς που βάζει το
σώμα και ο χρόνος… ζει, αναπνέει, ερωτεύεται,
γελά, χορεύει και τραγουδάει σε μία προσπάθεια
να ενωθεί με το φεγγάρι. Ο χρόνος καταργείται.
Το παρόν συναντά το παρελθόν, η μοναξιά τον έρωτα και το φυσικό το μεταφυσικό. Η Σοφία Καζαντζιάν ερμηνεύει, χορεύει και τραγουδά με τον
Μάριο Ιορδάνου να τη σκηνοθετεί αλλά και να
συμμετέχει ο ίδιος σε μία διαφορετική Σονάτα του
Σεληνόφωτος, όπου ο άνθρωπος ξεπερνάει τα εμπόδια, τα προσωπικά του όρια και βγαίνει νικητής φωνάζοντας «Venceremos»!!!

Μ

1 Ποιο πιστεύετε πως θα είναι το
«αύριο» για το βιβλίο στη χώρα
μας; Είστε αισιόδοξη;
«Πολύ. Νομίζω πως ό,τι είναι αληθινό
επιβιώνει. Μη με παρεξηγείτε: Όχι χωρίς δυσκολίες. Πρέπει να δουλέψουμε τίμια, έξυπνα και με κέφι. Νομίζω αυτή η
τριάδα χαρακτηριστικών αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας».

μπορεί να κάνει τη διαφορά!
»Στο σημείο αυτό ν’ αναφέρω τον ψυχολόγο Σπύρο Κασιμάτη που εισηγήθηκε στην έκδοση, τον μαθητευόμενο ψυχαναλυτή Χριστόφορο Ζώνα που μετέφρασε το βιβλίο, και την εξαιρετική Φωτεινή Τσαλίκογλου που έγραψε την εισαγωγή και του χάρισε τον ελληνικό τίτλο.
Τους ευχαριστώ όλους θερμά».
1 Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυ-
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Συντελεστές
Σκηνοθεσία / Μουσική επιμέλεια:
Μάριος Ιορδάνου
Θεατρική Διασκευή / Χορογραφίες:
Σοφία Καζαντζιάν
Ενδυματολογία:
Ελευθερία Τώρα
Σκηνογραφία:
Βαλεντίνο Βαλάσης
Ερμηνεύουν:
Σοφία Καζαντζιάν, Μάριος Ιορδάνου
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