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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚρΑΤΙΑ

«Θαβουλιάξουν
οιίδιοιστηλάσπη
πουμαςπετάνε»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Κυβερνητικά ψέματα
ΠΑΝΤΟΥ!!!
• Ο Ν. Κοτζιάς ισχυρίστηκε
ότι ο Σ. Λαβρόφ
«αυτοπροσκλήθηκε» στην
Ελλάδα, ενώ ο ίδιος στις 13
Ιουνίου είχε ανακοινώσει την
πρόσκληση του Ρώσου
ομολόγου του στη χώρα μας
• Ο ΣΥΡΙΖΑ διαρρέει ότι η
μείωση του ΦΠΑ στα νησιά
συμφωνήθηκε με τη Μέρκελ,
κάτι που διαψεύδει
κατηγορηματικά το Βερολίνο

ΣΕΛ.
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• Χωρίς δημοσιοποίηση στοιχείων απελαύνουν Ρώσους διπλωμάτες για να
στηρίξουν το αφήγημα ότι στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό πηγαίνουν
ακροδεξιοί ή πληρωμένοι από τη Μόσχα, με προφανή στόχο τον Ιβάν Σαββίδη

ΣΕΛ.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

«Ησαλαμοποίηση
τηςΒ΄Αθήνας
αλλάζειτοεκλόγιμο
τωνβουλευτών

Σταπλοκάμιατοκογλύφων
οΖήσηςΒρύζας

(…μέχρι τη ΔΕΘ)

• Τομεγαλοστέλεχος
τηςΕΠΟπαρέδωσε
μεταχρονολογημένες(;)
επιταγέςσεκύκλωμα
τοκογλύφωνλόγω
δέσμευσηςτουτραπεζικού
τουλογαριασμού.
ΕκτεθειμένοιΓραμμένος
(πρόεδρος)και
Λασκαράκης(ταμίας)

▶ ΣΕΛ. 6

▶ ΣΕΛ. 23

ΤΑ 2 ΣχΕΔΙΑ
ΤΣΙπρΑ

ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

«Πατερούλης» της Λίγκας
κόντρα σε Τσίπρα - Ζάεφ
«Αν πάνε οι άστεγες ΠΑΕ στο Έψιλον TV,
στα παιγνίδια με τον ΠΑΟΚ θα τα δίνουν
όλα ή τα… μισά;» διερωτώνται οι κάθε
μορφής αντίπαλοί του ▶ ΣΕΛ. 17
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αλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις», λέει ο λαός μας, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχουν αλλεργία με οτιδήποτε παραδοσιακό. Η συμπεριφορά πολλών στελεχών άλλωστε έχει αρχίσει να ενοχλεί και τους πλέον μετριοπαθείς του κόμματος, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι θα συμβεί την επόμενη
μέρα των εκλογών οπότε και θα έχουν απομακρυνθεί από την εξουσία.
Τα κρούσματα της αλαζονείας πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα και αυτό μπορεί να το αντιληφθεί και ο πλέον απλός παρατηρητής. Και μάλιστα αλαζονεία επιδεικνύεται όχι μόνο στους αντίπαλους αλλά ακόμα και στους συντρόφους τους οι οποίοι αρνήθηκαν να εμπλακούν στη διοίκηση. Παραινέσεις, υποδείξεις, άτυπο μποϊκοτάζ είναι μόνο ένα δείγμα των όσων
συμβαίνουν ειδικά προς εκείνους οι οποίοι θεωρούνται αντίπαλοι. Μέσα σε αυτούς και ο Τύπος.
Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως δεν πρόκειται για μετάλλαξη. Ήδη από τα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην αντιπολίτευση ο εχθρός είχε
εντοπιστεί στο τότε κραταιό Mega Channel. Για αυτό
και σήμερα πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το κανάλι έκλεισε εκδικητικά με παρεμβάσεις της
κυβέρνησης, ενώ θεωρούν πως υπήρχαν περιθώρια διάσωσής του. Θυμίζεται πως υπήρξε κομματική
γραμμή να μποϊκοτάρονται επιλεκτικά εκπομπές του
καναλιού, ειδικά όταν σε αυτές βρισκόταν γνωστός
δημοσιογράφος. Το ίδιο όμως, παραδόξως, δεν έγινε στον βασικό πολέμιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΚΑΪ. Ίσως γιατί δεν θεωρούσαν στην Κουμουνδούρου ότι μπορεί να διαμορφώσει κλίμα σε βάρος τους, όπως υποστηρίζεται από κάποιους οι οποίοι επικαλούνται τη στροφή του καναλιού στα ριάλιτι για να ενισχύσουν την άποψή τους.
Σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετές δεκαετίες που οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα να
κάνουν τη δουλειά τους αν το μέσο που εκπροσωπούν βρίσκεται απέναντι από την κυβέρνηση. «Χτυπάτε την κυβέρνηση και
θέλετε συνέντευξη;», «αφού είστε αντιπολιτευόμενοι, γιατί να το δώσω σε εσάς;» και άλλου τέτοιου τύπου απαντήσεις έχουν χτυπήσει σαν οβίδες δημοσιογράφους που προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους.
Το πρόβλημα αυτό βέβαια είναι εντονότερο και διαφορετικής μορφής στα κρατικά μέσα: Η ΕΡΤ έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του φιλοκυβερνητικού μέσου, ενώ η συντριβή του ΑΠΕ είναι προ των πυλών. Επί της ουσίας, άτυπα, έχει απαγορευθεί στους συντάκτες να αναφέρονται σε οτιδήποτε αρνητικό, ενώ αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου παραποιήθηκαν
ειδήσεις, προς ικανοποίηση του Μαξίμου ή των πέριξ αυτού. Την επόμενη μέρα των εκλογών κάθε απόπειρα εξορθολογισμού και αποκατάστασης της εγκυρότητας του πρακτορείου θα πρέπει να θεωρηθεί από σήμερα βέβαιο πως θα αντιμετωπιστεί από τον αντιπολιτευόμενο πια ΣΥΡΙΖΑ ως… πογκρόμ! Αν και επικαλούνται την Αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ υιοθετούν
πλήρως αυτοκρατορική συμπεριφορά (απολυταρχική, σχολιάζουν κάποιοι), ενώ την ίδια ώρα δίνουν ακόμα και «σκονάκια» σε στρατευμένους δημοσιογράφους. Αυτή η τακτική έχει καταγραφεί ακόμα και στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατά την οποία οι έμπειροι δημοσιογράφοι χαμογελούν σκωπτικά αντιλαμβανόμενοι τι συμβαίνει.
Εκείνο που όμως θα συμβεί είναι το πιο σημαντικό. Όταν θα ξεπεζέψουν δεν θα υπάρχει χτύπημα στην πλάτη, αλλά ανώμαλη προσγείωση στην πραγματικότητα. Και οι ευκαιριακοί σύμμαχοι θα εγκαταλείψουν το καράβι που βυθίζεται σαν τα
ποντίκια που τρέχουν να σωθούν. Και τότε οι αλαζόνες του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλιπαρούν για ένα μονόστηλο…

«Κ

Αλαζονεία πριν
το ξεπέζεμα
από την εξουσία
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• Τα «θέλω» της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα του Μνημονίου είναι πολλά,
αλλά στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και στην Ηρώδου Αττικού γνωρίζουν
πολύ καλά ότι τα περιθώρια για… ταξίματα είναι εξαιρετικά περιορισμένα

Δεν γλιτώνουν
το «τσεκούρι»
οι συντάξεις...
Αποχαιρετούν στο Μαξίμου τις συντάξεις, τις συλλογικές
συμβάσεις αλλά και τις αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Τα «θέλω» της κυβέρνησης είναι πολλά, αλλά δυστυχώς για εκείνη –και τις ασθενείς ομάδες– τα περιθώρια
μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί είναι περιορισμένα…
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Κ

υβερνητικές πηγές επιμένουν πως η 21η Αυγούστου θα είναι μια
νέα μέρα, χωρίς μνημόνια, χωρίς δεσμεύσεις και με μεγαλύτερη άνεση για
την Ελλάδα. Επιμένουν επίσης
πως θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την κατάθεση του προϋπολογισμού για να δούμε αν εν τέλει θα
κοπούν οι συντάξεις, αλλά κυρίως
αν η Έφη Αχτιόγλου, υπουργός
Εργασίας, θα κάνει το… θαύμα της
με τις συλλογικές συμβάσεις και
τον κατώτατο μισθό.
Βέβαια, μέχρι τότε, αυτό που έχουμε είναι οι πράξεις που μιλούν
από μόνες τους. Από τη μία η εγκύκλιος Χουλιαράκη, με την οποία έχει ήδη κόψει το ποσό που
αντιστοιχεί στις συντάξεις από τον
προϋπολογισμό του υπουργείου.
Την εγκύκλιο έστειλε την Τετάρτη
το βράδυ σε όλα τα υπουργεία, ώστε να προετοιμάσουν τους προϋπολογισμούς τους.
Και αν μέσω διαρροών οι κυβερνώντες κάνουν λόγο για τυπική διαδικασία σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε ακόμα μέσα
στα μνημόνια και βάσει αυτών θα
πρέπει να κινηθούμε έως τον Αύγουστο. Μετά θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις και ανάλογα με τα αποτελέσματα
της οικονομίας», η ουσία παραμένει
η ίδια: επίσημα οι συντάξεις κόβο-

νται, και αν αυτό αλλάξει θα πρόκειται περί θαύματος (του πλεονάσματος κυρίως).
Πρόβλημα υπάρχει όμως και με
τις συλλογικές συμβάσεις. Σε σημείο μάλιστα που ο Γιώργος Χουλιαράκης υποχρεώθηκε να «πλαστογραφήσει» εκείνη της ΕΑΒ. Πιο
αναλυτικά, η διοίκηση και το σωματείο στην ΕΑΒ προχώρησαν
στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η χαρά όμως
κράτησε για λίγο, διότι σε αυτή αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Η
Σύμβαση αυτή συμπληρώνει και σε
καμία περίπτωση δεν καταργεί δικαιώματα των εργαζομένων που κατοχυρώθηκαν από τις προηγούμενες ΣΣΕ,
Ειδικά Πρακτικά Συμφωνίας και την
πρακτική της εταιρείας όπως εγγράφως έχει διατυπωθεί». Με τη διαφορά ότι η επισήμανση αυτή ήταν ενάντια στα συμφωνηθέντα στα
μνημόνια, καθώς κάλλιστα οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν απολεσθέντα κατά το παρελθόν προνόμια. Έτσι, μόλις έφτασε στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού –και ενώ είχε υπο-

γραφεί, οπότε πρόκειται για παραποίηση–, ο Γ. Χουλιαράκης μετέτρεψε την παράγραφο ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος της παρούσης
καταργούνται όλες οι ρυθμίσεις προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων, εκτός των ρυθμίσεων που ρητά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας εκτός εάν τα αναφερόμενα θέματα έχουν ρυθμιστεί
με νεότερες διατάξεις νόμων». Με άλλα λόγια, παραπέμπει στο απώτερο μέλλον κάποια θέματα αν και εφόσον πρώτα αλλάξουν τα δεδομένα.

Το «φάντασμα» του ΔΝΤ
Μόνο που η Έφη Αχτσιόγλου η
οποία και σηκώνει αυτό το βάρος
λόγω αρμοδιότητας, βρίσκει για ακόμα μια φορά μπροστά της το
ΔΝΤ. Αν και ισχύει πως το Ταμείο
δεν συμμετέχει επί της ουσίας στο
πρόγραμμα και αυτό είναι η βάση
της επιχειρηματολογίας των κυβερνητικών στελεχών, όχι μόνο
για τις περικοπές στις συντάξεις
αλλά και για το αφορολόγητο (και
τα δύο ήταν απαίτηση του Ταμείου), στην πραγματικότητα η Λαγκάρντ και η παρέα της είναι οι
«εκπρόσωποι» της αγοράς στην
Ελλάδα! Αν αυτοί δουν πως κάτι
πάει στραβά, τότε οι αγορές θα τιμωρήσουν τη χώρα.



Οπότε, μόνο σύσταση δεν αποτελούν τα αναγραφόμενα σε έκθεση του Ταμείου, το οποίο ζητά να
μπει «φρένο» στην επαναφορά των
συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Εν αναμονή της ειδικής έκθεσης
και της ανάλυσης βιωσιμότητος
του χρέους για τη χώρα μας (αναμένονται στα τέλη του μηνός) το
ΔΝΤ εστιάζει ευθέως στην αλλαγή
του καθεστώτος των συλλογικών
διαπραγματεύσεων από τον Σεπτέμβριο και στο ενδεχόμενο αύξησης των μισθών.
Σημειώνεται δε πως στην Ελλάδα το σχετικό κόστος εργασίας ήταν πολύ υψηλότερο από ισχυρές
χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά ακόμα και από κράτη-μέλη με πρόβλημα όπως της χώρας
μας (Πορτογαλία). Έχοντας κατρακυλήσει κατά 40% από τα δυσθεώρητα ύψη που είχε φτάσει το
2009, το σχετικό κόστος εργασίας
στη χώρα μας δεν είναι πλέον το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Η Ιταλία έχει ξεπεράσει ελαφρώς την
Ελλάδα, αλλά το κόστος είναι ακόμα στο ίδιο ύψος με εκείνο της Ι-

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ –ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΣΥΣΤΑΣΗ– ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΑ ΝΑ ΜΠΕΙ «ΦΡΕΝΟ»
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

σπανίας.
Στο κεφάλαιο «συστάσεις» για
την Ελλάδα, το ΔΝΤ τονίζει:
• Διατηρήστε και επεκτείνετε
περαιτέρω της ελαστικότητα των αγορών
• Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα στην αγορά υπηρεσιών και
προϊόντων
- Βελτιώστε το επιχειρηματικό
περιβάλλον.
Ειδικά για τους μισθούς, τονίζει
ότι «η μεταρρύθμιση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων του 2011 θα αντιστραφεί (αρχίζοντας από τον Σεπτέμβριο του 2018), αυξάνοντας τους κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα».
Συστήνει να μην ανατραπούν τα
μέτρα στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των μεταρρυθμίσεων των συλλογικών
διαπραγματεύσεων.
Επισημαίνει επίσης τις εξελίξεις στο μέτρο των ομαδικών απολύσεων και στο κατώτατο όριο απαρτίας για κήρυξη απεργίας, και
συστήνει την ευθυγράμμιση του
πλαισίου ομαδικές απολύσεις και
βιομηχανικές ενέργειες με τις «βέλτιστες πρακτικές» των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ενδείξεις είναι κατά των κυβερνητικών σχεδιασμών με κίνδυνο το αφήγημα περί εξόδου από τα μνημόνια (και όχι την κρίση) να κινδυνεύει να αποδειχθεί ψευδεπίγραφο.
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• Οι διαδηλωτές για το Μακεδονικό είτε είναι ακροδεξιοί
ή τα «παίρνουν» από επιχειρηματίες
• Οι κληρικοί διαδηλώνουν λόγω Πατριαρχείου
• Ο Ιβάν –αν κάνει νύξη για τις Πρέσπες– τα «πήρε» από τους Ρώσους
ΕΛΕΟΣ!!
Εδώ και έξι σεζόν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX κάνει θραύση το
σίριαλ «The Americans».
Ο κορμός του σεναρίου περιγράφει τις περιπέτειες
δύο πρακτόρων της KGB,
που υποδυόμενοι τους παντρεμένους Αμερικανούς
έχουν «φυτευτεί» από τη
Μόσχα στα προάστια της
Ουάσινγκτον αναλαμβάνοντας επικίνδυνες κατασκοπικές αποστολές για
χάρη της «μαμάς Ρωσίας».
Ένα αντίστοιχο –όχι βέβαια τόσο… καλογραμμένο, αλλά πολύ «βολικό»
πολιτικά– σίριαλ εξελίσσεται τις τελευταίες 15 ημέρες στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα.

O

λα ξεκίνησαν από όταν η εφημερίδα
«Καθημερινή» αποκάλυψε ότι η Αθήνα
απέλασε δύο Ρώσους διπλωμάτες και απαγόρευσε
την είσοδο στην Ελλάδα άλλων
δύο. Ο λόγος; Ότι και οι 4 ενεργούσαν παράνομα κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Την ίδια ώρα ξεκινούσε (και συνεχίζεται μέχρι σήμερα) ένα γαϊτανάκι
διαρροών για το ποιοι είναι οι κατάσκοποι και κυρίως τι ήθελαν να
επιτύχουν. Η επίσημη κυβερνητική θέση όπως αυτή εκφράστηκε από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου είναι ότι πράγματι διαπιστώθηκαν συμπεριφορές που αποσκοπούσαν στην εμπλοκή των
Ρώσων διπλωματών αναφορικά
με το ονοματολογικό των Σκοπίων.
Αρκεί η κυβερνητική επιβεβαίωση για να υιοθετήσει κάποιος apriori –και σε ποια έκταση άραγε;–
τα καταγγελλόμενα, ειδικά όταν η
Μόσχα αρνείται μετ’ επιτάσεως τις
κατηγορίες και εκδικείται την Αθήνα με το ίδιο νόμισμα;
Αν κάποιος περιμένει να δει ατράνταχτες αποδείξεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε ένα διπλωματικό θρίλερ α-λά Τζέιμς Μποντ,
γεμάτο κατασκόπους, απόπειρες
χρηματισμού αξιωματούχων, ακόμη και βουλευτών όπως έγραψε

Βολεύουν οι Ρώσοι
«κατάσκοποι»...
(τον ΣΥΡΙΖΑ)
φιλοκυβερνητικό έντυπο, απελάσεις και ποιος ξέρει τι άλλο, έχει εξωπραγματικές απαιτήσεις. Αντιθέτως, καθ’ όλα ρεαλιστικό είναι
να σκεφτεί ο ίδιος άνθρωπος ότι
τα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται στο
κέντρο του τριγώνου Ουάσινγκτον
- Μόσχας - Αθήνας, με κάθε μία από τις «γωνίες» του γεωπολιτικού
σχήματος να προσδοκά και να επιδιώκει την ικανοποίηση διαφορετικών συμφερόντων.

Ρωσικές φλύκταινες και
αμερικάνικο come back
Είναι πασιφανές ότι η «φαεινή»(;)
ιδέα του Αλέξη Τσίπρα να λύσει
την 25ετή διένεξη της Ελλάδας με
τα Σκόπια για το ονοματολογικό
χάλασε τη… σούπα του Κρεμλίνου,
που οσμιζόμενο λύση άρχισε να
βγάζει φλύκταινες. Με τη συμπε-

φωνημένη αλλαγή του ονόματος
της πΓΔΜ, τα Σκόπια αργά ή γρήγορα θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ
και της Ε.Ε., και η Ρωσία βλέπει να
χάνει κάθε έρεισμα στην περιοχή,
μένοντας προς ώρας μόνο με τη
Σερβία. Μία Σερβία, όμως, που
περικυκλωμένη από χώρες που έχουν δεθεί στο άρμα της Ε.Ε. δέχεται πιέσεις να εναγκαλιστεί τη
Δύση, εγκαταλείποντας τον σύμμαχο Πούτιν.
Αντίθετα, η αστερόεσσα μοιάζει
να έχει βρει στην περιοχή έναν απρόσμενο σύμμαχο να την... ανεμίσει! Όταν στην έναρξη της πρωθυπουργικής του θητείας ο Αλέξης
Τσίπρας κρατούσε το… χέρι του
Παναγιώτη Λαφαζάνη και οι δύο
πρώην σύντροφοι αναζητούσαν τη
σωτηρία της πατρίδας στο «ξανθό
γένος» των Ρώσων, ουδείς φαντα-

ζόταν την οβιδιακή μεταμόρφωση
του πρώτου που ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Απλώς να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα πολλοί άκουσαν
αλλά λίγοι έδωσαν σημασία στον
Μάθιου Νίμιτς που ακριβώς ένα
χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 2017,
είχε πει ότι βλέπει όχι μόνο «ευκαιρίες» για επανέναρξη των συνομιλιών Ελλάδας - ΠΓΔΜ αλλά
και «πιθανές λύσεις». Ακόμη λιγότεροι έδωσαν σημασία όταν στα τέλη Νοέμβρη - αρχές Δεκέμβρη του
2017 έγινε (και δημόσια) εμφανής
η πρόθεση του «θείου Σαμ» να επανενεργοποιηθεί στην περιοχή.
Υψηλοί αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον έλεγαν, μάλιστα, επί λέξει ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν «υψηλή προτεραιότητα για τις
ΗΠΑ», με τους υπουργούς Εξωτερικών όχι μόνο των Σκοπίων, αλ-

λά και της Αλβανίας, του Κοσσυφοπεδίου, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να περνούν την ίδια περίοδο τις πύλες του Λευκού Οίκου
για… briefing!
Πάντως, οι εν Ελλάδι πιο μυημένοι στα γεωπολιτικά-οικονομικά
παίγνια δεν περίμεναν τα παραπάνω για να πειστούν ότι οι Αμερικανοί θα παρακολουθούν πλέον στενά ΚΑΘΕ εξέλιξη που λαμβάνει
χώρα στην περιοχή και θα αποτελεί δυνητικό αγκάθι για τους σχεδιασμούς τους. Τρανό παράδειγμα
η μεταβίβαση του 67% του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης
(ΟΛΘ) σε κοινοπραξία στην οποία
συμμετέχει ο ομογενής εκ Ρωσίας
επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης.
Μήνες πριν η αποκρατικοποίηση
πάρει σάρκα και οστά, οι ΗΠΑ μέσω δημοσιευμάτων, των διαρροών και δηλώσεων όπως του πρέσβη Τζέφρι Πάιατ έθεταν ανοιχτά
αιχμές για τη διαφάνεια της συναλλαγής και την πηγή της χρηματοδότησης. Και αν ο ΟΛΘ χάθηκε, η
Ουάσινγκτον δεν διανοείται ότι θα
χάσει τα στοιχήματα της αποκρατικοποίησης των λιμανιών της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης,
που ακολουθούν στη λίστα και θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τα
οικονομικά συμφέροντα του μεγάλου συμμάχου στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού.

Βούτυρο στο ψωμί
και σημαία ευκαιρίας
για το Μαξίμου
Ο τρίτος της γεωπολιτικής παρτίδας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένω, είναι ξεκάθαρο ότι είδε
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ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, για
αυτό και η απόφαση για απέλαση
λήφθηκε άμεσα σε αντίθεση με το
παρελθόν οπότε οι πληροφορίες
έρχονταν από αλλού και η Ελλάδα
περιοριζόταν σε συστάσεις.
Μα αν υπάρχουν αδιάσειστα
στοιχεία, τέτοια που να μην μπορεί
κανείς να τα αμφισβητήσει, γιατί από την κυβέρνηση δεν προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες;
Ειδικά όταν υποστηρίζουν πως ο
κοριός της ΕΥΠ έχει καταγράψει
και συζητήσεις που εμπλέκουν και
κορυφαίους επιχειρηματίες; Αλλά
περιορίζονται να διαρρέουν μέσω
δημοσιευμάτων πως «αν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες δικαστικών
διώξεων μια τέτοια εξέλιξη θα τίναζε
στον αέρα τις ελληνορωσικές σχέσεις», ενώ την ίδια ώρα εξηγούν
πως «η εμπλοκή τεσσάρων επιχειρηματικών παραγόντων που συνδέονται
με το ρωσικό λόμπι στη διακίνηση
μαύρου χρήματος τεκμηριώνεται με απόλυτο τρόπο, όπως επίσης και το
πάρτι που στήθηκε με τη χρηματοδότηση διαφόρων Μητροπολιτών»;

Με συνταγή Novartis;
στα παραπάνω μία σημαία ευκαιρίας να αναρτάται στον ιστό του ραγισμένου πολιτικού καταρτιού της.
Με την κυβερνητική πλειοψηφία να συρρικνώνεται λόγω των
χειρισμών της στο Σκοπιανό και τη
Συμφωνία των Πρεσπών, τον συγκυβερνήτη Πάνο Καμμένο να
προβαίνει στην παγκόσμια πρωτοτυπία να μην αποσύρει την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση
ΤΩΡΑ που υπέγραψε τη Συμφωνία
αλλά να υπόσχεται ότι θα το κάνει
όταν θα έρθει η συμφωνία στη
Βουλή, και τα γκάλοπ να δείχνουν
υψηλά ποσοστά λαϊκής δυσαρέσκειας και αντίθεσης στην παραχώρηση του ονόματος «Βόρεια
Μακεδονία» στα Σκόπια, η υπόθεση κατασκοπίας έπεσε στην Ηρώδου Αττικού ως μάννα εξ ουρανού.
Ήδη από την προ συμφωνίας εποχή των συλλαλητηρίων, το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης «έχτιζε» την άμυνά του πάνω στο μύθευμα ότι οι συμμετέχοντες στις λαοσυνάξεις είναι κατά
βάσει ακροδεξιά και φασιστικά
στοιχεία. Όταν, λοιπόν, οι αποκαλύψεις για τη δράση των 4 Ρώσων
διπλωματών περιείχαν και την παράμετρο ότι η Μόσχα φέρεται να
δωροδοκούσε αξιωματούχους,
κληρικούς, οι οποίοι με τη σειρά
τους θα πυροδοτούσαν τις λαϊκές
αντιδράσεις και έτσι θα εμποδιζόταν η συμφωνία, η νέα επιχειρηματολογία ήταν έτοιμη: οι συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια δεν είναι αγνοί και άδολοι πατριώτες,
αλλά υποκινούμενα πιόνια μιας
κάστας συμφερόντων που θέλουν
με κάθε τρόπο να ρίξουν τη συγκυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. από
την εξουσία.
Η αλήθεια είναι ότι ενώ η παράμετρος της δωροδοκίας ήταν
γνωστή από την πρώτη στιγμή που
το θέμα βγήκε στον αφρό της επικαιρότητας, οι κυβερνητικοί δημοσιολόγοι δεν έσπευσαν να υιοθετήσουν άμεσα την εκδοχή περί
πληρωμένων φωνασκούντων. Αρχίζουν να το ψελλίζουν τις τελευταίες ημέρες στελέχη, όπως ο διευθυντής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ,
Κώστας Ζαχαριάδης, που... υπέθεσε ότι «δίπλα στους φιλήσυχους
και δημοκράτες πολίτες, οι οποίοι διαδήλωναν σε αυτές τις διαδηλώσεις,
κάποιοι οι οποίοι δημιουργούσαν θόρυβο, ένταση, έλεγαν ακρότητες, μιλούσαν για προδοσίες, για εθνικές
μειοδοσίες, ίσως να μην ήταν τόσο αγνοί πατριώτες, ίσως μερικοί από αυτούς να “τα έπαιρναν”».

Καλό το «παραμύθι»,
αλλά να βρούμε και τον...
δράκο
Ανεξαρτήτως του πώς θα εξελιχθεί
η υπόθεση σε διπλωματικό επίπεδο (σ.σ. το ρωσικό ΥΠ.ΕΞ. διαμήνυσε ότι οι απελάσεις είναι αποτέλεσμα πιέσεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα, το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ. ανταπάντησε ότι η Μόσχα δείχνει ασέβεια
προς την Αθήνα, ενώ ακυρώθηκε
και επισήμως η προγραμματιζόμενη επίσκεψη Λαβρόφ στην Ελλάδα) και βασισμένοι στα όσα –πολύ
λίγα– γνωρίζουμε επί της ουσίας,
δεν θα αργήσει η στιγμή που η κυβέρνηση θα έρθει αντιμέτωπη με
την υποχρέωση να διευκρινίσει όλα εκείνα τα σκοτεινά σημεία της

αφήγησης που κατά το κοινώς λεγόμενο δεν «κολλάνε» με τη λογική. Γράφτηκε για παράδειγμα στον
φίλα προσκείμενο στην κυβέρνηση Τύπο (βλ. «Documento» την
προηγούμενη Κυριακή και
«KONTRA News» την περασμένη
Τετάρτη) για εξαγορά βουλευτών
των ΑΝ.ΕΛ. με «ταρίφα» που άγγιζε έως και το €1.000.000 ευρώ
προκειμένου οι τελευταίοι να ρίξουν την κυβέρνηση!
Και γιατί –αναρωτιούνται οι
«κακοπροαίρετοι»– προσεγγίστηκαν προς εξαγορά μόνο οι βουλευτές των ΑΝ.ΕΛ.; Οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι τόσο ηθικοί
που ουδείς σκέφτηκε έστω να τους
βολιδοσκοπήσει; Ή μήπως οι
ΑΝ.ΕΛ. έχουν γίνει βαρίδι και
προσπαθούν οι μυθιστοριογράφοι
να τους απαξιώσουν εντελώς; Υπονοείται, μήπως, κάτι για τον ένα
και μοναδικό βουλευτή των
ΑΝ.ΕΛ. που διαχώρισε τη θέση
του και πλέον ακολουθεί αυτόνομη πορεία;
Επομένως, πολύ εύστοχα τονίζεται από τη Νέα Δημοκρατία πως
«είναι απαράδεκτο για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα η κυβέρνηση να αρκείται
σε διαρροές και η μόνη πληροφόρηση που έχουν οι πολίτες και τα πολιτικά κόμματα να προκύπτει από πληροφορίες των ΜΜΕ και απροσδιόριστες
πηγές. Η Ν.Δ. έχει ζητήσει από την
κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή.
Πόσο μάλλον όταν ορισμένα από τα
πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση είχαν μέχρι πρότινος προνομιακές σχέσεις με στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ.».
Σε κάθε περίπτωση, περίεργο

είναι και το γεγονός πως μέχρι σήμερα δεν έχει συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή της Βουλής ώστε να
υπάρξει ενημέρωση. Τόσο περίεργο, που επιτρέπει ερμηνείες για το
τι πραγματικά έχει συμβεί.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών
Γιάννης Αμανατίδης υποστηρίζει ότι η αποκάλυψη έγινε από τις

Η όλη υπόθεση αναδύει μία οσμή
που προσομοιάζει έντονα με την υπόθεση Novartis: προαναγγελία
διώξεων και διαρροή πληροφοριών μέσω φίλων εκδοτών, απόπειρα διασποράς υπονοιών ότι «κάποιοι τα παίρνουν», αλλά επί της ουσίας ουδέν πέρα από κουκουλοφόρους μάρτυρες, οι οποίοι δεν κατάφεραν καν να υποστηρίξουν μέχρι
τέλος ένα ψέμα. Αυτό το κακό
προηγούμενο με το σκάνδαλο του
αιώνα, όπως έσπευσαν κάποιοι να
πουν για να διαψευστούν αμέσως,
επιτρέπει σήμερα σε πολλούς να
αμφισβητούν τη δράση των Ρώσων «κατασκόπων» τουλάχιστον
στον υπερθετικό βαθμό που υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου, μιας
και έτσι βολεύει καλύτερα τους ενοίκους του. Αν έχουν συμβεί αυτά
με την εμπλοκή Ελλήνων επιχειρηματιών και εκπροσώπων του κλήρου, τα αδικήματα είναι πολλά: από
διακίνηση μαύρου χρήματος μέχρι
εθνική προδοσία. Και καμία διπλωματική σχέση (ακόμα και με τη
Ρωσία, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα) δεν μπαίνει στην πλάστιγγα με την πατρίδα. Εκτός αν στην
κυβέρνηση τρέμουν πως μια εισαγγελική παρέμβαση θα ξεσκέπαζε το
παραμύθι.
Έτσι παίζουν το παιχνίδι των εντυπώσεων και των παρατάσεων,
ώστε το θέμα να ξεφτίσει όταν δεν
θα χρειάζεται άλλο και να ξεθυμάνει. Εκτός και αν προκύψει η ανάγκη να ελεγχθεί κάποιος επιχειρηματίας, οπότε ίσως να δούμε και
γραμμένους διαλόγους των «υποκλοπών». Τους οποίους όμως ουδείς ποτέ θα ακούσει. Και θα μείνει
η απορία, πού τελειώνει η είδηση
και πού αρχίζει το μυθιστόρημα…
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• Θέλει να προχωρήσει σε έναν εκλογικό ανασχηματισμό με άνοιγνα
στην Κεντροαριστερά, να υλοποιήσει εξαγγελίες για τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλα
αυτά να συμβούν σε κλίμα πολιτικής ηρεμίας

Τα 2 σχέδια Τσίπρα
(…μέχρι τη ΔΕΘ)
Δύο σενάρια βρίσκονται στους σχεδιασμούς του Αλέξη
Τσίπρα και μέχρι τη ΔΕΘ. Με δεδομένο πως ακόμα είναι
νωρίς ώστε να κλειδώσουν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη, περιορίζεται στο να επανασχεδιάσει το υπουργικό του σχήμα αλλά κυρίως αναζητά την ιδανική στιγμή για τις ανακοινώσεις.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Ο

ι σκέψεις του Αλέξη
Τσίπρα για το επόμενο διάστημα δεν
είναι κρυφές. Θέλει
έναν εκλογικό ανασχηματισμό, εξαγγελίες που θα
μπορεί να υλοποιήσει για τη Θεσσαλονίκη και πολιτική ηρεμία. Αυτά τα γνωρίζουν όλοι οι συνεργάτες του στο Μέγαρο Μαξίμου.
Με ελάχιστους, όμως, συζητά το
χρονοδιάγραμμα των κινήσεών
του έτσι ώστε να μην προκαλέσει
αναστάτωση στο υπουργικό συμβούλιο, ειδικά στο παραπέντε της
μεγάλης φιέστας που ετοιμάζεται
με αφορμή το τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο. Εκτός του Θανάση Καρτερού και του Νίκου
Παππά, ελάχιστοι είναι εκείνοι
που γνωρίζουν λεπτομέρειες.
Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε εκλογικό ανασχηματισμό
στο τέλος του καλοκαιριού ή ακόμα
και μετά την έκθεση του ΔΕΘ. Αυτός ο σχεδιασμός όμως αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα: τον
χρόνο. Είτε γινόταν στα τέλη Αυγούστου είτε στα μέσα Σεπτεμβρίου
οι νέοι υπουργοί θα έπρεπε να ακολουθήσουν ένα ασφυκτικό πρόγραμμα ώστε να αναλάβουν αρχικά καθήκοντα, να ενημερωθούν
και κυρίως να τρέξουν τα «θέλω»
του πρωθυπουργού μέχρι τον
Μάιο. Γιατί θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες οι εθνικές εκλογές
ταυτόχρονα με τις αυτοδιοικητικές
και τις εθνικές, μολονότι υπάρχουν ακόμα εκείνοι που ζητούν να

εξαντληθεί η τετραετία ως δείγμα
πολιτικής σταθερότητας. Παρ’ όλα
αυτά, ακόμα και εκείνοι αναγνωρίζουν την επικινδυνότητα μιας τέτοιας απόφασης παρά μόνο αν καταφέρουν κάποιο αξιοσημείωτο επίτευγμα στην οικονομία. Αυτό όμως δεν το θεωρεί πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας.
Το σενάριο αυτό σκοντάφτει σε
ένα ακόμα πρόβλημα: αν συμβεί το
ατύχημα που διακαώς επιθυμεί η
αντιπολίτευση και οι κάλπες στηθούν νωρίτερα, η κυβέρνηση θα
μείνει μόνο με τις εξαγγελίες και
χωρίς απτά αποτελέσματα. Οπότε
όλα δείχνουν στο άλλο σενάριο.

Θερινός ανασχηματισμός
Οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν πως
ο ανασχηματισμός θα προηγηθεί

της 20ής Αυγούστου. Έτσι, αφενός
οι νέοι υπουργοί θα έχουν χρόνο
για να ενημερωθούν και να αναλάβουν κανονικά, ενώ σε επικοινωνιακό επίπεδο ο ανασχηματισμός
δεν θα επισκιάσει τους εορτασμούς. Επιπλέον, το νέο υπουργικό σχήμα θα είναι ετοιμοπόλεμο
στη ΔΕΘ όχι να αναλάβει δράση απλά, αλλά να υλοποιήσει άμεσα έχοντας προετοιμάσει ακόμα και τις

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ

ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

νομοθετικές παρεμβάσεις όπου απαιτηθούν ήδη από τον Αύγουστο.
Ο ιδανικότερος χρόνος για μια
τέτοια ανακοίνωση φαντάζει η
πρώτη κιόλας βδομάδα του Αυγούστου και σίγουρα πριν από τις
8 του μήνα. Με τον 15αύγουστο να
βυθίζει τη χώρα στη… ραστώνη,
θα έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τις πρώτες κινήσεις.
Επιπλέον, εν μέσω καλοκαιρι-

ού ο πρωθυπουργός θα ανακινήσει την πολιτική σκηνή, φέρνοντας
στο προσκήνιο νέα πρόσωπα, αλλάζοντας τις ισορροπίες και δείχνοντας πως εκείνος είναι το… αφεντικό! Μάλιστα ο ανασχηματισμός εικάζεται πως θα έχει και
χρώμα πράσινο στοχεύοντας σε
άλλοτε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που
πλέον έχουν αποκλειστεί από το
ΚΙΝ.ΑΛ.. Το όνομα της Μαριλίζας
Ξενογιαννακοπούλου, η οποία έχει υπάρξει και γραμματέας στη Χαριλάου Τρικούπη, διαδίδεται ευρέως και έχει τη σημασία του μιας και
πρόκειται για στενή συνεργάτιδα
στο παρελθόν του Γιώργου Παπανδρέου ο οποίος όσο και αν ενοχλεί να το ακούν διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στο ΚΙΝ.ΑΛ..
Για τον Αλέξη Τσίπρα ο ανασχηματισμός θα είναι η χρυσή ευκαιρία για άνοιγμα στην κεντροαριστερά, επιλέγοντας μάλιστα πρόσωπα τέτοια τα οποία έχουν τη
σφραγίδα της σοβαρότητας. Μια τέτοια κίνηση εκτιμάται πως θα αποφέρει κέρδη τόσο από τον χώρο
του ΚΙΝΑΛ (προετοιμάζοντας παράλληλα και το έδαφος για μια μετεκλογική συνεργασία πάνω σε μια
προγραμματική βάση), αλλά και
του Ποταμιού το οποίο οδεύει με
μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση.
Μάλιστα, κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου θεωρούν πως κάποια από τα
εν ενεργεία στελέχη του κόμματος
του Σταύρου Θεοδωράκη θα επιχειρήσουν να πιαστούν από το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ για να επιβιώσουν.
Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει πολύ καλά πως δεν μπορεί να
περιμένει ψήφους από τα αριστερά, μιας και ο πόλεμος που δέχεται
λόγω μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ στο
κέντρο είναι ανηλεής! Τόσο από το
ΚΚΕ όσο και από τους άλλοτε συντρόφους (Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου κτλ).
Όσον τώρα αφορά την ονοματολογία, το μήνυμα που θέλει να
περάσει ο πρωθυπουργός είναι αφενός της διεύρυνσης και αφετέρου της ενότητας. Οπότε δεν θα
πρέπει να εκπλήξει κανέναν στελέχη που σήμερα βρίσκονται θεωρητικά στην εσωκομματική αντιπολίτευση (π.χ. Νίκος Φίλης) να αναλάβουν κάποιο υπουργείο. Μόνοι
ακούνητοι εκτός της Έφης Αχτσιόγλου και του Νίκου Παππά
θα πρέπει να θεωρούνται όσοι
βρίσκονται στα οικονομικά υπουργεία, δηλαδή ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Γ. Χουλιαράκης.
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• Το Βερολίνο ακυρώνει τους ισχυρισμούς του Μαξίμου ότι είχε προηγηθεί
συνεννόηση Τσίπρα - Μέρκελ για το μέτρο της αναστολής αύξησης του ΦΠΑ σε
συγκεκριμένα νησιά που σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος

Κυβερνητικά
ψέματα
ΠΑΝΤΟΥ!!!
Δεύτερη φύση της κυβέρνησης έχει γίνει το ψέμα, με το οποίο επιχειρούν να καλύψουν την ανεπάρκειά τους σε κάθε επίπεδο. Χωρίς δείγμα αιδούς το ψέμα χρησιμοποιείται από τις διακρατικές σχέσεις μέχρι
την εξωτερική πολιτική αλλά και τις εγχώριες υποσχέσεις. Ξεχνώντας
πως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Ο

ι πλέον έμπειροι υποστηρίζουν πως ακόμα
και αν μας πιάσει το
ταίρι μας τη στιγμή
της απιστίας, η μόνη
σωστή απάντηση είναι «δεν είναι αυτό
που νομίζεις». Στην κυβέρνηση το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα: σε
κάθε γκάφα προσπαθούν να πείσουν πως όχι μόνο δεν είναι αυτό
που βλέπουμε, αλλά ότι έχει συμβεί
κάτι άλλο. Μόνο που το ψέμα θέλει
μαεστρία την οποία προφανώς και
δεν κατέχουν, με αποτέλεσμα όχι
μόνο να διασύρονται εκείνοι αλλά να
διασύρουν και τη χώρα διεθνώς αντί να αναλάβουν τις ευθύνες που
τους αναλογούν.
Τελευταίο χτύπημα για την κυβέρνηση είναι η γερμανική δήλωση
που ακύρωσε τους ισχυρισμούς του
Μεγάρου Μαξίμου ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση Τσίπρα - Μέρκελ
για το μέτρο της αναστολής αύξησης
του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα νησιά
που σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος.
Και αν η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν φιλολαϊκή, το ψέμα με το
οποίο την έντυσαν ήρθε να την ακυρώσει. Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή η ίδια η Γερμανίδα καγκελάριος αναφέρθηκε στο «πάγωμα»
του ΦΠΑ στα νησιά που υποδέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες, δηλώνοντας πως δεν μίλησε με
τον Αλέξη Τσίπρα πριν από την α-

νακοίνωση του σχετικού μέτρου.
«Πρέπει να συνεχίζουμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο», είπε η κα
Μέρκελ αναφερόμενη στη μεταμνημονιακή εποπτεία.
Η κα Μέρκελ διέψευσε με τον
πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον
συμψηφισμό ανάμεσα στην επαναπροώθηση των προσφύγων με τη
διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ σε συγκεκριμένα νησιά της Ελλάδος, λέγοντας πως «δεν συνδέουμε τα δύο.
Αυτό δεν θα ήταν καλό για κανέναν από
τους δυο μας. Βρέθηκε τρόπος να εξισορροπηθεί αυτή η αλλαγή», και υπενθύμισε πως η αλλαγή στο τρέχον
ελληνικό πρόγραμμα θα περάσει τον
Αύγουστο και από το γερμανικό Κοινοβούλιο. Στους ελληνικούς ισχυρισμούς είχε αναφερθεί ήδη στις 4 Ιουλίου και δημοσίευμα της «Die
Welt», από την οποία διαβάζουμε:
«Η μονομερής ενέργεια του Αλέξη Τσίπρα ωστόσο δεν άρεσε στους Ευρωπαίους εταίρους. Σύμφωνα με διαπραγμα-

τευτικούς κύκλους της ΕΕ, το ζήτημα ετέθη στην ελληνική αντιπροσωπία στην
ομάδα εργασίας του Eurogroup τη Δευτέρα. Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας απάντησαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τα σχέδια για διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στην καγκελάριο και έμεινε με την εντύπωση ότι η κα Μέρκελ τα
αποδέχθηκε. Η Γερμανίδα καγκελάριος
ωστόσο θεωρεί ότι απλά άκουσε και δεν
συμφώνησε, ισχυρίζονται διαπραγματευτικοί κύκλοι της ΕΕ».
Προφανώς το παραπάνω ρεπορτάζ δεν στάθηκε αρκετό, υποχρεώνοντας την Άνγκελα Μέρκελ να τοποθετηθεί επί του θέματος αποκαλύπτοντας τη δυσάρεστη για την ελληνική κυβέρνηση αλήθεια.

Η αναλήθεια
για την (ακυρωμένη)
επίσκεψη Λαβρόφ
Τις προηγούμενες μέρες, με ένα
ψέμα επιχείρησε και το υπουργείο
Εξωτερικών να αντιμετωπίσει την
κρίση με τη Ρωσία. Με αφορμή
την ακύρωση της επίσκεψης Λαβρόφ το φθινόπωρο, σχολιάστηκε πως η Ελλάδα δεν τον κάλεσε
αλλά εκείνος ήθελε να έρθει!

Θα μπορούσε να είναι και έτσι,
μόνο που δεν είναι. Την Πέμπτη το
ΥΠΕΞ με ανακοίνωση σχολίαζε
πως ο κ. Λαβρόφ είναι καλοδεχούμενος στη χώρα μας, διευκρινίζοντας ότι «το αίτημα της επίσκεψης του κ. Λαβρόφ είχε διατυπωθεί
από τη ρωσική πλευρά». Η διάψευση ήρθε ευθύς αμέσως από τη ρωσική πρεσβεία και μάλιστα με στοιχεία που δείχνουν πως ήταν ο ίδιος ο Νίκος Κοτζιάς, που στις 13
Ιουνίου, κατά την επίσκεψή του
στη Μόσχα είχε αναφέρει ότι «επιβεβαιώσαμε την πρόσκληση στον ομόλογό μου να έρθει στην Αθήνα τον
Σεπτέμβριο για να προετοιμάσουμε το
ταξίδι του Πρωθυπουργού της Ελλάδας εδώ στη Μόσχα».
Η ρωσική πρεσβεία δημοσίευσε ανάρτηση στον λογαριασμό της
στα κοινωνικά δίκτυα που ανέφερε: «Δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Ν. Κοτζιά, μετά το
πέρας της συνάντησής του με τον ομόλογό του της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
S.
Lavrov
(Μόσχα,
13.06.2018): “Επιβεβαιώσαμε την
πρόσκληση στον ομόλογό μου να έρθει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο”». Αν

O N. KΟΤΖΙΑΣ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ

ΟΤΙ Ο ΣΕΡΓΚΕΙ ΛΑΒΡΟΦ «ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΕ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΕΝΩ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΙΧΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

και λίγο αργότερα η ανάρτηση αποσύρθηκε ώστε να πέσουν οι τόνοι, το ψέμα τού επικεφαλής της
ελληνικής διπλωματίας είχε αποκαλυφθεί.
Παλαιότερα, η Ρωσική πρεσβεία είχε δημοσιεύσει tweet με
δηλώσεις της εκπροσώπου του
ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρίας Ζαχάροβα, που αναφερόταν στην πρόσκληση του κ. Κοτζιά:
«Ζαχάροβα: ότι αφορά την επίσκεψη του Υπ.Εξ. της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόβ στην Ελλάδα – έχουμε την πρόσκληση που απέστειλε ο Υπ.Εξ. Νίκος Κοτζιάς, αλλά δεν απαντήσαμε σε
αυτήν ακόμα».
Στην προσπάθεια να μαζέψουν
τη ζημιά που είχε γίνει, πηγές του
υπουργείου Εξωτερικών επιμένουν
ότι ο κ. Λαβρόφ είχε ζητήσει να επισκεφθεί την Ελλάδα, εξηγώντας
ότι η πρόσκληση που του απηύθυνε
ο κ. Κοτζιάς ήταν θέμα διπλωματικό. Στα παραπάνω ψέματα θα πρέπει να προστεθούν και εκείνα που
προσφέρονται για εσωτερική κατανάλωση: από την ακύρωση της περικοπής στις συντάξεις, που όμως
προχωράει κανονικά με την ελπίδα
ότι κάτι θα αλλάξει στο παραπέντε,
μέχρι το μεγαλύτερο ψέμα αυτής
της κυβέρνησης: την έξοδο από τα
μνημόνια. Με το δημόσιο χρέος να
εκτινάσσεται (σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Παρασκευής), αλλά
κυρίως με τα μνημόνια να έχουν
προϋπογραφεί για τις επόμενες δεκαετίες.
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Για φάκα του ΣΥΡΙΖΑ με τα
σενάρια για τετραπλές
κάλπες τον Μάιο του 2019
κάνει λόγο ο βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας στη
Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, στη συνέντευξη που παραχώρησε
στην «Α». Χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ιδεολογικά
«ευλύγιστο» και λάτρη του
τακτικισμού, ο άλλοτε υπουργός Μακεδονίας Θράκης θεωρεί απαράδεκτη και εθνικά επιζήμια τη
συμφωνία των Πρεσπών
και εκτιμά ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές όποτε
κι αν γίνουν αυτές «ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».
• Κύριε Καράογλου, τις τελευταίες εβδομάδες, μετά και την
τροπολογία 16 βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ για την επίσπευση των
δημοτικών εκλογών, «μυρίζει» τετραπλές κάλπες τον Μάιο του
2019. Πώς αξιολογείτε αυτό το
σενάριο;
«Γνωρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκτός από εθνικός… διχαστής είναι “ευλύγιστος” ιδεολογικά και λάτρης του τακτικισμού, είμαι πεπεισμένος ότι τα σενάρια περί τετραπλών εκλογών τον Μάιο
είναι μια προσπάθεια του Μεγάρου
Μαξίμου να μας δείξει το δέντρο, ώστε
να χάσουμε το… δάσος. Δεδομένου ότι
οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι πολύ
πιθανό να γίνουν μέχρι τον ερχόμενο
Μάιο, στη Νέα Δημοκρατία βλέπουμε
καθαρά τη… φάκα και δεν… τσιμπάμε
το δόλωμα. Γι’ αυτό, άλλωστε, δεν συμμετέχουμε στο θέατρο του παραλόγου
που στήνει το δίδυμο της συμφοράς
Τσίπρα-Καμμένου, στο οποίο κυριαρχούν κάλπες, ακραία πόλωση και θεωρίες συνωμοσίας. Είναι προφανές ότι ο
πρωθυπουργός αναζητά απεγνωσμένα
τρόπους και ημερομηνία διαφυγής.
Γνωρίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία
της κοινωνίας έπαψε να τον εμπιστεύεται και δεν χωρά καμία αμφιβολία πως
θα επιχειρήσει μια… περήφανη ηρωική
έξοδο μήπως και σώσει ό,τι σώζεται από
το “τσαλακωμένο” πολιτικό του προφίλ.
Είτε προσπαθήσει, λοιπόν, να αποδράσει τον Μάιο, είτε τον Οκτώβριο, εμείς
ως Νέα Δημοκρατία είμαστε έτοιμοι. Έ-
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• «Έχουν χαρακτηρίσει το 75% του ελληνικού λαού που διαφωνεί με τη συμφωνία
στις Πρέσπες, ακροδεξιούς και τους κληρικούς χρηματοδοτούμενους. Ντροπή τους…»
λέει ο βουλευτής της Ν.Δ. στη Β’ Θεσσαλονίκης

«Πόσα “παίρνουν”
για να
ξεπουλήσουν
τη Μακεδονία;»
χουμε πρόγραμμα, σχέδιο και τρόπο να
επαναφέρουμε την κανονικότητα στη
χώρα».
• Τα εθνικά θέματα ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Πρώτα ήταν το
Σκοπιανό, τώρα το Αλβανικό. Θεωρείτε ότι οι εξελίξεις στα εθνικά
ζητήματα μπορούν να δρομολογήσουν έκτακτες πολιτικές καταστάσεις;
«Πρώτα από όλα θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετώπισε
το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων
με προχειρότητα, μικροκομματική διάθεση, ιδεοληψία και εθνομηδενισμό.
Ποτέ ξανά στο παρελθόν Έλληνας πρωθυπουργός δεν επέτρεψε στον Σκοπιανό
ομόλογό του να πανηγυρίσει ως “Μακεδόνας”, πόσω μάλλον να υπογράψει
την απαράδεκτη και εθνικά επιζήμια
συμφωνία των Πρεσπών, την οποία η
κυβέρνηση έχει το θράσος να προσπαθεί να μας πείσει ότι πρόκειται για μεγάλη ιστορική και διπλωματική νίκη. Ως
Μακεδόνας, με το χέρι στην καρδιά,

σας λέω ότι την ημέρα υπογραφής της
συμφωνίας ένιωσα ντροπή και εθνική
ταπείνωση. Και οι Βορειοελλαδίτες δεν
πρόκειται να το ξεχάσουμε αυτό το συναίσθημα.
»Σε ό,τι αφορά το Αλβανικό, αν κρίνουμε από τους χειρισμούς στο Σκοπιανό, είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος επειδή
Τσίπρας-Κοτζιάς συνεχίζουν τη μυστική διπλωματία, κρατώντας με το “έτσι
θέλω” τα κόμματα του Κοινοβουλίου και
την κοινωνία στο σκοτάδι. Οι διαπραγματεύσεις τους κόστισαν ήδη πολύ ακριβά στην Ελλάδα και φτάσαμε στο
σημείο Ευρωπαίος επίτροπος να μιλά
ακόμη και για “αναδιάρθρωση συνόρων”. Και μπορεί ο κ. Χάαν να αναδιπλώθηκε, όμως ο ίδιος ο πρωθυπουργός
έδωσε από μόνος του συνέχεια στο θέμα, δηλώνοντας κατά λέξη από τις Βρυξέλλες πως: “Τα δυο θέματα που απομένουν, πέραν της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι το ζήτημα του εμπολέμου και των συνόρων το οποίο βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να βρεθεί μια
κάποια διευθέτηση”. Όπως είναι φυσι-

κό, καλούμε την κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή για τη συμφωνία που
προωθεί με την Αλβανία, ούτως ώστε
να μη βρεθούμε προ εκπλήξεως και σε
αυτό το εθνικό θέμα».
• Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν σαφές προβάδισμα της Ν.Δ.
Ωστόσο, υπάρχει η αίσθηση ότι σε
επίπεδο κοινωνίας ο ΣΥΡΙΖΑ θα
κάνει την «ανατροπή» την τελευταία στιγμή…
«Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό της ερώτησης. Ωστόσο, δανειζόμενος μια φράση που έλεγε και ο “δάσκαλος” του Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Παπανδρέου,
στις επόμενες εθνικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ
θα μπει στο “χρονοντούλαπο της ιστορίας”. Από τη στιγμή που η προπαγάνδα των υπογείων του Μεγάρου Μαξίμου
εξαντλήθηκε και τα ψέματά τους αποκαλύπτονται, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Ο “ηγέτης” Τσίπρας, όπως τον
αποκαλούσαν κάποιοι το 2015, αποδείχθηκε ότι ήταν “γυμνός ψευδοπροφήτης” με την Ελλάδα επί των ημερών

«Φαιδροί και επικίνδυνοι “πλαστογράφοι”
της ιστορίας οι Αριστεροί»
• Κλείνοντας, θα ήθελα το σχόλιό σας για το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με το οποίο το 75%
του ελληνικού λαού που διαφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών και συμμετέχει στα συλλαλητήρια είτε χρηματίζεται από τους Ρώσους, είτε είναι
ακροδεξιοί…
«Πρόκειται για μια αθλιότητα! Αν ο Κώστας Ζαχαριάδης
δεν ήταν διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ασχολούμουν με την ανοησία που ξεστόμισε. Ίσως και να τον δικαιολογούσα λόγω του νεαρού
της ηλικίας του. Η απειρία, η αλαζονεία της εξουσίας και
η αφέλεια είναι επικίνδυνοι σύμβουλοι… Από τη στιγμή,
όμως, που κατέχει θέση ευθύνης στο κυβερνών κόμμα, οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον δημόσιο λόγο

του. Του απαντώ ότι αυτοί που “τα παίρνουν” για να ξεπουλήσουν το όνομα και την ιστορία της Μακεδονίας μας
είναι οι κάθε λογής Καρανίκες και Ζαχαριάδηδες, οι οποίοι για να μείνουν λίγο ακόμα στις καρέκλες τους και
να εξασφαλίσουν τους μισθούς τους, μιας και είναι ανεπάγγελτοι και δεν τους γνώριζε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας τους μέχρι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση,
δεν έχουν κανέναν ηθικό ενδοιασμό να βάλουν ταμπέλα
“χαρίζεται” στην ελληνικότητα της Μακεδονίας μας! Ήξερα ότι οι Αριστεροί “πλαστογράφοι” της ιστορίας ήταν φαιδροί. Σήμερα κατάλαβα ότι είναι και επικίνδυνοι, χαρίζοντας το 75% του ελληνικού λαού στην ακροδεξιά! Το λιγότερο που πρέπει να κάνει ο πρωθυπουργός είναι να τον ανακαλέσει στην τάξη…»

του να μαραζώνει, να “μικραίνει” γεωπολιτικά, τους Έλληνες να μεταναστεύουν, και το 2019 να αναμένουμε έκρηξη
φτώχειας εξαιτίας της περαιτέρω μείωσης μισθών και συντάξεων. Όποιος μιλά
με την κοινωνία, και σας το λέω από
προσωπική εμπειρία, αντιλαμβάνεται ότι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μια κυβέρνηση
σε αποδρομή, μια κυβέρνηση με ημερομηνία λήξης. Δεν είναι μακριά ο καιρός που η χώρα θα έχει καινούργια κυβέρνηση και πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, ο οποίος προηγείται σταθερά σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων έναντι του Αλέξη Τσίπρα».
•Ποια είναι η άποψή σας για την
κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, όπως συνέβη
με τη Β΄ Αθηνών;
«Θεωρώ ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση και ξεπερνά μικροκομματικά
συμφέροντα. Για αυτό άλλωστε και η
Ν.Δ. την υπερψήφισε! Από τη στιγμή
που πρωτοεκλέχθηκα υποστηρίζω διαχρονικά και σθεναρά το “σπάσιμο” των
μεγάλων εκλογικών περιφερειών, όπως
άλλωστε πράττει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την προσωπική μου άποψη, όπως την έχω καταθέσει εγγράφως στο βιβλίο μου “Ορκίζομαι” με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, στην
Ελλάδα οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες δεν θα πρέπει να έχουν περισσότερες
από δέκα έδρες, ώστε σταδιακά και σε
εύλογα καθορισμένο χρόνο να συζητήσουμε το ενδεχόμενο να γίνουν όλες μονοεδρικές. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός
διασφαλίζεται η ουσιαστικότερη παρουσία των βουλευτών στις περιφέρειές
τους και αφετέρου βελτιώνεται η επικοινωνία πολίτη-πολιτικού, περιορίζοντας
παράλληλα σημαντικά την εξάρτηση
μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και
πολιτικών κομμάτων ή στελεχών».
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• Στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι με τις αποκαλύψεις που θα γίνουν
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ περί «Αριστερού
ηθικού πλεονεκτήματος» θα γίνει σκόνη

«Θα βουλιάξουν οι ίδιοι
στη λάσπη που μας πετάνε»
τίας, ωστόσο έδειξε πως με τα όπλα που έχει θα επιχειρήσει να
«βουλιάξει» τον Αλέξη Τσίπρα στη
λάσπη που ο ίδιος και ο κυβερνητικός εταίρος του, Πάνος Καμμένος, πετάνε με περισσή ευκολία
στους πολιτικούς τους αντιπάλους.

Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας –θέλοντας να θυμίσει
κάτι από Ανδρέα Παπανδρέου– έστειλε τους δημοσιογράφους να κάνουν
τα... μπάνια του λαού, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας σε εκλογικό
συναγερμό.

Η πλαστή ενημερότητα
του αδελφού του
πρωθυπουργού

Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

Ο

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά την ομιλία
του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, εστίασε τα πυρά του στον πρωθυπουργό και μίλησε για «το τελευταίο καλοκαίρι Τσίπρα - Καμμένου
στην εξουσία». «Ας ετοιμάσει όσες
φιέστες θέλει. Οι πολίτες δεν τον πιστεύουν. Τα ψέματα τελείωσαν», είπε
σε μία χαρακτηριστική αποστροφή
του λόγου του. Ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης γνωρίζει ότι οι επόμενες
εθνικές εκλογές –όποτε κι αν στηθούν κάλπες– θα διεξαχθούν σε
κλίμα μεγάλης πόλωσης και βρώμικων εναντίον της ΝΔ χτυπημάτων. Γι’ αυτό και με μία σειρά στοχευμένων κινήσεων, η Πειραιώς
βάζει στο στόχαστρο το περιβόητο

«αριστερό ηθικό πλεονέκτημα», δείχνοντας ότι έχει κι αυτή τα δικά της
όπλα στον πόλεμο λάσπης –τον οποίο είχε περιγράψει η «Α» πριν από δύο Σάββατα– που επιδιώκει η
κυβέρνηση. «Εμείς δεν πρόκειται να
βουλιάξουμε στη λάσπη τους», είπε
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρα-

Κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού
στον δρόμο για το 12ο τακτικό συνέδριο
Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ορίσει
ως πρόεδρο του 12ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, χαρακτηρίζεται ως μία άκρως συμβολική πολιτική κίνηση. Στόχος του προέδρου της Ν.Δ., να στείλει
μήνυμα ενότητας εντός της παράταξης, την ώρα
που πολλά ψιθυρίζονται για τη στάση των λεγόμενων «καραμανλικών». Βέβαια, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης δεν έχει δώσει ποτέ τροφή για σχόλια
όσον αφορά το πρόσωπό του, γι’ αυτό και η επιλογή του έγινε δεκτή θετικά απ’ το σύνολο των
κομματικών στελεχών. Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι η κορυφαία κομματική
διαδικασία προγραμματίζεται για τις 14 και 15
Δεκεμβρίου, σε μια κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά,
καθώς θα πλησιάζει η ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ, ενώ στην
οικονομία θα συζητείται και ο προϋπολογισμός
της κυβέρνησης για το 2019. Μιας και αναφερθήκαμε αρχικά στους συμβολισμούς, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αγκάλιασε τον προκάτοχό του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, με τον οποίο είχε και συνομιλία σε αρκετά εύθυμη διάθεση, ενώ χαμογελαστός εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό να συζητά και
με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.
Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε πως, αν δεν έχουν γίνει εκλογές μέχρι τον Δεκέμβριο, θα πρόκειται για ένα Συνέδριο «νίκης και ελπίδας», ενώ τόνισε πως «η Ν.Δ.
δεν είναι απλά ένα μεγάλο κόμμα, αλλά η παράταξη
που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση».

Είναι δεδομένο, λοιπόν, ότι η υπόθεση της τεχνικής εταιρείας
«ΔΙΟΔΟΣ», του Δημήτρη Τσίπρα,
θα μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς στη
Ν.Δ. θα επιμείνουν να ζητούν απαντήσεις από τον ίδιο τον Αλέξη
Τσίπρα. «Αποδείξαμε με αδιάσειστα
στοιχεία ότι τα μέλη της οικογένειας
Τσίπρα επιχείρησαν με πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα να πάρουν
έργο του δημοσίου ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ξαναρωτάμε: Γιατί δεν
δικάστηκαν όπως ο νόμος ορίζει για
αυτές τις περιπτώσεις; Εξηγήσεις για
το σκάνδαλο της οικογένειάς του οφείλει, πλέον, να δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός», σημείωσε η Μαρία

Σπυράκη στην ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών. Στο ίδιος
μήκος κύματος και ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον αντιπρόεδρο
της Ν.Δ. να κάνει λόγο για «δικαστικό σκάνδαλο τεράστιου μεγέθους»
και να επισημαίνει ότι «πρόκειται
για μια υπόθεση που θα έπρεπε η ίδια η Δικαιοσύνη να ερευνήσει το
πώς λειτούργησε η ίδια η Δικαιοσύνη». «Τι θα πει ότι έγινε δίωξη μόνο
για χρήση πλαστού εγγράφου; Το
πλαστό έγγραφο ποιος το κατασκεύασε; Προφανώς το έκαναν οι ίδιοι για
να πάρουν 1 εκατομμύριο, δεν το είδε
αυτό η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη;» διερωτήθηκε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης.
Τέλος, την άποψη ότι «οι επόμενες εκλογές θα είναι ένας “κεραυνοβόλος πόλεμος” όπως λένε στη στρατηγική θεωρία. Κι αυτό διότι έχουμε απέναντί μας έναν αδίστακτο αντίπαλο
που λειτουργεί χωρίς κανόνες», εξέφρασε από την πλευρά του ο γραμματέας του κόμματος, Λευτέρης
Αυγενάκης.
Στη Νέα Δημοκρατία δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στην απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ για «κατάληψη»
του κράτους, με όχημα τους νέους
«μόνιμους» ειδικούς και τομεακούς γραμματείς.
Δηλαδή κάνουν λόγο για ακόμη
μία σκανδαλώδη μεθόδευση που
βρίσκεται εν εξελίξει.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύτηκε ότι, αμέσως μόλις αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου, θα προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση των συγκεκριμένων θέσεων. «Δεν αναγνωρίζουμε, δεν νομιμοποιούμε και θα
καταργήσουμε την επόμενη μέρα τον
θεσμό των θεματικών γραμματέων. Να
είμαστε ξεκάθαροι και να κάνουν όλοι τα κουμάντα τους», είπε και διευκρίνισε με νόημα ότι πρόκειται
για μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος. «Εμείς γενικούς γραμματείς κομματικούς με τον φερετζέ της ανεξαρτησίας δεν δεχόμαστε», τόνισε ο κ.
Μητσοτάκης.
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Τις προηγούμενες δεκαετίες η Β΄ Αθήνας έβγαζε
κυβέρνηση. Στις μεγάλες
κόντρες της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από
το 1974 έως και το 2010,
όποιος έκοβε πρώτος το
νήμα στην εν λόγω περιφέρεια αναδεικνυόταν και
ο νικητής των εκλογών.
Βλέπετε, η Β΄ Αθήνας ήταν
και παραμένει (έστω και σε
κατάτμηση) η μεγαλύτερη
περιφέρεια της χώρας με
διαφορετική σύνθεση, που
αποτυπώνει σε γενικές
γραμμές όλη τη χώρα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

τους δήμους που απαρτίζουν τη Β΄ Αθήνας υπάρχουν οι περιοχές
των πλουσίων, οι λαϊκές γειτονιές, οι αστικοί
δήμοι, αλλά και περιοχές που αναπτύχθηκαν λόγω της εσωτερικής
μετανάστευσης. Έτσι, λοιπόν, από
το 1974 έως το 2010, όποιο κόμμα κέρδιζε τη Β΄ Αθήνας ήταν και
ο νικητής των εκλογών και σχημάτιζε κυβέρνηση. Το 1974 και το
1977 η Νέα Δημοκρατία, το 1981
και το 1985 το ΠΑΣΟΚ, το 1989
και το 1990 η Ν.Δ., το 19931996-2000 το ΠΑΣΟΚ, το 2004
και το 2007 η Νέα Δημοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ το 2010.
Όλα αυτά άλλαξαν όταν η χώρα
εισήλθε στην εποχή των μνημονίων, τα μεγάλα κόμματα συρρικνώθηκαν, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, με
συνέπεια την ραγδαία άνοδο του
ΣΥΡΙΖΑ, που από κόμμα του 4-5%
μετατράπηκε σε πρωταγωνιστή. Η
αλλαγή στον πολιτικό σκηνικό της
χώρας είχε επιπτώσεις και στην Β'
Αθήνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2012
(Μάιος και Ιούνιος), αλλά και στις
δύο του 2015 (Ιανουάριος και Σεπτέμβριος) κέρδισε κατά κράτος τη
Β’ Αθήνας, αλλά το 2012 ηττήθηκε
από τη Ν.Δ. του Αντώνη Σαμαρά
και για να επικρατήσει πανελλαδικά
το 2015, χρειάστηκε να ανεβάσει
τις επιδόσεις του στη Β΄ Αθήνας
σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες.
Στις επόμενες εθνικές εκλογές,
όποτε αυτές και εάν γίνουν, τα
πράγματα αλλάζουν και μάλλον δεν
θα πρέπει να θεωρείται κριτήριο
για το ποιος θα είναι ο νικητής των
εκλογών, παρά το ότι στη συγκεκριμένη περιφέρεια με βάση την απογραφή του 2011 ζουν
1.500.000 δημότες στους 34 δήμους της. Η κατάτμηση της Β΄ Αθήνας αναμφίβολα αλλάζει τα δεδομένα και στην εκλογή των βουλευτών.
Και βέβαια οι σχεδιασμοί των κομμάτων είναι εντελώς διαφορετικοί
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• ΑΝΑΛΥΣΗ: Χάνει από παντού ο ΣΥΡΙΖΑ, ποντάρει μόνο στον Δυτικό Τομέα
– Mπετοναρισμένοι οι ψήφοι της Ν.Δ. στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας τόσο
στις νίκες του 2012 όσο και στις ήττες του 2015

Η σαλαμοποίηση
της Β΄ Αθήνας
αλλάζει το εκλόγιμο
των βουλευτών
στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τους στόχους τους.

Πού ποντάρει ο ΣΥΡΙΖΑ
Το ισχυρό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ, με
βάση τα ποσοστά που έλαβε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις αποτελεί ο Δυτικός Τομέας της Β΄ Αθήνας. Δηλαδή οι δήμοι Περιστερίου, Ίλιον, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Πετρούπολης,
Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας.
Σε αυτούς του δήμους ο ΣΥΡΙΖΑ

στις αναμετρήσεις του Ιουνίου του
2012 και του Σεπτεμβρίου του
2015 κατέγραψε πολύ υψηλά ποσοστά και ταυτόχρονα μεγάλες διαφορές έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είχαμε τον Σεπτέμβριου
του 2015 σε Αγία Βαρβάρα (43,8417,11), Αγίους Αναργύρους-Καματερό (39,87-20,65), Αιγάλεω
(42,59-18,64), Ίλιον (42,2419,88), Περιστέρι (42,22-19,20),
Πετρούπολη (38,40-19,88) και
Χαϊδάρι (37,35-22,23).

Βλέποντας αυτές τις διαφορές ο
καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι το
έργο της Ν.Δ. είναι τρομακτικά δύσκολο.
Κι όμως, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει να επιδείξει μία αξιοθαύμαστη σταθερότητα σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις
της. Και στις νίκες του 2012, αλλά
και στις ήττες του 2015 είχε ακριβώς ίδια ποσοστά, παρά την πανσπερμία κομμάτων. Κάτι που σημαίνει ότι η συσπείρωση της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης τη βοηθά
να αντιμετωπίσει το δυσμενές γι’
αυτήν περιβάλλον στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθήνας.
Στον Δυτικό Τομέα η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να αυξήσει τα ποσοστά της και γι’ αυτό, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι επικεφαλής
του ψηφοδελτίου. Όμως έχει και
κάποιους συμμάχους, όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Ο
ΣΥΡΙΖΑ να υπενθυμίσουμε ότι από το 2012 στο 2015 κατέγραψε
κατά μέσο όρο αύξηση πέντε τοις
εκατό. Τώρα το κυβερνών κόμμα,
με βάση τις δημοσκοπήσεις, έχει
απώλειες και προς το Κίνημα Αλλαγής, αλλά και προς το ΚΚΕ, το οποίο στην περιοχή έχει καταγράψει ισχυρά ποσοστά που αγγίζουν
το 10%, ενώ έχει εκλέξει δημάρχους σε Χαϊδάρι (Σελέκος) και
Πετρούπολη (Σίμος), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο στο Αιγάλεω (Μπίρμπας). Επίσης η Ν.Δ. έχει τον
Παχατουρίδη στο Περιστέρι, ενώ
με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ έχουν εκλεγεί οι Καπλάνης (Αγ. Βαρβάρα), Σαράντης (Αγ. ΑνάργυροιΚαματερό), Ζενέτος (Ίλιον).
Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα,
το 40,93% που έπιασε ο ΣΥΡΙΖΑ
το 2015 είναι ένα ποσοστό που ακόμη και στην Κουμουνδούρου
σκέφτονται να το κορνιζάρουν για
να περάσει στο μουσείο του κόμματος. Όλα δείχνουν ότι εάν τελικά
ο ΣΥΡΙΖΑ στον Δυτικό Τομέα διατηρήσει ένα ποσοστό πάνω από το
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30% θα είναι επίτευγμα τεραστίων
διαστάσεων. Κι αυτό διότι το ΚΚΕ
αναμένεται ότι και στους επτά δήμους θα ξεπεράσει το 10%, ενώ σε
Πετρούπολη, Χαϊδάρι και Περιστέρι φλερτάρει με το 15%. Την ίδια ώρα η Ν.Δ. εκτός των όποιων
δεξιών ψήφισαν ΑΝΕΛ, ή άλλα
συγγενή κόμματα ποντάρει και στις
ψήφους του Ποταμιού, που στην
περιοχή είναι στο 3,6%.
Να σημειωθεί ότι ο Δυτικός Τομέας εκλέγει 11 βουλευτές.

Η ΑΠΟΨΗ

11 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΑ
ΕΚΛΕΞΕΙ Ο ΔΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ, 15 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΙ
18 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΑ
ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ

Τεράστια η δύναμη της
Ν.Δ. στον Βόρειο Τομέα
Στον Βόρειο Τομέα περεχεί σαφώς
η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια στον
Βόρειο Τομέα προστέθηκαν και οι
δήμοι Γαλατσίου και Νέας Φιλαδέλφειας, οι οποίοι θα μετριάσουν
τη χασούρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν
μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Στον Βόρειο Τομέα ανήκουν οι
δήμοι Αγίας Παρασκευής (Ν.Δ.
34,16), Αμαρουσίου (Ν.Δ.
32,95), Βριλησσίων (Ν.Δ. 36,21),
Γαλατσίου (ΣΥΡΙΖΑ 38,36), Ηρακλείου (ΣΥΡΙΖΑ 36,19), Κηφισιάς
(47, 59), Λύκοβρυσης-Πεύκης
(ΣΥΡΙΖΑ 33,14), Μεταμόρφωσης
(ΣΥΡΙΖΑ 39,94), Νέας Ιωνίας
(ΣΥΡΙΖΑ 40,96), Παπάγου-Χολαργού (Ν.Δ. 38,66), Πεντέλης
(Ν.Δ. 34,14), Ν. Φιλαδέλφειας- Ν.
Χαλκηδόνας (ΣΥΡΙΖΑ 37,87), Φιλοθέης-Ψυχικού (Ν.Δ. 54,09) Χαλανδρίου (Ν.Δ. 32,64).
Με βάση, λοιπόν, τις προηγούμενες εθνικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ
κατέγραψε στον Βόρειο Τομέα ποσοστό 30,24% με τη Ν.Δ. να φθάνει στο 33,83%. Εάν συνυπολογίσουμε και τους δήμους Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας και Γαλατσίου, τότε η διαφορά των δύο
μειώνεται στο 1%. Το κυβερνών
κόμμα ποντάρει σε αυτό τον τομέα
για να κρατηθεί ζωντανός στη Νέα
Ιωνία (δήμαρχος ο δικός του Ηρακλής Γκότσης), αλλά και σε Γαλάτσι (Μαρκόπουλος ανεξάρτητος με καταβολές στη Ν.Δ.), Μεταμόρφωση (Καρπέτας ΠΑΣΟΚ),
Ηράκλειο (Μπάμπαλος με καταβολές από το ΠΑΣΟΚ) και Ν. Φιλαδέλφεια-Ν. Χαλκηδόνα (Βασιλόπουλος εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη ΛΑΕ). Αντίθετα είναι χαμένος από χέρι σε Αγία Παρασκευή (δήμαρχος ο ΣΥΡΙΖΑιος
Σταθόπουλος), Μαρούσι (Πατούλης), Βριλήσσια (Μανιατογιάννης με «πράσινες» καταβολές), Κηφισιάς (Θωμάκος προερχόμενος από τη Ν.Δ.), Λυκόβρυση-Πεύκη (Μαυρίδης προερχόμενος από τη Ν.Δ.), Παπάγου-Χολαργός (Αποστολόπουλος από τη
Ν.Δ.), Πεντέλη (Στεργίου προερχόμενος από τη Ν.Δ.), ΦιλοθέηςΨυχικού (Ξυριδάκης από τη
Ν.Δ.) και Χαλάνδρι (Ρούσσος εκλέχθηκε με τη σημαία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Σε αυτόν τομέα σημαντικό ρόλο
θα παίξουν κατ’ αρχάς οι απώλειες
που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΙΝΑΛ, το οποίο έχει παράδοση σε
κάποιους δήμους, αλλά και το τι θα
κάνουν οι ψηφοφόροι του Ποταμιού. Θα παραμείνουν στο κόμμα
τους (κάτι που δεν βλέπουν οι δημοσκόποι), ή θα κατευθυνθούν
στη Νέα Δημοκρατία. Να σημειωθεί ότι το Ποτάμι κατέγραψε 9,14%
στα Βριλήσσια, 8,29% στην Κηφισιά, 8,57% σε Παπάγου-Χολαργό
και 10,18% σε Φιλοθέη-Ψυχικό.
Το συνολικό ποσοστό του Ποταμιού στον Βόρειο Τομέα στις τελευταίες εθνικές εκλογές ήταν 7,37%,
δηλαδή τρεις μονάδες περισσότερο από το εθνικό ποσοστό του
κόμματος.
Ο Βόρειος Τομέας της Β΄ Αθήνας εκλέγει 15 βουλευτές.

«Γαλάζια» παραλία,
ΣΥΡΙΖΑϊκές προσθέσεις
Εάν υπολογίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα επικρατήσει στον Δυτικό Τομέα
και η Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο
Τομέα, το ντέρμπι θα παιχθεί στον
Νότιο Τομέα της Β΄ Αθήνας, εκεί
όπου στους 10 δήμους προστέθηκαν και η Ηλιούπολη, η Καισαριανή, ο Ζωγράφος, ο Βύρωνας και η
Δάφνη-Υμηττός. Σε αυτούς τους
δήμους, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να
διατηρεί δυνάμεις, κάτι που δεν έχει στην παραλία όπου υπερτερεί
η Νέα Δημοκρατία. Τον Νότιο Τομέα συμπληρώνουν και οι δήμοι
Καλλιθέας, Γλυφάδας, Νέα Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου, Π. Φαλήρου, Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Αλίμου, Μοσχάτου-Ταύρου.
Μιλάμε για τη μεγαλύτερη περιοχή της Β΄ Αθήνας, την πολυ-

H βοήθεια από τον αρχηγό,
τα φουσκωμένα πορτοφόλια
και το μυθικό ρεκόρ της Βάσως
Η κάθοδος στη Β΄ εκλογική περιφέρεια Αθηνών για τους υποψηφίους βουλευτές ήταν μία μακρά διαδρομή αβέβαιη με μεγάλους κινδύνους και ρίσκα.
Στην περίπτωση της έκθεσης στη μεγαλύτερη, έως τώρα, περιφέρεια της Ευρώπης χρειαζόταν ο υποψήφιος να διαθέτει πολλές αρετές και πολύ φουσκωμένο πορτοφόλι. Επίσης είχε ανάγκη
την εύνοια του εκάστοτε αρχηγού του κόμματος του, δημόσιες
σχέσεις, γνωριμίες, ευφράδεια λόγου, θράσος, στήριξη, υπομονή
και επιμονή.
Ο υποψήφιος των μεγάλων κομμάτων, για να εξασφαλίσει
μία από τις 44 έδρες του Κοινοβουλίου, θα έπρεπε να είναι σε
θέση να μιλήσει, να κατανοήσει, να συνεννοηθεί, να πείσει και
να «ψήσει» ψηφοφόρους που θα μπορούσαν να κόβουν βόλτες
με κάμπριο στα βόρεια προάστια, αλλά και εκείνους που αγωνιούσαν για το μέλλον τους στην Πετρούπολη και την Αγία Βαρβάρα. Κατά συνέπεια στη Β΄ εκλογική περιφέρεια Αθηνών δεν
κατέβαιναν και κυρίως δεν εκλέγονταν όποιοι κι όποιοι. Ήταν η
περιφέρεια των ισχυρών, εκείνων που έφερναν δεκάδες χιλιάδες ψήφους στις αποσκευές τους για να τις εξαργυρώσουν αργότερα με μια θέση στο υπουργικό συμβούλιο. Απόγονοι πολιτικών τζακιών, αλλά και τηλεοπτικοί αστέρες, αθλητές, ηθοποιοί,
άνθρωποι του θεάματος, εσχάτως και των… πλατειών.
Στην ιστορία των εκλογικών αναμετρήσεων αναμφίβολα τη
μεγάλη έκπληξη την έκανε ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος το
2015 ξεπέρασε τους 140.000 σταυρούς (στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαν ότι θα συντριβεί), αλλά το απόλυτο ρεκόρ
που δεν θα σπάσει ποτέ (ειδικά μετά την
κατάτμησή της) είναι αυτό της Βάσως Παπανδρέου. Στις εκλογές
του 1993 η κα Παπανδρέου
κέρδισε την προτίμηση από
256.831 ένθερμους ψηφοφόρους, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου την
άφησε εκτός κυβέρνησης. Γι’ αυτό και η ίδια
το κράτησε μανιάτικο
και προσχώρησε στην
κίνηση των «4», όπου μαζί
με Θόδωρο Πάγκαλο και
Παρασκευά Αυγερινό συνέδραμαν τον Κώστα Σημίτη να αναρριχηθεί στην ηγεσία.
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πληθέστερη και γι’ αυτό από τον
Νότιο Τομέα θα εκλεγούν 18 βουλευτές, οι περισσότεροι από κάθε
άλλο τομέα.
Σε αυτό τον τομέα παραδοσιακά η Ν.Δ. είχε καλύτερες επιδόσεις
σε Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο και
Άλιμο, και το ΠΑΣΟΚ στους υπόλοιπους δήμους. Αυτό ίσχυσε και
στις εκλογικές αναμετρήσεις του
2012 και του 2015. Απλά οι ψήφοι τού πάλαι ποτέ ισχυρού ΠΑΣΟΚ μεταφέρθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ,
στο Ποτάμι και σε άλλα κόμματα,
ενώ το ΠΑΣΟΚ (είτε μόνο του, είτε
ως Δημοκρατική Συμπαράταξη)
κινήθηκε στο 4,5%.
Με την προσθήκη των δήμων
από τον Κεντρικό Τομέα (Ηλιούπολη – Καισαριανή – Βύρωνας Δάφνη/Υμηττός - Ζωγράφος) στον
ΣΥΡΙΖΑ ποντάρουν ότι θα διασωθούν. Όμως βλέποντας τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων γίνεται αντιληπτό πως το ΚΚΕ σε αυτούς του δήμους τα πάει περίφημα, ενώ στην
Καισαριανή έφθασε το 11,71%.
Κάτι που σημαίνει ότι οι απώλειες
του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΚΕ είναι
στην κυριολεξία απρόβλεπτες.
Διότι ποντάρουν να πάρουν ψηφοφόρους από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός
του ΚΚΕ και το Κίνημα Αλλαγής, όπως και κόμματα και κινήματα από τα αριστερά του, όπως η ΛΑΕ
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Με βάση ότι η υπεροπλία της
Νέας Δημοκρατίας στο παραλιακό
μέτωπο είναι δεδομένη, τότε για να
μην πάθει νίλα το κυβερνών κόμμα
θα πρέπει να αντέξει σε Καλλιθέα,
Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη που είναι
οι μεγάλοι δήμοι. Ένα σημαντικό επίσης ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι
ότι σε 13 δήμους έχει μόλις τρεις
δικούς του δημάρχους, ενώ σε κάποιους άλλους που ήταν αντιπολίτευση οι δικοί του άνθρωποι επήλθε διάσπαση κι έφυγαν στη ΛΑΕ
(π.χ., Ελληνικό-Αργυρούπολη). Ο
ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον Τομέα έχει εκλέξει την Τίνα Καφατσάκη στου
Ζωγράφου, τον Γρηγόρη Κατοπώδη στον Βύρωνα και τον Γιώργο Κοντόσταυλο στην Καισαριανή. Φλερτ υπάρχει και με τη Μαρία Ανδρούτσου στον Άγιο Δημήτριο, η οποία προέρχεται από το
ΠΑΣΟΚ. Στους άλλους δήμους οι
τοπικοί άρχοντες είναι οι Βασίλης
Βαλασσόπουλος (ΗλιούποληΠΑΣΟΚ), Μιχάλης Σταυριανουδάκης (Δάφνη/Υμηττός-Ν.Δ.),
Ανδρέας Κονδύλης (Άλιμος-γαλάζιες καταβολές), Γιώργος Παπανικολάου (Γλυφάδα-Ν.Δ.),
Γιάννης Κωνσταντάτος (Ελληνικό/Αργυρούπολη-ΠΑΣΟΚ), Δημήτρης Κάρναβος (ΚαλλιθέαΝ.Δ.), Ανδρέας Ευθυμίου (Μοσχάτο/Ταύρος-ΠΑΣΟΚ), Σταύρος
Τζουλάκης (Νέα Σμύρνη-ΠΑΣΟΚ), Διονύσης Χατζηδάκης (Π.
Φάληρο-Ν.Δ.).
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Θέλει
τον Μακρόν
στη φιέστα

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Στην Περιφέρεια

«Ρε Μανωλάκη,
θα μου κάνεις μια χάρη;»

Σχολίασαν παρόντες
και απόντες
Πριν από λίγες ημέρες, σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ
στον κήπο του Συλλόγου Αρχαιολόγων στην Ερμού, όπου συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις. Οι
περισσότεροι (υπουργοί, βουλευτές και στελέχη) χρησιμοποίησαν τη γλώσσα του Μαξίμου για να δικαιολογήσουν τα κυβερνητικά πεπραγμένα και να μιλήσουν για την επόμενη
ημέρα. Όλοι εκτός ενός του Νίκου Φίλη, ο οποίος όταν πήρε τον λόγο
πρότεινε το κόμμα να ασχολείται με το δικό του πολιτικό σχέδιο και να
μην τρέχει πίσω από την ατζέντα της Ν.Δ. Κι από ό,τι μαθαίνω, η τοποθέτηση του πρώην υπουργού δεν πέρασε απαρατήρητη. Και από
παρόντες, αλλά και απόντες.

Το σκέφτεται ο Μάρκος
Μπόλαρης για το εάν θα
είναι υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ήδη έχει ξεκινήσει να βολιδοσκοπεί το Μαξίμου,
προκειμένου να λάβει το
χρίσμα για να θέσει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως ήταν και το
2010 (με τη στήριξη του
ΠΑΣΟΚ), όταν έχασε την
Περιφέρεια για 2.000 ψήφους, αλλά και το 2014, όπου κατετάγη 5ος. Τώρα,
στην καλύτερη περίπτωση
να βγει δεύτερος. Αλλά
τουλάχιστον θα μείνει εντός παιχνιδιού. Διότι ως
βουλευτής είναι χλωμό να
επανεκλεγεί.

Δεν πείθει
Τη «συνωμοσία του καλού» επαναφέρει στον λόγο του ο Σταύρος Θεοδωράκης, τεσσεράμισι χρόνια
μετά την ίδρυση του Ποταμιού,. σε μια προσπάθεια
να μαζέψει το μαγαζί του.
Όμως δεν βλέπω να πείθει
ούτε τους βουλευτές του.

Δάκτυλος

Δεν θέλει να γίνει Τσοβόλας
Το αφήγημα που πλέκουν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως τώρα που η χώρα βγαίνει από το Μνημόνιο και τα περιθώρια
ελιγμών και ελευθερίας για την κυβέρνηση αυξάνονται, έχει αρχίσει να
φουντώνει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος η συζήτηση για
τις παροχές και τις ελαφρύνσεις που θα πρέπει να εξαγγελθούν και να
εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα. Αναλυτική συζήτηση επ’ αυτού,
άλλωστε, έγινε και στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του
κυβερνώντος κόμματος, με πολλά στελέχη να ρωτούν με… ανυπομονησία τον Ευκλείδη Τσακαλώτο τι θα αρχίσει να δίνει και σε ποιους. Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε μεν ότι η κυβέρνηση
σχεδιάζει ελαφρύνσεις, αλλά ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι
ούτε ο ίδιος ούτε ο πρωθυπουργός θα μπουν στη λογική τού… «δώσ’
τα όλα». Κι όπως λένε από το υπουργείο Οικονομικών, «ο Τσακαλώτος
δεν σκοπεύει να φορέσει τη μάσκα του Τσοβόλα».

Ενόχλησε ιδιαίτερα την
Κουμουνδούρου το φιάσκο
με το κείμενο και τις υπογραφές στήριξης της Συμφωνίας των Πρεσπών από
επώνυμες προσωπικότητες
των γραμμάτων και των
τεχνών. Κι αυτό διότι ήδη
τρεις ενημέρωσαν ότι δεν
υπέγραψαν, ενώ ο ηθοποιός Χρήστος Ευθυμίου έχει
αποδημήσει εις Κύριον εδώ
και μία οκταετία. Οπότε,
κυκλοφόρησε το σενάριο
ότι για το φιάσκο υπήρξε
δάκτυλος της ΔΗΜ.ΑΡ.

Μαθαίνω ότι αρκετοί στο Μαξίμου ασχολούνται με την προετοιμασία για τις δύο φιέστες σε
Καστελόριζο και Πνύκα, που ετοιμάζει ο πρωθυπουργός για τις
21 Αυγούστου, ημέρα που απεγκλωβίζεται η χώρα από τα μνημόνια. Κι όπως μαθαίνω, ήδη
φτιάχνεται η λίστα των καλεσμένων. Για να ξεκινήσει η αποστολή των προσκλήσεων. Το μεγάλο στοίχημα για τον Τσίπρα,
όπως λένε οι συνεργάτες του, είναι να πείσει τον Γάλλο πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν να παραστεί
στη φιέστα της Πνύκας. Και αυτό
για να αποκτήσει η προεκλογική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ έναν δυνατό...
συμπαίκτη. Τα ερωτηματικά που τίθενται είναι εάν ο Γάλλος πρόεδρος
θα δεχθεί να κάνει τέτοια εξυπηρέτηση. Και αν συναινέσει, ποια θα είναι τα ανταλλάγματα.

Έκοψαν... λάσπη μέσω
ανακοίνωσης
Σήμερα η στήλη έχει πολύ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
το τελευταίο διάστημα οι βουλευτές του
κυβερνώντος κόμματος έχουν μπει στο
μάτι του κυκλώνα, λόγω του Μακεδονικού. Και όχι μόνο αυτοί που εκλέγονται
στη Βόρεια Ελλάδα. Πριν από λίγες ημέρες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη
Μεσσηνία έλαμψαν διά της απουσίας τους
από τα «Αγαπήνεια 2018». Η συγκεκριμένη
εκδήλωση ήταν τιμητική για τον ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα καπετάν Τέλλο Άγρα και στο πρόγραμμά της γινόταν λόγος για «εθνική μειοδοσία της 17ης Ιουνίου 2018».
Γιώργος Κατρούγκαλος, Παναγιώτα Κοζομπόλη και Πέτρος Κωνσταντινέας έβγαλαν μέχρι και ανακοίνωση για να
δικαιολογήσουν την απουσία τους. «Είναι μεγάλο το ολίσθημα
και ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη της δημοτικής Αρχής για την προσπάθεια αυτή διχασμού των δημοτών της Τριφυλίας», ανέφεραν,
οι οποίοι φοβήθηκαν την αντιπαράθεση με τους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Θα καταλήξει στη
Β΄ Αθήνας
Επιμένει ο Γιώργος Πατούλης ότι θα
είναι υποψήφιος για τον δήμο της Αθήνας, κάτι που ανέφερε και ο ίδιος στην
εκδήλωση που διοργάνωσε προ ολίγων
24ώρων στα Πετράλωνα, όπου καλοκαιριάτικα μάζεψε περισσότερους από 500 ανθρώπους. Όμως άνθρωποι από την Πειραιώς λένε ότι τελικά θα πειστεί ο Πατούλης και θα είναι μεταξύ των υποψηφίων στη Β΄ Αθήνας στον Βόρειο Τομέα, όπου θεωρούν ότι
θα είναι μεταξύ αυτών που θα εκλεγούν.
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• Ποιοι είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο
του Κινήματος Αλλαγής για να πείσουν
τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να επαναπατριστούν

Διάσημοι
μετανιωμένοι
κοψοχέρηδες…
Οι τρεις μήνες του καλοκαιριού είναι το διάστημα που
οι περισσότεροι επιλέγουν για τις διακοπές τους. Όχι
μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Το καλοκαίρι,
όμως, αποτελεί και τη χαρά των φιλάθλων, καθώς είναι παραδοσιακά η περίοδος των μεταγραφών. Έτσι,
λοιπόν, κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ αλλάζουν χέρια για τις μετακινήσεις ποδοσφαιριστών ανά την υφήλιο.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

εταγραφές, όμως, δεν κάνουν μόνο
οι ομάδες. Τα τελευταία χρόνια και
τα κόμματα στην Ελλάδα μετέχουν σε
αυτό το ιδιότυπο παζάρι. Έτσι, λοιπόν, καθώς ήδη έχουμε εισέλθει σε
προεκλογική περίοδο, το κάθε κόμμα ξεδιπλώνει τη
στρατηγική του για να υλοποιήσει τους στόχους του.
Στην προκειμένη περίπτωση το Κίνημα Αλλαγής ετοιμάζει κι αυτό μεταγραφές. Και μάλιστα μεταγραφές... αεροδρομίου, που λένε και στο ποδόσφαιρο.
Όμως πρέπει να πληρούν κάποια συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Να είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό μέσω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και το
πιο σημαντικό να δηλώνουν «κοψοχέρηδες» σε ό,τι
αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είτε να έχουν αναφερθεί με θετικό τρόπο για τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε και να το έχουν ψηφίσει, αλλά και να έχουν
δηλώσει δημοσίως (facebook, twitter, instagram)
ότι έκαναν λάθος και το μετάνιωσαν. Λογικό είναι να
αναρωτηθεί ο καθένας για ποιο λόγο σε μία μεταγραφή χρειάζεται ταυτόχρονα και δήλωση μετάνοιας; Μα
όπως επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη με
αυτές τις δηλώσεις μετάνοιας, πέραν των υποψηφιοτήτων, θα σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στους απλούς ψηφοφόρους που
πίστεψαν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι ήρθε η ώρα να επαναπατριστούν.
«Όταν ένας απλός ψηφοφόρος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για τον ΣΥΡΙΖΑ
και τώρα είναι σε δίλημμα για το εάν πρέπει να επιστρέψει, ακούγοντας
πως κάποιος διάσημος κατευθύνεται προς το ΚΙΝΑΛ έχοντας αναγνωρίσει το
λάθος του, τότε θα πειστεί πιο εύκολα να επιστρέψει στο σπίτι. Και μαζί ως
κοψοχέρης θα προσπαθήσει να πείσει κι άλλους από τον περίγυρό του».
Αυτά μας έλεγε μία παλιά καραβάνα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εκτιμά
πως είναι αναγκαίες αυτές οι μεταγραφές, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη
εκλογική μάχη, όπου θα φανεί εάν το ΚΙΝΑΛ όντως έχει την αποδοχή
του κόσμου.

Ξεχνούν τα παλιά
Μάλιστα, κάποιοι εντός της Χαριλάου Τρικούπη θα πρέπει να χωνέψουν πως ορισμένοι από τους μεταγραφικούς στόχους στο παρελθόν
είχαν αναφερθεί όχι μόνο με ευμενή σχόλια υπέρ του κ. Τσίπρα, αλλά
χρησιμοποίησαν και σκληρή γλώσσα κατά των δύο τελευταίων πρωθυπουργών του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σημίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο λόγος φυσικά για τη δημοσιογράφο Ντέπυ Γκολεμά, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι υποψήφια σε μία από
τις δύο περιφέρειες του Πειραιά, πιθανότατα στη δεύτερη. Η κα Γκολεμά στο παρελθόν είχε επικρίνει σε σχόλιά της το
ΠΑΣΟΚ, ενώ είχε αντιμετωπίσει ευμενώς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, όπως λένε και οι υποστηρικτές αυτής της
μεταγραφής, «η Ντέπυ θα είναι καταπληκτική στο να δίνει μάχες στα κανάλια. Και θα τις δίνει δυναμικά, σκάβοντας το πιο βαθύ χαράκωμα. Θα τη βλέπουν όλοι. Εδώ
γίνεται είδηση αυτό που θα γράψει για τον Λιάγκα, δεν θα
κάνει νούμερα όταν επιτεθεί στον Καμμένο, ή έχοντας απέναντί της κάτι σε Πολάκη;». Όμως εκτός της κας Γκολεμά στο Κίνημα Αλλαγής συζητούν και για υποψηφιότητα του Κώστα Χαρδαβέλλα, αλλά και της Έλλης Στάη. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ισχυρίζονται πως «είναι πολλοί αυτοί που επιθυμούν να εκτεθούν
με το ΚΙΝΑΛ, οπότε πρέπει να περιμένετε εκπλήξεις». Σε
ό,τι αφορά πολιτικά πρόσωπα, το μόνο βέβαιο είναι
πως οι πόρτες του ΚΙΝΑΛ είναι ερμητικά κλειστές για
όλους όσοι άφησαν το ΠΑΣΟΚ για να πιάσουν στασίδι στον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μιλάμε μόνο για τους
Κουρουμπλή, Τσάγκρη, Μπόλαρη, Μιχελογιαννάκη που εξελέγησαν βουλευτές, αλλά και για στελέχη όπως η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η
οποία ουκ ολίγες φορές εθεάθη σε εκδηλώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή για τον μόνο που υπάρχει
συζήτηση είναι για τον Στάθη Παναγούλη, ο οποίος
έχει ανεξαρτητοποιηθεί και ο ίδιος έχει εκφράσει την
επιθυμία του να ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ο μόνος προβληματισμός για
τον πρώην βουλευτή και υπουργό του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος από το 1982 που διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει από
ΚΚΕ, Συνασπισμό, Πολιτική Άνοιξη και ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο εκρηκτικός
και απρόβλεπτος χαρακτήρας του. Μία χαραμάδα έχουν αφήσει στη
Χαριλάου Τρικούπη για τον Θόδωρο Παραστατίδη (πρώην νομάρχης Κιλκίς με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και δύο φορές βουλευτής επίσης
με το ΠΑΣΟΚ), ο οποίος ναι μεν εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αλλά
δεν έχει προκαλέσει, και το σημαντικότερο ο γιος του Στέφανος είχε ενεργή εμπλοκή στο ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου και είναι εκ
των στενών συνεργατών του Γιώργου Καμίνη.
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Εξορμήσεις
στη
Μακεδονία
Στο μεταξύ στο επιτελείο
της κας Γεννηματά δεν
κρύβουν την ικανοποίησή
τους για την εκδήλωση της
Τετάρτης στις Σέρρες, όπου
είχε μεγάλη επιτυχία και
εκτιμούν πως η στάση που
κράτησε το ΚΙΝΑΛ θα αρχίσει
να κεφαλαιοποιείται.
Μάλιστα, τους επόμενους
μήνες η κα Γεννηματά θα
πυκνώσει τις επισκέψεις της
και σε άλλους νομούς της
Μακεδονίας με πρώτο
σταθμό σε λίγες ημέρες μία
μίνι περιοδεία σε πόλεις της
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. Η κα Γεννηματά
όπως έκανε και στις Σέρρες
θα προσπαθεί να
υπενθυμίσει στους
ψηφοφόρους την πατριωτική
κληρονομιά του παλαιού
ΠΑΣΟΚ (φρόντισε άλλωστε
να κάνει αναφορά και στον
Ανδρέα Παπανδρέου). Η
επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ θα
επιμένει του κλισέ «θέλουμε
λύση, αλλά όχι οποιαδήποτε
λύση» και θα αναδεικνύει ότι
η Ενδιάμεση Συμφωνία του
Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η
πιο ρεαλιστική προσέγγιση
σε αντίθεση με την
συμφωνία των Πρεσπών.
Επίσης η ατάκα ότι «ο κ.
Τσίπρας για άλλη μια φορά,
χειρίστηκε το θέμα, χωρίς να
κατοχυρώσει το εθνικό
συμφέρον. Μιλάμε για την
Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα που
λίγο έλειψε να συμφωνήσει
στο όνομα Δημοκρατία του
Ίλιντεν. Ένα όνομα-επιτομή
του αλυτρωτισμού των
Σκοπίων. Μόνο επειδή
αντιδράσαμε, πρώτοι εμείς,
έσπευσαν να μαζέψουν μια
συμφωνία ντροπιαστική που
σχεδόν είχαν ήδη
υπογράψει», θα ακούγεται
ολοένα και περισσότερο.
Επίσης η κα Γεννηματά θα
αντιπαρατάξει, ως απάντηση
στις φιέστες του κ. Τσίπρα, το
μότο πως «πίσω από την καθαρή έξοδο κρύβεται το 4ο
μνημόνιο και μάλιστα χωρίς
χρήματα. Δεσμεύτηκε για
σκληρή επιτροπεία, υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα, περικοπές στις συντάξεις, μειώσεις στο αφορολόγητο, συνέχιση της εξοντωτικής φορολογίας, συνέχιση του ΕΝΦΙΑ, εκποίηση του εθνικού πλούτου».
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• αν αποχωρήσουν ακόμη δύο βουλευτές, το Ποτάμι χάνει το δικαίωμα
της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν παίρνει τον λόγο
στις συζητήσεις αρχηγών και η επιχορήγηση του κόμματος μειώνεται αισθητά

τη μεγαλύτερη κρίση της πεντάχρονης ιστορίας του διέρχεται το Ποτάμι, πριν καλάκαλά συμπληρωθεί ένας μήνας από την αποχώρησή του
από το κίνημα αλλαγής. μία
κρίση που έχει προκαλέσει αμηχανία στα μέλη του και στα
μικρομεσαία στελέχη, βλέποντας τον επικεφαλής, τους
βουλευτές και την ηγετική ομάδα να «σκοτώνονται» μέσω
των social media και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

«Σωσίβιο»
για το Ποτάμι
ο Θεοχάρης

Του μιχάλη κωτσάκου

Κ

αι βέβαια η φωτιά που άναψε ο Γρηγόρης Ψαριανός
ήταν η αφορμή για να αναδειχθούν τα προβλήματα
που σοβούν εδώ και πολλούς μήνες στη Σεβαστουπόλεως. Επίσης, ανέδειξε το ζήτημα βιωσιμότητας
του κόμματος, όχι μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά άμεσα.
Κι αυτό διότι εάν αποχωρήσουν από το Ποτάμι άλλοι δύο βουλευτές, τότε
το κόμμα χάνει το δικαίωμα κοινοβουλευτικής ομάδας και ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν θα παίρνει τον λόγο ως
αρχηγός κόμματος στις συζητήσεις στη
Βουλή.
Και φυσικά θα κοπεί η επιχορήγηση που λαμβάνει ως κοινοβουλευτικό
κόμμα, αλλά θα χρηματοδοτείται με πολύ λιγότερα χρήματα ως ένα κόμμα εκτός Βουλής.
Και όπως γίνεται αντιληπτό αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί για
το Ποτάμι, που έχει ανάγκη αυτά τα
χρήματα, προκειμένου να είναι σε θέση
να κάνει μία αξιοπρεπή προεκλογική
εκστρατεία.
Αυτήν τη στιγμή η Κοινοβουλευτική
Ομάδα του Ποταμιού πέραν του Σταύρου Θεοδωράκη αποτελείται από
τους Γρηγόρη Ψαριανό, Γιώργος Αμυρά, Σπύρο Λυκούδη, Γιώργο
Μαυρωτά και Σπύρο Δανέλλη.
Και μπορεί ο Γρηγόρης Ψαριανός
να δήλωσε στις ραδιοτηλεοπτικές εμφανίσεις του ότι θα παραμείνει και θα
παραστεί στο έκτακτο συνέδριο του
κόμματος το φθινόπωρο, προκειμένου
να εκφράσει την άποψη ότι πρέπει το
Ποτάμι να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και να ανακοινώσει προεκλογικά ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά ουδείς μπορεί να
είναι βέβαιος ότι θα ισχύσουν όσα λέει,
καθώς στην πολιτική τα λόγια από τα
έργα είναι μία μεγάλη απόσταση. Κάτι

που δείχνει και τις προθέσεις του πως
θέλει να μετακινηθεί προς την αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας «προς την
κατεύθυνση που κοιτάζει και η συντριπτική πλειοψηφία όσων έχουν απομείνει στο
Ποτάμι».
Παράλληλα με πολλά πράγματα εντός της Σεβαστουπόλεως διαφωνεί
και ο Γιώργος Αμυράς, ο οποίος είναι
σε επαφές με την Πειραιώς. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Αμυράς ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2014 με
τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα, ο επικεφαλής του Ποταμιού δεν μπορεί να υπολογίζει και στην
άτυπη συμφωνία που φημολογείται
πως υπήρχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή η Ν.Δ. να μην παίρνει
απ’ ευθείας βουλευτές από το Ποτάμι.
Μία συμφωνία η οποία, εάν υπήρχε, έσπασε με την προσχώρηση στη
«γαλάζια» παράταξη της Κατερίνας
Μάρκου.

«Διασώστης»
ο Χάρης…
Όπως γίνεται αντιληπτό, το Ποτάμι κινδυνεύει με κοινοβουλευτική διάλυση
και γι’ αυτό οι επιτελείς του αναζητούν
λύσεις. Οι περισσότεροι ποντάρουν
στο ότι ο Γιώργος Αμυράς, παρά τις
διαφωνίες του με αρκετές επιλογές του
Θεοδωράκη, έχει επιδείξει μία αξιοθαύμαστη κομματική πειθαρχία. Κάτι
που του αναγνωρίζεται. Ακόμη και στην
περίπτωση του ΚΙΝΑΛ, παρά το ότι
διαφωνούσε μετείχε ενεργά και είχε
και αγαστή κοινοβουλευτική συνεργασία με τα μέλη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.
Όμως το σωσίβιο για το Ποτάμι ακούει στο όνομα Χάρης Θεοχάρης. Ο
βουλευτής της Β΄ Αθηνών ήταν αυτός
που άνοιξε πρώτος τον χορό των αποχωρήσεων από το Ποτάμι, αλλά τώρα
άλλαξαν τα πράγματα και σκέφτεται την

επιστροφή. Κάτι που επιθυμεί τόσο η
ηγεσία, όσο και πολλοί από τη βάση
που διαφωνούσαν με το εγχείρημα του
ΚΙΝΑΛ και βλέπουν στο πρόσωπο του
Θεοχάρη τον άνθρωπο που θα δώσει
την ώθηση να επαναπατριστούν αρκετοί που έχουν φύγει είτε προς τη Ν.Δ.,
είτε προς το ΚΙΝΑΛ, αλλά και να ενεργοποιηθούν εκ νέου στελέχη που επέστρεψαν στον καναπέ τους σπιτιού
τους.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος κι επίκειται συνάντηση του Σταύρου Θεοδωράκη και του
Χάρη Θεοχάρη. Βέβαια συνεργάτες
του Θεοχάρη αναφέρουν πως ο ανεξάρτητος βουλευτής έχει κάποια αιτήματα, τα οποία δεν μπορεί να θεωρηθούν ως τρελά.
Το πιο βασικό είναι ένα καθαρό συνέδριο, χωρίς αυλικούς και φίλους. Επίσης ο κ. Θεοχάρης ζητά να γίνει επανεκκίνηση στο κόμμα με περισσότερη δημοκρατία και λιγότερο συγκεντρωτισμό εκ μέρους τού επικεφαλής.
Πάντως, στο να τα βρουν οι δύο πιέζουν και οι βουλευτές, αλλά και η βάση. Και βέβαια εάν ευοδωθεί η επιστροφή του Θεοχάρη, τότε δεν υπάρχει περίπτωση το Ποτάμι να διαλυθεί
και θα διατηρήσει τα κοινοβουλευτικά
του προνόμια.

Περί αυτόνομης
πορείας
Στην κρίση που ξέσπασε, ο Ψαριανός
κατήγγειλε ότι το Ποτάμι έχει κάνει



Ο καβγαΣ ΨαριανΟυ - ΘεΟδωρακη ανεδειξε τα ΣΟβαρα ΠρΟβληματα εντΟΣ τηΣ ΣεβαΣτΟυΠΟλεωΣ

στροφή προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την
πλευρά του ο επικεφαλής του Ποταμιού
τόσο τη Δευτέρα από τα Χανιά, όπου
βρέθηκε για την παρουσίαση του λευκώματος «Χανιά – Ταξίδι στο όνειρο»
που έκανε ο δήμος Χανίων, όσο και σε
δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι το
restart του Ποταμιού θα είναι καινοτόμο και θα γοητεύσει τους ψηφοφόρους.
Με τη φράση πως το κόμμα του «έχει να δώσει στον ελληνικό λαό μια καινούργια πρόταση με τα παλιά του στοιχεία, αλλά και τα νέα», ο κ. Θεοδωράκης δίνει το στίγμα του, προσθέτοντας
πως «το Ποτάμι έχει αποφασίσει να δουλέψει πολύ το καλοκαίρι για να είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο», ώστε να παρουσιάσει μια «δυναμική και καινοτόμο πρόταση» η οποία θα δίνει απαντήσεις στα
προβλήματα της χώρας.
Αναφερόμενος στις φήμες που τη
μία μιλούν για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη με τη Ν.Δ., ο κ. Θεοδωράκης επέμεινε ότι «δεν θα γίνουμε
ιπποκόμοι κανενός», προσθέτοντας πως
«η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών
του Ποταμιού αποφάσισε ότι πρέπει να
προχωρήσουμε αυτόνομα. Κάποιοι θέλουν
να μας σύρουν ντε και καλά δεξιά και κάποιοι άλλοι ντε και καλά αριστερά. Δεν θα
μας σύρουν. Δεν θα γίνουμε ιπποκόμοι κανενός».
Μάλιστα ο κ. Θεοδωράκης είναι
της άποψης ότι ο τόπος έχει ανάγκη
μίας εναλλακτικής λύσης. «Υπάρχει χώρος για ένα φιλελεύθερο, κεντρώο, προοδευτικό, λογικό, μεταρρυθμιστικό κίνημα.
Που δεν κάνει εκπτώσεις. Ούτε προς τα
συμφέροντα, ούτε προς τις συντεχνίες. Γιατί το πρόβλημα της ελληνικής πολιτικής είναι ότι κάποιοι τραβούν τους πολιτικούς
από τη μύτη και κάποιες συντεχνίες τους
τραβούν από τα μανίκια», λέει χαρακτηριστικά.
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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;

• Ιστορικής σημασίας είναι οι ευθύνες της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
σε μία από τις ιστορικότερες απάτες στα ελληνικά επιχειρηματικά δρώμενα

Το παραμύθι (της Folli Follie)
δεν έχει και δράκο (κινέζικο)
Η υπόθεση μιας από τις ιστορικότερες απάτες –της Folli
Follie– στα ελληνικά επιχειρηματικά δρώμενα είναι γνωστή. Οι «μαϊμουδένιες» πωλήσεις στην Κίνα και αλλού
είναι ιστορικής σημασίας μέθοδος, που σίγουρα ως αυθεντικά ελληνικής ξεπέρασαν ακόμη και τον μύθο του
Μάρκο Πόλο.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

I

στορικής επίσης σημασίας
ήταν και οι ευθύνες της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου ο πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Γκότσης ξεκίνησε τις διαδικασίες όταν
πλέον η ζημιά είχε γίνει.
Όπως ήταν φυσικό, οι Έλληνες
«εγκέφαλοι» της Folli Follie προσπάθησαν και προσπαθούν να γλιτώσουν τις συνέπειες (ποινικές και
αστικές) που ακολουθούν μια τέτοια υπόθεση, προβάλλοντας διάφορα επιχειρήματα.
Όταν μάλιστα η εταιρεία Ecovis
VNT και ο Έλληνας ορκωτός λογιστής Γιώργος Βαρθαλίτης προχώρησαν στην ανάκληση της Έκθεσης Ελέγχου για τη χρήση
2017, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι οι ευθύνες για την…
παραμυθένια Έκθεση Ελέγχου βαρύνουν τους… Κινέζους ορκωτούς
λογιστές.
Με το επιχείρημα αυτό, καλύπτουν πλήρως τη ρήση «το παραμύθι δεν έχει δράκο», με την προφανή
διαφοροποίηση ότι μιλάμε για κι-

νέζικο δράκο, κι αυτό γιατί κι αν ακόμη κάποιος δεχθεί ότι υπάρχουν ευθύνες στους Κινέζους ορκωτούς λογιστές, το ερώτημα είναι
τι ποσά εισπράττονταν από τη «μαμά» εταιρεία από τις κινεζικές αγορές.
Όταν ο Κινέζος ορκωτός λογιστής «γράφει» ότι υπάρχουν τζίρος
και κέρδη από την κινεζική αγορά,
τι ποσό κατατέθηκε στις τράπεζες;
Τα μέλη του Δ.Σ. της Folli
Follie, εκτελεστικά και μη, δεν ρώτησαν τι λεφτά μπήκαν στο ταμείο;
Ακόμη, ως στελέχη του Δ.Σ. δεν
ζήτησαν ταμειακές καταστάσεις, υπόλοιπα τραπεζών, κόστος προσωπικού και διάφορα άλλα σημαντικά για μια Ανώνυμη Εταιρεία με
διεθνή δραστηριότητα;
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή έχει και το περιεχόμενο του πορίσματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αναμένεται να κατατεθεί στον εισαγγελέα
Οικονομικού Εγκλήματος, Γιάννη
Δραγάτση, που έχει αναλάβει την
υπόθεση.
Βέβαια, ο συγκεκριμένος εισαγγελέας, από προηγούμενες μεγά-

λες υποθέσεις που έχει φέρει εις
πέρας, δεν αναμένεται να κάνει
τον… Κινέζο. Έτσι, εάν οι εξηγήσεις των υπευθύνων της εταιρείας
και των αρμοδίων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς δεν είναι επαρκείς, δεν αποκλείεται να βρεθούν
κάποιοι με βραχιολάκια.
Όχι αυτά εν είδει κοσμήματος,
που πουλάει η Folli Follie. Εννοούμε τα άλλα…
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Το άγριο... φλερτ της κυβέρνησης προς τη Δικαιοσύνη
φαίνεται να καταλήγει σε ναυάγιο! Στα τριάμισι χρόνια
θητείας της, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να ελέγξει τη Δικαιοσύνη, άλλοτε χρησιμοποιώντας πρόσωπα και άλλοτε εκμεταλλευόμενη καταστάσεις. Αλλά, όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, στη Δικαιοσύνη δεν
τους ακούνε πια...
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Η

αλλαγή σκυτάλης
στην ηγεσία του Αρείου Πάγου ήταν η
πρώτη απόπειρα. Η
αποχώρηση, λόγω
συνταξιοδότησης, της πρώην εισαγγελέως ΑΠ, Ευτέρπης Γκουτζαμάνη, άνοιξε τον δρόμο στη
διάδοχό της και σημερινή εισαγγελέα ΑΠ, Ξένια Δημητρίου, για να
ηγηθεί στην Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.
Η κα Δημητρίου, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως... «ιπτάμενη εισαγγελέας», λόγω της συχνότητας που ταξιδεύει για υπηρεσιακούς λόγους, φέρεται ότι έχει στενές σχέσεις με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Άννα Ζαΐρη, η οποία προΐσταται
της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και τοποθετήθηκε
στη νευραλγική αυτή θέση, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου, το οποίο συνήλθε υπό την προεδρία τής πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλικής Θάνου, με τη συμμετοχή και
της εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ξένης Δημητρίου,
που αποφάσισε την αντικατάσταση
του αντεισαγγελέως του Αρείου
Πάγου, Γιώργου Παντελή, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον αντιεισαγγελέα ΑΠ, Παναγιώτη
Νικολούδη, που είχε παραιτηθεί
για να αναλάβει καθήκοντα υπουργού Επικρατείας για θέματα Διαφάνειας, αλλά τελικά δεν φάνηκε
τόσο «συνεργάσιμος».
Η κα Ζαΐρη ήταν η εισαγγελέας,
η οποία τον Ιούλιο του περασμένου έτους διενήργησε έρευνα, κατόπιν εντολής της εισαγγελέως ΑΠ,
Ξένιας Δημητρίου, για την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης της
Siemens, που είχε αποτέλεσμα την
άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά
του πρώην προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Ισίδωρου Ντογιάκου, και ακόμη
δύο εισαγγελικών λειτουργών, ενώ τοποθετήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ως πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύνταξη του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, για τη σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας. Ως γνωστόν, το πόρι-

σμα της έρευνας δικαίωσε απόλυτα
τον Ισίδωρο Ντογιάκο, παρά
τις… φιλότιμες προσπάθειες του
φιλοσυριζαίικου Τύπου που ζητούσε επιτακτικά την τιμωρία του.

Η περίπτωση Θάνου
Αλλά εκεί που χτύπησε... κόκκινο ήταν η περίπτωση της πρώην
προέδρου ΑΠ Βασιλικής Θάνου,
τα μεσάνυχτα της 29ης Ιουνίου
2015, με ομόφωνη απόφαση του
Yπουργικού Συμβουλίου, προήχθη σε πρόεδρο του Αρείου Πάγου
(αν και τέταρτη στην επετηρίδα), ενώ δεν είχε λήξει τυπικά η θητεία
του απερχόμενου προέδρου, παρ’
ότι οι διάδοχοι των προέδρων των
δύο άλλων Ανώτατων Δικαστηρίων, του ΣτΕ και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, επελέγησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο ένα μήνα αρ-

γότερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να
διορίσει αναγκαστικά εκείνη για υπηρεσιακή πρωθυπουργό εν όψει
των εκλογών του Σεπτεμβρίου
2015, αφού δεν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει κατ’ άρθρο 37 του
Συντάγματος μεταξύ των προέδρων των τριών κορυφαίων Δικαστηρίων, καθώς οι άλλοι δύο δεν
είχαν ακόμα διοριστεί.
Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ελέγξει τη Δικαιοσύνη, έφτασαν μέχρι το σημείο, να αυξηθεί το όριο ηλικίας των δικαστών,
μόνο και μόνο για παραμείνει η κα
Θάνου στη θέση της προέδρου του
Αρείου Πάγου.
Παρά τις πιέσεις της πρώην
προέδρου ΑΠ η διάταξη δεν πέρασε, ενώ στο κενό έπεσε και η προσπάθεια δημιουργίας διασπαστικής συνδικαλιστικής οργάνωσης
ανώτατων δικαστικών λειτουργών,
που έστρεψε εναντίον της κυβέρνησης όλους τους άλλους δικαστές
και εισαγγελείς.
Με τα αποτελέσματα των φετινών εκλογών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για την ανάδειξη νέου προεδρείου, οι δικα-

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

στικοί λειτουργοί έστειλαν μήνυμα βαριάς αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση και στην πολιτική της.
Η συντριβή του συνδυασμού
Κατσιάνη, υποστηριζόμενου από
τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατάφερε να πάρει μόνο μία έδρα και αυτή με το
ζόρι, δείχνει ότι δικαστές και εισαγγελείς δείχνουν την πλάτη
τους στον κ. Τσίπρα και την παρέα του. Είχαν προηγηθεί οι περιπτώσεις των εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου και Ισίδωρου
Ντογιάκου, που προήχθησαν σε
εισαγγελέα Εφετών ο πρώτος και
σε αντιεισαγγελέα ΑΠ ο δεύτερος,
παρά τις περί του αντιθέτου προσπάθειες του κυβερνητικού περιβάλλοντος.

Το «κυνήγι» του Ντογιάκου
Η απόφαση της Ολομέλειας του
ΑΠ για τον Παναγιώτη Αθανασίου, που με συντριπτική πλειοψηφία 55 υπέρ και 8 κατά αγνόησε
την άποψη, περί παράλειψής του,
της εισαγγελέως του ΑΠ Ξένης
Δημητρίου, και τον προήγαγε σε
εισαγγελέα Εφετών, δείχνει την πορεία που παίρνουν τα πράγματα.
Στην περίπτωση της προαγωγής

Ντογιάκου, οι φιλοσυριζαίικες εφημερίδες ξεσπάθωσαν και καλούσαν τον υπουργό Δικαιοσύνη
Σταύρο Κοντονή να κάνει διαφωνία. Όμως ο Ζακυνθινός πολιτικός, επειδή βλέπει λίγο πιο μπροστά, δεν έκανε διαφωνία, φοβούμενος ενδεχομένως μήπως εισπράξει μια νέα ήττα, όπως στην
περίπτωση του εισαγγελέως Εφετών Παναγιώτη Αθανασίου, ο οποίος δικαιώθηκε πανηγυρικά από την Ολομέλεια του ΑΠ. Εξάλλου είχαν ήδη δοκιμάσει μια ήττα
στην περίπτωση Ντογιάκου, με
τον οποίο είχε αντιπαρατεθεί ανοιχτά η πρώην πρόεδρος του ΑΠ,
Βασιλική Θάνου.
Η απόφαση του 15μελούς Συμβουλίου του ΑΠ, που με συντριπτική πλειοψηφία 13 υπέρ έναντι 2
κατά προήγαγαν σε αντιεισαγγελέα
ΑΠ τον πρώην προϊστάμενο της
Εισαγγελίας Εφετών Ισίδωρο
Ντογιάκο, αφήνοντας κυριολεκτικά μόνους στο «Όχι» την εισαγγε-

Δικαστές και
εισαγγελείς
αγνοούν τις
«υποδείξεις» του
Αλέξη Τσίπρα και
της παρέας του

Γυρίζουν την πλάτη
στον ΣΥΡΙΖΑ
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου
Ιβάν Σαββίδης
θέλει να πάρει
στο Epsilon τις
«άστεγες» τηλεοπτικά ΠΑΕ. Στην ελεύθερη
αγορά, ο καθένας μπορεί να
κάνει οτιδήποτε, οπότε ουδέν το
μεμπτό, που ο ιδιοκτήτης του
ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί
το κανάλι του και να «σώσει» το
ελληνικό ποδόσφαιρο. Δικαίωμά του να θέλει να γίνει «πατερούλης» του ελληνικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, εδώ γεννώνται μερικά ερωτηματικά, σχετικά με την κίνηση αυτή του Ιβάν
Σαββίδη.
Το πρώτο αφορά τις σχέσεις του
με την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Η «Α» είχε γράψει στο περασμένο
της φύλλο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνεται από τον Ιβάν Σαββίδη. Σήμερα μπορεί να γράψει μετά βεβαιότητος ότι κι ο Ιβάν Σαββίδης απομακρύνεται από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οπότε, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και Ιβάν Σαββίδης
είναι μεταξύ τους δυο ξένοι.
Γιατί, όμως, είναι δυο ξένοι; Αυτή
η κίνηση του Ιβάν Σαββίδη να ενημερώσει επίσημα την Super League ότι ενδιαφέρεται να εντάξει στο κανάλι τους τις επτά τηλεοπτικά «άστεγες» ΠΑΕ, (Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος, η Ξάνθη, ο Ατρόμητος, η Λαμία,
Παναιτωλικός, Απόλλων Σμύρνης),
προκάλεσε (αναμενόμενο) οργή στο
ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο Σαββίδης, με μία απλή κίνηση, νόμιμη και ηθική, καταβαράθρωσε όλο το σενάριο της
«σωτηρίας» του ελληνικού ποδοσφαίρου από την κυβέρνηση. Την ώρα που ο Υφυπουργός Βασιλειάδης
παρουσίασε ένα σωστό σχέδιο οικονομικής ανάσας της Super League,
προσφέροντας 250 εκατ. ευρώ μαζί
με τη Nova για πέντε χρόνια, έρχεται ο Σαββίδης και το στραπατσάρει.
Στην πολιτική, ωστόσο, όλες έχουν την εξήγησή τους, τίποτα δεν
γίνεται στην τύχη. Κι ο Σαββίδης, εκτός από ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ είναι
και πολιτικό πρόσωπο, όπως ο ίδιος
έχει παραδεχτεί. Τι έγινε λοιπόν μέσα
στην εβδομάδα; Απελάθηκαν Ρώσοι
διπλωμάτες και την ίδια στιγμή, ο
πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν
Ζάεφ δήλωνε ότι Έλληνες επιχειρηματίες ρώσικων συμφερόντων, μοίραζαν δολάρια σε Σκοπιανούς, προκειμένου να εξεγερθούν κατά τις
συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό, το
δήλωσε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων κι όχι κάποιος «αξιωματούχος».
Ποιον φωτογράφιζε ο Ζάεφ; Τον
Σαββίδη, φυσικά. Ο οποίος Σαββίδης
απείλησε με μηνύσεις και καλά έκανε. Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει είναι το εξής: Πόσο τυχαίες ή-

Ο

Ο Σαββίδης
θέλει τις
«άστεγες» ΠαΕ.
αν τις πάρει,
αυτομάτως
μπαίνει ένα
ηθικό ζήτημα:
Ποια θα είναι
η συμπεριφορά
των ομάδων
αυτών, όταν
θ’ αγωνίζονται
εναντίον
του ΠαΟΚ,
όταν γνωρίζουν
ότι χρωστούν
την ύπαρξή
τους στον Ιβάν
Σαββίδη;
Θα τα δίνουν
όλα ή τα… μισά;
αυτό είναι
καίριο
ερώτημα.

Ο «πατερούλης»
της Λίγκας
και το «παιγνίδι»
Τσίπρα - Ζάεφ
Ο Σαββίδης θέλει τις «άστεγες» ΠΑΕ στο Epsilon. Στην κόντρα
με τον ΠΑΟΚ οι ομάδες αυτές θα τα δίνουν όλα ή τα… μισά;

ταν οι δηλώσεις του Ζάεφ; Στην πολιτική δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Άλλο ερώτημα: Θα έκανε τις δηλώσεις
αυτές ο Σκοπιανός πρωθυπουργός
αν δεν είχε πάρει το «ΟΚ» από την
Αθήνα; Κι αν του έλεγαν από την Αθήνα ότι ο Σαββίδης παραμένει στενός φίλος του Αλέξη Τσίπρα, θα τις
έκανε αυτές τις δηλώσεις; Αποκλείεται. Είναι «αδέρφια» με τον Τσίπρα…
αφού, που λένε και στη Μακεδονία.
Την κανονική Μακεδονία, την ελληνική, ότι τη Severna του Τσίπρα. Αυτή είναι μόνο της κυβέρνησης, όχι
του ελληνικού λαού.
Γιατί, όμως, ο Ζάεφ προσπάθησε,
με την ανοχή, αν όχι την προτροπή
της Αθήνας να δημιουργήσει άσχημο κλίμα για τον Ιβάν Σαββίδη;
Πρώτον, γιατί ο ίδιος ο Σαββίδης είναι ευάλωτος. Αυτός μπήκε σ’ ένα
«παιχνίδι εξουσίας», σφιχταγκαλιάζοντας τον Τσίπρα. Συνεπώς, αν
σταματήσεις το σφιχταγκάλιασμα όπως κι έγινε, τότε γίνεσαι στόχος.
Κλασικά πράγματα.
Δεύτερον και σημαντικότερο.
Προσπάθησαν να δημιουργήσουν
αρνητικό κλίμα εις βάρος του Σαββίδη, γιατί ο άνθρωπος αυτός κουβαλάει μαζί του έναν ολόκληρο λαό,
του ΠΑΟΚ. Κι ο λαός του ΠΑΟΚ
μπορεί να πάρει αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον του Ιβάν Σαββίδης. Κακώς; Κακώς, αλλά έτσι είναι.
Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού του

ΠΑΟΚ δεν μπαίνει καν στην διαδικασία ν’ αναλύσει καταστάσεις, αλλά εμπιστεύεται το Σαββίδη. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τις ψήφους των οπαδών
του ΠΑΟΚ για να μακροημερεύσει
στην εξουσία. Αν, αύριο, για παράδειγμα, ο Ιβάν κατηγορήσει τον Τσίπρα ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία
και καλέσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ σε
μαζικές διαμαρτυρίες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα
ψάχνει στο βάθος της κάλπης για
κανένα ξεχασμένο ψηφοδέλτιο.
Πρέπει, όμως, να έχουμε υπ όψιν
μας το εξής, που είναι ένα από τα αξιώματα της πολιτικής. Ποιο; Μα, η…
«κωλοτούμπα». Σήμερα που μιλάμε,
η κατάσταση είναι αυτή. Αύριο, μπορεί ν’ αλλάξουν όλα κι ο Σαββίδης
να ξανασμίξει με τον Τσίπρα.
Συνεχίζουμε: Ο Σαββίδης θέλει
τις «άστεγες» ΠΑΕ. Αν τις πάρει, αυτομάτως μπαίνει ένα ηθικό ζήτημα:

Ποια θα είναι η συμπεριφορά των
ομάδων αυτών, όταν θ’ αγωνίζονται
εναντίον του ΠΑΟΚ, όταν γνωρίζουν ότι χρωστούν την ύπαρξή τους
στον Ιβάν Σαββίδη; Θα τα δίνουν όλα ή τα… μισά; Αυτό είναι καίριο ερώτημα. Κι επειδή ζούμε στην Ελλάδα, μήπως να δοθεί από τώρα το
πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ πριν καν
ξεκινήσει; Πώς θα διασφαλιστεί η
φερεγγυότητα του πρωταθλήματος,
όταν ο Σαββίδης θα είναι ο πληρώνων; Το κυριότερο, τι έχει να πει ο…
«συνεταιρισμός» της Super League;
Θα το δεχτεί;
Κυρίως όμως τι θα πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης; Αν δεχθεί την ηγεμονία Σαββίδη σε Super League, ΕΠΟ, Διαιτησία, ακόμη και στο γραφείο της Πειραιώς, που ο ίδιος έδειξε τον δρόμο στον Ιβάν;
Και δεν είναι μόνο τα τηλεοπτικά, αλλά κι οι δανεικοί παίκτες που
έχει μοιράσει ο ΠΑΟΚ δεξιά κι αριστερά. Στα περασμένα χρόνια, όταν
και πάλι είχε προκύψει παρόμοιο ζήτημα τα τηλεοπτικά, η Nova είχε τις
μισές ομάδες κι ο Alpha τις άλλες
μισές. Τότε, όμως, η οικογένεια
Βαρδινογιάννη δεν θα μπορούσε να
πάρει» τις «άστεγες» στο MEGA;
Προφανώς και μπορούσε, αλλά δεν
το έκανε. Δεν θα μπορούσε να εκτεθεί έτσι ένας Βαρδινογιάννης, να γίνει «πατερούλης» του ελληνικού
πρωταθλήματος.
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου
ρχισαν τα όργανα στην ΕΠΟ.
Βαράνε τα νταούλια κι οι
ζουρνάδες. Κανονικό είναι το
πανηγύρι με τα όργανα, δεν είναι σαν κι αυτά των… αγορών,
που ο πρωθυπουργός έλεγε ότι
θα βαράει τον ζουρνά και θα χορεύουν οι τράπεζες και άλλα επενδυτικά funds. Κι όχι μόνο τα
όργανα, αλλά το σκηνικό θυμίζει κρητικό γάμο. Και μπαμ και
μπουμ οι κουμπουριές, ένα
πράγμα. Τον κρητικό γάμο προσπαθεί να συντονίσει ο Βαγγέλης Γραμμένος, αλλά του ξέφυγε το παιχνίδι. Δεν μπορεί να τα
βάλει με τους «επενδυτές». Είναι
«λίγος». Καλό παιδί, αλλά όταν
γίνεται τέτοιος πόλεμος κανονικός, ο πρόεδρος της ΕΠΟ κρατάει νεροπίστολο, κι αυτό δώρο.
Και πρώτα απ’ όλα το «μεγαλοστέλεχος», λέει, της ΕΠΟ, που είναι
μπλεγμένο σε κύκλωμα τοκογλυφίας. Πληρωνότανε, λέει, με επιταγές, όχι μέσω τραπέζης. Και ποιος τι
έκοβε τις επιταγές; Ο ταμίας Λασκαράκης; Ο ίδιος ο πρόεδρος της
ΕΠΟ; Ο γιατρός της Εθνικής ομάδας; Ο φροντιστής; Ποιος τις έκοβε;
Διότι εδώ έχουμε καραμπινάτη φοροαποφυγή. Να δούμε αν το κράτος
που ξετίναξε τα δίκτυα των πολιτών,
που έσπασε και τα δοκάρια με τα
φορομπηχτικά του, αν θα κάνει κάτι.
Λογικά, κάτι θα γίνει. Τώρα, αν το
«μεγαλοστέλεχος» είχε παρτίδες με
τοκογλύφους, σ’ αυτό δεν μπορεί να
φταίει η ΕΠΟ, να είμαστε δίκαιοι. Αν
αυτό το κύκλωμα κονομούσε στη
Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να ρίχνουμε ευθύνες στην ΕΠΟ επειδή το «μεγαλοστέλεχος» έσπαγε εκεί τις επιταγές. Αλλού είναι το θέμα.
Ποιος «έδωσε στεγνά» το «μεγαλοστέλεχος»; Το κύκλωμα των τοκογλύφων; Αποκλείεται. Οι τοκογλύφοι είναι σοβαροί άνθρωποι, δεν
ρουφιανεύει ο ένας τον άλλον. Κάνουν αυτήν τη δουλειά και κονομάνε, και μεταξύ τους βασιλεύει η ομερτά. Αφού δεν «έδωσαν» το «μεγαλοστέλεχος» οι τοκογλύφοι, ποιος το έκανε; Ποιος γνώριζε; Καταλάβατε, τώρα, γιατί οι «επενδυτές» θέλουν να έχουν δικούς τους ανθρώπους στην ΕΠΟ, στη Super League
και παντού; Για να έχουν πληροφόρηση εκ των έσω τι παίζει με τον καθένα. Είτε αυτός είναι υπάλληλος απλός, είτε είναι ο ίδιος ο πρόεδρος.
Κι αυτοί, βέβαια, που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα λένε ότι αυτό
δεν ήταν τίποτα περισσότερο από
μία κόντρα που είχε ξεκινήσει στον
τελικό του Κυπέλλου του Βόλου.

Ά

Όπως έγραψε
η «Α» στην
επιτροπή
«Εκτάκτων
Θεμάτων»,
ο Μελισσανίδης
έχει μόνο
έναν «δικό» του,
τον ταμία
Λασκαράκη.
Οι άλλοι
τέσσερις
είναι των
«αλλωνώνε».
Στην
Εκτελεστική,
ο Μελισσανίδης
είχε τους
περισσότερους,
αλλά με μία
«μπιστολιά»,
τους απενεργοποίησαν.
Όπως κάνουν
delete στον
υπολογιστή.

Κι ενώ ο πρόεδρος Γραμμένος έχει… υπαρξιακό πρόβλημα
γιατί δεν ενημερώνεται για τίποτα, «μεγαλοστέλεχος»
της ΕΠΟ έχει παρτίδες με κύκλωμα τοκογλύφων,
ο Κομίνης «κόπηκε» από τον Κολίνα κι ο Περέιρα
εξαφάνισε τον… εαυτό του και τον ψάχνουν,
με τις «μπιστολιές» ν’ ακούγονται παντού

ΕΠΟ
το μεγαλείο σου!!!
Η πλάκα του Κολίνα στον Κομίνη,
ο «φευγάτος» Περέιρα και
ο τοκογλύφος που θα ΖήσΗ καλά...
Βούιξε, λοιπόν, η πιάτσα με το
«μεγαλοστέλεχος». Ο Γραμμένος
τού ζήτησε να παραιτηθεί; Μπορεί
να το έκανε και να μην ενημέρωσε
τον κόσμο. Κι είναι μέσα στο παιχνίδι η «σιωπηρή» τιμωρία. Κανονικά,
όμως, ένας οργανισμός που σέβεται
τον εαυτό του, αυτό κάνει. Μπορεί,
επίσης, να παραιτήθηκε το ίδιο το
«μεγαλοστέλεχος» και να μην ανακοινώθηκε. Αν και, για να το έκανε,
έπρεπε πρώτα να πάρει την έγκριση
από τον «Νονό». Όχι τον Μάρλον
Μπράντο, αυτά γίνονταν στην ταινία. Ποιος είναι ο «Νονός»; Και ποιος δεν είναι, να ρωτάς.
Όμως, μιας και αναφερθήκαμε σε
«Νονούς», υπάρχει ένας άγραφος
νόμος από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης ακόμα, στην Αμερική. Ότι
ο ανάδοχος προστατεύει τους «δι-

κούς» του ανθρώπους. «Να μας ζήσει και το παιδί», που λένε στα βαφτίσια. «Να μας ζήσει, να ζήσουμε κι
εμείς να το χαιρόμαστε».
Με τους «Νονούς», ωστόσο, μην
πάει το μυαλό μας στο κακό. Αυτά
γίνονταν μόνο στις ταινίες, ότι δηλαδή έβγαιναν τα μυδράλια και καθαρίζανε κόσμο και κοσμάκη. Στην
Ελλάδα δεν υπάρχουν, φυσικά, τέτοιες ακραίες καταστάσεις, δεν υπάρχουν πιστόλια. Μόνο «μπιστολιές» υπάρχουν, όπως τις αποκαλεί
η ποδοσφαιρική πιάτσα. Μία τέτοια
«μπιστολιά» έφαγε ένας «Νονός» από τον άλλον. Το «μεγαλοστέλεχος»
ήταν το μέσον. Κι όταν ο ένας «μπιστολιάζει», ο άλλος είναι υποχρεωμένος ν’ απαντήσει, έτσι λέει ο κώδικας τιμής. Αυτήν την «μπιστολιά»
τη χάρηκε ένα κάρο κόσμος. Όλος ο

κόσμος που τον Δεκέμβριο του
2016 με υπογραφή του «μεγαλοστελέχους» έπαιρνε πόδι από την ΕΠΟ. Επειδή έτσι είχε διατάξει ο ανάδοχος.
Πάντως, με όλα αυτά που έγιναν
τελευταία στην ΕΠΟ, με την «Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων» να παίρνει το παιχνίδι επάνω της και να αγνοεί την Εκτελεστική Επιτροπή, θα
περάσουμε ωραίο φθινόπωρο και
χειμώνα. Όπως έγραψε η «Α» στην
επιτροπή «Εκτάκτων Θεμάτων», ο
Μελισσανίδης έχει μόνο έναν «δικό» του, τον ταμία Λασκαράκη. Οι
άλλοι τέσσερις είναι των «αλλωνώνε». Στην Εκτελεστική, ο Μελισσανίδης είχε τους περισσότερους, αλλά με μία «μπιστολιά», τους απενεργοποίησαν. Όπως κάνουν delete
στον υπολογιστή.
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Άλλες «μπιστολιές» έπεσαν και
με τον διαιτητή Κομίνη. Ήταν ο διαιτητής στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, εκείνη τη
βραδιά που ο Σαββίδης μπήκε μέσα
με το «σίδερο». Ήταν ζήτημα τιμής
να ξαναείναι στους πίνακες ο Κομίνης. Και τον ξανάβαλε ο Ντέιβιντ
Μέλι Περέιρα Κόπερφιλντ. «Εξαφάνισε» ένα κάρο κόσμο, αλλά τον
Κομίνη δεν τον πείραξε. Τι έγινε και
δεν τον πείραξε; Ήταν επιθυμία του
Μελισσανίδη, λένε. ΟΚ, ας το δεχτούμε. Ο Κομίνης, ωστόσο, είναι
και διεθνής διαιτητής, δεν είναι παίξε-γέλασε. Για να τον κάνει διεθνή
ο Μέλι Περέιρα, πάει να πει ότι εκτίμησε τα προσόντα του. Κι ήρθε ο
καιρός να γίνουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Champions και το
Europa League. Πού είναι ο Κομίνης… οεο, που θα έλεγε κι ο Μητσικώστας; Γιατί δεν έστειλαν τον Κομίνη να πάει να σφυρίξει;
Τον έστειλαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνο που στην UEFA κουμαντοδόρος είναι ο Κολίνα. Αυτό το
παλικάρι με το ξουρισμένο κεφάλι.
Μόλις είδε το όνομα του Κομίνη,
τράβηξε ένα «Χ». Όχι το «Χ» της ισοπαλίας. Delete. Στην αρχή, μάλιστα,
έλεγαν στην ΕΠΟ ότι ο Κολίνα νόμιζε ότι ο Μέλι Περέιρα του κάνει

χωρατό. Πλάκα, δηλαδή. Ο Κολίνα,
που εννοείται ότι ξέρει τα πάντα όλα
για την ελληνική διαιτησία, δεν θέλει τον Κομίνη και προτιμάει τον
Γιάννη Παπαδόπουλο, αυτόν από τη Μακεδονία, όχι τον άλλο από
το Μαρούσι.
Εδώ, μπαίνει κι ένα ζήτημα ηθικής τάξης: Ο Κομίνης γιατί δεν παραιτείται; Στην ουσία, του πήραν το
σήμα του διεθνή διαιτητή, θα το ’χει
μόνο για να σφυρίξει ΟΦΗ - Άρης
του χρόνου. Γιατί δεν φεύγει, να δικαιώσει και την ΕΠΟ της «εξυγίανσης» του Βαγγέλη Γραμμένου;
Αυτό δεν «πουλάει» προς τα έξω η
ΕΠΟ; Αυτό πουλάει. Αν παραιτηθεί
ο Κομίνης, ο Γραμμένος θα έχει

πετύχει μεγαλειώδη νίκη υπέρ της
διαφάνειας και τού «όλα στη φόρα».
Στο μεταξύ, ο Μέλι Περέιρα, ο
Ντέιβιντ Κόπερφιλντ όπως του
κολλήσαμε το παρατσούκλι για να
βάλουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή
μας, πέτυχε το ανείπωτο. Ποιο; Όπως
«εξαφάνισε» πολλούς διαιτητές από
τους πίνακες, κατάφερε να εξαφανίσει και τον… εαυτό του! Αυτό, ωστόσο, δεν είναι χιούμορ. Ο Πορτογάλος
«εξαφανιστής»… εξαφανίστηκε! Πού
πήγε; Όποιος ρωτάει στην ΕΠΟ, λένε
ότι πρέπει είχε πάει το Μουντιάλ, αλλά χωρίς να είναι σίγουρο. Ορθώς έπραξε, αν πήγε. Άνθρωπος της διαιτησίας είναι, επίτροπος στης διαιτησίας στην Ελλάδα, πήγε να δει πώς

δουλεύει
το
VAR. Στην ΕΠΟ, ωστόσο, δεν έπρεπε να
ειδοποιήσει ότι θα βρίσκεται στο Μουντιάλ; Δεν
έπρεπε ο πρόεδρος Γραμμένος να γνωρίζει, δεν έπρεπε να
τον είχε ενημερώσει; Αυτό λέει η
λογική, ότι έπρεπε. Γιατί, όμως,
δεν τον ενημέρωσε; Διότι δεν είναι υποχρεωμένος να τον ενημερώσει. Δεν προβλέπεται από πουθενά,
από κανένα πρωτόκολλο. Όπως αυτοί οι Τόμσεν και Βελκουλέσκου
δεν έδιναν σε κανέναν λόγο πότε έρχονται και πότε φεύγουν, έτσι κι ο
Μέλι Περέιρα. Κατά τα άλλα, ο
Βαγγέλης Γραμμένος είναι πρόεδρος της ΕΠΟ. Κι όταν παίρνει κανένα τηλέφωνο στην ΚΕΔ, θα το σηκώσει ο Τσαχειλίδης ή ο Τριτσώνης.
Οι άλλοι μπορεί να πετάχτηκαν μέχρι το Σούνιο για καμιά βουτιά, μέρες που είναι.
Ωστόσο, ο Γραμμένος έβγαλε από πάνω του κι έναν μπελά. Έπρεπε
να πάρει μέρος σε συζητήσεις με τον
Αστέρα Τρίπολης και τη γνωστή ιστορία με τους Μπάκο και Μποροβήλο και την εμπλοκή τους στο
«Koriopolis». Ευτυχώς γι’ αυτόν, ο
Αυστριακός Χούμπελ, αυτό το καλό
παιδί από την Αυστρία που το παίζει
διοικητής των ιθαγενών στην Ελλάδα, αντί να ενημερώσει τον Γραμμένο, πήγε κατ’ ευθείαν στον Βασιλειάδη. Αυτό έπρεπε να προβληματίσει τον Γραμμένο. Έπρεπε ν’ αναρωτηθεί ο πρόεδρος, αν αυτός είναι υπεύθυνος για τέτοια θέματα ή
ο υφυπουργός. Δεν το έκανε. Στη
θέση του, ο κάθε άνθρωπος θα είχε
υπαρξιακό πρόβλημα. Διότι να είσαι
προϊστάμενος σ’ έναν οργανισμό και
να μην ενημερώνεσαι για τίποτα, είναι ένα σοβαρό θέμα.
Ο Γραμμένος θα μπορούσε, τουλάχιστον, να δικαιολογήσει την παρουσία του στην ΕΠΟ, κάνοντας μία
βράβευση. Να στήσει μία συνέντευξη Τύπου και να βραβεύσει τον διαιτητή Πάνο Κασσαβέτη, πρώην
βοηθό στη Super League. Ο Κασσαβέτης έσωσε ένα παιδί τριών ετών από βέβαιο πνιγμό στην Τουρλίδα της Αιτωλοακαρνανίας. Δύτης
καθώς είναι, βούτηξε κι έφερε στην
επιφάνεια το παιδί και το παρέδωσε
στους γονείς του. Η αλήθεια είναι ότι ένα άλλο «μεγαλοστέλεχος» σκέφτηκε να προτείνει στον Γραμμένο
να γίνει βράβευση, για να βγει προς
τα έξω και ένα κοινωνικό προφίλ
των διαιτητών, αλλά προτίμησε να
σιωπήσει. Φοβήθηκε μήπως παρεξηγηθεί από τον Γραμμένο. Και μόνο αυτό φτάνει, για να καταδείξει το
«κλίμα» που υπάρχει στην ΕΠΟ για
τον πρόεδρο. Το ποδόσφαιρο το κατάφερε κι αυτό. Έναν αξιοπρεπή άνθρωπο, νομικό στο επάγγελμα, να
τον ισοπεδώσει.

Ο Κομίνης
γιατί δεν
παραιτείται;
Στην ουσία,
του πήραν
το σήμα του
διεθνή διαιτητή,
θα το ’χει μόνο
για να σφυρίξει
ΟΦΗ - Άρης
του χρόνου.
Γιατί δεν
φεύγει, να
δικαιώσει και
την ΕΠΟ της
«εξυγίανσης»
του Βαγγέλη
Γραμμένου;
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ΘΕΜΑ
Το φιλοδώρημα
20.000 ευρώ
του Κριστιάνο
Ρονάλντο
στη Μεσσηνία
Ανοιχτοχέρης αποδείχθηκε στις διακοπές του
στην Πύλο ο Κριστιάνο
Ρονάλντο.
Ο Πορτογάλος σούπερ
σταρ, αμέσως μετά το τέλος του Μουντιάλ της
Ρωσίας, πήγε στη Μεσσηνία για διακοπές. Ο
Ρονάλντο βρέθηκε στο
«Costa Navarino», όπου
και υπέγραψε τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους μια και για χάρη
του ταξίδεψε από την Ιταλία ο Αντρέα Ανιέλι.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε τις
διακοπές του και με ενδιάμεση στάση το αεροδρόμιο της πόλης της
Μεσσηνίας, πήγε στο Τορίνο. Φρόντισε όμως οι
μέρες που έμεινε στην
Καλαμάτα να μείνουν αξέχαστες και για τους
Έλληνες που βρέθηκαν
δίπλα του και τον εξυπηρέτησαν.
Λίγο πριν αναχωρήσει,
έκοψε ένα τσεκ ύψους
20.000 ευρώ, ζητώντας
από τη διοίκηση της ξενοδοχειακής μονάδας να
το μοιράσει ισόποσα
στους ανθρώπους που ήταν δίπλα του.
Αυτό συνεπάγεται ότι οι
10 υπάλληλοι, που ήταν
επιφορτισμένοι με τις
διακοπές του Ρονάλντο,
θα δουν στον τραπεζικό
τους λογαριασμό από
2.000 ευρώ ο καθένας. Ο
Πορτογάλος διεθνής θέλησε με αυτόν τον τρόπο
να τους ευχαριστήσει επειδή οι τελευταίοι έκαναν όλα όσα ήθελε και
κυρίως φρόντισαν να
μην έχει ανεπιθύμητες
συναντήσεις με τους παπαράτσι που περίμεναν
για μια φωτογραφία.

Στον αέρα
το πρωτάθλημα

ι το ήθελε ο επικεφαλής της
ΚΕΔ, Βίτορ Περέιρα, στη
συνάντηση που είχε στην Αθήνα με εκπροσώπους της ΕΠΣ
Αχαΐας, να ζητήσει στοιχεία ότι αδίκησε τους Πατρινούς διαιτητές;
Ο πρόεδρος Άγγελος Δανιήλ, ο
νέος πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας Ανδρέας Τριανταφυλλίδης, και ο αναπληρωτής
γραμματέας Δημήτρης Σαρρής
έβγαλαν έναν φάκελο και άρχισαν ν’ αραδιάζουν στοιχεία φωτιά που με αντικειμενικά κριτήρια
δεν αμφισβητούνται για τις εσφαλμένες καρατομήσεις των Αχαιών διαιτητών.
Ο Περέιρα περιορίστηκε να πει
ότι: «Όσοι δουλεύουν κάνουν λάθη, αλλά δεν δεχόμαστε παρεμβάσεις στο έργο μας».
Μόνο που εδώ τα λάθη τα έβλεπαν και τυφλοί, σε βαθμό που να
μην μπορούν να στηρίξουν τον
Πορτογάλο ο Σταύρος Τριτσώνης και ο Δημήτρης Καλύβας
που τον πλαισίωναν.
Ορίστε η βαθμολογία, είπε ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας,
Ανδρέας Τριανταφύλλης. Ο
Περέιρα ψέλλισε ότι τα πράγμα-

Τ

Ο Περέιρα τώρα τα ρίχνει
στο… βίντεο για τους πίνακες

τα δεν είναι έτσι ακριβώς, αναφέροντας ένα παράδειγμα.
Στη βαθμολογία μπορεί κάποιος
διαιτητής να πήρε 7.40 και εν συνεχεία από το βίντεο να έκριναν
ότι ο βαθμός του θα έπρεπε να ή-

ταν πιο χαμηλός.
Οι άνθρωποι της ΕΠΣ Αχαΐας δεν
του είπαν να του καεί το βίντεο,
γιατί μετά ο Περέιρα θα έλεγε
πως πήραν χαμηλό βαθμό στη…
συνέντευξη.

Έριξαν το καρφί τους πάντως ότι
ευνοήθηκε ο Βορράς, ενώ διαφάνηκε η ελπίδα διορθωτικών κινήσεων τον Αύγουστο που θα γίνουν κάποιες προσθήκες στους
πίνακες.
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Γρα
Γρήγορα ξέχασε ο
Ευάγγελος Γραμμέ↪
νος το εγχείρημα μεταφοράς της έδρας της Εθνικής ομάδας ανδρών
στη Θεσσαλονίκη. Η γαλανόλευκη του Σκίμπε όχι στην Τούμπα δεν έπαιξε όπως… προγραμμάτιζε
ο πρόεδρος της ΕΠΟ, αλλά ούτε στο Καυταντζόγλειο. Η Εθνική μπορεί να
έφυγε από το «Καραϊσκάκη», αλλά τα επίσημα
παιχνίδια της θα συνεχίσει να τα δίνει στο λεκανοπέδιο. Βέβαια από την
«επικράτεια» της ΕΠΣ
Πειραιά μετακινήθηκε σε
αυτήν της ΕΠΣ Αθηνών
(ΟΑΚΑ), που είναι φίλα
προσκείμενη στη διοίκηση της ΕΠΟ.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

φρρρρ
Οι Ενώσεις δεν είναι
πυρ και μανία με τον
πρόεδρο της ΚΕΔ, Βίτορ
Μέλο Περέιρα, μόνο, γιατί
στις επιλογές του για τους
νέους πίνακες αλληθώριζε
προς βορρά. Είναι ενοχλημένες και από τα τρελά ποσά που εισπράττει, όταν το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
είναι όχι στην δίαιτα, αλλά
στην πείνα. Μάλιστα οι εκπρόσωποι της ΕΠΣ Αχαΐας
που συναντήθηκαν με τον
αρχιδιαιτητή, του το είπαν
φόρα παρτίδα και ο Περέιρα έβαλε το χέρι στην τσέπη κι έβγαλε το πορτοφόλι
του. Δεν ολοκλήρωσε την
κίνησή του πάντως, και ας
παίρνει σε έναν μήνα όσα
εισπράττει μια Ένωση σε έναν χρόνο.

↪

↪

Ο Κλοντ Μακελελέ, προπονητής
της Έουπεν, που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό σε πρόσφατο φιλικό, αποκάλυψε πως
είχε φτάσει κοντά στον
ελληνικό σύλλογο όταν αγωνιζόταν στην
Τσέλσι, αλλά ο Ρόμαν
Αμπράμοβιτς… χάλασε
τη μεταγραφή την
τελευταία στιγμή.
«Το καλοκαίρι του
2007 είχα συμφωνήσει
ουσιαστικά με τον Ολυμπιακό. Όμως τη μεταγραφή τη χάλασε την
τελευταία στιγμή ο
πρόεδρος», ανέφερε ο
Γάλλος τεχνικός.

Την κολοκυθιά
φαίνεται έπαιζαν
από μικροί
Βασιλειάδης,
Μπαταγιάννης,
Γκαγκάτσης και
Γραμμένος και είπαν
να μεταφέρουν το
παιχνίδι στο
ποδόσφαιρο και
ειδικότερα την
αναδιάρθρωση των
κατηγοριών. Να μείνουν
14. Και γιατί να μείνουν
14; Αμ… πόσοι να
μείνουν; Να μείνουν 12.
Και γιατί να πέσουν 4
από τη Super League;
Αμ… πόσοι να πέσουν;

↪

Φωνές ακούστη-

↪καν στα γραφεία

της ΕΠΟ τις τελευταίες ημέρες. Από παράγοντες. Μεγαλοστελέχη. Που είχαν να
χωρίσουν τις… θηλυκές προσλήψεις. Ε, όχι ότι οι φωνές ακούστηκαν και μέχρι τη
Μεσογείων. Αυτά που
διαρρέονται δεν ισχύουν. Εξάλλου, στα αλληλοκαρφώματα δεν
κερδίζει κανείς. Γιατί
η Μεσογείων μεν είναι μακριά, αλλά οι
τοίχοι έχουν αυτιά.

Δεν ξεχνούν τους 12 ήρωες της Ταϊλάνδης
•Η Κροατία στέλνει φανέλες των διεθνών •Η Μπαρτσελόνα τούς κάλεσε
στην προετοιμασία •Το σπήλαιο γίνεται μουσείο και η διάσωσή τους ταινία
Οι 12 μικροί ήρωες της Ταϊλάνδης που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα με την περιπέτειά
τους στο πλημμυρισμένο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ όπου εγκλωβίστηκαν επί 18 ημέρες, νιώθουν
την αγκαλιά των ανθρώπων του
ποδοσφαίρου. Μπορεί να μην ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
της FIFA να είναι παρόντες στον
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν το επέτρεπε, αλλά θα πάρουν… γεύση από τη μάχη της Γαλλίας με
την Κροατία. Η κροατική ομοσπονδία ποδοσφαίρου προσφέρει με τον δικό της τρόπο χαμόγελο στα 12 παιδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας «Αγριόχοιροι», καθώς θα στείλει σε κάθε
ένα φανέλα των δευτεραθλητών
κόσμου. Τους 12 ποδοσφαιριστές, που αναπνέουν ξανά καθα-

ρό αέρα έχοντας απεγκλωβιστεί
από το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη
κατόπιν γιγαντιαίας επιχείρησης,
προσκάλεσε η Μπαρτσελόνα για
να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μασία αλλά και αγώνες της πρώτης ομάδας.
Το συγκρότημα σπηλαίων στην

Ταϊλάνδη, από όπου απεγκλωβίστηκαν τα 12 παιδιά και ο προπονητής τους, πρόκειται να μετατραπεί σε μουσείο, σύμφωνα
με το BBC.
Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι
των σωστικών αρχών, το μουσείο θα δείχνει τον τρόπο με τον

οποίον εκτυλίχθηκε η επιχείρηση
διάσωσης και αναμένεται να είναι «μεγάλο τουριστικό αξιοθέατο» για τη χώρα.
Εξάλλου, τουλάχιστον δύο εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να γίνει ταινία η περιπέτεια των παιδιών.

Ο Ταϊλανδός
που θυμίζει
τα αραβικά
παραμύθια
του Τσάκα
Ακόμα πιο πίσω πάει
χρονικά η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός,
και η όλη ιστορία αρχίζει
να θυμίζει όλο και πιο έντονα εκείνη την απίθανη περίπτωση του Βλάση
Τσάκα, ο οποίος κατάφερε να παραμυθιάσει για
μεγάλο χρονικό διάστημα τους οπαδούς του
«τριφυλλιού».
Ήταν Αύγουστος του
2011, όταν ο πολυπράγμων Έλληνας επιχειρηματίας έκανε την πρώτη
του δημόσια εμφάνιση
ως μεσάζων ενός Άραβα
πρίγκιπα που ζούσε στο
Λονδίνο και ενδιαφερόταν να επενδύσει στον
Παναθηναϊκό.
Αφού κατάφερε επί 1,5
χρόνο να κοροϊδέψει όχι
μόνο τον κόσμο, αλλά
και τους παράγοντες που
μετείχαν στον πολυμετοχικό Παναθηναϊκό, τελικά αναγκάστηκε να αποσυρθεί κακήν-κακώς, με
τους υποστηρικτές των
«πράσινων» να τον…
λούζουν με αυγά και
γιαούρτια.
Ο Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ σαν φυσιογνωμία εμπνέει περισσότερο, όσο
όμως καθυστερεί να πάρει στα χέρια του την
ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τόσο η καχυποψία προς το
πρόσωπό του αυξάνεται.
Ο Ταϊλανδός έχει ήδη
συναντηθεί τρεις φορές
με τον Γιάννη Αλαφούζο,
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, και η συνεχιζόμενη αναβολή στην ολοκλήρωση του deal ξυπνάει στους φίλους του
«τριφυλλιού» δυσάρεστες μνήμες από την εποχή Τσάκα…
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«Υπερβαίνετε
τις αρμοδιότητές σας,
σεβαστείτε
τη νομιμότητα»
οβαρά ζητήματα νομιμότητας εγείρονται για τη
Φίλιππο Ένωση Ελλάδος (ΦΕΕ) και τον πρόεδρό της κ. Γιάννη Μυτιληναίο,
από την επιστολή που απέστειλαν τα στελέχη του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα
Χρυσάνθη Τσαούσογλου-Κυριάκου και κ. Διονύσιος Καρακάσης, σχετικά με επιδοτούμενα
σεμινάρια που διοργανώνει η
ΦΕΕ για προπονητές και αναβάτες.
Πρόσφατα, η ΦΕΕ ανακοίνωσε
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε προπονητές και αναβάτες, επ’ αμοιβή για όσους τα παρακολουθήσουν. Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η αμοιβή
για τα σεμινάρια θα καταβληθεί από τη ΦΕΕ, ώστε οι συμμετέχοντες
να «καλύψουν επείγουσες οικονομικές ανάγκες».
Αυτό φαίνεται ότι ήχησε περίεργα στα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που πρόσφατα ορίστηκαν εκπρόσωποι του
Υπουργείου στο Δ.Σ. της ΦΕΕ, «αναγκάζοντας» τους να στείλουν επιστολή, με την οποία καλούν τον
πρόεδρο της ΦΕΕ κ. Γιάννη Μυτιληναίο να αναστείλει τα σεμινάρια
και να παράσχει απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων.
Χαρακτηριστικά, η επιστολή σημειώνει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει τη διοργάνωση
και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την ΦΕΕ. Με αυτή την
αναφορά, εγείρεται ευθέως σοβαρότατο ζήτημα τήρησης της νομιμότητας και υπέρβασης αρμοδιοτήτων
από την πλευρά της Ένωσης. Επίσης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ρωτούν πότε ελήφθη η απόφαση για
τα επιδοτούμενα σεμινάρια και ποια
ήταν τα αιρετά μέλη της ΦΕΕ που
την επικύρωσαν. Θέτουν, μάλιστα,
άλλο ένα σημαντικό θέμα, καθώς
ρωτούν αν η απόφαση είχε την απαιτούμενη από το νόμο πλειοψηφία και παρουσία θεσμικών οργά-

Σ

νων, με δεδομένο ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών
στη ΦΕΕ έχουν παραιτηθεί και δεν
έχουν αντικατασταθεί, ενώ και οι ίδιοι ορίστηκαν ως εκπρόσωποι του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μόλις πρόσφατα. Επιπλέον, τίθενται σοβαρά ερωτήματα για την
χρηματοδότηση των επιδοτήσεων
που θα δοθούν σε προπονητές και
αναβάτες. Σε πρόσφατα δημοσιεύματα του ιπποδρομιακού Τύπου
γράφτηκε ότι τα σεμινάρια αυτά θα
επιδοτηθούν ουσιαστικά από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΦΕΕ. Αναμφισβήτητα, αυτό είναι κάτι που προκαλεί απορίες...
Τέλος, η επιστολή σημειώνει ότι
το Δ.Σ. της ΦΕΕ καθίσταται έκθετο,
καθώς δεν τηρούνται οι αρχές της
χρηστής διακυβέρνησης, με δεδομένο ότι από την ανακοίνωση έως
την διεξαγωγή των επιδοτούμενων
σεμιναρίων μεσολάβησε μόλις ένα
24ώρο, ενώ δεν δημοσιεύτηκαν εκ
των προτέρων πληροφορίες για το
πότε και από ποιους καταρτίστηκε

το πρόγραμμά τους.
Στην παραπάνω επιστολή, ο κ.
Μυτιληναίος επέλεξε να απαντήσει άμεσα. Εντύπωση δεν προκαλεί
η ταχύτητα με την οποία θέλησε να
ανταποκριθεί στις ερωτήσεις που
του απευθύνονταν, αλλά το γεγονός
ότι ασκεί κριτική στους εκπροσώπους του Υπουργείου, χωρίς να παράσχει καμία ουσιαστική απάντηση.
Ο κ. Μυτιληναίος εγκαλεί τα
στελέχη του Υπουργείου ότι δεν
γνωρίζουν τον ρόλο, την αποστολή
και τον τρόπο λειτουργίας της ΦΕΕ.
Επιπλέον, χαρακτηρίζει «αδόκιμο» το
αίτημα για την αναβολή των σεμιναρίων, κατηγορεί τα στελέχη του
Υπουργείου ότι δεν φρόντισαν να επικοινωνήσουν μαζί του πριν στείλουν την επιστολή τους και τους
«κουνάει το δάκτυλο», λέγοντάς
τους ότι πρέπει να αποδεχτούν άμεσα την πρόταση ενημέρωσης που
τους έχει κατατεθεί από τη ΦΕΕ. Το
περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά αρνητικών κα-

ταστάσεων που έχουν παρατηρηθεί
τους τελευταίους μήνες στον Ιππόδρομο, με πρωταγωνιστή τη διοίκηση της ΦΕΕ και τον κ. Μυτιληναίο.
Αυτή, μάλιστα, είναι η πρώτη φορά
που εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου θέτουν ανοικτά ζητήματα
τήρησης της νομιμότητας από τη διοίκηση της ΦΕΕ, κάτι που προκαλεί
σαφώς αρνητικές εντυπώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Ιπποδρομίες
ΑΕ, θυγατρική του ΟΠΑΠ, έχει αναφερθεί πολλές φορές, με επιστολές
της προς τα αρμόδια Υπουργεία, σε
περιπτώσεις που η ΦΕΕ έχει υπερβεί τον ρόλο και τις αρμοδιότητές
της. Επίσης, είναι νωπές οι μνήμες
από τις πρόσφατες καταγγελίες της
Ένωσης Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (ΕΙΔΙΕ), η οποία σημείωσε, σε ανακοίνωσή της, ότι το
Δ.Σ. της ΦΕΕ προωθεί απαράδεκτες
πρακτικές, που «τρομοκρατούν» τις
ιπποδρομιακές τάξεις και αφήνουν
τεράστια ερωτηματικά για την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης
και αμεροληψίας.
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Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, άσσος της υπερομάδας του 2004,
που κατέκτησε το Πανευρωπαϊκό, και νυν υπεύθυνος της Εθνικής
ομάδας στην ΕΠΟ, παρέδωσε μεταχρονολογημένες(;) επιταγές της ΕΠΟ
σε κύκλωμα τοκογλύφων. Υπό έρευνα οι λόγοι έκδοσης των επιταγών
από Γραμμένο (πρόεδρο) και Λασκαράκη (ταμία)

Στα πλοκάμια
τοκογλύφων
ο Ζήσης Βρύζας
είδηση στις αρχές
της περασμένης εβδομάδας ότι βρέθηκαν στα χέρια κυκλώματος τοκογλύφων επιταγές της ΕΠΟ έπεσε σαν βόμβα
στους ποδοσφαιρικούς κύκλους. Κι αυτό γιατί η ΕΠΟ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξοφλεί τους εργαζομένους
της με καταβολή των δεδουλευμένων τους σε τράπεζα, χωρίς
να δίνει μεταχρονολογημένες ή
μη επιταγές. Η περίπτωση όμως
του Ζήση Βρύζα, υπευθύνου της
Εθνικής ομάδας και εκπροσώπου της ΕΠΟ στη Super League,
παλαιού άσου της ομάδας του
2004 και του ΠΑΟΚ –ομάδα
στην οποία για ένα διάστημα
διαδέχθηκε τον Θοδωρή Ζαγοράκη στην προεδρία– ήταν τελείως διαφορετική.
Ο Ζήσης Βρύζας, όπως και χιλιάδες Έλληνες πολίτες, είχε δέσμευση των τραπεζικών του συναλλαγών από προηγούμενες επιχειρηματικές του προσπάθειες. Κάποιο
χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με
τα παιδιά του επιφανούς επιχειρηματία Γιώργου Σαχπατζίδη –πριν
την ανάμειξή του στα εξοπλιστικά
με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ανάμειξη η οποία κατέληξε σε καταδίκη
και εγκλεισμό του επιχειρηματία στις
φυλακές–, προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα να κινηθεί στον χώρο των

Η

super markets.
Στην προεδρία του ΠΑΟΚ κατέληξε μετά από σύγκρουση με τον
τότε πρόεδρο Θόδωρο Ζαγοράκη
και με τη βοήθεια ομάδας οργανωμένων φιλάθλων, στους οποίους υποσχέθηκε ότι θα διοικούσε με διαφάνεια, αφήνοντας αιχμές για τους
συνεργάτες του Θοδωρή (Βιολίδη
και άλλους).

Η διάρκεια της προεδρίας του
δεν ήταν μεγάλη και μετά τη λήξη
της αποδέχθηκε πρόταση του Θόδωρου Καρυπίδη να αναλάβει την
τεχνική ηγεσία της Βέροιας.
Όταν η διοίκηση Γκιρτζίκη κατέρρευσε, στη συγκρότηση της Επιτροπής Εξομάλυνσης της FIFA, ο
μακαρίτης Κωστάκης Κουτσοκούμνης αναζητούσε πρόσωπο φί-
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λα προσκείμενο
προς τον ΠΑΟΚ, και
με κύριο προσόν την
αναγνωρισιμότητα και
την αποδοχή του από τον
φίλαθλο κόσμο.
Από την ομάδα του 2004,
ο Ζαγοράκης είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εν ενεργεία ποδοσφαιριστής στα Τρίκαλα, ο Καφές δεν ενδιαφερόταν για το ποδόσφαιρο, και έτσι επιλέχθηκε ο Ζήσης Βρύζας. Ως υπεύθυνος του τελικού Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό
τον Μάιο του 2017, ο συμπαθής κατά τα άλλα Ζήσης τα έκανε μούσκεμα. Εκτός από τον ανύπαρκτο σχεδιασμό ασφαλείας φιλάθλων και αθλητών, παράγγειλε πλαστικά καθίσματα στη Γερμανία, και παρά το γεγονός ότι του εξήγησαν ότι αυτά τα
φτάσουν το πολύ 5-6 ημέρες μετά
τον τελικό, ενέκρινε την προμήθειά
τους.
Στο θέμα των προαναφερόμενων επιταγών, είναι φανερό ότι η ΕΠΟ, έστω και κατά μη σύννομο τρόπο, πλήρωνε τον Βρύζα με επιταγές
τις οποίες με οπισθογράφηση εισέπραττε κάποιος άλλος, για λογαριασμό του.
Το παράδοξο όμως στην ιστορία
αυτή είναι ότι επιταγές «ημέρας» –
δηλαδή επιταγές με ημερομηνία λήξης την ημέρα της έκδοσης– δεν τις
δίνει κάποιος σε τοκογλύφους.
Κατά συνέπεια, θεωρείται πολύ
πιθανόν λόγω υποχρεώσεών του να
είχαν προκαταβληθεί χρήματα, μέσω επιταγών μεταχρονολογημένων,
τις οποίες ο Ζήσης προώθησε σε
τοκογλύφους, λόγω αναγκών ή κάποιων άλλων υποχρεώσεων απέναντί τους…
Σε κάθε περίπτωση, η ανάκριση
θα διερευνήσει όλες τις πτυχές τής
λίγο περίεργης αυτής υπόθεσης.
Θεωρείται βέβαιο ότι οι υπογράφοντες τα σώματα των επιταγών κ.κ.
Γραμμένος (πρόεδρος) και Λασκαράκης (ταμίας) θα κληθούν για να
εξηγήσουν τους λόγους που εξέδιδαν επιταγές για αμοιβές του Ζήση
Βρύζα κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Θεωρείται
βέβαιο ότι οι
υπογράφοντες
τα σώματα
των επιταγών
κ.κ. Γραμμένος
(πρόεδρος) και
Λασκαράκης
(ταμίας) θα
κληθούν για να
εξηγήσουν
τους λόγους
που εξέδιδαν
επιταγές για
αμοιβές του
Ζήση Βρύζα
κατά παράβαση
της ισχύουσας
νομοθεσίας.

24_ATHLHTIKA xynis_844_APOPSI 7/20/18 3:41 PM Page 24

24
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
21/22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Του Σωτήρη
Παρτσαλά

ΟΙ ΕΞΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
1. Σάλτσμπουργκ
2. ΛουντογκόρετςΒιντεότον
3. Σέλτικ-Ρόζενμποργκ
4. Λέγκια Βαρσοβίας–
Σπάρτακ Τρνάβα
5. Αστάνα–Μίντιλαντ
6. Κουκέσι-Kαραμπάγκ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ
ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ
1. ΜΠΑΤΕ ΜπόρισοφΕλσίνκι
2. Ντινάμο Ζάγκρεμπ –
Χάποελ Μπερ Σεβά
3. Σκεντίγια – Σερίφ
Τιρασπόλ
4. Κλουζ – Μάλμε
5. Ερυθρός Αστέρας –
Σουντούβα
6. ΑΕΚ

η Δευτέρα (13:00)
στα γραφεία της
UEFA στη Νιόν της
Ελβετίας, θα γίνει
η κλήρωση του τρίτου προκριματικού του Champions League
στoν οποίo μετέχει η ΑΕΚ και ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που καταφέρει να προκριθεί
από τη διπλή μάχη με τη Βασιλεία στη δεύτερη προκριματική
φάση.
Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν
στις 7 και 8 Αυγούστου και όλες οι
ρεβάνς στις 14 Αυγούστου με την
UEFA να ματαιώνει την αγωνιστική
την Τετάρτη του Δεκαπενταύγουστου!
Στην κληρωτίδα θα μπουν έξι ισχυροί και έξι ανίσχυροι, που θα
κληρωθούν μεταξύ τους.
Στους έξι ισχυρούς και κατά συνέπεια υποψήφιους αντιπάλους της
ΑΕΚ θα τοποθετηθούν τα μπαλάκια
με τα ονόματα της αυστριακής Σάλτσμπουργκ μαζί με πέντε ζευγάρια
ομάδων, που θα μετάσχουν στον
δεύτερο προκριματικό που θα διεξαχθεί μετά την κλήρωση της Δευτέρας και συγκεκριμένα στις 24 και
25 Ιουλίου με ρεβάνς στις 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου.
Αντίστοιχα στους ανίσχυρους θα
υπάρχει το μπαλάκι της ΑΕΚ με πέ-

Τ

Μαθαίνει
αντίπαλο η ΑΕΚ
Η «Ένωση» θα είναι παρούσα τη Δευτέρα
στην κλήρωση της τρίτης προκριματικής
φάσης του Champions League, ενδεχομένως
και ο ΠΑΟΚ αν περάσει τη Βασιλεία
ντε ζευγάρια που επίσης θα μετάσχουν στον δεύτερο προκριματικό.
Oι μοναδικές «μονές» ομάδες της
κλήρωσης είναι η Σάλτσμπουργκ
στους ισχυρούς και η ΑΕΚ στους ανίσχυρους γιατί και οι δύο ξεκινούν
από τον τρίτο προκριματικό.
Και από τη στιγμή που ξεκαθάρισε η εικόνα της κλήρωσης του τρίτου προκριματικού, πάμε στην κλήρωση των πλέι οφ του Champions
League στις 6 Αυγούστου!
Είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα μετάσχει και σε αυτή την κλήρωση, αφού όταν θα γίνει, δεν θα έχει προλάβει να παίξει με τον αντίπαλο που
θα κληρωθεί τη Δευτέρα.
Στα πλέι οφ του Champions
League θα μετάσχουν οι έξι ομάδες,
που θα προκριθούν από τον τρίτο
προκριματικό, και προστίθενται μόνο δύο ομάδες, η πρωταθλήτρια
Ολλανδίας Αϊντχόφεν (σίγουρα ισχυρή στην κλήρωση της 6ης Αυγούστου) και η πρωταθλήτρια Ελβετίας Γιουνγκ Μπόις, η οποία πιθανότατα θα είναι μία από τις τέσσερις ανίσχυρες.
Για την ΑΕΚ δεν είναι δεδομένο

αν θα είναι στους ισχυρούς ή στους
ανίσχυρους της κλήρωσης της 6ης
Αυγούστου!
Αυτό που θα συμβεί για πρώτη
φορά στην ιστορία της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι στην
κλήρωση της Δευτέρας, αλλά στις
6 Αυγούστου, είναι ότι θα μετάσχει
στην κλήρωση των πλέι οφ και των
δύο διοργανώσεων, δηλαδή και του
Champions αλλά και του Europa
League!
Αν προκριθεί από τον τρίτο προ-

κριματικό του Champions League,
θα συνεχίσει με τον αντίπαλο της
κλήρωσης του Champions League
και αν αποκλειστεί θα γνωρίζει το
ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο
αντίπαλός της στα πλέι οφ του
Europa!
Aν δεν τα καταφέρει στις 7 ή 8
και 14 Αυγούστου στον τρίτο προκριματικό του Champions League,
θα συνεχίσει στα πλέι οφ του
Europa ως ισχυρή (όπως όλες οι ομάδες που θα προέρχονται από τον
τρίτο προκριματικό του Champions
League) και θα αντιμετωπίσει ομάδα που θα έχει αποκλειστεί από τον
δεύτερο ή πρώτο προκριματικό του
Champions League. Δεν μπαίνει
στη γενική κλήρωση του Europa με
τις υπόλοιπες ομάδες των καλών
ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων όπως
πέρυσι που κληρώθηκε με την
Μπριζ, αλλά σε ξεχωριστό πουλ με
τις αποκλεισμένες των προκριματικών του Champions League από το
μονοπάτι των πρωταθλητών.
O ΠΑΟΚ στον β΄ προκριματικό
γύρο του Champions League, ως
γνωστόν αντιμετωπίζει την Βασιλεία. Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα
δώσει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, την Τρίτη (20:30), ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Ελβετία, την Τετάρτη 1η Αυγούστου
(21:00).
O «δικέφαλος του Βορρά» εφόσον καταφέρει και αποκλείσει τους
Ελβετούς θα μπει στην κλήρωση ως
ισχυρός και θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Φενέρμπαχτσε
(Τουρκία), Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία), Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο) και
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) στον 3ο
προκριματικό γύρο.

Στις κορυφαίες της Ευρώπης
η Σχολή Προπονητικής του ΙΕΚ ΑΛΦΑ
ην ξεκάθαρη υπεροχή του
στις Σπουδές Αθλητισμού
στην Ελλάδα επιβεβαιώνει
το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, κατέχοντας παράλληλα μία από τις κορυφαίες θέσεις
παγκοσμίως μεταξύ των σχολών
Προπονητικής!
Οι νέοι και οι νέες που επιλέγουν
κάθε χρόνο το ΙΕΚ ΑΛΦΑ για σπουδές στις ειδικότητες «Προπονητής Αθλημάτων» και «Στέλεχος Διοίκησης
& Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού», έχουν τη μοναδική ευκαιρία
να γνωρίσουν από κοντά και να αποκομίσουν σημαντικές συμβουλές
και γνώσεις για το επάγγελμα που
θα ακολουθήσουν από εμβληματικές μορφές του Αθλητισμού, όπως:
• Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές και
προπονητές Γιώτης Τσαλουχίδης,
Παναγιώτης Κελεσίδης, Ανδρέας Μπονόβας, Αντώνης Γλύκας,
Στέλιος Σεραφείδης, Νίκος Πατσιαβούρας, Μιχάλης Γεροθό-
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Ξεκάθαρη υπεροχή στις αθλητικές
σπουδές σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα
και Θεσσαλονίκη με εμβληματικές
προσωπικότητες του Αθλητισμού
δωρος, Βασίλης Μαστρακούλης,
Μάριος Σκούρας, Γιάννης Κοντοές.
• Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης Δημοσθένης Ταμπάκος.
• Οι διεθνείς αθλητές handball Αλέξης Αλβανός, Κώστας Τσιλιμπάρης, Τάσος Παπαδιονυσίου.
Στο πλαίσιο της ποιοτικής θεωρητικής τους κατάρτισης, οι σπουδαστές Προπονητικής του ΙΕΚ ΑΛΦΑ έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να παρακολουθήσουν,
δωρεάν, σεμινάρια Masterclass, εξειδίκευσης στα αθλητικά επαγγέλματα, από ειδήμονες και «αστέρια» του ποδοσφαίρου, του μπά-

σκετ, του handball, του στίβου,
κ.λπ.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, ενώ η πρακτική κατάρτιση των
εκκολαπτόμενων προπονητών και
στελεχών στον κλάδο του αθλητισμού περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις στους μεγαλύτερους αθλητικούς συλλόγους, πρακτική εξάσκηση στα γήπεδα
των διαφόρων αθλημάτων, καθώς
και συμμετοχή στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΙΕΚ ΑΛΦΑ και
σε άλλες ομάδες.

ΣΗΜ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν την επαγγελματική
σταδιοδρομία τους στην Προπονητική από το… ΑΛΦΑ,
επικοινωνώντας για περισσότερες πληροφορίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Αθήνας (Πατησίων 31, 210-5279500), το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά
(Φίλωνος 39, 210-4120313), ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας (Λ. Βουλιαγμένης
57, 210-9640117) και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης (Βαλαωρίτου 9,
2310-552406) ή στον ιστότοπο www.iekalfa.gr
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της γραπτής επίπληξης, αλλά ούτε
και αυτό ικανοποίησε τον κ. Παρασκευόπουλο, ο οποίος άσκησε
έφεση και ζήτησε να επιβληθεί βαρύτερη ποινή σε βάρος του. Το
δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο δέχτηκε την έφεση του υπουργού Δικαιοσύνης και του επέβαλε
πειθαρχική ποινή προστίμου στέρησης μισθού 40 ημερών, με αποτέλεσμα να εκπέσει τότε από τη θέση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών, στην οποία είχε μόλις επανεκλεγεί για δεύτερη φορά
με ψήφους 42 εισαγγελέων Εφετών.

Δύσκολη η συνέχεια
λέα του ΑΠ Ξένη Δημητρίου και
τον πρόεδρο του ΑΠ Βασίλη Πέππα, είναι εικόνα που προβληματίζει βαθιά το πρωθυπουργικό στρατόπεδο. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε ήττα της εισαγγελέως του ΑΠ,
Ξένης Δημητρίου, που με σύμμαχο τον πρόεδρο του ΑΠ, Βασίλη
Πέππα, ήταν οι μοναδικοί από
τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, που προσπάθησαν να ανακόψουν τον δρόμο στον Ισίδωρο Ντογιάκο.
Μάλιστα, η κα Δημητρίου δεν
συγκρατήθηκε και επιτέθηκε στον
κ. Ντογιάκο λέγοντάς του: «Δεν έπρεπε να γίνεις εισαγγελέας ΑΠ».

Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ
εναντίον Ντογιάκου
Η παραβίαση του αυτοδιοίκητου
της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών
στην υπόθεση της εκλογής του εισαγγελέα Εφετών, Ισίδωρου Ντογιάκου, στη θέση του προϊσταμένου, καταδεικνύει μια ακόμη προσπάθεια κυβερνητικής παρέμβασης στα της Δικαιοσύνης.
Αφορμή το ερώτημα που απηύθυνε η τότε πρόεδρος του ΑΠ Βασιλική Θάνου, μετέπειτα υπηρεσιακή πρωθυπουργός και σήμερα
επικεφαλής του νομικού γραφείο
του πρωθυπουργού, η οποία απευθυνόταν στον προϊστάμενο της επιθεώρησης και αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γ. Λεοντή,
ζητώντας του να διερευνήσει «εάν
ορθά επελέγη στη θέση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών ο Ισί-

δωρος Ντογιάκος ή υπήρξαν μεθοδεύσεις για την εκλογή του στη θέση του
διοικητή της Εισαγγελίας Εφετών».
Ακολούθησε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, ο οποίος ζήτησε
στοιχεία τόσο από την τότε εισαγγελέα ΑΠ Ευτέρπη Κουτζαμάνη,
όσο και από την τότε πρόεδρο του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, επιλεγείσα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
Βασιλική Θάνου.
Η εισαγγελέας κα Κουτζαμάνη
απάντησε ότι η διαδικασία της εκλογής του Ισίδωρου Ντογιάκου
ήταν καθ’ όλα νόμιμη, σε αντίθεση
με την κα Θάνου, η οποία κατέληξε
σε αντίθετο συμπέρασμα. Όταν ο
τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Εφετών Π. Καραγιάννης παραιτήθηκε, υποβάλλοντας αίτηση για
να προαχθεί σε αντιεισαγγελέα ΑΠ,
προκηρύχθηκαν εκλογές για νέο
προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών.
Η Ολομέλεια έκρινε ότι ο κ. Ντογιάκος μπορεί να συμμετάσχει, όπως είχε γίνει στο παρελθόν με άλλους υποψήφιους, που ήταν ενδέκατοι στη σειρά. Οι εκλογές έγιναν
με κύρια αντίπαλό του τη Γεωργία
Τσατάνη. Το σκορ ήρθε 45-36, με
τον Ισίδωρο Ντογιάκο να καταλαμβάνει τη θέση του προϊσταμένου, ενώ μέχρι τότε κανένας δεν έκανε ένσταση ή δεν έθεσε θέμα παρατυπίας των εκλογών.
Για την τότε πρόεδρο του ΑΠ
Βασιλική Θάνου όμως, ο Ισίδωρος Ντογιάκος δεν ήταν ενδέκατος, αλλά δωδέκατος στη σειρά, κα-

θώς κατά την άποψή της ο παραιτηθείς Π. Καραγιάννης ανήκε ακόμη στη δύναμη της Εισαγγελίας
Εφετών και συνεπώς ο Ντογιάκος δεν είχε δικαίωμα να κατεβεί
στις εκλογές.
Ο Ισίδωρος Ντογιάκος, στο
πλαίσιο της πειθαρχικής έρευνας
που διενεργήθηκε για τις συνθήκες εκλογής του, κατέθεσε υπόμνημα στον τότε προϊστάμενο της
επιθεώρησης των δικαστηρίων
και δικαστών, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νίκο Λεοντή, για όσα του απέδιδε η τότε πρόεδρος
του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, στην παραγγελία της την
20.8.2015. Ακολούθησαν πειθαρχικές διώξεις σε βάρος Ντογιάκου, όταν η τότε πρόεδρος του
Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου
έστειλε έγγραφο στον πρόεδρο του
Τριμελούς Συμβουλίου Επιθεώρησης, με το οποίο τον κατηγορούσε
για «συμπεριφορά μη συνάδουσα με
την ιδιότητά του ως εισαγγελικού λειτουργού και κατάχρηση εξουσίας ως
διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών».
Oι καταγγελίες της κας Θάνου
μπήκαν στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι ο όρος «εξωθεσμική παρέμβαση της Δικαιοσύνης» δεν ήταν απαξιωτικός. Όμως ο τότε υπουργός
Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος διαφώνησε με την αρχειοθέτηση και παρήγγειλε νέα πειθαρχική δίωξη κατά Ντογιάκου.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο τιμώρησε τον εισαγγελέα με την ποινή

Ακολούθησαν και άλλα περιστατικά προσπάθειας χειραγώγησης της
Δικαιοσύνης, όπως η παραίτηση
τον Μάρτιο του 2017 της εισαγγελέως Εφετών Ελένης Ράικου από επικεφαλής της Εισαγγελίας
Διαφθοράς και η αντικατάστασή
της από την εισαγγελέα Εφετών Ελένη Τουλουπάκη, η οποία επίσης φέρεται ως... έχουσα ερείσματα με πρωτοκλασάτα στελέχη της
κυβέρνησης.
Η Ελένη Ράικου παραιτήθηκε
μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento», σύμφωνα με
το οποίο «ξέχασε» να στείλει στην
ανακρίτρια κα Ζαμανίκα φακέλους που αφορούσαν τον επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκο. Η
πειθαρχική έρευνα που διενεργήθηκε απέδειξε ότι η κα Ράικου δεν
είχε καμία ευθύνη για όσα της καταλόγιζε το δημοσίευμα.

ΕΚΛΟΓΕΣ:
Μόνο με «δική» τους
ηγεσία στον Α.Π.
Βλέποντας αυτό το κλίμα οι κυβερνώντες, όπως έχει ήδη γράψει η
«ΑΠΟΨΗ», δεν πρόκειται να πάνε
σε εκλογές, εάν δεν διασφαλίσουν
ότι ελέγχουν την ηγεσία του ΑΠ.
Στην Ξένη Δημητρίου έχει ήδη προταθεί να παραιτηθεί –όταν
έλθει η ώρα– και να μπει πρόεδρος σε ανεξάρτητη αρχή. Άλλωστε η θητεία της λήγει τέλος Ιουνίου του 2019. Ως προτεινόμενος
για τη θέση της κας Δημητρίου από τα φιλοσυριζαίικα έντυπα α-
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κούγεται το όνομα του αντεισαγγελέα Γιάννη Αγγελή, για τον οποίο
τα εγκώμια των κυβερνώντων δίνουν και παίρνουν.
Oι μηνύσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για την
υπόθεση της NOVARTIS σε βάρος του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα, του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλου, της εισαγγελέως κατά
της διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και των συναδέλφων της
Χρ. Ντζούρα και Στ. Μανώλη, καθώς και εναντίον των προστατευομένων μαρτύρων «Αικατερίνης Κελέση και Μάξιμου Σαράφη» αλλά και
άλλων υπευθύνων, είναι ένα από τα
καυτά μέτωπα για την κυβέρνηση.
Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι
θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους,
ενώ επικρέμεται και η απειλή να υπάρξουν ποινικές συνέπειες για τα
μέλη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ της
περιόδου Βαρουφάκη, το κόστος
της οποίας σχολίασε ο επικεφαλής
του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, το
οποίο εκτιμάται, όπως είπε, στα
100 δισ. ευρώ.
Η κατάσταση έχει δυσκολέψει
πολύ και στο Μαξίμου το βλέπουν... Όταν πετιέται στα... «σκουπίδια» η πρόταση του αντιεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που ζήτησε την αναίρεση του
βουλεύματος Σταμαδιάνου, για
την υπόθεση της εγκληματικής
του ποδοσφαίρου –αφαίρεση που
είχε ως στόχο τον εφοπλιστή
Βαγγέλη Μαρινάκη– και όταν το
Δικαστικό Συμβούλιο Μαλούχου, στον Πειραιά, με βούλευμά
του δεν επικυρώνει τη διάταξη της
εισαγγελέως Πειραιά Ειρήνης
Τζίβα, με την οποία απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα τόσο
στον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη όσο και στους 3 συγκατηγορουμένους του (τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Νίκο
Συντιχάκη, τον δικηγόρο Πειραιά Βαγγέλη Μπαϊρακτάρη και
τον ναυτασφαλιστή Ηλία Τσακίρη), τότε είναι ηλίου φαεινότερον
ότι στη Δικαιοσύνη πια δεν τους
ακούνε...
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• Οι άλλοτε υπερανεκτικές χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης
«θωρακίζονται» απέναντι στις προσφυγικές ροές, λαμβάνοντας σκληρά μέτρα που
ήταν αδιανόητα μέχρι πριν από μερικά χρόνια
Την ώρα που στην Ελλάδα
αναμένουμε μέχρι το τέλος
του μήνα την επανεισδοχή
εκατοντάδων παράτυπων
μεταναστών και προσφύγων, έπειτα από την προφορική συμφωνία Τσίπρα
- Μέρκελ στο περιθώριο
της πρόσφατης Συνόδου
Κορυφής της Ε.Ε., και όσο
διαπλέουν τη Μεσόγειο…
καραβιές «φτωχοδιαβόλων» που η Ιταλία αρνείται να δεχθεί, οι κατεξοχήν
«ανθρωπιστικές» βορειοκεντρικές ευρωπαϊκές χώρες «θωρακίζονται» απέναντι στο προσφυγικό, μεταστρέφοντας τη μέχρι σήμερα στάση τους για ενσωμάτωση σε υποχρεωτική αφομοίωσή τους.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Από την ενσωμάτωση στην
υποχρεωτική αφομοίωση

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Η

θεωρούμενη ως «ιδανικότερη» κοινωνία παγκοσμίως, η
Σουηδία, έχει προωθήσει τις τελευταίες δεκαετίες την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της θρησκείας από το εκπαιδευτικό σύστημα και την πλήρη ισότητα όλων των πολιτών, είτε
με βάση το φύλο, είτε με βάση την
κατάσταση της υγείας, της εθνικότητας ή τη θρησκεία. Πρωτοστατώντας διεθνώς στα κοινωνικά δικαιώματα των αλλοδαπών κατοίκων
της, σήμερα έχει ήδη κάνει μια μεγάλη στροφή στην πολιτική που ακολουθεί, θεωρώντας πως οι πρόσφυγες και οι παράτυποι μετανάστες αποτελούν πλέον απειλή για
τη δημόσια τάξη και την εσωτερική
ασφάλειά της.

Κάτι αλλάζει
προς το… σκληρότερο
Παρά την επί δεκαετίες ιδιαίτερη
μέριμνα για αυτές τις κοινωνικές ομάδες που επιδείκνυε η χώρα, δίνοντας μάλιστα αφορμή να συζητείται έντονα ότι αυτές ακριβώς οι
πολιτικές της τράβηξαν τόσο έντονες μεταναστευτικές ροές προς τη
βόρεια Ευρώπη, σήμερα οι έλεγχοι των διαβατηρίων σε αεροδρόμια και λιμάνια είναι εξονυχιστικοί. Ωστόσο, η κυβέρνησή της
σκληραίνει ακόμα περισσότερο τη
στάση της, προτείνοντας νόμο (τον
οποίο θα εφαρμόσει εφόσον επα-

νεκλεγεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
2018), ο οποίος θα απαιτεί από
τους μετανάστες που κατέχουν ήδη
άσυλο να μαθαίνουν υποχρεωτικά
τη σουηδική γλώσσα, προκειμένου
να διατηρήσουν τα οφέλη της κοινωνικής πρόνοιας. Λίγους μήνες
πριν η κυβέρνηση πρότεινε να μη
χορηγείται πλέον άδεια λειτουργίας για σχολεία που «δεν πρεσβεύουν τις αξίες της Σουηδίας, όπως η ισότητα των φύλων», σκληραίνοντας
έτσι τη μέχρι πρότινος χαλαρή στάση της απέναντι –κυρίως– στους
μουσουλμάνους.
Στη γειτονική Δανία όμως, οι
αλλαγές είναι πιο δραστικές και οι
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις κατά
των μεταναστών (ακόμη και όσων
έχουν ήδη λάβει τη Δανέζικη υπηκοότητα) στοχεύουν όχι πια στην
ενσωμάτωσή τους στην τοπική
κοινωνία, αλλά στη βίαιη αφομοίωσή τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ
των «New York Times», ο όρος
«γκέτο» επισημοποιείται και οι νέες μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν αυστηρή καταστολή, σκληρές ποινές
και διαχωρισμό των παιδιών από
τους γονείς τους για κάποιες ώρες
ημερησίως.
Με τη συμπλήρωση του πρώτου

έτους της ζωής τους τα «παιδιά του
γκέτο» θα απομακρύνονται υποχρεωτικά από τις οικογένειές τους
για τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε κρατικές δομές πάνω
στη γλώσσα και στις δανέζικες αξίες, συμπεριλαμβανομένων και
θρησκευτικών εθίμων όπως τα
Χριστούγεννα και το Πάσχα, ενώ
όσοι τυχόν δεν συμμορφώνονται
θα τιμωρούνται με αναστολή των
επιδομάτων πρόνοιας, σε αντίθεση με τους Δανούς πολίτες, για
τους οποίους η προσχολική αγωγή είναι προαιρετική.
Ήδη 25 γειτονιές στη χώρα έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως
«γκέτο» κατοικούμενες από ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα, κυρίως μουσουλμάνους, και η νομοθεσία που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για αυτούς στοχεύει στην υποχρεωτική τους ενσωμάτωση. Το
δανέζικο μοντέλο, σχεδιασμένο επί δεκαετίες να εξυπηρετεί έναν μικρό σε μέγεθος και ομοιογενή πληθυσμό, οδήγησε
σε υποχρεωτική εγκατά-

στασή τους σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου με την πληθυσμιακή
διόγκωση των τελευταίων ετών κυριάρχησε η ανεργία και η εγκληματικότητα, με αποτέλεσμα την έντονη δυσφορία των πολιτών. Ο ίδιος
ο συντηρητικός πρωθυπουργός
Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, κατά τη
διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου
μηνύματός του απηύθυνε αυστηρή
προειδοποίηση στα γκέτο «να μην
απλώνουν τα πλοκάμια τους στους
δρόμους μέσω της βίας», ενώ είχε
προσθέσει ότι «εξαιτίας των γκέτο έχουν εμφανιστεί “ρωγμές” στον κοινωνικό χάρτη της Δανίας». Πολίτες
και πολιτικοί που κάποτε μιλούσαν υπερήφανα για «ενσωμάτωση», τώρα υλοποιούν την αφομοίωση.

Τι προβλέπει ο νόμος
Τον Μάρτιο που μας πέρασε ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή της Δανίας το «πακέτο
για τα γκέτο» και ακολουθεί μία νέα
σειρά νόμων προς ψήφιση το ερχόμενο φθινόπωρο. Οι περισσότερες διατάξεις είναι ποινικού χαρακτήρα, όπως ο διπλασιασμός
ποινής εάν κάποια συγκεκριμένα
αδικήματα διαπραχθούν σε γκέτο,
ενώ επιβαρυντικές περιστάσεις αποτελούν για τους δράστες το εισό-

δημά τους, το επίπεδο εκπαίδευσής τους, οι τυχόν προηγούμενες
καταδίκες τους, αλλά και το πιθανό «μη δυτικό υπόβαθρό» τους.
Βάσει νόμου, όσοι γονείς «αναγκάζουν» τα παιδιά τους να κάνουν εκτεταμένες χρονικά επισκέψεις
στις χώρες καταγωγής τους θα τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τέσσερα έτη, καθώς η κυβέρνηση της
Δανίας τα θεωρεί «ταξίδια επανεκπαίδευσης» που επηρεάζουν τη
μόρφωση, τη γλώσσα και την ευημερία των παιδιών, ενώ συστηματικοποιείται και επισημοποιείται η
παρακολούθηση των οικογενειών
που διαμένουν στα γκέτο.
Εν όψει των επερχόμενων εκλογών στη χώρα, η συζήτηση για τους
μετανάστες έχει πάρει φωτιά, καθώς η δανέζικη κοινωνία περιχαρακώνεται. Η πρόταση του ακροδεξιού αντιμεταναστευτικού Λαϊκού Κόμματος της Δανίας για την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας
για τα παιδιά των μεταναστών μετά
τις 8 το βράδυ ή η υποχρέωσή τους
να φορούν στα πόδια τους βραχιολάκια, απορρίφθηκε, ωστόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας
απορρίπτει τις διαμαρτυρίες περί
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνοντας: «Κάποιοι θα
διαμαρτυρηθούν πως δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με άλλους, όμως οι αυξημένες ποινές θα επηρεάσουν μόνο
όσους παραβιάζουν τον νόμο και όποιος κι αν ζει σε αυτές τις περιοχές
θα πρέπει να ζει με βάση τις αρχές που
απαιτούνται για να έχει κάποιος ποιοτική διαβίωση στη Δανία».
Ο πρωθυπουργός της Δανίας,
Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, είναι
μεταξύ αυτών που επιθυμεί τη
δημιουργία ενός καταυλισμού
φιλοξενίας μεταναστών σε
ευρωπαϊκή χώρα, αρκεί αυτή να
μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα δικά μας δικά μας και
τα δικά σας δικά μας…
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ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
ΖΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

«Βαρύ πυροβολικό» της
Ελλάδας στον αγροτικό
τομέα ήταν και παραμένει
το ελληνικό φρούτο, το
οποίο αναδείχθηκε στην
κρίση, ηγέτιδα δύναμη
των αγροτικών εξαγωγών, φέρνοντας έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ. Το
2018, κατά τα λεγόμενα
του μέντορα του φρούτου, της Incofruit Hellas,
Γιώργου Πολυχρονάκη,
αναδεικνύεται σε χρονιάρεκόρ για τις ελληνικές εξαγωγές, φρούτων και
λαχανικών, τόσο σε όγκο
όσο και σε αξία, ξεπερνώντας το εντυπωσιακό
follow up του 2016. Αυτή,
όμως, μοιάζει να είναι η
μισή εικόνα…
Της Άννας Στεργίου (*)
ο πρόβλημα της ψαλίδας μεταξύ παραγωγού-εξαγωγέα και
κυρίως η ανυπαρξία
πολιτικής πρόληψης
πάνω στην αντιμετώπιση των
κρίσεων ή στην αντιμετώπιση όσων παράγουν για να… αποζημιωθούν, διαμορφώνει ζοφερό
τοπίο, για τον πραγματικό Έλληνα αγρότη, ο οποίος παραμένει
μακριά απ’ αυτό το success
story. Πόσω μάλλον, όταν οι
κρίσεις είναι ο κανόνας και όχι
η εξαίρεση στον Αγροτικό Τομέα, οι οποίες εντείνονται με την
Κλιματική Αλλαγή, δυναμιτίζοντας όποιες καλές προσπάθειες
γίνονται κι από τους εξαγωγείς,
ώστε να προωθηθεί καλύτερα το
ελληνικό φρούτο/λαχανικό στις
ξένες αγορές.

T

Δίπολο υπερπαραγωγή
– μειωμένη παραγωγή
Η νυν πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
ακολούθησε την πεπατημένη και
περίμενε να φτάσουν τα πράγματα στο «Αμήν», για να δώσει σε
αρκετές περιπτώσεις το πράσινο
φως για αποζημιώσεις. Ο Έλληνας παραγωγός είδε μέσα στην
κρίση το κόστος παραγωγής να
εκτοξεύεται (πετρέλαιο, ΕΝΦΙΑ

Το success story
(των φρούτων)
σκόνταψε
στην Αχαρνών
κ.ά.). Δυστυχώς, είτε γιατί κι εκείνος δεν εκσυγχρονίστηκε όσο έπρεπε είτε γιατί υπάρχουν
και αγρότες που δεν τιμούν το αγροτικό επάγγελμα, ταλαιπωρώντας και τους συναδέλφους τους,
είτε ακόμη γιατί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαχρονικά
δεν επέμεινε σε εκσυγχρονισμό
της ελληνικής Γεωργίας, ο Έλληνας καλός παραγωγός πιέζεται.
Σε υπερπαραγωγή οι τιμές παίρνουν την κατηφόρα, κι όταν είναι μικρή η παραγωγή του, λόγω φυσικών καταστροφών ή εξαιτίας αναταράξεων της αγοράς,
δεν μπορεί να τη διαθέσει. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Ο Έλληνας παραγωγός ζει ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες.
Το αφήγημα της κυβέρνησης
στον Αγροτικό Τομέα βασίστηκε
στο success story των εξαγωγών,
ελληνικών φρούτων και λαχανικών. Όμως, πολύ λίγο συνέβαλε
σ’ αυτό η Αχαρνών, υπογράφοντας σχετικές συμφωνίες, ώστε
ν’ ανοιχθούν νέες αγορές. Ελάχιστες ήταν οι πρωτοβουλίες, για
το μάζεμα της αγοράς από κάθε
λογής επιτήδειους/γυρολόγους,
που δυσφημούν, με ευθύνη ενίοτε και των παραγωγών, το ελληνικό φρούτο, στο εξωτερικό.
Δεν συνέβαλε στην αύξηση της
παραγωγικότητας, στη συνολική
βελτίωση της ποιότητας ή έστω
στη δημιουργία διεξόδων π.χ.
για τα τελευταίας διαλογής φρούτα (π.χ. παραγωγή καλλυντικών
από φρούτα).

Ο υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης,
Βαγγέλης
Αποστόλου

Οι ροδακινοπαραγωγοί
κι ο ΕΛΓΑ
Μετά από έντονο παρασκήνιο
οι ροδακινοπαραγωγοί βλέπουν στην τσέπη τους χρήματα
από αποζημιώσεις στις καλλιέργειες. Για το ζήτημα αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Βαγγέλης Αποστόλου, έχει επανειλημμένα κληθεί να δώσει
εξηγήσεις στην τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο, από μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση.
Μάλιστα, το παρασκήνιο λέει
πως κυβερνητικοί βουλευτές
περιοχών που παράγουν ροδάκινο έλιωσαν παπούτσια κι έπεσαν αλλεπάλληλες φορές τηλέφωνα, σε Αχαρνών/Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-

σεων (ΕΛΓΑ), για να δοθούν οι
αποζημιώσεις. Στο ίδιο μήκος
κύματος οι συνεταιριστές ενώ
οι ροδακινοπαραγωγοί απειλούσαν ότι θα κινηθούν νομικά
κατά του ΕΛΓΑ. Ο δε νέος Κανονισμός του ΕΛΓΑ ως άλλο γεφύρι της Άρτας φημολογείται
πως θα είναι έτοιμος προς το τέλος του χρόνου. Την ίδια στιγμή φαντάζει ιλαροτραγικό το γεγονός ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, ως τομεάρχης Γεωργίας
του ΣΥΡΙΖΑ, κατακεραύνωνε τις
καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις (επίκαιρη ερώτηση στη
Βουλή, από κοινού με τη βουλευτή Τρικάλων, Παναγιώτα
Δριτσέλη, 12287/26-6-2013).
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Ουσιαστικά δεν κατόρθωσε να
επιλύσει ή να μειώσει τις συνέπειες από ένα πρόβλημα, το οποίο τού ήταν γνωστό τουλάχιστον μία πενταετία νωρίτερα.
Μοναδικές βελτιώσεις το μέτρο
5.1 για τα αντιχαλαζικά δίχτυα
και η (τσαπατσούλικη νομοτεχνικά) οικοτεχνία, η οποία δεν
έχει αποδώσει τους προσδοκώμενους καρπούς.

Οι «κουμπαράδες»,
ελληνικοί και ξένοι
Η αδυναμία βελτίωσης της ασφαλιστικής πολιτικής από
πλευράς της Αχαρνών είναι
προφανής. Οι κουμπαράδες
ΕΛΓΑ, ΠΣΕΑ και De Minimis
για ζημιές είναι φανερό πως δεν
επαρκούν, ενώ δυσκίνητη εξελίσσεται η νέα ΚΑΠ, μετά το
2020, παρ’ ότι έχει κονδύλι για
ζημιές λόγω ακραίων καιρικών
συνθηκών. Μια ορθή πρωτοβουλία πάρθηκε εσχάτως από
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, για
την εξωστρέφεια, ενώ κινητικότητα παρατηρείται και στο υπουργείο Εξωτερικών. Όμως,
μέχρι σήμερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αδυνατεί
να ρυθμίσει τα του Οίκου του. Ο
διαγωνισμός για τη διανομή
φρούτων στα σχολεία, κινείται
μονίμως μεταξύ σφύρας κι άκμονος.
Η Αχαρνών δεν έχει αντιληφθεί πως θα έπρεπε να είναι οικονομικός πυλώνας της χώρας,
αντί για φτωχός και ζήτουλας
συγγενής. Εξακολουθεί, να κινείται στο δίπολο επιδοτήσεων
- αποζημιώσεων, με μπακαλίστικες λογικές. Αφήνει απ’ έξω,
εκτός από τον άξιο παραγωγό,
που δεν καρπώνεται την υπεραξία του, και την υγιεινή πλευρά
του ελληνικού φρούτου (ιατρική) αλλά και τις ανάγκες του καταναλωτή (αγορά), που διαφοροποιούνται διαρκώς. Επομένως, αντί ν’ ασχοληθεί σοβαρά
η Αχαρνών με Εθνικό Σχέδιο
Πρόληψης-Διαχείρισης Κρίσεων για τη Γεωργία και Εθνικό
Σχέδιο για τον Τομέα του Τροφίμου, εξακολουθεί να κινείται
χωρίς μακροπρόθεσμη στρατηγική ή πυξίδα για τις αγορές τρίτων χωρών, και με διαχειριστικές λογικές, που οδήγησαν σε
μαρασμό την ύπαιθρο και σε
χαμηλό εισόδημα τον Έλληνα
παραγωγό.
(*) Η Άννα Ι. Στεργίου είναι κοινοβουλευτική συντάκτρια, εξειδικευμένη σε θέματα Αγροτικής
Πολιτικής, και συγγραφέας
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Greek Business
Champion
η Landis+Gyr
Με το... μετάλλιο της «Greek
Business Champion» έφυγε από
τη φετινή διργάνωση του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2018» η
Landis+Gyr Α.Ε.. Η Landis+Gyr
είναι μεταξύ των ηγέτιδων σε
παγκοσμία κλίμακα εταιρειών
που παρέχουν ολοκληρωμένες
λύσεις διαχείρισης ενέργειας
για τον τομέα των εταιρειών
κοινής ωφέλειας και, όπως προκύπτει από τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της, η
ελληνική θυγατρική κατόρθωσε
στην οικονομική χρήση 2016 να
αυξήσει ταυτόχρονα και άνω
του 20% τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και τα κέρδη προ φόρων. Αντίστοιχα καλά αποτελέσματα «έγραψε» η εταιρεία και
τη προηγούμενη όπου για παράδειγμα οι πωλήσεις του 2017
ξεπέρασαν τα 128 εκατ. ευρώ.
Για τους μη γνωρίζοντες να πούμε ότι το εργοστάσιο της
Landis+Gyr A.E. στον Ισθμό της
Κορίνθου απασχολεί, σήμερα,
περισσότερους από 500 εργαζόμενους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονες
μονάδες παραγωγής μετρητών
στον κόσμο, με προϊόντα που εξάγονται σε περισσότερες από
60 χώρες παγκοσμίως. Ν.ΤΣ.

of

Στις ηλεκτρονικές πληρωμές

επεκτείνεται ο ΟΤΕ
τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω της
νέας θυγατρικής Cosmote Payments
που ιδρύθηκε πριν από λίγες ημέρες
επεκτείνεται ο ΟΤΕ. Όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση του ομίλου, στόχος είναι η
δραστηριοποίηση σε νέους τομείς μεταξύ
των οποίων και τα διαδικτυακά παιχνίδια
(τυχερά ή μη) και οι ασφάλειες. Η Cosmote
Payments έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και συγκεκριμένα:
1] Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες
που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
2] Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες
που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
3] Εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών που έχει
ανοίξει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών του ή σε άλλον πάροχο υπηρε-

Σ

σιών πληρωμών: α) Εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της
εφάπαξ άμεσης χρέωσης, β) Εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο, γ) Εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,
4] Εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο
πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον
χρήστη υπηρεσιών πληρωμών: α) Εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης, β)
Εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα
πληρωμής ή ανάλογο μέσο, γ) Εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,
5] Έκδοση ή/και απόκτηση μέσων πληρωμών,
6] Εμβάσματα,
7] Εκτέλεση πράξεων πληρωμής όπου
η συγκατάθεση του πληρωτή για να εκτελεσθεί μια πράξη πληρωμής δίδεται μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η πληρωμή γίνεται στον

φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού,
πληροφορικού συστήματος ή δικτύου, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και
του προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών,
8] Η έκδοση, διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι οποιασδήποτε νομισματικής αξίας αποθηκευμένης σε ηλεκτρονικό, συμπεριλαμβανομένου μαγνητικού υπόθεμα, που εμφανίζεται
ως απαίτηση έναντι του εκδότη ηλεκτρονικού
χρήματος, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού για τον σκοπό της
πραγματοποίησης οποιοσδήποτε εκ των προαναφερομένων πράξεων πληρωμών, κατά τα
άνω, και γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν του εκδότη».
Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της
Cosmote Payments συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Λιαμίδης ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο Κωνσταντίνος Κρόκος
ως αντιπρόεδρος, και οι Μπάμπης Μαζαράκης και Παναγιώτης Ταμπούρλος.
ΜΙΧ.ΚΑ.

Διπλή διεθνής διάκριση για την Τράπεζα
Δύο σημαντικά διεθνή βραβεία
στα φετινά Loyalty Magazine
Awards που διοργανώθηκαν
στο Λονδίνο, απέσπασε η Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα
στην ελληνική τράπεζα απονεμήθηκε αφενός το βραβείο
«Best Loyalty Programme of
the Year – Financial Services»
για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης «yellow» ως το καλύτερο
πρόγραμμα επιβράβευσης χρη-

ματοπιστωτικού οργανισμού.
Ταυτόχρονα, το «yellow» κέρδισε την κορυφαία διάκριση ως
το καλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης σε όλους τους κλάδους για τις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας και της Τουρκίας («Regional Loyalty
Champion of the Year –
Central & Eastern Europe incl.
Russia & Turkey»).

Αιτιολογώντας την ψήφο τους
τα μέλη της κριτικής επιτροπής
του θεσμού εξήγησαν ότι πρόκριναν την πρωτιά της ελληνικής συστημικής τράπεζας, διότι
κατάφερε σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης που βιώνει
όλα αυτά τα χρόνια η χώρα να
δημιουργήσει ένα μοναδικό
πρόγραμμα επιβράβευσης που
αφουγκράζεται τις πραγματικές
ανάγκες των πελατών-μελών.
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ΠΩΛΗΣΗ ΕΛ.ΠΕ. Οι δύο μνηστήρες και η αμερικανική Θέμιδα
Στους φιναλίστ του τελικού για την κατάκτηση του «τροπαίου» των ΕΛ.ΠΕ. φιγουράρουν εδώ με μερικά 24ωρα η αμερικανική Glencore Energy και η ελβετική Vitol Holding. Οι… ελλανοδίκες του ΤΑΙΠΕΔ έκριναν στην τελευταία συνεδρίασή τους ότι τα δύο σχήματα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του
50,1% του ελληνικού ενεργειακού ομίλου.
Ο οδικός χάρτης του διαγωνισμού προβλέπει, τώρα, ότι η Vitol και η Glencore θα λάβουν τα σχετικά έγγραφα και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή βάση δεδομένων
(Virtual Data Room), όπου θα «φιλοξενηθούν» στοιχεία των ΕΛ.ΠΕ., αφού πρώτα οι δύο
μνηστήρες υπογράψουν σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας.
Αν υπάρχει ένα αγκάθι, αυτό αφορά την κλήτευση της Glencore από το υπουργείο Δι-

καιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να έχουν υπάρξει φαινόμενα διαφθοράς και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες σε
Νιγηρία, Κονγκό και Βενεζουέλα. Σε πρώτο χρόνο από τη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Σταδίου που εδρεύει το ΤΑΙΠΕΔ διαμηνύεται ότι ο διαγωνισμός για την πώληση
της μετοχικής πλειοψηφίας των ΕΛ.ΠΕ. δεν κινδυνεύει καθώς, όπως λένε, οι όροι του διαγωνισμού παρέχουν ασφαλιστικές δικλείδες εφόσον συντρέξουν λόγοι. Υπάρχουν ωστόσο και έμπειροι γνώστες της αγοράς που δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία. Υποστηρίζουν, δηλαδή, ότι αν σπάσει ο… διάβολος το ποδάρι του και η Glencore κριθεί ένοχη, θα υπάρξει ανάγκη «αναστροφής» της πώλησης εφόσον φυσικά οι Αμερικανοί έχουν πλειοδοτήσει. Εμείς, πάντως, το ψάχνουμε και θα επανέλθουμε σύντομα… «Α»

«Καλύτερη Τράπεζα
στην Ελλάδα» για
το 2018 η Alpha Bank
Τη διάκριση της καλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα για το 2018
κατέκτησε η Alpha Bank, στο πλαίσιο των βραβείων «Awards
for Excellence 2018» της διεθνούς οικονομικής έκδοσης
«Euromoney».
Σύμφωνα με την Κριτική Επιτροπή, το βραβείο απενεμήθη
στην Alpha Bank, καθώς πέτυχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ
των ελληνικών συστημικών τραπεζών στην Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων του 2018 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τραπέζης και επιπλέον σημείωσε, για ένα ακόμη έτος, την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.
Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε τράπεζες που διακρίνονται από τους ανταγωνιστές τους για τον δυναμισμό με τον οποίο δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες και τοπικές αγορές
και επιλέγονται κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης των ποσοτικών
και ποιοτικών μεγεθών τους.
Στη φετινή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου
στο Λονδίνο, παρέστησαν και παρέλαβαν το βραβείο ο COO
της Alpha Bank London Limited, Steve O’ Neil, καθώς και ο ανώτερος διευθυντής της Alpha Bank London Limited, Ευάγγελος Αχιλλέως. Ν.ΤΣ.

Πειραιώς και το yellow
Αξίζει να σημειωθεί τα Loyalty
Magazine Awards τιμούν για
7η συνεχή χρονιά την αριστεία
και την καινοτομία στα προγράμματα επιβράβευσης, σε ολόκληρο το φάσμα του «επιχειρείν», σε περισσότερες από 25
χώρες της Ευρώπης, της Μέσης
Ανατολής, της Αφρικής, της Αυστραλίας και της Ασίας. Οι δε
κριτές, που είναι κορυφαίοι ανεξάρτητοι ειδικοί του κλάδου,

εξετάζουν τις υποψηφιότητες
όχι μόνο από τη σκοπιά των επαγγελματιών του Loyalty, αλλά και από τη σκοπιά του καταναλωτή. Κι αυτό είναι ένα γεγονός που κάνει σημαντικότερη
τη διάκριση για το πρόγραμμα
του ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Θυμίζεται ότι
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από
1.000.000 μέλη που εγγράφη-

καν στο «yellow» σε διάστημα
μόλις 18 μηνών απολαμβάνουν
έμπρακτα τα οφέλη του προγράμματος, τόσο μέσα από την
απλή διαδικασία επιστροφής
χρημάτων, όσο και μέσω των
ωφελημάτων που παρέχουν
για τις καθημερινές ανάγκες
των καταναλωτών χρηστών τα
επιλεγμένα μεγάλα brands που
συνεργάζονται με το «yellow»
της Τράπεζας Πειραιώς. Ν.ΤΣ.

Ο Steve O’ Neil, COO της Alpha Bank London Limited,
και ο Ευάγγελος Αχιλλέως, ανώτερος διευθυντής
της Alpha Bank London Limited παραλαμβάνουν
το βραβείο Euromoney Awards for Excellence 2018
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ΜΟΛΙΣ 3 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΕΝΩ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΔΙΕΤΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχουν συμπληρωθεί 24 μήνες από την
ημερομηνία που ολοκληρώθηκε η διαδικασία
δημόσιας διαβούλευσης
του νομοσχεδίου για τα
υδατοδρόμια και, αν δεν
συμβεί το… θαύμα, θα
γιορταστεί και η «επέτειος» της διετούς κυβερνητικής απραξίας για το
συγκεκριμένο θέμα.

Πού… βούλιαξαν
τα υδατοδρόμια, οέο;

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Η αλήθεια είναι ότι το πρότζεκτ
με τα υδατοδρόμια είναι πολλά
περισσότερα από το συγκριτικό
asset που θα προσδώσει υπεραξία στο εγχώριο τουριστικό
προϊόν. Δεν θα ήταν υπερβολή
να υποστηριχθεί ότι πρόκειται
για επενδυτικό πλάνο που αποκτά και εθνική σημασία, δεδομένης της αναγκαιότητας να είναι επαρκώς διασυνδεδεμένες
οι περιοχές μιας νησιωτικής
χώρας όπως η Ελλάδα. Οι γνώστες λένε –και γίνεται εύκολα
κατανοητό– ότι τα υδροπλάνα αποτελούν ιδανικά μεταφορικά
μέσα που λόγω της ευελιξίας
τους μπορούν να εκτελέσουν
πολυποίκιλο μεταφορικό έργο
πέραν των επιβατικών πτήσεων. Για παράδειγμα, η διανομή
δεμάτων, τροφίμων, φαρμάκων

ρόκειται για μία
ξεχασμένη υπόθεση, που όμως
τη θυμήθηκε πριν
από μερικές ημέρες ο Θεσσαλονικιός βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης, καταθέτοντας
μάλιστα και σχετική ερώτηση
στη Βουλή με αποδέκτη τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη. Συγκεκριμένα, ο «γαλάζιος» πρώην αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξήγησε ότι η
απουσία νομοθετικού πλαισίου
για την ίδρυση και λειτουργία
των υδατοδρομίων στη χώρα
μας, είχε ως αποτέλεσμα να παρέλθει άπρακτο και επενδυτικά
άγονο το καλοκαίρι του 2017, εξέλιξη που όπως λέει ο κ. Καλαφάτης είναι «πολύ πιθανή ακόμη και για την τρέχουσα θερινή
περίοδο».
Σύμφωνα, πάντα, με τον βουλευτή της Ν.Δ., «τα υδατοδρόμια… πελαγοδρομούν στα κύματα
των κυβερνητικών εκκρεμοτήτων»
στερώντας από τον ελληνικό
τουρισμό ένα σημαντικό εργαλείο περαιτέρω ενίσχυσής του
και υπό αυτό το πρίσμα ρωτά
τον Χρ. Σπίρτζη για ποιους λόγους έχει καθυστερήσει σχεδόν
δύο χρόνια η δημιουργία του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου για τα υδατοδρόμια, αλλά
και αν ο υπουργός Υποδομών
προτίθεται να προβεί στα δέοντα προκειμένου να μη χαθεί εντελώς η θερινή περίοδος του
2018.

Π

Πρότζεκτ (και) με
εθνική σημασία



κ.λπ., η διακομιδή ασθενών, ακόμη και επιχειρήσεις έρευνας
και διάσωσης μπορούν να εκτελεστούν με ασφάλεια από υδροπλάνα. Ένα αναπτυξιακό, όμως,
πρότζεκτ που δεν χρειάζεται δα
και τις δυσκολότερες των υποδομών για να «τρέξει» στην Ελλάδα της μόνιμης ραστώνης,
συνεχίζει να παραμένει επί της
ουσίας ανενεργό.

Μακραίνει η λίστα
αναμονής
Η λίστα με τις αιτήσεις αδειοδότησης υδατοδρομίων όλο και
μακραίνει –ειδικά στις περιοχές
ευθύνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου– έχουν φτάσει τον αριθμό 25 (βλ. Αμοργός, Άνδρος, Αστυπάλαια, Κάλυμνος,
Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κέα, Κύθνος, Κως, Λειψοί,
Λέρος, Μήλος, Μύκονος, Νά-

ξος, Νίσυρος, Πάρος, Ρόδος,
Σαντορίνη, Σίκινος, Σίφνος,
Σύμη, Σύρος, Τήλος, Χάλκη), αντίθετα το νούμερο των ήδη αδειοδοτημένων υδατοδρομίων
είναι… κολλημένο στο 3 και αφορά την Κέρκυρα, τους Παξούς και την Πάτρα.
Τη λίστα αναμονής έρχεται να
συμπληρώσει εσχάτως η Ελευσίνα, στο λιμάνι της οποίας φέρεται να σχεδιάζεται η δημιουργία
ενός Αττικού μητροπολιτικού υδατοδρομίου. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που έχουν δει το
φως της δημοσιότητας, πίσω από την εν λόγω επένδυση ύψους
€250.000.000 βρίσκεται το
σχήμα της Hellenic Seaplanes
(υπό τη διοίκηση του Νικόλα
Χαραλάμπους), η Petrichor
Capital Partners και ενδιαφερόμενοι επενδυτές από την Κίνα.
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ… ΠΕΛΑΓΟΔΡΟΜΟΥΝ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΕΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

το «χτίσιμο» της κεντρικής βάσης του δικτύου στην Αττική, από όπου θα ξεκινούν δεκάδες
προορισμοί δεδομένης της εύκολης πρόσβασης στην περιοχή μέσω της Αττικής Οδού και
του Προαστιακού σιδηροδρόμου. Σε ό,τι αφορά το υδατοδρόμιο, θα είναι άρτια εξοπλισμένο, με άνετους, λειτουργικούς και υψηλής αισθητικής
χώρους υποδοχής, γραφείων
και ιατρικής μονάδας με ασθενοφόρο για την άμεση διακομιδή ασθενών στα νοσοκομεία
της Αττικής. Ταυτόχρονα θα λειτουργούν καταστήματα, εστιατόρια με ανεξάρτητη είσοδο, ενώ
θα διαθέτει και πολυχώρους για
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το επόμενο καλοκαίρι
Αυτό που επί της ουσίας είναι
το ζητούμενο στη φάση του βρισκόμαστε είναι να «τρέξουν» το
γρηγορότερο δυνατό οι διαδικασίες και να ρυθμιστούν νομοθετικά θέματα, όπως η απλοποίηση της διαδικασίας συνολικής
αδειοδότησης (περιβαλλοντική
και άλλες) του υδατοδρομίου, η
υπόδειξη των ελάχιστων απαιτήσεων των κτιριακών υποδομών των υδατοδρομίων, καθώς
και η δημιουργία ειδικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου με τα πλήρη επικαιροποιημένα στοιχεία.
Φυσικά, το φετινό καλοκαίρι
θεωρείται εκ προοιμίου χαμένη
υπόθεση, αλλά οι επιχειρηματικά εμπλεκόμενοι ευελπιστούν
ότι τα αμφίβια υδροπλάνα τους
θα μπορούν να προσθαλασσώνονται στα ελληνικά υδατοδρόμια το επόμενο καλοκαίρι του
2019.
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• Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Europol, η χώρα μας –μαζί ακόμα με Ιταλία και
Ισπανία–είναιοιμοναδικέςστηνεπικράτειατηςΕ.Ε.πουεξακολουθούννααντιμετωπίζουνπροβλήματα
μεένοπλεςοργανώσειςπουπροέρχονται απότοναναρχικό-αντιεξουσιαστικόχώρο
Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία είναι οι τρεις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με
την τρομοκρατία που προέρχεται από τον αναρχικό
- αντιεξουσιαστικό χώρο
(σ.σ. αριστερόστροφη χαρακτηρίζεται στο κείμενο),
σύμφωνα με την ετήσια
έκθεση της Europol.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

Π

ιο συγκεκριμένα, η
Europol βλέπει «ενισχυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και
πρόσβαση σε στρατιωτικού τύπου οπλισμό», για τις αναρχικές τρομοκρατικές ομάδες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση, οι
τρομοκρατικές επιθέσεις από αναρχικές ομάδες στη χώρα μας το 2017
ανήλθαν στις οχτώ, χωρίς όμως να
συνυπολογίζεται σε αυτές το γεγονός
ότι σχεδόν καθημερινά τα Εξάρχεια
μετατρέπονται σε πεδίο μάχης. Στο
κείμενο της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας
γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι Έλληνες τρομοκράτες βρίσκονται πίσω
από την αποστολή παγιδευμένων δεμάτων στα γραφεία του ΔΝΤ στο Παρίσι, αλλά και στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, τον Μάρτιο του
2017. Οι δράσεις της οργάνωσης
«Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς»,
μέλη των οποίων έστειλαν το «τρομοδέμα» που εξερράγη στα χέρια του
πρώην πρωθυπουργού και πρώην αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουκά Παπαδήμου, τραυματίζοντας αυτόν και
τους δύο αστυνομικούς συνοδούς
του, μπαίνουν επίσης στο μικροσκόπιο της Europol.
Στην ετήσια έκθεση, υπάρχει ακόμα αναφορά στη δράση των τρομοκρατικών οργανώσεων «Επαναστατική Αυτοάμυνα» και «Ομάδα Λαϊκών
Αγωνιστών», με την πρώτη να καταγράφει δύο επιθέσεις με Kalashnikov
στους αστυνομικούς διμοιρίας των
ΜΑΤ έξω απ’ τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ,
ενώ η «Ο.Λ.Α.» ανέλαβε την ευθύνη
για δύο βομβιστικές επιθέσεις. Η
πρώτη τον Απρίλιο στα γραφεία της
Eurobank, στην οδό Σανταρόζα στο
κέντρο της Αθήνας, και η δεύτερη στο
Εφετείο, στις 22 Δεκεμβρίου. Όπως
αναφέρεται στην έκθεση, 36 άτομα
συνελήφθησαν για συμμετοχή σε ομάδες αναρχικής τρομοκρατίας, εκ
των οποίων οι 12 στην Ελλάδα. Σε

Τρομοκράτες με
αριστερίστικο...
αμπέχονο
αυτούς, βέβαια, προσμετρούνται οι 9
Τούρκοι υπήκοοι, μέλη της ακροαριστερής οργάνωσης DHKP-C, που η
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνέλαβε τον Νοέμβριο στην Αττική (σ.σ. λίγο πριν από την επίσκεψη του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα). Οι
συγκεκριμένες συλλήψεις αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Αστυνομία ως απόδειξη ότι η DHKP-C διατηρεί «δομές» εντός της Ε.Ε. που υποστηρίζουν οικονομικά και τη δράση
της.
Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά στις
καταδρομικές επιθέσεις στις πρεσβείες του Ισραήλ και της Σαουδικής
Αραβίας, δίχως ωστόσο να σημειώνονται οι δράστες («Ρουβίκωνας»).

Τι συμβαίνει στην Ε.Ε.
Όσον αφορά το σύνολο των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Europol προχωρά σε συγκεκριμένες
διαπιστώσεις:
1] Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση στη συχνότητα των επιθέσεων από τζιχαντιστές, ωστόσο αυτές είναι λιγότερο καλά προετοιμασμέ-

νες. Με απλά λόγια είναι πρόχειρες
και όχι σχεδιασμένες στη λεπτομέρεια
τους επιθέσεις, αν και προκαλούν πε-

ρισσότερους θανάτους και τραυματισμούς σε σχέση με άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις.

2] Η Ευρώπη δέχεται ένα κύμα επιθέσεων από τζιχαντιστές, που ακολουθούν τρία συγκεκριμένα μοτίβα:
Α) αδιάκριτες δολοφονίες (Λονδίνο, Μάρτιος και Ιούνιος 2017 - Βαρκελώνη, Αύγουστος 2017).
Β) επιθέσεις στα σύμβολα του δυτικού τρόπου ζωής (Μάντσεστερ, Μάιος
2017).
Γ) επιθέσεις σε σημεία διασκέδασης δυτικών (Παρίσι, Φεβρουάριος,
Ιούνιος και Αύγουστος 2017). Εκτιμάται δε ότι είναι αρκετά πιθανό οι όποιες νέες επιθέσεις του ISIS να βασίζονται σε κάποιο απ’ αυτά τα τρία μοτίβα.
3] Οι επιθέσεις των τζιχαντιστών
στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. συμβαίνουν
κατά βάση από άτομα που γεννήθηκαν
και μεγάλωσαν στις συγκεκριμένες
χώρες, στη συνέχεια όμως ριζοσπαστικοποιήθηκαν χωρίς απαραίτητα να
έχουν ταξιδέψει για να συμμετάσχουν
σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτό
το γεγονός καθιστά ακόμα πιο δύσκολο τον εντοπισμό τους από τις Αρχές,
καθώς συχνά δεν έχουν απευθείας
συνδέσεις με τον ISIS ή όποια άλλη
τρομοκρατική οργάνωση.
4] Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και το internet είναι οι βασικές πηγές
προπαγάνδας, στην προσπάθεια των
τρομοκρατών να προσεταιριστούν μέλη. Μέσω της «ηλεκτρονικής προπαγάνδας» γίνεται πιο εύκολη η προσέγγιση σε ακροατήρια της Ε.Ε., τόσο για
στρατολόγηση όσο και για οικονομική ενίσχυση. Μάλιστα, η Europol εμφανίζεται ανήσυχη από το γεγονός ότι
παρά τις τεράστιες απώλειες ο ISIS εξακολουθεί να επιδεικνύει ευχέρεια
σε αυτόν τον τομέα.
5] Συγκεκριμένες χώρες (Μεγάλη
Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τρομοκρατικές επιθέσεις είτε από ακροδεξιές - εθνικιστικές είτε από αποσχιστικές ομάδες. Αθροιστικά αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι περισσότερες
από κάθε άλλη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, οι ομάδες αυτές ενισχύονται –εν μέρει τροφοδοτούνται– από τον φόβο που αναπτύσσεται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες για
τον ISIS (σ.σ. τις τρομοκρατικές επιθέσεις) και την αγωνία για τις μεταναστευτικές ροές.
6] Δεν υπάρχουν στοιχεία χρήσης
χημικών, βιολογικών, ραδιολογικά ή
πυρηνικά όπλα (CBRN) από τρομοκράτες εντός της Ε.Ε., παρά τις ενδείξεις ότι τζιχαντιστές - τρομοκράτες ενδιαφέρονται ενεργά για τις δυνατότητές τους. Αυτό που καταγράφεται είναι
χρήση βελτιωμένων εκρηκτικών μηχανισμών, πυροβόλων και αυτοσχέδιων όπλων (οχήματα κ.ά.).
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Βιώνετε χαρακτηριστικό
μόνιμο πόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας με ιδιαίτερο γνώρισμα την αίσθηση
παλμού στην πάσχουσα
περιοχή; Αδυνατείτε να
καθίσετε, πονάτε κατά τη
βάδιση και ο πόνος γίνεται
εντονότερος με τον βήχα ή
το γέλιο; Τοπικά η περιοχή
είναι διογκωμένη, θερμή
και εξέρυθρη, ενώ συνυπάρχει υψηλός πυρετός
και αίσθημα κακουχίας; Αν
συμβαίνουν τα παραπάνω,
το πιθανότερο είναι ότι πάσχετε από περιεδρικό απόστημα, μία όχι τόσο αθώα
πάθηση που εν δυνάμει
μπορεί να απειλήσει τη
ζωή σας.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

T

ο συρίγγιο συνήθως
συνυπάρχει με μόνιμη
περιπρωκτική υγρασία,
εκροή δύσοσμου υγρού, έντονο κνησμό
(φαγούρα) στην περιοχή, εμφάνιση πόνου και εμπύρετου ενώ σε
περίπτωση απόφραξης του συραγγώδους πόρου παρατηρείται υποτροπιάζουσα εμφάνιση αποστημάτων. Συχνά ο ασθενής παρουσιάζει έντονο πόνο και ενίοτε αιμορραγία κατά τη διάρκεια της κένωσης ενώ ο ερεθισμός της περιοχής
μπορεί να οδηγήσει σε διάρροιες.
Αυτό περιγράφει μιλώντας στην
«Α» ο γενικός χειρουργός Δρ. Αθανάσιος Δερβίσογλου, τονίζοντας παράλληλα ότι το περιεδρικό
συρίγγιο (επιστημονικά ορθοπρωκτικό συρίγγιο) αποτελεί μια μη
φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ
του ορθού και του δέρματος γύρω
από τον πρωκτό. Είναι σημαντικό
επίσης να αναφερθεί ότι μετά από
υποτροπιάζουσες φλεγμονές μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ε-
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υγιαίνετε...
• ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ: Τα συμπτώματα,
οι ομάδες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο και οι τρόποι οριστικής θεραπείας

Μια πάθηση που
εν δυνάμει
απειλεί τη ζωή μας


ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΛΑΒΕΙ ΠΟΛΥ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ
ΣΕ ΣΗΨΗ,
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

πιπλέον κλάδων (συριγγίων), σε
τμηματική καταστροφή του πρωκτικού σφιγκτήρα ή και πρωκτική
σήψη, καθιστώντας αναπόφευκτη

τη δημιουργία κολοστομίας (παρά
φύσιν έδρας) για να αποφευχθεί η
γενικευμένη σήψη και να διαφυλαχθεί η ζωή του ασθενούς.

Όσον αφορά στο απόστημα, σε
παραμελημένες περιπτώσεις μπορεί να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις καταλαμβάνοντας τον ευθι-

σχιακό χώρο (η περιοχή γύρω από το ορθό που εκτείνεται ψηλά
στην πύελο και τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο) και να οδηγήσει σε
σήψη, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη
και τη ζωή του ασθενούς.

Ποιοι κινδυνεύουν
περισσότερο
Τα περιεδρικά συρίγγια συναντώνται με συχνότητα 1 στους 10.000
ανθρώπους, συνήθως σε ηλικίες
μεταξύ 20 έως 60 ετών, με μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες (2
στους 3 ασθενείς).
Εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς με φλεγμονώδες νόσημα
του εντέρου ή ανωμαλία στο ισοζύγιο κάποιων ηλεκτρολυτών και κυκλοφορούντων μετάλλων (χαλκό,
ψευδάργυρο, μαγνήσιο, σίδηρο),
καθώς και σε ασθενείς με ένδεια
κάποιων βιταμινών (Α, Β6, Β12,
C, D και Ε).
Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η
κληρονομικότητα δεν ενοχοποιείται για την ανάπτυξη της νόσου.
Υπολογίζεται ότι το 30-50% των
ασθενών με περιεδρικό απόστημα
αναπτύσσει συρίγγιο και το 80%
των συριγγίων εμφανίζονται σε ασθενείς που είχαν περιεδρικό απόστημα.

Διάγνωση
και θεραπεία
Εκτός από την κλινική εξέταση, η
συριγγογραφία, το ενδοορθικό υπερηχογράφημα και η μαγνητική
τομογραφία μπορούν να βοηθήσουν στη χαρτογράφηση και την
εύρεση της ακριβούς θέσης των
συριγγίων.
Η θεραπεία των περιεδρικών
συριγγίων και των αποστημάτων
είναι πάντοτε χειρουργική, αλλά η
επιλογή της κατάλληλης τεχνικής
εξαρτάται από τη νόσο.
Η θεραπεία του αποστήματος
πραγματοποιείται κατόπιν διάνοιξης με χρήση laser και παροχέτευσης του πύου για να εκτονωθεί η
φλεγμονή και να υποχωρήσουν τα
συμπτώματα που τη συνοδεύουν.

FiLaC: Η καινοτόμος θεραπεία συριγγίων
α τελευταία χρόνια μια καινοτόμος τεχνική (FiLaC®Fistula Laser Closure) έχει
καταστήσει τη θεραπεία των αποστημάτων και των περιεδρικών συριγγίων απλούστερη, λιγότερο επεμβατική και απόλυτα
ασφαλή. Η θεραπεία πραγματοποιείται με χειρουργικό laser και
ειδικούς, πολύ λεπτούς, εύκαμπτους καθετήρες που παρέχουν
εύκολη προσπέλαση από το υπάρχον έξω στόμιο και μέχρι το
έσω στόμιο του συριγγίου. Ε-

Τ

Ο γενικός χειρουργός, διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ.
Αθανάσιος Α. Δερβίσογλου
(www.adlaser.gr)

φαρμόζοντας εστιασμένα, με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια
την ενέργεια laser μέσα από ειδικούς καθετήρες (Radial 2Ring
360°) στο εσωτερικό του συριγγώδους πόρου επιτυγχάνουμε
την ενδοσκοπική καταστροφή
του τοιχώματος του συριγγίου
και τη συρρίκνωση των ιστών οδηγώντας στην ταχεία επούλωση και σφράγιση του κενού χώρου που μένει. Η εστιασμένη ακτινοβολία διατηρεί απόλυτα ασφαλείς τους περιβάλλοντες ι-

στούς και τους μύες του σφιγκτήρα. Η θεραπεία με τη μέθοδο FiLaC ενδείκνυται για την αντιμετώπιση όλων των τύπων περιεδρικών συριγγίων, δεν απαιτεί
καμία τομή τού έσω στομίου ή
του συραγγώδους πόρου, ή τη
χρήση κρημνών, ενώ το μήκος
του συριγγίου δεν αποτελεί περιορισμό. Διαρκεί λίγα μόλις λεπτά και μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και ως χειρουργείο
μιας ημέρας, αφού δεν είναι απαραίτητη η νοσηλεία, προσφέρο-

ντας σημαντικά πλεονεκτήματα
για τον ασθενή. Είναι μια απλή,
σύντομη κι αναίμακτη τεχνική, η
οποία εφαρμόζεται χωρίς τομές
και το ενδεχόμενο μολύνσεων ή
άλλων επιπλοκών εκμηδενίζεται.
Η μέθοδος FiLaC® είναι τυποποιημένη και εξαιρετικά απλή στην
εφαρμογή της, προσφέροντας
μια εύκολη, ήπια, εναλλακτική και
αποτελεσματική θεραπεία με πολύ συντομότερο χρόνο ανάρρωσης συγκριτικά με τις υπόλοιπες
χειρουργικές μεθόδους.
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• ΧΑΣΟΥΡΑ Η ΕΡΤ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ Μπορεί να ακούγεται ως παραμύθι, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή η είδηση. Η ΕΡΤ είχε χασούρα σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από το Μουντιάλ. Για τα δικαιώματα του Μουντιάλ η ΕΡΤ
πλήρωσε €10.000.000 και παρά τις προτάσεις που είχε από ιδιωτικούς σταθμούς για συνδιαχείριση προτίμησε την αποκλειστικότητα. Όμως δεν τα κατάφερε σε ό,τι αφορά τα έσοδα κι έτσι όσα μπήκαν στο ταμείο με το ζόρι ξεπέρασαν τα
7,3 εκατ. ευρώ. Κι όμως, οι διοικούντες δηλώνουν ευχαριστημένοι...

Inside

STorIeS
Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανά μεσα
στη διοίκηση του epsilon TV
και στην Έλλη
Στάη (φωτ.),
προκειμένου
να αναλάβει η
δημο σιογράφος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη
νέα τηλεοπτική
σεζόν. Ήδη η
ώρα έναρξης
του δελτίου μετακινήθηκε στις 7 το απόγευμα και την
παρουσίασή του ανέλαβε η Αμαλία
Κάτζου.
Ως τις 25 Ιουλίου αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ επί της προσφυγής που κατέθεσε η Τηλεοπτική Ελληνική Α.Ε. (το κανάλι του Φ. Βρυώνη)
κατά της απορριπτικής κρίσης του ΕΣΡ,
όσον αφορά τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.
Καυτός αναμένεται να είναι ο Αύγουστος για την ΕΡΤ. Αυξάνονται
οι πληροφορίες ότι θα υπάρξει εξονυχιστικός έλεγχος από τον ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, στον διευθύνοντα σύμβουλο της
ΕΡΤ, Βασίλη Κωστόπουλο.
Πληθαίνουν οι συναντήσεις της
Τατιάνας Στεφανίδου με εκπροσώπους του ΣΚΑΪ. Αν καταλήξουν σε
συμφωνία, η παρουσιάστρια θα παρουσιάζει την εκπομπή της, στη
μεσημεριανή, ή
την απογευματινή ζώνη, με
τη γνωστή θεματολογία, η οποία συχνά
προκαλεί την
παρέμβαση του
ΕΣΡ. Πάντως
στο Νέο Φάληρο προετοιμάζονται πυρετωδώς για την υλοποίηση του
ΣΚΑΪ 24, ενός
ενημερωτικού σταθμού που θα εκπέμπει 24ωρο ενημερωτικό πρόγραμμα
από το Internet και τις συνδρομητικές
πλατφόρμες.
Συνεχίζεται η προσπάθεια μετακόμισης του Alpha στις εγκαταστάσεις
του Star στην Κάτω Κηφισιά. Ήδη έχουν
τοποθετηθεί στον τρίτο όροφο του κτιρίου η μονάδα μοντάζ και οι υπολογιστές
των δημοσιογράφων. Την επόμενη βδομάδα θα γίνουν τα πρώτα δοκιμαστικά
μετάδοσης του δελτίου ειδήσεων του
Alpha με τη χρήση των νέων υποδομών.
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media
ύο στόχους έχει θέσει
στους συνεργάτες του ο
Θοδωρής Κυριακού,
το αφεντικό του Ομίλου ΑΝΤ1. Ο ένας στόχος είναι η απόκτηση του ελέγχου της
Forthnet, με στόχο τη Nova,
την οποία διεκδικεί επίσης η
σύμπραξη Vodafone - WIND.
Ο δεύτερος είναι η διεκδίκηση του εμπορικού σήματος και
της ταινιοθήκης του Mega, εφόσον βγουν σε δημοπρασία,
είναι οι δύο στόχοι το επόμενο
διάστημα. Στην κορυφή του
ενδιαφέροντος βρίσκεται η
Nova, μέσω της διαδικασίας
που έχει ξεκινήσει για λογαριασμό των δανειστριών τραπεζών η Nomura για το 33%
της εταιρείας. Η πρόταση του
Θοδωρή Κυριακού για επένδυση τουλάχιστον 80 εκατ. ευρώ στη Forthnet, με «κούρεμα» των δανείων κατά 70%,
αυτήν τη στιγμή έχει προβάδισμα έναντι της πρότασης του
σχήματος Vodafone - WIND,
που προβλέπει τον διαμοιρασμό των περιουσιακών στοιχείων και των συνδρομητών
σε τηλεπικοινωνίες και τηλεόραση της Nova. Και όπως λένε οι συνεργάτες του κ. Κυριακού, αυτήν τη στιγμή ο ΑΝΤ1 έχει προβάδισμα. Όμως,
εάν υπάρξει και τρίτος μνηστήρας και καταθέσει μία πιο

Δ

Οι δύο στόχοι
του «Mr. ANT1»

ελκυστική πρόταση, τότε όλα
μπορεί να αλλάξουν.

Πιο δύσκολο
Ο δεύτερος στόχος που αφορά την ταινιοθήκη και το εμπορικό σήμα του Mega είναι
σαφώς πιο δύσκολο εγχείρημα, καθώς ερίζουν σχεδόν όλοι οι παίκτες της τηλεοπτικής

αγοράς. Με ένα σταθερό κοινό της τάξεως του 10% στις ηλικίες 18-44 ετών χάρη στις
σειρές του, που πλέον μεταδίδονται χωρίς διαφημίσεις, το
Mega αποτελεί έναν ελκυστικό στόχο για το Star, που ξεκινάει τη συνεργασία με τον
Alpha, για το epsilon, που
διεκδικεί ρόλο στα πράγματα

την επόμενη σεζόν, και για
τον ΑΝΤ1, που θέλει να κερδίσει ξανά την πρώτη θέση
στη διαφημιστική δαπάνη.
Προ καιρού ο Στρατής
Λιαρέλλης, που έχει αναλάβει
εκ νέου τα ηνία του σταθμού,
μιλώντας σε Επιτροπή της
Βουλής έχει παραδεχθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ταινιοθήκη του Mega. Με το Μακεδονία TV, που έχει δυνατότητα εκπομπής σε όλη τη χώρα, αυτό που χρειάζεται ο Όμιλος ΑΝΤ1 είναι να καταθέσει
υψηλότερη προσφορά. Οι τράπεζες, βλέποντας τις προθέσεις
των ενδιαφερομένων, τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο ενοικίασης της ταινιοθήκης και όχι
πώλησής της, για να μειωθούν
οι τριβές, αλλά και για νομικούς λόγους. Φυσικά, η δημοπρασία των περιουσιακών
στοιχείων της Τηλέτυπος θα
γίνει εφόσον η εταιρεία οδηγηθεί στο άρθρο 106β περί ειδικής εκκαθάρισης.

Ιντερνετική τηλεόραση ετοιμάζει ο Μαρινάκης
Πληθαίνουν οι φήμες ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης ετοιμάζει ενημερωτικό τηλεοπτικό
σταθμό μέσω internet, ο οποίος και θα αναμεταδίδεται από τις συνδρομητικές πλατφόρμες Cosmote TV, Nova, WIND Vision και Vodafone TV. Το πρώτο βήμα από τον
Βαγγέλη Μαρινάκη έγινε το 2016, όταν η Άλτερ Έγκο πήρε τη μία από τις τέσσερις
άδειες, αποκτήθηκαν οι εγκαταστάσεις του Mega στην Παιανία, αλλά τελικά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Ο διαδικτυακός ενημερωτικός σταθμός θα έχει το όνομα
«One Channel». Το συγκεκριμένο όνομα, και μάλιστα με κόκκινα γράμματα, το είχε
κατοχυρώσει η εταιρεία του εφοπλιστή τον Οκτώβριο του 2016 στη Γ.Γ. Εμπορίου εν
όψει τότε της δημιουργίας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας.

34-35 giannakopoulos_844_APOPSI 7/20/18 8:11 PM Page 34

ΣΑΒΒΑΤΟ - KΥΡΙΑΚΗ
21/22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

• Η ιντερνετική λατρεία του προέδρου του μπασκετικού
Παναθηναϊκού, Δ. Γιαννακόπουλου, στους κινηματογραφικούς
μαφιόζους Τόνυ Μοντάνα («Ο σημαδεμένος») και Μάικλ Κορλεόνε («Νονός»)
που ενσάρκωσε στο πανί ο εμβληματικός Αλ Πατσίνο

Όταν ο Δημήτρης
«ερωτεύτηκε»
τον Μοντάνα
και τον Κορλεόνε

Α

ν γινόταν ένα γκάλοπ της στιγμής και
οι συμμετέχοντες ερωτούνταν ποιος είναι ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος, μάλλον λίγοι
θα είναι αυτοί που θα πρωτοσκεφτούν τον 44χρονο άνδρα με την
ιδιότητά του ως επιχειρηματία και
διευθύνοντα συμβούλου της εμβληματικής ελληνικής βιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ. Η μεγάλη πλειοψηφία θα φέρει στο μυαλό της την εικόνα του Δημήτρη στο ΟΑΚΑ να
πανηγυρίζει –όχι πάντα με κομψό
τρόπο είναι η αλήθεια– για τον μεγάλο έρωτά του, τον μπασκετικό
Παναθηναϊκό!
Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και μία
άλλη… καψούρα για τον Δ. Γιαννακόπουλο που συναγωνίζεται αυτήν της
πράσινης φανέλας του «Εξάστερου».
Μια διαδικτυακή «βόλτα» στο προφίλ
που διατηρεί ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο instagram αρκεί για να
καταλάβει και ο πιο αδαής τη λατρεία

που τρέφει ο Δημήτρης στις κινηματογραφικές περσόνες μαφίοζων όπως ο
Τόνυ Μοντάνα («Ο σημαδεμένος»)
και Μάικλ Κορλεόνε («Νονός») που
τόσο υπέροχα ενσάρκωσε στη μεγάλη οθόνη ο Αλ Πατσίνο.
Για τους παλαιότερους των σινεφίλ, η
ιστορία της διάσημης γκανγκστερικής

ταινίας «SCARFACE» είναι
λίγο-πολύ γνωστή: με φόντο την απέλαση 25.000
Κουβανών στις ΗΠΑ το
1981, η ταινία περιγράφει
τον ερχομό του Κουβανού
μετανάστη Τόνυ Μοντάνα στο Μαϊάμι, ο οποίος
μπλέκεται στα πλοκάμια
του υπόκοσμου και ξεκινά τη σκοτεινή απασχόλησή του, φτάνοντας στο
σημείο να γίνει ο ίδιος
βαρώνος ενός περιώνυμου καρτέλ ναρκωτικών
στην περιοχή.
Αν υπάρχει ένας καλός λόγος να ζηλέψουν οι άντρες τον
Μοντάνα, αυτός δεν είναι άλλος από
την κινηματογραφική παρτενέρ τού Αλ
Πατσίνο στον «Σημαδεμένο», την «ξανθή, αγαπημένη Παναγιά» (που θα έλεγε κι
ο Τόλης Βοσκόπουλος) Μισέλ Πφάιφερ. Φαίνεται όμως ότι τον Δημήτρη
Γιαννακόπουλο έχει σημαδέψει η γενικότερη φιγούρα του Τόνυ Μοντάνα,
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όπως φαίνεται από το φωτογραφικό κολάζ που αντλήσαμε από το instagram και
παρουσιάζουμε σήμερα στις στήλες της
«Α». Δεν είναι οι μόνο οι selfie του προέδρου του Παναθηναϊκού που σε επίπεδο πόζας έχουν «κλέψει» κάτι από τον ήρωα του «Σημαδεμένου». Είναι κυρίως
μία σειρά αναρτήσεων του Δημήτρη
Γιαννακόπουλου στις οποίες απεικονίζονται ο Αλ Πατσίνο σε σκηνές από
την ταινία και οι οποίες συνοδεύονται από διάφορες προκλητικές τρόπον τινά
ατάκες όπως για παράδειγμα:
-«Μακάρι ο Θεός να δείξει έλεος για
τους εχθρούς μου γιατί εγώ δεν θα το
κάνω»
-«Το χειρότερο πράγμα σχετικά με την
προδοσία είναι ότι αυτή ποτέ δεν προέρχεται από τον εχθρό σου»
Στον λογαριασμό του Δ. Γιαννακόπουλου στο instagram υπάρχει βέβαια
και το «Όλοι ζούμε με ένα δαίμονα μέσα
μας. Κάποιες μέρες ελέγχεις εσύ τον δαίμονα. Και άλλες μέρες σε ελέγχει εκείνος», αλλά το αν ο 44χρονος επιχειρηματίας είναι δαιμόνιος ή δαιμονικός είναι κάτι
που ξέρει μόνο ο ίδιος…

35
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Πρόσφεραν(;)
€60.000 στην
Χρ. Αλούπη
για να ποζάρει
γυμνή;
Στην εποχή του διαδικτύου και των
social media τα πάντα μπορούν να
συμβούν. Ακόμη και κάποιος άγνωστος να προσφέρει το ποσό των
60.000 ευρώ σε μία διάσημη Ελληνίδα για να του ποζάρει γυμνή!
Ο λόγος για τη Χριστίνα Αλούπη,
η οποία –όπως αποκάλυψε– δέχθηκε στο Instagram ανήθικη πρόταση
από έναν θαυμαστή της που ήθελε
να τη δει γυμνή. Η σέξι παρουσιάστρια δεν το πίστευε όταν άνοιξε το
μήνυμα και διάβασε ότι ο αποστολέας της προσέφερε το ποσό των
60.000 ευρώ, προκειμένου να εντυπωσιακή ξανθιά να ποζάρει γυμνή
στο Skype για λίγα λεπτά της ώρας.
Η Χριστίνα Αλούπη αντιμετώπισε
με ψυχραιμία το γεγονός και αφού
έκανε print screen την… ανήθικη
πρόταση, την ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram. Η παρουσιάστρια δεν
απάντησε, ενώ έγραψε στο instastory της: «Κλαίω! Ό,τι να ’ναι…»

«Πρωταθλήτρια»
της θηλυκότητας
η Μαριάννα Καλλέργη
εν ξέρουμε εάν ένας από τους λόγους που ανεβαίνει η θερμοκρασία είναι οι «καυτές» πόζες της Μαριάννας Καλλέργη.
Το σίγουρο, όμως, είναι ότι η πρωταθλήτρια του muay thai
διαθέτει… φονικές αναλογίες!
Μία… βόλτα από το προφίλ της στο Instagram και είναι σίγουρο ότι
αμέσως θα «ακολουθήσετε» τη Μ. Καλλέργη.
Δεν είναι μόνο ότι διαθέτει εντυπωσιακό κορμί. Δεν είναι καν τα τατουάζ που το κάνουν ακόμα πιο σέξι. Είναι ότι πρόκειται για μία ακομπλεξάριστη γυναίκα, που θέλει να «ευχαριστεί» το κοινό της.
Πώς; Αναρτώντας φωτογραφίες που προκαλούν… καύσωνα! Πότε
με μικροσκοπικά μαγιό που δυσκολεύονται να κρύψουν τα… πλούσια
ελέη της, πότε με «καυτά» σορτσάκια, πότε με μίνι φορέματα, το σίγουρο
είναι ένα: η Μαριάννα είναι ίσως η πιο σέξι αθλήτρια στην Ελλάδα.
Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες που «έκλεψε» η «Α» από τον λογαριασμό της πρωταθλήτριας του muay thai και είναι άκρως εντυπωσιακές…

Δ

«Κομμωτής» της Μακρυπούλια ο Μουτσινάς
«Κορίτσια, έχω να σας προτείνω μια πολύ ωραία άσκηση εμπιστοσύνης! Θα σας δέσει ακόμα περισσότερο με τους φίλους σας και θα έχετε πάντα βαμμένη ρίζα! Το καλοκαιράκι λοιπόν που δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε κομμωτήριο, ζητήστε από τον κομμωτή σας να σας ετοιμάσει ένα τσαντάκι με τη βαφή σας. Ζητήστε του να σας δώσει οδηγίες και δοσολογίες! Έπειτα κοιτάξτε τον φίλο σας στα μάτια και πείτε του: “Θέλω να ζήσουμε αυτή την εμπειρία μαζί, σε εμπιστεύομαι τόσο που είμαι έτοιμη να αφήσω τα μαλλάκια μου στα χέρια σου!”». Αφεθείτε, διασκεδάστε το και τι μπορεί να πάει στραβά???
Καλοκαίρι είναι! Όλα περνούν!»
Αν αναρωτιέστε ποιος τα λέει αυτά, είναι η Ζέτα Μακρυπούλια που εμπιστεύτηκε
τα… μαλάκια της στον καλό της φίλο Νίκο Μουτσινά, ο οποίος εκτέλεσε χρέη κομμωτή. Αν, μάλιστα, κρίνουμε από το βιντεάκι που ανέβασε η παρουσιάστρια-ηθοποιός στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, o Νίκος έκανε καλή δουλεία.
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Τ

ο χειρότερο πράγμα
που μπορεί να τύχει σε
έναν γονιό είναι να αποχαιρετήσει το παιδί
του στο ταξίδι προς την
αιωνιότητα. Και η μοίρα καταδίκασε τον Σωκράτη Κόκκαλη και τη
σύζυγό του Ελένη, που από το μεσημέρι του Σαββάτου βιώνουν τον
μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να
ζήσει άνθρωπος, αυτόν της απώλειας παιδιού.
Συντετριμμένοι οι γονείς του,
Σωκράτης και Ελένη Κόκκαλη,
ακολούθησαν στη Μητρόπολη της
Αθήνας τη σορό του παιδιού τους.
Η μητέρα του λύγισε στη διάρκεια
της εξόδιου ακολουθίας. Έγειρε πάνω στο φέρετρο και βγήκε από τον
ιερό ναό υποβασταζόμενη από τον
γιο της Ντίνο και περιστοιχισμένη
από τα άλλα μέλη της οικογένειας.
«Καλούμαστε να σε αποχαιρετήσουμε. Αυτό δεν θα γίνει, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μας. Θα σε έχουμε στο μυαλό μας να χαμογελάς. Πάνω απ’ όλα όμως, θα λείψει σε όλους
ένα αγόρι που δεν πρόλαβε να ζήσει». Σε αυτές τις λίγες λέξεις, με
συγκλονιστική απλότητα στη διατύπωση, τα αδέλφια του, Πέτρος
και Ντίνος Κόκκαλης και Δημή-
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• Εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας
Κόκκαλη που αποχαιρέτησε το παιδί της στο ταξίδι προς την αιωνιότητα

Καλό ταξίδι
μικρέ Σωκράτη…
τρης Θεοδωρίδης, αποχαιρέτησαν τον Σωκράτη, που χάθηκε
μόλις στα 34 του χρόνια.
«Γεννήθηκες πρόωρα, έφυγες πρόωρα. Βιάστηκες να έρθεις στη ζωή και
βιάστηκες να φύγεις. Δεν σταμάτησες
ποτέ να χαμογελάς ακόμη και τη στιγμή της βάφτισής σου. Δεν σταμάτησες
να χαμογελάς. Ελπίζω να μας συγχωρέσεις που δεν μπορέσαμε να σε καταλάβουμε. Παρ’ ότι ήσουν ο μικρότερος αδερφός, τώρα έγινες για μας ο

καλύτερος οδηγός», τόνισαν τα αδέρφια του. Εκατοντάδες άνθρωποι
βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας στο τελευταίο «αντίο», στη
Μητρόπολη. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Πολιτικοί, επιχειρηματίες,
παράγοντες της κοινωνικής, πνευματικής, αθλητικής ζωής του τόπου
και εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις
Κόκκαλη αποσύρθηκαν στη συνέχεια, σεβόμενοι την επιθυμία της

οικογένειας, η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας.
Το «παρών» στη νεκρώσιμη ακολουθία έδωσαν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και, μεταξύ άλλων, ο
Νίκος Παππάς, ο Νίκος Φίλης, ο
Βασίλης Λεβέντης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Νίκος Δένδιας, ο
Βασίλης Κικίλιας, ο Δημήτρης
Τσιόδρας, ο πρώην πρωθυπουργός
Παναγιώτης Πικραμμένος, τα α-

δέλφια του Γιώργου Παπανδρέου,
Νίκος και Αντρίκος με τις συζύγους
τους, η Μαριάννα Λάτση συνοδευόμενη από τον γιο της Πάρη Κασιδόκωστα, ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ο Μιχάλης Σάλλας, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο Δημήτρης
Κοπελούζος, o Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, σύσσωμη η διοίκηση του
ΟΠΑΠ με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάμιεν Κοπ και
τον διευθυντή επικοινωνίας Οδυσσέα Χριστοφόρου, εκπρόσωποι
της Turkcell, ο Κώστας Λαλιώτης,
ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Παναγιώτης Φασούλας, ο
Γιάννης Ιωαννίδης, ο Ντούσαν
Μπάγεβιτς, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, πολλά μέλη της οικογένειας
του Ολυμπιακού, η Έλλη Στάη και
εκατοντάδες εκπρόσωποι της πολιτικής, επιχειρηματικής, οικονομικής
και πνευματικής ζωής του τόπου.
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ΙχνηλατωνταΣ…

με την Καίτη Νικολοπούλου

Η Εθνική Φιλαρμονική
Ορχήστρα της Βαρσοβίας
και ο σπουδαίος πιανίστας
Boris Berezovsky


Για μια μοναδική
μουσική
συνάντηση κορυφής
στο Ηρώδειο
στις 4 Σεπτεμβρίου

ια σπουδαία μουσική συνάντηση
πραγματοποιείται
στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, όπου το
κοινό της Αθήνας θα έχει την ευ-

Μ

καιρία παρακολουθήσει μία μοναδική συμφωνική συναυλία υψηλού κύρους με τα αριστουργήματα
του παγκόσμιου ρομαντισμού για
πιάνο και ορχήστρα. Η ιστορική
Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα
της Βαρσοβίας (Warsaw

Philharmonic Orchestra), με
σολίστ τον τιτάνα του πιάνου, κορυφαίο Ρώσο δεξιοτέχνη Μπόρις
Μπερεζόβσκι (Boris Berezovsky),
θα συναντηθούν στη σκηνή του Ηρωδείου για να ερμηνεύσουν τρία
από τα γοητευτικότερα έργα του ρο-

Η Εθνική Φιλαρμονική της Βαρσοβίας
ναγνωρισμένη ως μία από τις πλέον ιστορικές κορυφαίες ορχήστρες παγκοσμίως, η
Εθνική Φιλαρμονική της Βαρσοβίας αποτελεί την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της
Πολωνίας με έδρα τη Βαρσοβία. Από την ίδρυσή της το 1901 και μέχρι το ξέσπασμα
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1939, κορυφαίοι συνθέτες και δεξιοτέχνες της εποχής
συνέπραξαν παρουσιάζοντας έργα τους με την ορχήστρα. Ανάμεσά τους οι Ιγκόρ Στραβίνκσι, Σεργκέι Προκόφιεφ, Σεργκέι Ραχμάνινοφ, Μορίς Ραβέλ, Καμίλ Σενς-Σανς, Ρίχαρντ
Στράους, Άρθουρ Χόνεκερ και Έντβαρντ Γκρικ.
Μεταξύ των θρυλικών καλλιτεχνών που έπαιξαν με τη Φιλαρμονική ήταν και οι δεξιοτέχνες πιανίστες Άρθουρ Ρουμπινστάιν και Ιγκνάτσι Γιαν Παντερέφσκι, οι βιολονίστες Τζάζα Χέιφεν και Πάμπλο ντε Σαρασάτ και ο τσελίστας Πάμπλο Καζάλ.
Έκτοτε η Εθνική Φιλαρμονική έχει συνδεθεί ιστορικά με τον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου
Σοπέν (από την ίδρυσή του το 1927) ως επίσημη φιλοξενούμενη ορχήστρα, ενώ έχει παρουσιαστεί και σε άλλες ιστορικές παγκόσμιες διοργανώσεις όπως τον πρώτο Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού Βινιάφσκι (1935) και το Διεθνές Φεστιβάλ Πολωνικής Τέχνης (1937). Η
Εθνική Φιλαρμονική της Βαρσοβίας φημίζεται για την εξαιρετική ποιότητα και μακρά παράδοση στα έργα των μεγάλων Πολωνών συνθετών, ιδιαίτερα του Φρεντερίκ Σοπέν καθώς και του μεγάλου διεθνούς συμφωνικού ρεπερτορίου. Οι τακτικές της εμφανίσεις στις
πέντε ηπείρους του πλανήτη συγκεντρώνουν θριαμβευτικές κριτικές και η πλούσια βραβευμένη δισκογραφία της εκτείνεται από τα κλασικά και ρομαντικά εμβληματικά έργα έως
αυτά της σύγχρονης και κινηματογραφικής μουσικής.

Α

μαντικού ρεπερτορίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα.
Μια συνάντηση υψηλής αισθητικής, μουσικής δεξιοτεχνίας και

απαράμιλλης εκφραστικότητας σε
ένα πρόγραμμα που εστιάζει στους
κορυφαίους ρομαντικούς συνθέτες
Φρεντερίκ Σοπέν και Πιότρ Ίλιτς
Τσαϊκόφσκι.
Τους εθνικούς συνθέτες της Πολωνίας και της Ρωσίας που αγαπήθηκαν με πάθος από το διεθνές
κοινό όσο κανείς και που ανέδειξαν τη συναρπαστική συνομιλία
του πιάνου με τη συμφωνική ορχήστρα. Μια μοναδική μουσική εμπειρία με τα αριστουργήματα του
παγκόσμιου ρεπερτορίου, μια
σπάνια συνάντηση μυθικών ερμηνευτών κάτω από την Ακρόπολη.
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O Μπόρις
Μπερεζόβσκι
O Μπόρις Μπερεζόβσκι έχει καταξιωθεί παγκοσμίως
ως ο πιανίστας με υπερβατική τεχνική και έντονα προσωπικό καλλιτεχνικό αισθητήριο. Ο εβραϊκής και ρωσικής
καταγωγής καλλιτέχνης έχει
κατακτήσει την κορυφή τόσο για την ακατανίκητη δύναμη και ανυπέρβλητη τεχνική του, όσο και για τον βαθυστόχαστο σκεπτικισμό και την εσωτερικότητα των
ερμηνειών, αλλά και τον σπάνιο χαρακτήρα του. Είναι
σεμνός, δωρικός, και επικοινωνιακός με το κοινό, ένας
άνθρωπος αφιερωμένος στην τέχνη του βγαλμένος από τα σπλάχνα της Σχολής Τσαϊκόφσκι.
Κέρδισε, μεταξύ άλλων, το πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Τσαϊκόφσκι της Μόσχας το 1990, ενώ δύο χρόνια πριν είχε
κιόλας κάνει το ντεμπούτο του στο Λονδίνο όπου οι
κριτικοί τον αποθέωσαν.
Έκτοτε εμφανίζεται τακτικά στα μεγαλύτερα θέατρα
του κόσμου, Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Βερολίνο,
Ρώμη, Ζυρίχη, Μόναχο, Σάλτσμπουργκ, Άμστερνταμ,
Μόντρεαλ, Βιέννη, Βουδαπέστη, Πράγα, Τόκυο, κ.α.
Στο Βερολίνο με την Berliner Philharmoniker, στο Παρίσι στο Théâtre des Champs-Elysées με την Paris
Philharmonie, στο Λονδίνο στο Royal Festival Hall,
στις Βρυξέλλες στο Palace of Fine Arts, στη Βιέννη στο
Konzerthaus και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
Το 2006 ανακηρύχτηκε κορυφαίος δεξιοτέχνης της
χρονιάς “Best Instrumentalist of the year” από τα
Μουσικά Βραβεία του BBC (Music Magazine Awards).
Eίναι συστηματικά προσκεκλημένος ως σολίστ στα
μεγαλύτερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής και εμφανίζεται με κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου.
Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μαέστρους, μεταξύ
άλλων με τους Κουρτ Μαζούρ, Γιούρι Τερμικάνοφ,
Ντιμίτρι Κιταένκο, Αντόνιο Παπανό, κ.ά. Έχει επίσης συμπράξει σε σύνολα μουσικής δωματίου. Εμφανίζεται συχνά και στην Ιαπωνία σε ρεσιτάλ πιάνου, κοντσέρτα και συναυλίες μουσικής δωματίου. Έχει ηχογραφήσει με τις κορυφαίες δισκογραφικές εταιρείες
κλασικής μουσικής έργα των Σοπέν, Σούμαν, Ραχμάνινοφ, Ραβέλ, Μουσόργκι, Ταϊκόφσκι, Σοστακόβιτς, Λιστ, Μπετόβεν, Μέντελσον, κ.ά. Για τις περισσότερες ηχογραφήσεις του έχει βραβευτεί, με βραβεία όπως «Diapason d’or», «Choc de la Musique»,
«Gramophone» and «Echo Classic».
Το 2014 ανέλαβε ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής το
Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής της Αγίας Πετρούπολης
«Music of the Earth», στη Μόσχα. Οι επόμενες εμφανίσεις του το 2017/2018 περιλαμβάνουν συνεργασίες
με την Philharmonia Orchestra, και τις συμφωνικές
ορχήστρες του Saint Petersburg, Radio France, MonteCarlo, κ.ά.
Θα περιοδεύσει επίσης στη Λατινική Αμερική και
θα δώσει προσωπικά ρεσιτάλ σε Παρίσι, Μόσχα, Σιγκαπούρη, Ουάσιγκτον και Σικάγο. Πρόκειται για έναν
λαμπερό και περιζήτητο καλλιτέχνη τον οποίο το κοινό
αποθεώνει σε κάθε του εμφάνιση.
Ο Μπόρις Μπερεζόβσκι περιγράφεται ως «ο μοναδικός καλλιτέχνης που ισορροπεί ανάμεσα στην δεξιοτεχνική υπεράνθρωπη τελειότητα και τη βαθιά εμπνευσμένη
ερμηνευτική δύναμη» από την εφημερίδα «The Times»
του Λονδίνου.
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«Ηλέκτρα» /
Καλοκαίρι 2018
Περιοδεία
Στον ρόλο της Ηλέκτρας
η Λένα Παπαληγούρα
Παίζουν: Νίκος Κουρής,
Χρήστος
Χατζηπαναγιώτης, Γιάννης
Νταλιάνης, Νίκος
Αρβανίτης, Μαρούσκα
Παναγιωτοπούλου,
Μαριάννα Πολυχρονίδη,
Ελένη Ζαραφίδου, Δανάη
Επιθυμιάδη, Παναγιώτης
Εξαρχέας κ.ά.
Σκηνοθεσία: Θέμης
Μουμουλίδης
Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης
Επεξεργασία Κειμένου:
Παναγιώτα Πανταζή
Σκηνικό - Κοστούμια:
Παναγιώτα Κοκκόρου
Μουσική: Θύμιος
Παπαδόπουλος
Παραγωγή: 5η Εποχή

Ευριπίδη «Ηλέκτρα»:
Η αποκαθήλωση των ηρώων
ι ενώ η «Ορέστεια» του Αισχύλου διερευνά τα όρια της δικαιοσύνης στη
μεταφυσική τους διάσταση, το βάρος της ατομικής ευθύνης αλλά και
την πολιτική προέκταση όλων αυτών μέσα από την προβολή τους στην
όλη οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας, και η σοφόκλεια «Ηλέκτρα», ως
συμπύκνωση του μύθου των Ατρειδών, καταφεύγει σε μια περίτεχνα ασθμαίνουσα πορεία προς την απόλυτη ικανοποίηση του εκδικητικού μένους, χωρίς
τοποθέτηση με ηθικό πρόσημο για «τα μετά» τη διάπραξη των εγκλημάτων, η
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη (413 π.Χ.) καινοτομεί, καθώς απογυμνώνει τα πρόσωπα από το ηρωικό τους μεγαλείο, επαναπραγματεύεται το ζήτημα μιας ατελέσφορης αυτοδικίας και αμφισβητεί απροσχημάτιστα την εγκυρότητα των
θεϊκών λόγων. Σε αυτήν την τραγωδία του Ευριπίδη απουσιάζει η λάμψη του
μνημειώδους και της δόξας. Όλοι είναι ή νοούνται απόβλητοι θεσμικά και κοινωνικά. Ο ηρωικός χώρος έχει απολέσει την ισχύ του και το ακατέργαστο φυσικό περιβάλλον προβάλλεται ως το πλέον πρόσφορο πεδίο για την «αποκατάσταση» των διαταραγμένων ισορροπιών. Αυτός ο κοινωνικός εκφυλισμός
των προσώπων συνιστά την απαρχή του ηθικού εκφυλισμού που θα επέλθει,
όταν τα αδέλφια, Ηλέκτρα και Ορέστης, βιώσουν την εκπλήρωση της εκδίκησης με τη μορφή ενός μαρτυρικού ελέγχου συνείδησης, εκπλήρωση με αμφίβολη, εν τέλει, έκβαση ή λύτρωση.
Χρησιμοποιώντας αναγνωρίσιμα απεικάσματα της αισχύλειας εικονοποιίας, αλλά με μια ρηξικέλευθη σοφιστική αμφισβήτηση και καινοφανή, για την εποχή εκείνη, στάση σε θεμελιώδη ζητήματα, ρεαλιστικές περιγραφές, λεπτομέρειες και αδρές ψυχολογικές καταγραφές, όπως της νευρωτικής, αυτοτιμωρούμενης Ηλέκτρας και της παρελκυστικής στάσης του άτολμου Ορέστη, ο Ευριπίδης έρχεται ως ρυθμιστής του αρχαίου μύθου μέσα στα όρια του σχεδόν ωμά πραγματικού και λογικού και ενάντια στη δύναμη των ψυχόρμητων, της διαίσθησης αλλά και κάθε στοιχείου που βρίσκεται στις παρυφές του παράδοξου.
Η παράσταση σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, εκκινεί από μία μετάφραση που αποδίδει με ακρίβεια, ανεπιτήδευτα και με γλωσσική οικονομία το ήθος
και ύφος της σοφιστικής συλλογιστικής, στοχεύοντας στο επίκεντρο των νοημάτων και χωρίς να στερεί την προοπτική και την επέκτασή τους, από μια «όψη» που αποδίδει σχηματικά όσο και λειτουργικά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα καθώς και από μελίρρυτα χορικά που συνδράμουν στην πύκνωση της
οντότητας του αριθμητικά ακρωτηριασμένου χορού.
Ωστόσο, σε αυτό το περίτεχνο πλαίσιο οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις προβάλλονται με έλλειψη εσωτερικής συνοχής, που αφήνει έκθετο το ίδιο το υπόβαθρο των κεντρικών –τουλάχιστον– ηρώων. Η υπεραπλουστευμένη, σχεδόν ηθογραφική, παρουσία του Αυτουργού (Γιάννης Νταλιάνης) στον Πρόλογο θα
μπορούσε να είχε αμβλύνει το τραγικό εκτόπισμα της Ηλέκτρας που ακολουθεί,
αν η Λένα Παπαληγούρα, τεχνικά εδραία και με σκηνική συνείδηση, δεν επανέφερε το υποκριτικό μέτρο στο κέντρο βάρους του. Η υπερκινητική παρουσία
του Ορέστη (Νίκος Κουρής) δεν συμβάλλει στην κατάκτηση εκείνου του μεστού χώρου και χρόνου, απ’ όπου μπορεί να επικοινωνήσει με σαφήνεια τα ηθικά διλήμματα και τις ενοχές του, ο Παιδαγωγός (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης), μοχλός του δράματος, αποσυμπιέζει την αναγνώριση των αδελφιών στο επίπεδο μιας αβασάνιστης, για τα ευριπιδικά πρότυπα, διαδικασίας, ο Αγγελιαφόρος (Νίκος Αρβανίτης) καταφεύγει σε μια παράταιρη υποκριτική σκευή που
εντείνει την αίσθηση του ερμηνευτικού χάσματος, ενώ η Κλυταιμνήστρα (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) δεν καθιστά επαρκώς σαφή τη συναισθηματική
μεταστροφή της, ως ένδειξη επίτασης της ευθύνης των τραγικών αδελφιών.
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Μόδα είναι να είσαι
πάντα ένα ΒΗΜΑ µπροστά

Το µεγαλύτερο περιοδικό µόδας στον κόσµο
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