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ο βράδυ της περασμένης Τρίτης ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος βρέθηκε στη Λιβαδειά, όπου χοροστάτησε στον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό παραμονή της γιορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, αλλά οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες που τον περίμεναν ένα πράγμα είχαν κατά νου: μία δήλωση, ένα σχόλιο, ένα μήνυμα, έστω και έμμεσο, για το
ναυάγιο της συμφωνίας του με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με τον διαχωρισμό Εκκλησίας- Κράτους.
Κι ο επικεφαλής της Ελλαδικής Εκκλησίας δεν τους χάλασε το... χατίρι. «Εγώ θα μιλήσω τελευταίος», είπε ο αρχιεπίσκοπος,
αναφερόμενος στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, στέλνοντας σε πολλούς ένα σαφές μήνυμα να μην προεξοφλούν τις
εξελίξεις.
Σοφή και με αρκετή δημιουργική ασάφεια η αποστροφή του, αν σκεφτεί κανείς ότι με τον τρόπο αυτό κερδίζει χρόνο και
για τον ίδιο και για τον πρωθυπουργό, καθώς όταν κάθισε ο καπνός του πυροτεχνήματος περί διαχωρισμού Κράτους - Εκκλησίας αποδείχτηκε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν είχε «μπετονάρει» τα θεμέλια ενός τέτοιου βήματος.
Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι ούτε ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, που στηρίζει τον αρχιεπίσκοπο, είναι αρκετή οπισθοφυλακή, ούτε η κυβέρνηση αντέχει να τα βάλει τόσο άγαρμπα με τους ρασοφόρους εκπροσώπους των χριστεπώνυμων ψηφοφόρων.
Εξ ου και η (μετα)στροφή στο δόγμα «δεν βιαζόμαστε». Το είπε, άλλωστε, ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος στο χθεσινό briefing (20/11) ότι «η κυβέρνηση δεν βιάζεται, ούτε πιέζεται», και πως «θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου και συνεννόησης με την Εκκλησία στο πλαίσιο και
στο πνεύμα της συμφωνίας, η οποία ανακοινώθηκε στις κοινές δηλώσεις του
Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο».
Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε εντολή στον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, να ξεκινήσει επαφές με τον
πατριάρχη Βαρθολομαίο, με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, με τον
αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, αλλά και με τις ιερές μητροπόλεις
Δωδεκανήσου, «ώστε να διευκρινιστούν πτυχές της πρότασης συμφωνίας
Πολιτείας - Εκκλησίας, οι οποίες μπορεί να μην ήταν σαφείς στην αρχή».
Αν στα παραπάνω προσθέσει κάποιος και τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δεν περιποιούν και μεγάλη τιμή στην εμπιστοσύνη που τρέφει το εκλογικό σώμα στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, η… κρυοθεραπεία της κόντρας
με τους κληρικούς και η μετακύλησή της σε μεταγενέστερο χρόνο είναι πολλαπλά ωφέλιμη για το Μαξίμου. Κι αυτό διότι η
κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι απερίσπαστη να επικεντρωθεί στα δήθεν goods news του προϋπολογισμού του 2019 και
να διαφημίσει τα μέτρα ύψους περίπου €900.000.000 που είχε εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία ΔΕΘ.
Κατανοητές οι κυβιστήσεις, αλλά μιας και έτσι έχουν αποφασίσει να πορευτούν στην Ηρώδου Αττικού, τουλάχιστον ας
μην επαίρονται ότι αποτελούν την πολιτική δύναμη που τολμά στα δύσκολα και δεν αρέσκεται στην ασφάλεια της αδράνειας.
Διότι, αν ξεβάψεις το μακιγιάζ των μεγαλόστομων εξαγγελιών, αποκαλύπτεται ότι οι όποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες δεν
έχουν ιδεολογικό βατήρα αλλά μία μικροπολιτική –κουτοπονηρίστικη θα πούμε εμείς– αφετηρία.
Το μεν Μακεδονικό άνοιξε με στόχο να εκτεθεί η αντιπολίτευση, να δημιουργηθεί εσωκομματικό ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία. Το δε εκκλησιαστικό πυροδοτήθηκε για να πειστεί το αριστερό ακροατήριο ότι το κόμμα παραμένει ριζοσπαστικό, έστω κι αν εφάρμοσε στο έπακρο της μνημονιακές και νεοφιλελεύθερες συνταγές της λιτότητας, της υπερφορολόγησης,
των επιδοματικών αντίδωρων.
Κάπως έτσι, λοιπόν, θα πάει στις καλένδες το θέμα του διαχωρισμού των σχέσεων Εκκλησίας - Κράτους. Διότι ουδείς επαναστάτης ποπολάρος θα άντεχε να πάει στις κάλπες με 10.000 κληρικούς, και εκατοντάδες χιλιάδες Χριστιανούς ψηφοφόρους απέναντί του. Ενώ το «Ευκλείδη, δώσ’ τα όλα» είναι ασφαλής και δοκιμασμένη συνταγή…

Τ

Ευκλείδη,
δώσ’ τα όλα
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• Αντιλαμβανόμενος πως το παιχνίδι τείνει να χαθεί οριστικά, ο Αλέξης
Τσίπρας παίζει τα ρέστα του στον χρόνο των εκλογών παράλληλα με τη σκανδαλολογία
και την παροχολογία, μεθοδεύοντας τα δύσκολα μέτρα για το τέλος του 2019, ώστε να τα
«φορτωθεί» ο Κυριάκος

Με τις μηχανές να λειτουργούν στο φουλ προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
Κόμμα και κυβέρνηση ντοπάρουν και τους βουλευτές ότι η ανατροπή είναι
κοντά και ότι οι δημοσκοπήσεις θα διαψευστούν.
Με τη βοήθεια σκανδαλολογίας και παροχολογίας

H παγίδα του Αλέξη
στον Κυριάκο

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

ΚΑΛΠΕΣ ΤΟΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ

Ε

μείς με τον λαό, εσείς
με τα συμφέροντα»,
είναι το βασικό
προεκλογικό μήνυμα της κυβέρνησης.
«Το δικό μας μνημόνιο είναι με τον
λαό και θα το επικυρώσουμε το φθινόπωρο του 2019», είπε και ο ίδιος
ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα
της Βουλής κατά τη συζήτηση ενός
νομοσχεδίου που κλείνει το μάτι
στις μικρομεσαίες –και όχι μόνο–
επιχειρήσεις. Εκείνο της μείωσης
των ασφαλιστικών εισφορών.
Η στρατηγική του Μαξίμου μέχρι να φτάσει ο χρόνος των εκλογών –στον οποίο ακόμα ο πρωθυπουργός δεν έχει καταλήξει– περιλαμβάνει ανοίγματα σε κάθε κοινωνική ομάδα: συνταξιούχους, εργαζομένους και εργοδότες. Παράλληλα επιχειρείται η στοχοποίηση
των πολιτικών τους αντιπάλων, εξίσου της Νέας Δημοκρατίας και
του Κινήματος Αλλαγής. Διόλου
τυχαίο δεν είναι πως… έτσι ξαφνικά βρέθηκε «κουκουλοφόρος»
μάρτυρας, ο οποίος είχε αναλαμπή
περίπου 15 χρόνια μετά τις αποφάσεις για το C4I, ενώ με τη στοχοποίηση του Κώστα Σημίτη επιχειρείται η επικαιροποίηση του
«αρχιερέα της διαφθοράς», όπως συνήθιζε να αποκαλεί τον προκάτοχό του ο Κώστας Καραμανλής.
Στην κυβέρνηση είναι πεπεισμένοι πως αν καταφέρουν χτύπημα τώρα στον Κώστα Σημίτη, αυτό θα έχει άμεσες συνέπειες στους
ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ με πιθανά κέρδη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η
πιθανότατη δικαίωση του πρώην
πρωθυπουργού δεν δείχνει να
προβληματίζει κανέναν, μιας και
αν αυτή έρθει, τότε σίγουρα θα έρθει μετά τον χρόνο των εκλογών,
οπότε και εύκολα θα μπορέσουν

ΘΕΛΕΙ Ο
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ,
ΑΛΛΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ
ΤΟΝ ΠΙΕΖΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΜΑΪΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η
ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ

«

να υποστηρίξουν πως έκαναν εκείνο που έπρεπε. Ίσως να εκφράσουν και τη χαρά τους για την καθαρότητά του.

Οι δημοσκοπήσεις
«Θα είχε ενδιαφέρον για τα προεκλογικά σποτάκια του Οκτωβρίου του
2019, να μετρήσουμε πόσες φορές ο
κ. Μητσοτάκης μίλησε για 4ο μνημόνιο», είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας μια πρόγευση της
τακτικής που θα ακολουθηθεί έναντι του βασικού του αντιπάλου με
στόχο το κλείσιμο της ψαλίδας. Με
τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που
είδαν το φως της δημοσιότητας να
καταγράφουν διαφορά που φλερτάρει με διψήφια ποσοστά –στις
16,5 μονάδες την καταγράφει το
βαρόμετρο της public issue, ενώ
πιο μετρημένη είναι η δημοσκόπηση της Pulse η οποία περιορίζεται στο 9%– δύσκολα μπορεί το
Μαξίμου να πείσει τα κομματικά
στελέχη πως «όλα πάνε καλά».
Επί της ουσίας, η ελπίδα του

ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαφορά να κλειδώσει σε όσο το δυνατόν μικρότερο ποσοστό, μιας και υπάρχει η εκτίμηση ότι αν αυτή είναι της τάξεως του 3-4%, τότε επί της ουσίας
θα είναι ένα αποτέλεσμα δύσκολα
διαχειρίσιμο για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ο οποίος έχει θέσει
πολύ ψηλά τον πήχη.
Η εκτίμηση που υπάρχει στον
ΣΥΡΙΖΑ, θέλει στο εσωτερικό της
Νέας Δημοκρατίας να βρίσκεται σε
εξέλιξη ένας πόλεμος «τεμαχίζοντας» το κόμμα στα τρία: τους «Σαμαρικούς», τους «Καραμανλικούς
και» τους… λοιπούς. Μια περιορισμένη νίκη για τον Κ. Μητσοτάκη περισσότερο θα προσομοιάζει
με ήττα, ειδικά αν δεν συνοδεύεται
από την πολυπόθητη αυτοδυναμία.
Αυτή την κατάσταση θέλουν να
εκμεταλλευτούν στο Μέγαρο Μαξίμου: να πυροδοτήσουν εσωκομματικές προστριβές στη Νέα Δημοκρατία οπότε και η θητεία της στη
διακυβέρνηση της χώρας να είναι
σύντομη.

Ο χρόνος των εκλογών
Μάλιστα, αυτός είναι και ένας σημαντικός λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αποφασίσει για τον
χρόνο των εκλογών. Με τα σενάρια να είναι τρία, ο πρωθυπουργός
προς ώρας είναι υπέρ εκείνου που
συμπίπτει με την εξάντληση της
θητείας της παρούσας κυβέρνησης
για έναν σημαντικό λόγο.
Μέχρι του χρόνου τον Οκτώβρη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τρέξει τον
προϋπολογισμό που τώρα κατατέθηκε στη Βουλή, ενώ θα μπορεί να
μεταθέσει για το τέλος του 2019
κάποια πιο δύσκολα μέτρα παγιδεύοντας την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίο πως στελέχη της Πειραιώς (όπως π.χ. ο κ. Κυρανάκης) με δημόσιες δηλώσεις τους ήδη μιλούν
για τροποποίηση του προϋπολογισμού ο οποίος ακόμα δεν έχει ψηφιστεί…
Από τα άλλα δύο εκλογικά σενάρια που έχουν προταθεί στον
πρωθυπουργό είναι καταρχήν ε-

κείνο του Μαΐου με τις πολλαπλές
κάλπες (μαζί με τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές). Αυτό παραμένει και το βασικότερο, μιας
και προσφέρει μια ασφάλεια στον
ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας ευκολότερο τον
χειρισμό του εκλογικού σώματος
που ίσως οδηγήσει και σε μικρότερες απώλειες.
Το τρίτο είναι μια ριψοκίνδυνη
πρόταση στην οποία η «Α» έχει από μηνός αναφερθεί και φέρνει τις
κάλπες πολύ πιο κοντά. Πρόκειται
για το ενδεχόμενο εκλογών τον
Μάρτιο με τους εισηγούντες να μη
γνωρίζουν, όπως φαίνεται, το γνωστό… «Μάρτης, γδάρτης».
Η λογική τους είναι πως θα είναι η αρχή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση θα
μπορεί να προτάξει αρκετές από τις
προβλέψεις του, και κυρίως να αποφύγει τη ζημιά που θα προκληθεί από τις κάλπες της αυτοδιοίκησης και των ευρωεκλογών εφόσον
ο πρωθυπουργός επιμείνει στον
Οκτώβριο.
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• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να χτυπήσει στα λεγόμενα ισχυρά
σημεία τον Αλέξη Τσίπρα, με τις περιοδείες του σε λαϊκές συνοικίες

Το… πεζοδρόμιο
φέρνει ψήφους
Αέρα στα πανιά της Νέας Δημοκρατίας δίνουν αναμφίβολα οι δημοσκοπήσεις, μιας και
έχουμε εισέλθει έστω και ανεπισήμως σε προεκλογική περίοδο.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

την οδό Πειραιώς, βέβαια, γνωρίζουν καλά
ότι οι δημοσκοπήσεις
δεν αναδεικνύουν κυβέρνηση και απλώς είναι μία φωτογραφία της στιγμής.
Έτσι, το επόμενο βήμα της Ν.Δ. και
του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
να χτυπήσει τον βασικό αντίπαλο,
στα λεγόμενα ισχυρά σημεία του.
Ο Αλ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρητικά είναι πιο ισχυροί στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες. Και γι’
αυτό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αποφασίσει να
περιοδεύει σε λαϊκές περιοχές, όπου και τα οικονομικά προβλήματα, λόγω της κρίσης, είναι διογκωμένα, αλλά και υπάρχει και ζήτημα
με την εγκληματικότητα. Αυτός ήταν ο στόχος της επίσκεψης του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κυψέλη, την Πέμπτη το πρωί, την ώρα που ο πρωθυπουργός πανηγύριζε από το βήμα της Βουλής για τα
μέτρα που έπαιρνε πίσω. Διότι τις
συντάξεις για να κοπούν τις είχε

ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και με
ένα σωρό άλλα μέτρα. Τώρα, όμως, που ακυρώνονται τα μέτρα
του τα ψηφίζουν όλα τα κόμματα.
Έτσι, την ώρα των κυβερνητικών πανηγυριών στη Βουλή, ότι η
χώρα βγήκε από τα μνημόνια, ο κ.
Μητσοτάκης άκουγε τους απλούς
πολίτες, τους καταστηματάρχες,
τους έμπορους και τους συνταξιούχους στην αγορά της Κυψέλης να
του απαριθμούν όχι μόνο τα οικονομικά προβλήματά τους, αλλά και
το αίσθημα ανασφάλειας που νιώθουν. Κι όλα αυτά στη γειτονιά του
πρωθυπουργού, που λόγω της οικίας του κ. Τσίπρα θα περίμενε
κάποιος να υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση και μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες.

Στο πεζοδρόμιο
Η απόφαση Μητσοτάκη να πηγαίνει σε γειτονιές της Αθήνας, χωρίς
προειδοποίηση, πέρα από τις περιοδείες του που πυκνώνουν, δεν
είναι μια τυχαία απόφαση. Κατά
την αντίληψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρά

την «εικονική πραγματικότητα»
που προσπαθεί να διαμορφώσει η
κυβέρνηση, παρουσιάζοντας το δικό της success story στην οικονομία, τα προβλήματα που πραγματικά αφορούν τους πολίτες, στις
πόλεις και στις γειτονιές, καθόλου
δεν έχουν εκλείψει. «Εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, συγκρούεται ο φαντασιακός κόσμος, για
τον οποίο μίλησε σήμερα ο κ. Τσίπρας στη Βουλή, με τη σκληρή πραγματικότητα την οποία βιώνουν κάθε
μέρα οι Έλληνες πολίτες», είπε χαρακτηριστικά ο Κυρ. Μητσοτάκης το
μεσημέρι της Πέμπτης από την Κυψέλη, απαντώντας κατ’ αυτό τον
τρόπο στην ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή, κατά την οποία ο κ. Τσίπρας απαρίθμησε τα
θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ στην οικονομία.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει να επενδύει στην ατζέντα της καθημερινότητας, εκτός από το να κατεβαίνει
στο πεζοδρόμιο και να συνομιλεί
με πολίτες.

Δύναμη συμφιλίωσης
Ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλει, επίσης, να περάσει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η δύναμη που ενώνει
τους πολίτες. Και όχι αυτή που διχάζει. Αυτό το μήνυμα της συμφιλίωσης και της συνεργασίας θέλει
να περάσει ο κ. Μητσοτάκης και
με την αυριανή του παρουσία στον
εορτασμό για την 76η επέτειο από
την ανατίναξη της γέφυρας του
Γοργοποτάμου, που αποδεικνύει
ότι η εθνική συνεργασία μπορεί να
κάνει θαύματα.
Στις 25 Νοεμβρίου 1942 συνεργαζόμενες δυνάμεις του δεξιού
ΕΔΕΣ (Ναπολέων Ζέρβας) και
του αριστερού ΕΛΑΣ (Άρης Βελουχιώτης), υπό την καθοδήγη-

«Μαγιά» για νίκη μετά από 40 χρόνια η περιοδεία στην Πάτρα
Η επόμενη εξόρμηση του κ. Μητσοτάκη είναι στην Πάτρα, όπου θα
παραβρεθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου της αχαϊκής πρωτεύουσας, του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου. Σύμφωνα
με τους επιτελείς της Νέας Δημοκρατίας, ο νομός Αχαΐας είναι ένας
κρίσιμος νομός, όπου η «γαλάζια» παράταξη μπορεί να τον κερδίσει
για πρώτη φορά από τις εθνικές εκλογές του 1977, όταν για δύο ποσοστιαίες μονάδες επικράτησε του ΠΑΣΟΚ. Έκτοτε το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε
διά περιπάτου την Αχαΐα, ακόμη κι όταν έχανε πανελλαδικά. Μάλιστα, το 1981 (κατέγραψε την καλύτερη επίδοση), το 1985, το 1993, το
2000 και το 2009 ξεπέρασε το 50%.
Από το 2012 ο νομός ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με πολύ μικρότερα ποσοστά από αυτά που ελάμβανε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, με την άνοδο του ΚΙ-

ΝΑΛ, στην Πειραιώς εκτιμούν ότι οι «πράσινοι» ψηφοφόροι θα μοιραστούν, οπότε αν η Ν.Δ. διατηρήσει τις δυνάμεις της και τις αυξήσει
και κάπως, όλα είναι πιθανά, μέχρι και το χρώμα του νομού να βαφτεί στο γαλάζιο της Ν.Δ. Αρκεί στη συγκεκριμένη περιοχή η Ν.Δ. να
πιάσει ένα 35%-37%.
Γι’ αυτό, πέραν της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στις 30 Νοεμβρίου,
σήμερα και αύριο στην Πάτρα κατά τη διεξαγωγή του 21ου Φόρουμ
Ανάπτυξης θα βρεθούν και θα μιλήσουν οι δύο αντιπρόεδροι της Ν.Δ.,
Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, όπως επίσης ο τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος και πρώην αναπληρωτής υπουργός
Οικονομίας, Χρήστος Σταϊκούρας, και ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Καραγκούνης.

ση Βρετανών κομάντος, ανατίναξαν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου,
ώστε να σταματήσουν να φθάνουν
γερμανικές ενισχύσεις στο μέτωπο
της Β. Αφρικής. Ήταν η πρώτη και
μοναδική κοινή δράση αυτών των
δύο αντιστασιακών οργανώσεων.
Εδώ και πολλά χρόνια, η συντηρητική παράταξη αντιμετώπιζε συμπλεγματικά την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, αφήνοντας τη μονοπώλησή της στην Αριστερά. Ακατανόητο το σύμπλεγμα, ακόμα πιο ακατανόητη η απουσία από τις εκδηλώσεις μνήμης
του γεγονότος.
Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, η παρουσία του κ. Μητσοτάκη προκαλεί αμηχανία στην κυβέρνηση και στα υπόγεια του Μαξίμου, που από το πρωί έως το
βράδυ διαρρέουν τα ίδια ακριβώς
πράγματα, ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει μία ακροδεξιά φυσιογνωμία». Η
εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη γέφυρα του Γοργοποτάμου
θα μετατραπεί σε ένα πανίσχυρο όπλο για την περίοδο που έρχεται.
Πάντα ο συμβολισμός μιας εικόνας
διαμορφώνει νέες καταστάσεις και
συμπεριφορές. Και το σπουδαιότερο, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης θα αποθεώνει την εθνική
συμφιλίωση και το τι μπορεί να επιτύχουν ενωμένοι οι Έλληνες, τα
στελέχη της Ν.Δ. θα υπενθυμίζουν
το διχαστικό προεκλογικό μήνυμα
του ΣΥΡΙΖΑ: «Ή αυτοί ή εμείς».
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ια έναν δεδηλωμένο αριστερό των κινημάτων όπως
ο Αλέξης Τσίπρας το πιθανότερο είναι ότι ο ιδεολογικός διαφωτισμός του έγινε με τα
τσιτάτα του Μαρξ και του Ένγκελς,
και όχι με σοφίες του Κλεόβουλου
του Ρόδιου ή του Νικολό Μακιαβέλι. Τα έφερε έτσι όμως η ζωή –
και κυρίως η πολιτική– που ο νυν
πρωθυπουργός χρειάστηκε να κάνει… διδακτορικό στις διδαχές τόσο του Έλληνα αρχαίου φιλοσόφου
ότι «τον εχθρό σου να τον κάνεις φίλο

Γ

και να τον ευεργετείς», όσο και του Ιταλού μάστορα του πολιτικού κυνισμού, ο οποίος επέμενε πως «τους
αντιπάλους σου ή πρέπει να τους
παίρνεις με το μέρος σου ή να τους εκμηδενίζεις».
Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι ξεκάθαρο ότι τα δύο δόγματα
αναμείχθηκαν και άμα τη παραλαβή της εξουσίας από την κυβέρνηση Σαμαρά προσπάθησαν να εκμηδενίσουν τον Μεσσήνιο πολιτικό, ρίχνοντας παράλληλα δίχτυα
φιλίας στον άλλον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή.
Κουφός και τυφλός να είναι κάποιος αντιλαμβάνεται την ομπρέλα

Η ΑΠΟΨΗ
προστασίας που έχει ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τον Κώστα Καραμανλή και την περίοδο διακυβέρνησης 2004-2009 η οποία έχει
μείνει στο απυρόβλητο. Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται, άλλωστε, ο παραπάνω ισχυρισμός όταν για παράδειγμα ακόμη και η διερεύνηση
του ελλείμματος από τη Βουλή ξεκινά από το 2012 και μετά εξαιρώντας, μαζί με τον Κ. Καραμανλή,
και τον Γιώργο Παπανδρέου;
Ή πώς αλλιώς να ερμηνευτεί το
γεγονός ότι ο πρώην «γαλάζιος»
πρωθυπουργός έχει ανθρώπους
της απολύτου εμπιστοσύνης του
(βλ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος) στο πλευρό του Αλέξη Τσί-

O ΣΥΡΙΖΑ
αφήνει στο απυρόβλητο
τη «γαλάζια» διακυβέρνηση
της περιόδου 2004-2009,
εισπράττοντας ως αντάλλαγμα τη σιωπή τού πρώην
πρωθυπουργού
και όχι μόνο…

πρα, οι οποίοι θέλοντας και μη
λειτουργούν ως «καραμανλοφύλακες» προστάτες του πολιτικού προφίλ του Κ. Καραμανλή, με την ελπίδα ότι ο τελευταίος ίσως να επιστρέψει από ένα άλλο πόστο;
Προς άρση κάθε παρεξήγησης,
ουδείς υπονοεί υπόγειες επιλήψιμες διαδρομές μεταξύ της «καραμανλικής» Δεξιάς με τους νυν κυβερνώντες. Αλλά είναι αυταπόδεικτο πως η αβρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η «γαλάζια» πενταετία 2004-2009 «ανταποδίδεται» με
εκκωφαντική σιωπή και πλήρη έλλειψη κριτικής του Κώστα Καραμανλή και του περιβάλλοντός του
για τα πεπραγμένα της διακυβέρνη-

|7

σης Τσίπρα. Και ας μην ισχυριστεί
κάποιος ότι δεν υπήρξαν αφορμές
για σφοδρή κριτική. Πρώτα-πρώτα
η υπόθεση του Σκοπιανού, ένα εθνικό θέμα στο οποίο η αξιωματική
αντιπολίτευση στο πρόσφατο πολιτικό παρελθόν της ως κυβέρνηση
κλήθηκε να το χειριστεί –ποιος δεν
θυμάται την απειλή για veto στο
Βουκουρέστι– όταν «έκαιγε». Κι όμως λαοσυνάξεις έγιναν, η Ν.Δ. κατηγορήθηκε για δήθεν ακροδεξιά
ρητορική κι ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να μείνει μακριά από
την πολιτική αντιπαράθεση.
Το ίδιο έκανε, παρών-απών, και
στο θέμα της Novartis, την οποία
χρησιμοποιεί το Μέγαρο Μαξίμου
για να πλήξει κορυφαία στελέχη της
οδού Πειραιώς. Αλλά για τον Κ.
Καραμανλή, αυτά μικρή σημασία
φαίνεται πως έχουν. Γιατί γνώριζε
καλά πως, αν τολμούσε να αντιπολιτευτεί, σύντομα θα βρισκόταν απολογούμενος για σειρά υποθέσεων της διακυβέρνησής του όπως:

1
2
3

Το τεράστιο έλλειμμα,

Η γιγάντωση της φαρμακευτικής δαπάνης,

Η ευθύνη που είχε ως πρωθυπουργός για την αγορά των εμβολίων πρόληψης της νόσου Η1Ν1,

4

Τα δυσμενή αποτελέσματα για
την περίοδο διακυβέρνησης του
της ΕΛΣΤΑΤ (υπόθεση Γεωργίου),

5

Η εκκρεμότητα για τη δικαστική έρευνα που αφορούσε το Βατοπέδι,

6

ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Η εκ λάθους ή σκοπίμως πρόσφατη αναβίωση της υπόθεσης
C4I.
Η αναβίωση όμως της συζήτησης αυτής θα τον ζημίωνε και θα
του κόστιζε το πολιτικό του μέλλον.
Η αφωνία του λοιπόν είναι κάτι
περισσότερο από απαραίτητη, αν
θέλει να ελπίζει σε κάτι καλύτερο
και λιγότερο... κοπιαστικό! Όπως
για παράδειγμα μια θητεία ως
Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν
οι συνθήκες ωριμάσουν, και –γιατί όχι;– στην αμέσως επόμενη εκλογή.
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

ΕκβιαζομΕνος…
(και συνεργαζόμενος;)
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(Συνέχεια
από την προηγούμενη σελίδα)

Δ

ύσκολα θα έφερνε αντίρρηση ο Προκόπης Παυλόπουλος που δείχνει να
περιορίζεται στον ρόλο αυτό, διατυπώνοντας ως μη
οφείλει άποψη ακόμα και για τον τρόπο
εκλογής του ΠτΔ. Ο συνταγματολόγος
μέσα του τον πνίγει και δεν του επιτρέπει να αντιληφθεί ότι σήμερα καλείται
να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως
ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας της
χώρας. Ή προετοιμάζει το έδαφος για
την εκλογή του 2019, εκλογή που, αν
αφαιθεί στην κρίση του λαού, Κώστας
και Προκόπης δεν θα έχουν τύχη;
Ο Κώστας Καραμανλής γνωρίζει
πως, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία
είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, σε καμία
περίπτωση δεν σημαίνει αυτό πως θα
έχει και τους 180 απαραίτητους βουλευτές για να εκλέξει πρόεδρο. Και αν ο
ΣΥΡΙΖΑ έστω και από τα έδρανα της αντιπολίτευσης προτείνει εκείνον ως
διάδοχο του Προκόπη Παυλόπουλου, δύσκολα η Πειραιώς θα μπορέσει να το αρνηθεί.

Πατάει στα «τρωτά»
του Καραμανλή
Ο ΣΥΡΙΖΑ εντόπισε εγκαίρως τα «τρωτά» σημεία της διακυβέρνησης Καραμανλή και εξασφάλισε έτσι την «αφωνία» του σε όλα τα κρίσιμα θέματα για
τη χώρα και για τις διώξεις κορυφαίων
στελεχών της Ν.Δ., αλλά ακόμη και την
προσέλκυση στελεχών της Ν.Δ. στη
διακυβέρνησή του. Το ερώτημα που
προκύπτει είναι: «Εκβιασμός ή συμφωνία για το μέλλον;»
Πρόκειται επί της ουσίας για το πολιτικό παράδοξο που βιώνει η χώρα από το 2015 και μετά, όπου μια αριστερή κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει τα
πεπραγμένα μιας συγκεκριμένης περιόδου, και μάλιστα από την «επάρατο» (για την Αριστερά) Δεξιά.
Για τους μυημένους βέβαια αυτή η επιλογή δεν προκαλεί καμία έκπληξη,
μιας και παρακολουθούσαν τα προσεκτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα ήδη
από το 2008 οπότε και ανέλαβε την
προεδρία του κόμματός του.
Ακόμα και λίγο πριν, το καλοκαίρι
του 2007, οπότε η χώρα βίωνε την τραγωδία της Ηλείας, ο νυν πρωθυπουργός, που τότε ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, περιορίστηκε σε τυπικές δηλώσεις προσέχοντας ιδιαιτέρως τις διατυπώσεις του. Μοναδική κόντρα των δύο
ανδρών μπορεί κανείς να εντοπίσει σε
ντιμπέιτ της εποχής, όταν ο σημερινός
πρωθυπουργός εγκάλεσε τον Κώστα
Καραμανλή για τα προγράμματα stage.
Ακόμα και τότε όμως κράτησε χαμηλούς τόνους, με τον πρώην πρωθυπουργό να απαντά στους ίδιους τόνους.
Και όμως, ο Αλ. Τσίπρας στάθηκε
λάβρος απέναντι στο τότε ΠΑΣΟΚ (σημερινό ΚΙΝ.ΑΛ.) και τον Γιώργο Παπανδρέου. Ενώ σήμερα στελέχη της
«καραμανλικής» πτέρυγας (Παπαγγελόπουλος, Παπακώστα, Αντώναρος

Κράτα με, να σε κρατώ…
κ.τ.λ.) βρίσκονται στις υπηρεσίες του.
Ειδικά η υπουργοποίηση του Δημ. Παπαγγελόπουλου, ανεξάρτητα από τα
προσόντα του, είναι πρωτοφανής στα
χρονικά ενέργεια, ο πλέον εκ της θέσεώς του (προϊστάμενος της ΕΥΠ) έμπιστος μιας κυβέρνησης να επιλέγεται(!!!)
για τη θέση-κλειδί των διώξεων (υπουργός Διαφθοράς) από την εκ διαμέτρου ιδεολογικά αντίθετη κυβέρνηση.
Η αλήθεια είναι πως ο πρωθυπουργός γνώριζε από νωρίς ότι το κόμμα
του δεν είχε να κερδίσει τίποτα από μια
επίθεση κατά του Κ. Καραμανλή. Θα
συσπείρωνε τη Ν.Δ., ενώ θα θορυβούσε και το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, είχε να
κερδίσει πολλά αν τον ξεχώριζε από το
σύνολο της Νέας Δημοκρατίας και τον
αντιμετώπιζε με ιδιαίτερο τρόπο.

Κεντρώο προφίλ με… μέλλον
Ο Κ. Καραμανλής εγκατέλειψε την
πρωθυπουργία το 2009, έχοντας χτίσει ένα κεντρώο προφίλ (που εξ ορισμού τον έφερνε πιο κοντά στις αριστερές δυνάμεις), ενώ το νεαρό της ηλικίας του του επέτρεπε να σχεδιάζει το
μέλλον του με την πολιτική του επιτροπή σε μια άλλη θέση, γιατί όχι και εκείνη του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Δεν είναι μυστικό άλλωστε πως ακόμα και σήμερα πολλοί –κυρίως οι
«καραμανλικοί»– αντιμετωπίζουν τον
πρώην πρωθυπουργό ως εκείνον που
θα μπορούσε να ενώσει και να ισχυροποιήσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αν και αυτό δεν φαίνεται να έ-

χει βάση, ο ίδιος απολαμβάνει την «αναγνώριση» αυτή.
Ο Αλ. Τσίπρας λοιπόν τον έθεσε
στο απυρόβλητο ευθύς εξαρχής, μιας
και στόχος του ήταν η κατάληψη της εξουσίας, και για αυτό χρειαζόταν το
ΠΑΣΟΚ. Οπότε η επίθεση κατά της Χαριλάου Τρικούπη ήταν μονόδρομος, ενώ η «καλή συμπεριφορά» για έναν
πρώην πρόεδρο με βαρύ όνομα όλο
και κάποιο όφελος θα είχε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι, λοιπόν, ο Τσίπρας
«έκλεψε» με λαϊκίστικο τρόπο τους ορκισμένους ψηφοφόρους του Ανδρέα
Παπανδρέου, υιοθετώντας ταυτόχρονα τη γνώριμη φρασεολογία του ιδρυτή
του κινήματος.

Τα εμβόλια και
ο παρασυρόμενος
πρωθυπουργός
Πηγαίνοντας πίσω στην εκλογή του
Προέδρου της Δημοκρατίας και την επιλογή Παυλόπουλου έναντι του Δη-



Χρειάστηκε να περάσει αρκετός χρόνος για να καταλάβουμε πως αυτό το
φόρτωσαν εξ ολοκλήρου στον τότε υπουργό Υγείας, Δ. Αβραμόπουλο, που σύμφωνα με κατάθεση κουκουλοφόρου μάρτυρα ήταν ο άνθρωπος που «παρέσυρε»
τον Κ. Καραμανλή στην αγορά μεγάλου αριθμού εμβολίων για τη νόσο Η1Ν1!!!

μήτρη Αβραμόπουλου, όπως είχε
διαρρεύσει, μόνο οι πολλοί μυημένοι
μπορούν να αντιληφθούν το γιατί.
Ο Πρ. Παυλόπουλος είναι ένας
ορκισμένος «καραμανλικός», ενώ η
στάση του στα αιματηρά επεισόδια του
2008 μετά τη δολοφονία του 15χρονου Γρηγορόπουλου (στελέχη της
Κουμουνδούρου τού πιστώνουν πως
απέτρεψε τα χειρότερα κρατώντας χαμηλούς τόνους) επέτρεψε στον Αλ.
Τσίπρα να τον «περάσει» εύκολα από
την αντιδραστική κομματική πλειοψηφία. Παράλληλα, μπόρεσε να «απαλλάξει» τον Κ. Καραμανλή από τις ευθύνες για την εκτίναξη της ασφαλιστικής
δαπάνης. Χρειάστηκε να περάσει αρκετός χρόνος για να καταλάβουμε πως
αυτό το φόρτωσαν εξ ολοκλήρου στον
τότε υπουργό Υγείας, Δ. Αβραμόπουλο, που σύμφωνα με κατάθεση κουκουλοφόρου μάρτυρα ήταν ο άνθρωπος που «παρέσυρε» τον Κ. Καραμανλή στην αγορά μεγάλου αριθμού εμβολίων για τη νόσο Η1Ν1!!!

Το βούλευμα,
ο Προκόπης και το C4I
Πρόβλημα όμως υπήρχε και με τον ίδιο τον Πρ. Παυλόπουλο, λόγω της
εμπλοκής του σε ένα σκάνδαλο της εποχής που έως και σήμερα σέρνεται:
αυτό του C4I, σκάνδαλο σύμφωνα με
περιεχόμενο βουλεύματος του Εφετείου Αθηνών, και όχι με κατάθεση κουκουλοφόρων όπως στην υπόθεση
Novartis… Σύντομα όμως τα… σαΐνια
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της Κουμουνδούρου βρήκαν τρόπο να
τον απαλλάξουν. Το πώς το ανέλυσε
στην τελευταία συνέντευξη Τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης
Τζανακόπουλος:
«Έχω ακούσει και αυτή τη θεωρία περί
του Ρασπούτιν ή του υποτιθέμενου δικτύου
Καραμανλικών στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ήρθε στο προσκήνιο πάλι με αφορμή κάποια δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ένα βούλευμα
δήθεν, το οποίο έλεγε ότι θα έπρεπε να έχει έρθει αμελλητί στη Βουλή, μια δικογραφία που αφορούσε τον νυν Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, τον κ. Μαρκογιαννάκη
και, αν δεν κάνω λάθος, τον κ. Πολύδωρα.
»Θέλω να σας ενημερώσω ότι τέτοιο
βούλευμα υπάρχει μόνο στη φαντασία του
ΚΙΝΑΛ που το επικαλείται. Κανένα διατακτικό κανενός βουλεύματος δεν κάνει λόγο
για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, που θα
όφειλε να έχει γίνει από την ελληνική Δικαιοσύνη. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν κάτι τέτοιο υπήρχε, θα αφορούσε
αποκλειστικά και μόνο την ελληνική Δικαιοσύνη και όχι την ελληνική κυβέρνηση.
Αλλά, παρ’ όλα αυτά, το βούλευμα αυτό υφίσταται μόνο στη φαντασία του ΚΙΝΑΛ.
»Να σας θυμίσω και κάτι άλλα πράγματα, τα οποία έγιναν επί κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και
Ν.Δ., και αφορούν το συγκεκριμένο βούλευμα. Στην Εξεταστική Επιτροπή που είχε
γίνει το 2011, με διακομματική συμφωνία
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, είχε αποφασιστεί
ότι στην περίπτωση των τριών αυτών πρώην υπουργών της ΝΔ –αυτό είναι με τη
βούλα του ίδιου του ΠΑΣΟΚ– δεν υφίσταται καμία ποινική ευθύνη. Επομένως, για
ποιο λόγο έρχεται σήμερα το ΚΙΝΑΛ και
κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση;
»Στη συνέχεια, επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, το 2014, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ξέρετε με ποιο σκεπτικό; Ότι η Εξεταστική
Επιτροπή του 2011 έχει καταλήξει για το
θέμα».
«Εμείς σε όλα αυτά τα ζητήματα τηρούμε στάση αρχών, τηρούμε στάση μη παρέμβασης στη Δικαιοσύνη και την ίδια
στιγμή την καλούμε να κάνει, απερίσπαστη από τέτοιου είδους πολιτικές γελοιότητες, το έργο της», συμπλήρωσε.
Ξέχασε βέβαια κάποιες λεπτομέρειες
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως
λ.χ. ότι εκείνη η Εξεταστική Επιτροπή
δεν αφορούσε την αλλαγή της σύμβασης. Και ότι το βούλευμα με το οποίο
καταλογίζονται ευθύνες σε 3 υπουργούς
της Ν.Δ., και σύμφωνα με το οποίο ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο σε ποσό
που υπερβαίνει τα €147.000.000, αναγνωρίζει η ίδια η εκλεκτή του ΣΥΡΙΖΑ, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, κατά την πρόσφατη συνάντησή της με βουλευτές του ΚΙΝ.ΑΛ.
Άρα ο Δ. Τζανακόπουλος συνελήφθη
είτε αδιάβαστος είτε ψευδόμενος.

Το τεράστιο έλλειμμα
που μας έστειλε στο ΔΝΤ
Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, και ο
στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού
και υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης με δηλώσεις του

Η ΑΠΟΨΗ

|9

αθωωτικές αποφάσεις που τον αφορούν για να στηριχτεί το «επιχείρημα»
του πρώην πρωθυπουργού, ότι δεν ευθύνεται αυτός για το χρέος. Προφανώς
δεν ρώτησε ποτέ τον άλλοτε «τσάρο»
του, Γιώργο Αλογοσκούφη, που το
πάλεψε φιλότιμα σε λογιστικό επίπεδο, αλλά... μάγος δεν ήταν.

Το καυτό Βατοπέδι

διαχώρισε την περίοδο Σημίτη από εκείνη του Καραμανλή, χρεώνοντας όλα τα δεινά στον πρώτο:
«Αυτό που συνέβη στην εποχή του εκσυγχρονισμού ήταν μια βαθιά αλλαγή με
θεσμικά και άλλα ελλείμματα, με ιλιγγιώδη
ανακατανομή πλούτου. Η περίοδος του εκσυγχρονισμού ήταν η βάση της θεσμικής
υποβάθμισης της χώρας. Η ΝΔ κέρδισε τις
εκλογές με το σύνθημα για την επανίδρυση
του κράτους. Ο Κ. Καραμανλής έδωσε μια
έντιμη μάχη στην αρχή απέναντι στη διαπλοκή και τη διαφθορά, απέτυχε σε αυτήν
τη μάχη, και σε δεύτερο χρόνο έχασε τον
έλεγχο. Είχε να αντιμετωπίσει μια βαθιά
απόφυση διαπλοκής και διαφθοράς, την
πίεση αφανών οικονομικών συμφερόντων,
του αναγνωρίζω ότι έδωσε τη μάχη. Για τον
δημοσιονομικό εκτροχιασμό διατηρώ τις
αμφιβολίες μου στο μέτρο που παρουσιάστηκε για να παρουσιαστεί ως μονόδρομος το πρώτο μνημόνιο. Να αθωώνεται η
εποχή του εκσυγχρονισμού για να ριχθεί η
ευθύνη της χρεοκοπίας στον Καραμανλή,
αυτό δεν το δέχομαι», είπε ξεπλένοντας
τον πρώην πρωθυπουργό.
Προφανώς ο υπουργός δεν γνωρίζει τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα το δημοσίευμα της «Handelsblatt» τον Αύγουστο
του 2016 που σημείωνε:
«(...) Ο Τσίπρας δεν είναι ο μόνος που
θέλει να εκμεταλλευτεί τον Γεωργίου για να
αντλήσει πολιτικά οφέλη. Και ο Κώστας
Καραμανλής, Έλληνας πρωθυπουργός μεταξύ 2004 και 2005, ελπίζει να απαλλαγεί
(από τις κατηγορίες). Με μια πολιτική ανεξέλεγκτων δαπανών, ο μάλλον ανίδεος σε
οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα
νομικός επισφράγισε στα έξι χρόνια της
πρωθυπουργίας του την πορεία της χώρας
του στην καταστροφή του χρέους. Μεταξύ
2005 και 2009 αύξησε τις κρατικές δαπάνες από το 44,6% στο 53,9% επί του ΑΕΠ. Τα έσοδα αντίθετα μειώθηκαν το ίδιο
διάστημα από το 39% στο 38%. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του Καραμανλή, το
βουνό του χρέους αυξήθηκε από τα 184
στα 300 δισ. ευρώ. Η ΕΕ παραπλανήθηκε
συστηματικά με λάθος δημοσιονομικά
στοιχεία: τον Σεπτέμβριο του 2009 η κυβέρνηση Καραμανλή διατείνετο ότι το έλ-

λειμμα ήταν 3,7%, την ώρα
που τα στοιχεία της ελληνικής
κεντρικής τράπεζας μιλούσαν
ήδη για ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 10%».

Η υπόθεση Γεωργίου
Μόνο ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να αντιλαμβάνεται την αλήθεια
όταν η κυβέρνηση και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, σέρνουν όλα
αυτά τα χρόνια τον Ανδρ. Γεωργίου από δίκη σε δίκη, αναζητώντας αποδιοπομπαίο τράγο για να ξεπλύνουν την περίοδο του Κώστα Καραμανλή που…
δεν γνώριζε. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο
Δ. Παπαδημούλης: «Για το έλλειμμα του
2009 που ήταν 15,1% και όχι 6% με βάση
τα πλαστά στοιχεία, έφταιγε η κυβέρνηση
της Ν.Δ., και όχι ο κ. Γεωργίου. Χαίρομαι
γιατί το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η
Eurostat, το Eurogroup, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, επιβεβαιώνουν ότι
σήμερα και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια,
μετά το 2010, τα ελληνικά δημοσιονομικά
στοιχεία είναι απόλυτα αξιόπιστα».
Εν τέλει, ποιος φταίει; Ο Γεωργίου
ή ο Καραμανλής; Ρητορικό το ερώτημα…
Το αποτέλεσμα όμως είναι να γελοιοποιούμαστε σε όλη την Ευρώπη, ενώ
ο Γεωργίου υποστηρίζει ότι το δημόσιο χρέος γιγαντώθηκε στην περίοδο
του Κώστα Καραμανλή, και η «δοτή»
από την κυβέρνηση εισαγγελέας του
ΑΠ, Ξένη Δημητρίου, αναιρεί όλες τις



Ο Κώστας Καραμανλής σε κάθε
περίπτωση καίγεται όμως να μείνει «καθαρός». Και αυτό το ανταλλάσσει με τη σιωπή του. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων η περίπτωση του
Μακεδονικού, στην οποία περιορίστηκε
σε μια διαρροή για να ρίξει την μπάλα
στην εξέδρα.

Ένα από τα σκάνδαλα που έπληξαν καίρια την κυβέρνηση Καραμανλή ήταν
αυτό του Βατοπεδίου. Για τους νεότερους η υπόθεση Μονής Βατοπεδίου, αναφερόμενη συχνά και ως «σκάνδαλο
Μονής Βατοπεδίου», αφορά μια σειρά
ανταλλαγών ακινήτων, εκτάσεων και
οικοπέδων, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονής Βατοπεδίου του
Αγίου Όρους, με φερόμενο (κατά την
κατηγορία) απώτερο σκοπό να περιέλθουν αυτά, διά πλαγίας οδού - αγοραπωλησιών, μέσω της Ιεράς Μονής, σε
συγκεκριμένες υπεράκτιες εταιρείες.
Όταν ανέλαβε το 2015 ο Αλέξης
Τσίπρας, η υπόθεση αυτή ήταν ακόμα
ανοιχτή στη Δικαιοσύνη χωρίς κανείς
να μπορεί να προδικάσει την εξέλιξη.
Και αν κάποιοι υποστηρίζουν πως ήταν το σκάνδαλο που «έριξε» τον Καραμανλή, μια καταδίκη οποιουδήποτε από τους εμπλεκόμενους θα τον αποτελείωνε. Εν τέλει, στις 21 Μαρτίου
2017, μετά από απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, αθωώθηκαν οι 14 εμπλεκόμενοι δημόσιοι
λειτουργοί ή ιδιώτες μη πολιτικά πρόσωπα. Οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών κρίθηκαν παραγεγραμμένες. Με μια τέτοια βόμβα μεγάλης ισχύος πώς θα μπορούσε κανείς στις
αρχές του 2015 να μη συμβιβαστεί;

Πιστός στον όρκο σιωπής
Ο Κώστας Καραμανλής σε κάθε περίπτωση καίγεται όμως να μείνει «καθαρός». Και αυτό το ανταλλάσσει με τη
σιωπή του. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων η περίπτωση
του Μακεδονικού, στην οποία περιορίστηκε σε μια
διαρροή για να ρίξει την
μπάλα στην εξέδρα. Ως άλλη
Πυθία δεν είπε τίποτα, απογοητεύοντας ακόμα και εκείνους που όλα αυτά τα χρόνια
τού έμεναν πιστοί. Προτεραιότητά του βέβαια ήταν να
του μείνει πιστός ο Αλέξης
Τσίπρας και να διασώσει
την υστεροφημία του για την
περίπτωση που αποφασίσει
να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική.
Γιατί τα τελευταία χρόνια είναι εντελώς
ανενεργός: ούτε μια παρέμβαση στη
Βουλή δεν έχει κάνει και οι όποιες τοποθετήσεις γίνονται μέσω… κύκλων!
Μέχρι τότε, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος σε αγαστή συνεργασία με
τον πρωθυπουργό θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να τον προστατέψουν.
Τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων είναι
βέβαιο πως θα οδηγήσει σε ανακάτεμα
εκ νέου της τράπουλας.
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Η Χαριλάου Τρικούπη στοχοποιεί και τον Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο, κάνοντας λόγο για παραθεσμικά
συστήματα στη Δικαιοσύνη
Του Μιχάλη Κωτσάκου
,τι κι εάν σχεδιάζουν, δεν θα τους
περάσει». Αυτό είναι το μήνυμα που
εκπέμπει σε όλους
τους τόνους η Χαριλάου Τρικούπη,
βλέποντας με ικανοποίηση ότι η απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες
να ανοίξει τους λογαριασμούς του
Κώστα Σημίτη, της οικογένειάς του
και του αδερφού του, Σπύρου, όπως και των Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
και Βαγγέλη Μαλέσιου για την υπόθεση του C4Ι συσπειρώνει τη
βάση του Κινήματος Αλλαγής.
Έτσι, λοιπόν, ο σχεδιασμός της
Χαριλάου Τρικούπη για να κεφαλαιοποιήσει το κλίμα συσπείρωσης, είναι να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δημιουργήσει τη δική της ατζέντα. Κατ’
αρχάς, οι επιθέσεις προς την κυβέρνηση και το Μαξίμου έγιναν σαφώς πιο έντονες. Και εν συνεχεία
έβαλε στο στόχαστρο την «καραμανλική» πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για
να καταλήξει με απ’ ευθείας επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, τη
διακυβέρνησή του (2004-2009)
και τις υπόγειες διαδρομές που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Μαξίμου
και Ραφήνας, όπως τις χαρακτηρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.
«Ο πόλεμος ξεκίνησε και, τώρα που
μας έβγαλαν από τη χειμερία νάρκη,
όποιον πάρει ο χάρος», λένε συνεργάτες της κας Γεννηματά, για το τι
μας περιμένει από εδώ και πέρα.
Ήδη στο ΚΙΝΑΛ επιμένουν για
την «αγαστή συνεργασία» Τσίπρα
- Καραμανλή. Γι’ αυτό και μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του πορίσματος του ΣΥΡΙΖΑ για τη φαρμακευτική δαπάνη, που ήταν άλλα
λόγια ν’ αγαπιόμαστε, δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα του Κινήματος Αλλαγής με την υπογραφή της
Εύης Χριστοφιλοπούλου, η οποία μετείχε στην εξεταστική. Στο
πόρισμα του ΚΙΝΑΛ αναδεικνύεται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η επιλεκτική ευαισθησία της
κυβέρνησης απέναντι στα σκάνδαλα
του παρελθόντος και την προσπάθειά
της να εργαλειοποιήσει κατά το δοκούν το παλαιό πολιτικό σύστημα».
Και τούτο λέγεται καθώς στο πόρισμα του ΚΙΝΑΛ δίνεται μεγάλη έμφαση για την περίοδο 2005-2009
και την «αλόγιστη σπατάλη και τη
διόγκωση της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης της συγκεκριμένης περιόδου». Εντοπίζονται ζητήματα ευθυνών στην «εκτίναξη της
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• Για «αγαστή συνεργασία» Τσίπρα και Καραμανλή
επιμένουν στο ΚΙΝΑΛ, βάζοντας στο κάδρο και τους
Προκόπη Παυλόπουλο (εμμέσως) και Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο (ευθέως)

Ο

«

Βολές της Φώφης
για Τσίπρα και
Καραμανλή
δαπάνης από τα 2,43 δισ. ευρώ το
2004 στα 5,6 δισ. ευρώ το 2009». Η
κα Χριστοφιλοπούλου, δε, δίνοντας και πολιτική διάσταση στο θέμα, σημείωσε πως «με ευθύνη της
πλειοψηφίας (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) δεν αφιερώθηκε ο χρόνος που έπρεπε στην
προκλητή διόγκωση της δαπάνης της
συγκεκριμένης περιόδου».
Δεύτερο χτύπημα για τη διακυβέρνηση Καραμανλή ήταν κατά το
ΚΙΝΑΛ η διπλή γλώσσα του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το έλλειμμα του
2009. Εντός Ελλάδας ο ΣΥΡΙΖΑ επιτρέπει τις αλλεπάλληλες δικαστικές διώξεις του Ανδρέα Γεωργίου (πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ), την ώρα που στο εξωτερικό
η κυβέρνηση Τσίπρα όχι μόνο αναγνωρίζει το έλλειμμα με βάση τα

στοιχεία Γεωργίου, αλλά και προ
ολίγων ημερών ο αντιπρόεδρος
του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, μιλώντας
στο Στρασβούργο είπε πως «για το
έλλειμμα δεν ευθύνεται ο Γεωργίου,
αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που το εκτόξευσε στο 15,1%».
Βέβαια, ο κ. Παπαδημούλης απέφυγε τεχνηέντως να αναφέρει το όνομα Καραμανλής στο Στρασβούργο, κάτι που σχολιάζεται δεόντως από τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Παπαδημούλης επανέλαβε τα ίδια σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ, ενώ ο διευθυντής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, με ανάρτησή
του στο Facebook αναφέρθηκε στο

έλλειμμα του 2009.

Το πόρισμα
Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά τη
γνωστή από το παρελθόν υπόθεση
C4I. Για το θέμα κατέθεσαν ερώτηση έξι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι μάλιστα επισκέφθηκαν την
Ξένη Δημητρίου στον Άρειο Πάγο, «ζητώντας εξηγήσεις» από τη Δικαιοσύνη αναφορικά με την πορεία του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και όπως
ανέφεραν σε συνομιλίες τους με
δημοσιογράφους οι βουλευτές Βασίλης Κεγκέρογλου, Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου, Γιάννης Κουτσούκος και Γιώργος Καρράς,
που μίλησαν με την εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, «η κα Δημητρίου πα-

ραδέχθηκε ότι υπάρχει βούλευμα που
εμπλέκει τρεις πρώην υπουργούς της
Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τους Βύρωνα Πολύδωρα, Χρήστο Μαρκογιαννάκη, αλλά και τον νυν Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Σύμφωνα με το πόρισμα καταλογίζονται ευθύνες ότι ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο με ποσό που υπερβαίνει τα 147.000.000 ευρώ».
Και όπως λένε οι συνεργάτες της
Φώφης Γεννηματά σχολιάζοντας
τα όσα είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, που αμφισβήτησε την ύπαρξη βουλεύματος, «εμείς οι ίδιοι
θα το στείλουμε στον κ. Τζανακόπουλο
και να δούμε τότε πού θα βρει τρύπα
να κρυφθεί». Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία του
ΚΙΝΑΛ κατέθεσε αναφορά στην κα
Δημητρίου, ζητώντας την παρέμβασή της για να παρασχεθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις για την επιλεκτική εξαίρεση όσων διαλαμβάνονται στο επίμαχο βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ επισημαίνουν: «Εμείς κάναμε το καθήκον μας,
περιμένουμε από την κυρία Δημητρίου
να κάνει το δικό της».
Θέση στο ζήτημα πήρε με δηλώσεις της και η ίδια η κα Γεννηματά
τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ποιος
λοιπόν ανέλαβε ευθύνη αυτό το βούλευμα να μην έρθει στη Βουλή; Ποιος
δεν έκανε τη δουλειά του; Κάποιος
πήρε αυτή την απόφαση. Ποιος; Κάνω σαφέστατες ερωτήσεις και περιμένω καθαρές απαντήσεις». Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής στράφηκε και κατά του κ. Τζανακόπουλου: «Δεν έχουμε παρά να του
στείλουμε το βούλευμα. Τα ψέματα δίνουν και παίρνουν στην κυβέρνηση,
δεν μας εκπλήσσει. Το θράσος τους
μας εκπλήσσει. Θα του το στείλουμε
για να μην έχει καμία απορία».

Στο στόχαστρο
και ο Παπαγγελόπουλος
Πέραν του Κώστα Καραμανλή,
στον οποίο ετοιμάζουν ολομέτωπη
επίθεση από το ΚΙΝΑΛ, στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη
βρίσκεται και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος. Μάλιστα στη
Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο
για απύθμενο θράσος μαθαίνοντας
ότι ξαφνικά ένας μάρτυρας μετά από 15 χρόνια αμνησίας ξαναβρήκε
τη μνήμη του και ο οποίος φέρεται
να προσήλθε οικειοθελώς και να
κατονόμασε πρώην μέλος του ΚΥΣΕΑ επί ημερών Σημίτη, ως παραλήπτη μίζας για την υπόθεση
C4I. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κα
Γεννηματά έκανε λόγο για παραθεσμικό σύστημα στη Δικαιοσύνη.
«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε κανένα παραθεσμικό σύστημα που πλήττει ευθέως τη Δικαιοσύνη
και τη δημοκρατία».
Ερωτηθείσα η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ για το ποιος είναι ο περίφη-
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Η ΑΠΟΨΗ
Ανεβάζουν ποσοστά

μος «Ρασπούτιν», τον οποίο ανέφεραν κύκλοι της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς Ελένη Ράικου,
η Φώφη Γεννηματά απάντησε,
σκιαγραφώντας τον και στέλνοντας
μήνυμα ότι γνωρίζει ποιος είναι:
«Δεν θα σας πω ποιος είναι. Θα σας
πω ότι έχω πει δημόσια πολλές φορές
ότι στην κυβέρνηση Τσίπρα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Καραμανλή και αποδεικνύει τη
σχέση τους. Δεν είναι η δουλειά μου
να πω ποιος είναι ο Ρασπούτιν, αλλά
να ελέγχω την κυβέρνηση, αν εφαρμόζεται το Σύνταγμα και οι νόμοι, αν
υπάρχουν παραθεσμικά συστήματα
που πλήττουν τη δημοκρατία να τα
χτυπώ, για αυτό έχουμε πάρει όλες
αυτές τις πρωτοβουλίες, για να αναδείξουμε ότι υπάρχει θέμα δημοκρατίας στον τόπο».
Αυτή η δήλωση επί της ουσίας
ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Όμως παλαιότερα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ με σημαντικά πόστα επί εποχής Κώστα Σημίτη θυμήθηκαν τη βιομηχανία προκαταρκτικών εξετάσεων επί εποχής που
ο κ. Παπαγγελόπουλος ήταν
προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών. Επίσης θυμούνται ότι, τις περισσότερες φορές, αφορμή για τις προκαταρκτι-

κές ήταν ανώνυμες επιστολές που
δημοσιεύονταν στην εφημερίδα
«Ελεύθερος» του αείμνηστου Γιάννη Μάστορα. Μάλιστα, μιλώντας
με δημοσιογράφους αναρωτιόντουσαν μεγαλόφωνος: «Δεν ανησυχούν κάποιοι, μήπως ο Μάστορας
είχε μιλήσει την εποχή εκείνη για
τους αποστολείς των ανώνυμων επιστολών. Διότι μπορεί να ασκούσε
σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Σημίτη, όμως είχε πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις με πολλούς υπουργούς της τότε περιόδου».

Στη Χαριλάου Τρικούπη είδαν πως
η επιθετική στάση που κράτησαν
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, του «καραμανλικού» συστήματος στην κυβέρνηση, αλλά και του ίδιου του πρώην
πρωθυπουργού, όχι μόνο αύξησε
τη συσπείρωση, αλλά το σημαντικότερο αυξάνει και τα ποσοστά του
ΚΙΝΑΛ. «Ο πόλεμος μας θρέφει», λένε στο επιτελείο της κας Γεννηματά, υποστηρίζοντας πως «όσοι μας
υποτιμούν κάνουν λάθος».
Ταυτόχρονα απαντούν στην κυβέρνηση που έσπευσε να κάνει λόγο για πρωτοφανές ηθικό, πολιτικό
και θεσμικό ατόπημα: «Η ανακοίνωση του Μαξίμου δείχνει ότι με θρασύτητα προσπαθεί να εμπλέξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις δικές του
πολιτικές σκοπιμότητες. Το θεσμικό ατόπημα το έχει διαπράξει η κυβέρνηση». Και συνεχίζουν με νόημα: «Για
τον κ. Παυλόπουλο, ως πολιτικό θα μιλήσουμε όταν έρθει η ώρα. Εξάλλου
δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι
επί ημερών του ως υπουργός Εσωτερικών του Κώστα Καραμανλή έβαλε το
χεράκι του στη χρεοκοπία της χώρας,
φορτώνοντας το Δημόσιο με δεκάδες
χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, βρίσκοντας ως πρόφαση τις πάγιες και
διαρκείς ανάγκες για να τους προσλάβει από το παράθυρο. Αυτός ήταν ο
λόγος που εμείς δεν αποδεχθήκαμε
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με
το Ποτάμι καταθέσαμε πρόταση και
ψηφίσαμε τον Νίκο Αλιβιζάτο».
Τέλος, η νέα πρωτοβουλία της
Φώφης Γεννηματά θα αναπτυχθεί την επόμενη εβδομάδα, που
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα έχει
διαδοχικές συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, καταβάλλοντας προσπάθεια
να επανέλθει η ηρεμία στις τάξεις
της Εκκλησίας μετά την αναταραχή
με τη συμφωνία που ανακοίνωσε
ο κ. Τσίπρας.

Αύριο η γιορτή για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ
ύριο Κυριακή εορτάζει το ΚΚΕ με πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση τα 100 χρόνια από την ίδρυση
του κόμματος. Η εκδήλωση, με την οποία κορυφώνονται οι εορτασμοί, είναι προγραμματισμένη για
τις 18.30 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου θα μιλήσει ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν οι αντιπροσωπείες
των 91 Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, από
73 χώρες του κόσμου, που συμμετείχαν από την Παρασκευή στις εργασίες της 20ής Διεθνούς Συνάντησης.
Θα ακολουθήσει συναυλία αφιερωμένη στα 100
χρόνια του ΚΚΕ, στην οποία συμμετέχουν οι: Ρίτα Αντωνοπούλου, Καλλιόπη Βέττα, Γλυκερία, Παντελής
Θαλασσινός, Βασίλης Λέκκας, Μανώλης Μητσιάς,
Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης και Μαρία Φαραντούρη. Θα ακουστούν οι ηθοποιοί Νικολέτα Βλαβιανού, Δημήτρης Καταλειφός, Γιώργος Κιμούλης, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φίλιππος Σοφιανός.

Α

Στο μεταξύ από τις 29 Νοεμβρίου θα προβάλλεται
στους κινηματογράφους, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, το ντοκιμαντέρ «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΣ», το οποίο είναι
αφιερωμένο στα 100 χρόνια του ΚΚΕ. Το ντοκιμαντέρ
«καρέ-καρέ» μέσα σε 100 λεπτά διατρέχει την πλούσια
ιστορία του ΚΚΕ με σπάνια αρχειακά ντοκουμέντα, δραματοποιημένο οπτικοακουστικό υλικό και πρωτότυπη
μουσική. Σημειώνεται ότι πάνω από 100 συντελεστές
δούλεψαν εθελοντικά. Για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε κινηματογραφική ομάδα αποτελούμενη από τους Σήφη Στάμου και Παυλίνα Αγαλιανού, με υπεύθυνο τον Κώστα Σταματόπουλο. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται και αφηγούνται on camera οι
Παύλος Ορκόπουλος, Μαριάνθη Σοντάκη, Δημήτρης
Αλεξανδρής και Λίλα Καφαντάρη. Επίσης, σε αφηγήσεις, απαγγελίες λογοτεχνικών κειμένων και ντοκουμέντων δανείζουν τη φωνή τους οι Δημήτρης Καταλειφός, Κώστας Καζάκος, Ελένη Γερασιμίδου και Διονύσης Ξενάκης.
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ΠΟΤΑΜΙ

Με νέα
όργανα
και στόχο
την είσοδο
στη Βουλή
πορεί και οι νέες
δημοσκοπήσεις
να είναι απογοητευτικές για το Ποτάμι, όμως ο Σταύρος Θεοδωράκης στην πρώτη συνεδρίαση της ΜΕΣΥΑ μετά το
τελευταίο συνέδριο χρησιμοποίησε τη φράση «ο κωδικός είναι “Νίκη”», αναφερόμενος στον στόχο του
κόμματος τόσο για τις βουλευτικές εκλογές, όσο και
για τις ευρωεκλογές. Στη συνεδρίαση, στην οποία
συμμετείχαν στελέχη από ολόκληρη την Ελλάδα και 5
χώρες της Ευρώπης –μέσω youtube και skype–, συζητήθηκε κυρίως η δυνατότητα που δίνουν οι εκλογές
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να εκφραστεί η σύγχρονη ευρωπαϊκή αντίληψη για την ανάπτυξη των πόλεων. «Πράσινες - Έξυπνες - Διαφανείς - Αποτελεσματικές είναι οι τοπικές ηγεσίες που θέλουμε», είπε ο
Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το
Ποτάμι δεν δίνει χρίσματα.
Στη συνεδρίαση εκλέχθηκαν και τα νέα όργανα. Το
Πολιτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους Παντελή
Αβραμίδη, Ολυμπία Αναστασοπούλου, Νίκο Βιτώρο,
Γιώργο Γκαρή, Βασίλη Γκολφινόπουλο, Μαρία Δαμανάκη, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Σταύρο Θεοδωράκη,
Φωτεινή Λεομπίλλα, Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γιώργο
Μαυρωτά, Κωστή Μπιτζάνη, Πάνο Μπιτσαξή, Τάνια
Παλαμίδη, Αναστάσιο Παππά, Αναστάση Περράκη,
Θανάση Σταθόπουλο, Δημήτρη Τσιόδρα, Στέλιο Φενέκο και Θανάση Χειμωνά.

Μ

Το Ινστιτούτο «Πρόοδος στην Πράξη»
Στο μεταξύ ο Γιώργος Πολίτης, επίκουρος Καθηγητής
Κοινωνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
αναλαμβάνει πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του Ποταμιού «Πρόοδος στην
Πράξη». Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης Κωνσταντινίδης, και διευθύντρια Δικτύωσης και Επικοινωνίας η δημοσιογράφος Άντρη Κωνσταντίνου.
Στο Επιστημονικό Συμβούλιο μετέχουν οι Δημήτρης Βαγιανός (καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο
London School of Economics), Θάνος Βερέμης (ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών), Ιόλη Καλαβρέζου (καθηγήτρια Ιστορίας Τέχνης & Πολιτισμού του Πανεπιστημίου
Harvard), Αντώνης Κοκόσης (καθηγητής Μηχανικών
Διεργασιών και Συστημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), Δημήτρης Κράλλης (αναπληρωτής καθηγητής στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Simon Fraser), Άννα Λυδάκη (καθηγήτρια Ποιοτικών Μεθόδων της Κοινωνικής Έρευνας
του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών), Γρηγόρης Πελεκάνος (δικηγόρος LL.M.), Kωσταντίνος Ρεπαπής
(διευθυντής Προγράμματος Οικονομικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ), Χαρίδημος K.
Τσούκας (καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης των Πανεπιστημίων Κύπρου και Warwick), Tάκης Φραγκούλης (πολιτικός επιστήμονας - εκδότης), Άγγελος Χανιώτης (καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton).
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12 | Η ΑΠΟΨΗ
Η αριστερά της αριστεράς
και η δεξιά της δεξιάς αναζητούν μία θέση στον ήλιο,
χρησιμοποιώντας ως επί
το πλείστον ακραία φρασεολογία
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο κλίμα πόλωσης όσο
πλησιάζουμε προς τις
εθνικές εκλογές θα εντείνεται, κάτι που βολεύει αφάνταστα τα
δύο κόμματα με τις μεγαλύτερες
δυνάμεις στο Κοινοβούλιο, τον
ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία.
Επίσης τα δύο κόμματα προσπαθούν το καθένα για ίδιον όφελος
να προσποριστεί ψηφοφόρους όχι μόνο από τα υπόλοιπα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης,
αλλά και να «εξαφανίσει» και τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα που
θα παλέψουν για το 3% και την είσοδο στη Βουλή.
Η Νέα Δημοκρατία, η οποία με
βάση και τις δημοσκοπήσεις θεωρείται ως το ακλόνητο φαβορί για
την επικράτηση στις επόμενες εθνικές εκλογές, επιθυμεί στη νέα
Βουλή να υπάρχουν μόλις πέντε
κόμματα που θα υπερβούν το 3%,
κάτι που μπορεί να την οδηγήσει
στην αυτοδυναμία.
Βέβαια στην Πειραιώς γνωρίζουν πως εάν κάποια από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα που βρίσκονται στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ
εισέλθουν στη Βουλή, τότε η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει και το
ρεκόρ του Γιώργου Παπανδρέου
έναντι του Κώστα Καραμανλή
στις εκλογές του Οκτωβρίου του
2009, το 10,5%.
Τουναντίον ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει
από την πλευρά του να εισέλθουν
στη Βουλή κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Ν.Δ., ώστε η
διαφορά να είναι διαχειρίσιμη και
φυσικά δίχως αυτοδυναμία του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάτι που
θα περιπλέξει τα πράγματα, διότι
οι μεθεπόμενες εθνικές εκλογές θα
διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο
«μεγάλα» κόμματα έχουν να αντιμετωπίσουν μία κατάσταση καθόλου ευχάριστη γι’ αυτά. Διότι πλέον η κάθε ψήφος είναι εξόχως σημαντική, ακόμη και εάν τελικά τα
κόμματα αυτά μείνουν εκτός Κοινοβουλίου. Και βέβαια αυτά τα μικρά εξωκοινοβουλευτικά κόμματα
δεν μπορούν να χαρακτηριστούν
απλά αγκάθια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και
οι πρώην δικοί του
Η πίεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται επί της ουσίας από πρώην
δικούς του. Από πρώην μέλη της
πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Ια-
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• Τα κόμματα και οι κινήσεις που απειλούν ΣΥΡΙΖΑ
και Νέα Δημοκρατία για να επιτύχουν
τους εκλογικούς στόχους τους

Κόμματα και...
αποκόμματα
νουάριος 2015 - Ιούλιος 2015).
Μιλάμε φυσικά για τη Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη,
του Δημήτρη Στρατούλη και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων είναι και ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής.
Η ΛΑΕ είναι σαφώς πιο οργανωμένη, θυμίζει κανονικό κόμμα,
το οποίο παρεμβαίνει σε όλες τις
κοινωνικές εκδηλώσεις, έχει γραφείο Τύπου, ενημερώνει για τις
δράσεις του, εξακολουθεί να μιλάει για αντιμνημονιακό αγώνα, ενώ
τα στελέχη του στην κυριολεξία οργώνουν όλη την Ελλάδα.
Αντίθετα με τη ΛΑΕ, η Πλεύση
Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το ΜεΡΑ 25 του
Γιάνη Βαρουφάκη λειτουργούν
με τελείως διαφορετική αντίληψη.
Είναι επί της ουσίας one man
(woman) show.
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έκανε μία προσπάθεια να ενοποιηθούν όλα τα κόμματα και οι κινήσεις, ακόμη και το ΚΚΕ, αλλά δεν
τα κατάφερε. Το ενδεχόμενο να τα
βρουν ΛΑΕ - Πλεύση Ελευθερίας ΜεΡΑ 25 δεν είναι πολύ πιθανό,
καθώς πορεύονται σε διαφορετικούς δρόμους. Ο Παναγιώτης
Λαφαζάνης και οι σύντροφοί του
σηκώνουν ψηλά εσχάτως την «αμερικανοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ. Ο
Γιάνης Βαρουφάκης και τα πολι-

τικά κινήματα όπου πρωτοστατεί
(DiEM25 και ΜέΡΑ25) κοιτούν
και κινούνται σε πιο διεθνές γήπεδο. Κομβικό σημείο αποτελεί η συνάντηση του Βαρουφάκη με τον
Μπέρνι Σάντερς στο Βέρμοντ στις
30 Νοεμβρίου, όπου και ευελπιστούν να κάνουν την αρχή για την
ίδρυση μιας Προοδευτικής Διεθνούς.
Η Πλεύση Ελευθερίας επίσης
δεν κινείται με συμβατικό τρόπο
(σε συνδικάτα, με περιοδείες
κ.τ.λ.). Με οξυμμένους τόνους κα-

τά της κυβέρνησης, επιμένει στον
δικό της στρατηγικό άξονα. Όπως
είπε πρόσφατα η επικεφαλής της
Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, «είμαστε δύναμη ανατροπής του καθεστώτος και απευθυνόμαστε σε όλους τούς δημοκρατικά δρώντες πολίτες, χωρίς περιχαρακώσεις των παλαιοκομματικών διαχωρισμών. Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά
ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά».

Η δεξιά
της Νέας Δημοκρατίας
Όμως και η Νέα Δημοκρατία έχει
ζητήματα με τη δεξιά της πλευρά.
Εδώ και πολύ καιρό ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επιχειρεί ένα άνοιγμα προς το κέντρο, όμως τα αγκάθια βρίσκονται από την άλλη πλευρά. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να διατηρεί ψηλά στην ατζέντα
της θέματα όπως η ασφάλεια, το
μεταναστευτικό και τα εθνικά, που
είναι το Α και το Ω για ένα παραδοσιακό δεξιό, νέοι σχηματισμοί
στα δεξιά της διεκδικούν ζωτικό
χώρο και εκλογικό μερίδιο.
Η συμφωνία των Πρεσπών και
η κατάρρευση των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων έχει επιτρέψει σε πολλούς να παίζουν μπάλα χρησιμοποιώντας εθνικιστικές κορώνες. Ισχυρότερο έρεισμα εμφανίζεται να
έχει ο Κυριάκος Βελόπουλος με
την Ελληνική Λύση. Το κόμμα του
πρώην βουλευτή του ΛΑΟΣ είναι
το μόνο που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις με ένα σταθερό ποσοστό που κυμαίνεται στο 1,5%.
Οι συχνές τηλεοπτικές παρουσίες
του, ειδικά μέσω περιφερειακών
καναλιών, με χρόνο που αγοράζει
ο ίδιος για να πουλάει βιβλία, τον
έχουν βοηθήσει να αναπτύξει μια
ιδιαίτερη δυναμική στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά εκλογικής απήχησης.
Φημολογείται ότι η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου θα συνεργαστεί με τη Νέα Δεξιά του Φαήλου
Κρανιδιώτη.
Μερίδιο σε ένα ακροατήριο που
βρίσκεται ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και τα δεξιά της Ν.Δ. αναζητούν
ο προερχόμενος από τους ΑΝΕΛ
Δημήτρης Καμμένος και ο άλλοτε γραμματέας της κυβέρνησης,
Τάκης Μπαλτάκος, με τη Δύναμη
Ελληνισμού.
Στο ξεκίνημα τον ακολούθησαν
και κάποια μικρομεσαία στελέχη από τη Ν.Δ., που ένιωθαν παρακατιανοί με τον Μητσοτάκη, όμως
σύντομα έφυγαν από το κόμμα
Καμμένου - Μπαλτάκου θεωρώντας το εξόχως ακραίο για τα πιστεύω τους. Αυτόνομα προς το παρόν κινείται στον χώρο της Δεξιάς
και ο Γιώργος Καρατζαφέρης με
τον ΛΑΟΣ.
Κι εδώ η πιθανότητα συμπόρευσης είναι δύσκολη, καθώς το βασικό πρόβλημα είναι το ποιος θα ηγηθεί ενός τέτοιου εγχειρήματος.
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Οι προσλήψεις
και η ιεραρχία...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Ερίζουν
Ερίζουν ο Φαήλος
Κρανιδιώτης με τη Νέα
Δεξιά και ο Κυριάκος
Βελόπουλος με την
Ελληνική Λύση για το
ποιος θα ψήσει τον
Βασίλη Τσάρτα να είναι
υποψήφιος μαζί τους στις
βουλευτικές εκλογές.
Εκτός εάν όλοι μαζί
βρεθούν κάτω από την
ίδια στέγη.

«Άφησέ τον να γελάει,
με αυτό θα μείνει στο τέλος»

Τους ενώνει με το βιβλίο του
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι σχέσεις του Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον Σταύρο Θεοδωράκη έχουν παγώσει το τελευταίο διάστημα, μετά την απόφαση του επικεφαλής του Ποταμιού να υπερψηφίσει τη συμφωνία
των Πρεσπών. Έτσι, λοιπόν, ανέλαβε δράση για αποκατάσταση των σχέσεων ο εκ των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης. Αποφάσισε να προλογίσουν το νέο του
βιβλίο «Μεταρρυθμίσεων Ανάβασις. Ευρωπαίοι εξ ανάγκης ή εκ πεποιθήσεως;» οι δύο αρχηγοί. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου
κι εκτός των δύο αρχηγών για το βιβλίο θα μιλήσουν ακόμη ο καθηγητής
Οικονομικών του ΕΚΠΑ Γιώργος Παγουλάτος και ο Σωτήρης Ντάλης,
διευθυντής της σειράς «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική». Τη συζήτηση
θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας. Να τονιστεί ότι ο κ.
Χατζηδάκης έτυχε θερμής υποδοχής στο συνέδριο του Ποταμιού, όπου
εκπροσώπησε τη Ν.Δ.

Με αναφορά στον ΠΑΟΚ
Μετά την απόφαση του Γιάννη Μπουτάρη να μην είναι υποψήφιος,
μπερδεύτηκε το πράγμα για το ποιος θα εκλεγεί νέος δήμαρχος στη
Θεσσαλονίκη. Πάντως, όπως με ενημερώνουν οι πληροφοριοδότες
μου από τη νύμφη του Θερμαϊκού, ο νέος δήμαρχος είτε θα είναι ΠΑΟΚτσής, είτε θα έχει αναφορά στον ΠΑΟΚ. Διότι, όπως λένε και τα
καρντάσια, «μπαϊλντίσαμε επί οκτώ χρόνια ο δήμαρχος να είναι Αρειανός». Ήδη ο Γιώργος Ορφανός, που έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, είναι ΠΑΟΚ από κούνια. Αλλά τελευταία ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο οποίος έχει νυμφευθεί ανιψιά του Ιβάν Σαββίδη και, όπως λέει και ο λαός μας, «το αίμα νερό
δεν γίνεται». Αν τελικά πειστεί από το ΚΙΝΑΛ η Εύα Καϊλή να είναι υποψήφια δήμαρχος, τότε το πράγμα μπερδεύεται ακόμη περισσότερο. Κι αυτό διότι η ξανθιά ευρωβουλευτίνα μιλά απ’ ευθείας με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Τι ξέρει
Κάτι ξέρει ο Σπύρος
Λυκούδης, ή απλά ρίχνει
άδεια για να πιάσει
γεμάτα. Ο βουλευτής του
Ποταμιού δήλωσε προ
ολίγων 24ώρων ότι τον
Μάρτιο ο Θεοδωράκης θα
λάβει την απόφαση το
Ποτάμι να συμπεριληφθεί
στα ψηφοδέλτια ενός
μεγάλου κόμματος,
υπονοώντας τη Ν.Δ.

Στον Πειραιά
Σίγουρη θεωρείται η
υποψηφιότητα στην Α΄
Πειραιά, του προέδρου
της Ένωσης Δημοκρατικής
Εθνικής Μεταρρύθμισης
(ΕΔΕΜ) Απόστολου
Πόντα, ο οποίος
διεκδίκησε στις εκλογές
του Νοεμβρίου του 2017
την ηγεσία του Κινήματος
Αλλαγής. Όπως μαθαίνω,
o κ. Πόντας δεν έχει
αφήσει εκδήλωση στον
Πειραιά που να μην έχει
παρευρεθεί.

Στην κυβέρνηση αναζητούν
τρόπους για να γίνουν οι
προσλήψεις που υποσχέθηκαν όλοι λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με
την Εκκλησία. Όμως η συμφωνία δεν προχωρά και οι προσλήψεις έχουν παγώσει. Κάτι
που ανησυχεί δεόντως το Μαξίμου, καθώς ποντάρει στο
«δώσε και σώσε», μπας και
μειώσει την έκταση της ήττας. Όσον αφορά το τι θα κάνει με το εκκλησιαστικό, είναι
μέγας πονοκέφαλος. Αν πάει
σε σκληρή γραμμή, τότε από
τον άμβωνα κάθε Κυριακή οι πιστοί δεν θα ακούν ευαγγέλια,
αλλά τα κυβερνητικά σκάνδαλα.
Και με επτά ιεράρχες να παραμένουν πιστοί στο Μαξίμου, δεν
μπορείς να πας ούτε μέχρι την
πλατεία Συντάγματος.

Ακόμη αναζητεί υποψήφιο
για την Αθήνα ο ΣΥΡΙΖΑ
Κουίζ για δυνατούς λύτες είναι η εύρεση κυβερνητικού υποψηφίου στον δήμο της Αθήνας. Και μόνο η παρέλαση ονομάτων από τον
χώρο του αθλητισμού, αλλά και αυτόν της
Γιάννας Αγγελοπούλου, δείχνει αν μη τι άλλο
ένδεια, αφού οι φερόμενοι ως υποψήφιοι δεν είχαν ιδέα… Και το χειρότερο όλων είναι ότι όποιο όνομα
διαρρέεται, είτε από την Κουμουνδούρου, είτε από το Μαξίμου,
πέφτουν βροχή οι διαψεύσεις. Αλλά από ό,τι μαθαίνω και η Αχτσιόγλου ούτε καν το συζητάει, παρά το ασφυκτικό πρέσινγκ
που της ασκείται. Οπότε η λύση είναι να είναι υποψήφιος, ή υποψήφια κάποιος από τη ΣΥΡΙΖΑικη κοινωνία, με το πρόβλημα
να διογκώνεται, καθώς η αναγνωρισιμότητα θα είναι μόνο για
τους εντός των τειχών. Οι απλοί Αθηναίοι πολίτες, ούτε θα γνωρίζουν. Και την ίδια ώρα, οι δύο βασικοί υποψήφιοι, Κώστας
Μπακογιάννης και Παύλος Γερουλάνος, «αλωνίζουν». Αν
μάλιστα προσθέσουμε και τον Χρήστο Τεντόμα που έχει ρεύμα,
τότε ο κυβερνητικός υποψήφιος θα πρέπει να ανέβει έναν... Γολγοθά. Πάντως εγώ κάνω πρόβλεψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει
γυναίκα υποψήφιο.

Αναζητούν αλχημιστές
να το μπαλώσουν
Όμως δεν είναι μόνο το εκκλησιαστικό που
προκαλεί τα τελευταία 24ωρα έντονο εκνευρισμό στο Μαξίμου. Είναι και η υπόθεση ΔΕΠΑ-Λαυρεντιάδη που έχει ανεβάσει στα ύψη το
θερμόμετρο. Διότι από τη μία ψάχνουν το ποιος έσπρωξε τον Θόδωρο Κιτσάκο προς την πυραμίδα της ΔΕΠΑ, αλλά από την άλλη βλέπουν το πώς εκτοξεύθηκαν τα χρέη
της ELFA προς τη ΔΕΠΑ και δεν ξέρουν πώς να το μπαλώσουν. Το χρέος της ELFA προς τη ΔΕΠΑ, ενώ ήταν 69,1 εκατομμύρια ευρώ το 2012 και 74,3 εκατομμύρια ευρώ το 2014,
το 2018 ξεπέρασε τα 122 εκατομμύρια ευρώ. Οι αριθμοί δεν
μπορούν να διαψευστούν και στο Μαξίμου αναζητούν αλχημιστές του Μεσαίωνα για βοήθεια.
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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;

• Σε μία παρόμοια περίπτωση με αυτήν της 53χρονης γυναίκας που οδηγήθηκε στις φυλακές
με 10ετή ποινή κάθειρξης, ο αδελφός του Αλέξη Τσίπρα, Δημήτρης, δικάστηκε για χρήση
πλαστογραφημένου εγγράφου και τελικά απαλλάχτηκε λόγω παραγραφής

Η… ατυχία της
καθαρίστριας
να μη λέγεται
«Τσίπρας»
Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η Δικαιοσύνη είναι απολύτως «τυφλή»! Αλλά ότι κλείνει το μάτι ανάλογα με το ποιόν έχει απέναντι της, το διαπιστώσαμε περίτρανα με την υπόθεση της καθαρίστριας, που οδηγήθηκε στη
φυλακή μετά από τη δευτεροβάθμια 10ετή καταδίκη της.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Μ

έχρι και η εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, παρενέβη έπειτα
από την κοινωνική κατακραυγή που προκάλεσε η
δικαστική αντιμετώπιση από τους εφέτες,
που απλά εφάρμοσαν το γράμμα του νόμου,
εξαντλώντας την αυστηρότητά τους σε μία υπόθεση εξαπάτησης του Δημοσίου.
Η κα Δημητρίου ζήτησε να πάρει στα χέρια της τη δικαστική απόφαση, για την
53χρονη καθαρίστρια, προκειμένου να τη
μελετήσει για να κινηθούν οι διαδικασίες αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης. Παράλληλα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
θα μελετήσει τη δικογραφία αλλά και το σκεπτικό της απόφασης, προκειμένου να ελεγ-

χθεί εάν προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες
για τα μέλη της σύνθεσης που εξέδωσαν την
απόφαση.

Η περίπτωση του αδελφού
του Τσίπρα
Μετά από αυτό, και την ώρα που γιγαντώνεται
το κύμα συμπαράστασης στην 53χρονη καθαρίστρια από φορείς και απλούς πολίτες, εύλογο είναι το ερώτημα γιατί δεν υπήρξε παρόμοια καταδίκη σε μία αντίστοιχη περίπτωση, όταν κατηγορούμενος ήταν ο 49χρονος
αδελφός του πρωθυπουργού, Δημήτρης
Τσίπρας. Θυμίζεται ότι ο πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, Δ. Τσίπρας, δικάστηκε
για χρήση πλαστογραφημένου πιστοποιητικού τον Σεπτέμβριο του 2017, στα δικαστήρια
Μυτιλήνης, αλλά τελικά απαλλάχτηκε, όχι επειδή κρίθηκε αθώος, αλλά διότι το αδίκημά

του είχε στο μεταξύ παραγραφεί!
Ο αδελφός
του πρωθυπουργού, σύμφωνα
με το κατηγορητήριο, είχε χρησιμοποιήσει
πλαστογραφημένο έγγραφο για ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για την ανάληψη έργου,
ενώ σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όφειλε ασφαλιστικές εισφορές περίπου 2.000
ευρώ. Το έργο τελικά δεν κατάφερε να το πάρει και κινήθηκε ποινική διαδικασία για τη
χρήση του πλαστογραφημένου εγγράφου.
Το δικαστήριο της Μυτιλήνης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, έκρινε ότι το αδίκημα του κ. Τσίπρα είχε παραγραφεί, υιοθετώντας μάλιστα την πρόταση του εισαγγελέα της
έδρας που είχε την άποψη ότι, λόγω του μικρού ποσού που όφειλε ο Δ. Τσίπρας και
το οποίο στη συνέχεια πλήρωσε, το κατηγορητήριο έπρεπε να αλλάξει και από «χρήση
πλαστού εγγράφου», να τροποποιηθεί σε
«χρήση πλαστού πιστοποιητικού», αφού το
συγκεκριμένο έγγραφο ήταν και φωτοτυπία.

Έτσι το δικαστήριο, επικαλούμενο το άρθρο 4411/16 «για αποσυμφόρηση των δικαστηρίων», προχώρησε σε παραγραφή του ποινικού αδικήματος. Σύμφωνα μάλιστα με δικαστικές πηγές, το αδίκημα μετατράπηκε από
πλαστογραφία (216 ΠΚ), σε πλαστογραφία
πιστοποιητικού (217 ΠΚ) φορολογικής ενημερότητας και εξαλείφθηκε το αξιόποινο (άρθρο 8 του Ν.4411/2016), γιατί η πράξη είχε
τελεσθεί μέχρι τις 31/3/2016 και η ανώτερη ποινή που προέβλεπε ο νόμος σε περίπτωση καταδίκης είναι μέχρι ένα έτος. Δηλαδή το δικαστήριο ουσιαστικά αποφάνθηκε ότι τέλεσε το αδίκημα της πλαστογραφίας πιστοποιητικού, αλλά σύμφωνα με τον ανωτέρω
νόμο δεν επεβλήθη ποινή. Αλλά και η κατηγορία θα είχε άλλη διατύπωση, αφού επρόκειτο για απόπειρα χρήσης πλαστού πιστοποιητικού, δεδομένου ότι δεν είχε πάρει το
δημοπρατηθέν έργο.
Στα δικαστήρια ο τύπος υπερέχει της ουσίας. Επικοινωνιακά όμως άλλη βαρύτητα έχει η περίπτωση της καθαρίστριας και άλλη
η περίπτωση του αδελφού του πρωθυπουργού…
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1 Τα fake news των ΜΜΕ και οι… fake news υπουργοί δεν κερδίζουν πάντοτε.
Απλά ταλαιπωρούν κάποιους ανθρώπους που δεν αξίζουν τέτοια συμπεριφορά
Οι δικαστικές ιστορίες, ιδιαίτερα όταν αφορούν αναγνωρίσιμα άτομα (δημοσιογράφους, τηλεπερσόνες, ποδοσφαιρικούς παράγοντες, ηθοποιούς, επιχειρηματίες κ.λπ.),
γίνονται ευρύτερα γνωστές αφού προβάλλονται απ’ όλα
σχεδόν τα ΜΜΕ. Στην εξέλιξη
υποθέσεων αυτής της μορφής
άλλα Μέσα κάνουν λόγο για
δικαίωση των εμπλεκομένων
ατόμων και άλλα για δικαστικά παρατράγουδα. Κι αυτό
διότι η ερμηνεία που δίνουν σε
κάποια δικαστική απόφαση
δεν έχει πάντοτε υπόβαθρο
την αλήθεια ή επί το ηπιότερον
τη δημοσιογραφική κρίση του
υπογράφοντος το ρεπορτάζ.

Ά

λλοι παράγοντες, όπως επιχειρηματικά συμφέροντα, εκδοτικές συμμαχίες,
κυβερνητικά ή αντιπολιτευτικά «θέλω», δημιουργούν μια θολούρα σε υποθέσεις εντόνου ενδιαφέροντος, θολούρα την οποία καλείται να «εμπεδώσει» ο αναγνώστης ή ο τηλεθεατής του οποίου ενδεχομένως οι νομικές γνώσεις να είναι
επιπέδου μέχρι Γ΄ Λυκείου.
Οι μόνοι που δεν έχουν δικαίωμα
να δικαιολογήσουν δημόσια την απόφασή τους είναι οι εκδίδοντες την απόφαση δικαστές, οι οποίοι σε πολλές
περιπτώσεις λοιδορούνται και σε ορισμένα ρεπορτάζ πιο προχωρημένα(!!!)
αφήνονται και σκιές οικονομικών συναλλαγών, εξυπηρέτησης συμφερόντων και άλλα συναφή.
Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και
το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών,
που με πρόεδρο τον δικαστή Κωνσταντίνο Σταμαδιάνο κατέρριψε όλο τον
μύθο περί εγκληματικής οργάνωσης
στο ποδόσφαιρο με αρχηγό τον Βαγγέλη Μαρινάκη, περιορίζοντας στο
περιεχόμενό του τα τυχόν αδικήματα
σε κάποια μικροπλημμελήματα, τα οποία στο ακροατήριο μάλλον θα ήταν
εύκολο να αντικρουστούν.
Αμέσως μετά την έκδοση του βουλεύματος, οι επιθυμούντες για δικούς
τους λόγους διαφορετική έκβαση της
υπόθεσης επιτέθηκαν επικοινωνιακά
με αγριότητα στα μέλη του Συμβουλίου
Εφετών και ως «πτυχιούχοι» δικαστές
εκδήλωναν μέσα από τα γραφόμενά
τους τις αντιρρήσεις τους.
Κάποιοι μάλιστα καλά πληροφορημένοι –άραγε, από ποιες πηγές;– έκαναν λόγο για αναίρεση του βουλεύματος από την Εισαγγελία του Αρείου Πά-

Το πόρισμα για Μαρινάκη,
η αναίρεση Βουρλιώτη
και η δικαίωση
του δικαστή Σταμαδιάνου
γου, για πειθαρχική δίωξη του προέδρου Κ. Σταμαδιάνου και διάφορες
άλλες τοποθετήσεις με πληροφόρηση
προφανώς «από μέσα».
Και, ω του θαύματος! Μια ώρα μετά
την έκδοση του βουλεύματος, χωρίς
καν να έχει αποσταλεί αντίγραφό του
στον Άρειο Πάγο, ο εισαγγελέας Αρείου
Πάγου Χαρ. Βουρλιώτης ασκεί αναίρεση ζητώντας να επανέλθει η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.
Επίσης, λόγω προφανώς της έλευ-

σης των Χριστουγέννων, συντελείται
και δεύτερο θαύμα, όταν ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής
διατάσσει ένορκη διοικητική εξέταση
για να ερευνηθεί εάν ο προεδρεύων
του Συμβουλίου Κ. Σταμαδιάνος επέκτεινε τον προσδιοριζόμενο από τον
ΚΠΔ χρόνο έκδοσης πέραν των εννέα
μηνών. Στο μεσοδιάστημα μέχρι την εξέταση της αναίρεσης από το Ποινικό
Τμήμα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές
γίνονται δημοσιογραφικό έρμαιο κάποιων ΜΜΕ που ήθελαν βούλευμα άλλης μορφής, διαφορετικής από αυτήν
που εξεδόθη.

Η συνέχεια:
Ο Άρειος Πάγος, με αμετάκλητη απόφασή του, απορρίπτει την αναίρεση
Βουρλιώτη, δικαιώνοντας έτσι τον δικαστή Σταμαδιάνο και τα άλλα μέλη
του Συμβουλίου Εφετών.
Παράλληλα, η ΕΔΕ του κ. Κοντονή
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Συμ-

βούλιο Εφετών εξέδωσε το βούλευμά
του εντός 5 μηνών, και όχι πέραν των
9 μηνών που ενδεχομένως από παραπληροφόρηση –ή και από επιθυμία–
ήθελε ο τέως υπουργός.
Φυσικά, σε όλο αυτό το διάστημα, οι
τρεις δικαστές του Συμβουλίου δεν έβγαλαν άχνα, αφού οι δικαστικοί κανόνες δεν παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
Η ηθική όμως δικαίωση του προέδρου Εφετών, Κωνσταντίνου Σταμαδιάνου, ήλθε από τους συναδέλφους
του εφέτες, όταν στην τεθείσα υποψηφιότητά του για πρόεδρος της τριμελούς διοίκησης του Εφετείου Αθηνών
έλαβε 152 ψήφους επί συνόλου 200
περίπου ψηφισάντων.

Συμπέρασμα:
Τα fake news των ΜΜΕ και οι… fake
news υπουργοί δεν κερδίζουν πάντοτε. Απλά ταλαιπωρούν κάποιους ανθρώπους που δεν αξίζουν τέτοια συμπεριφορά.
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Το μοιραίο
λάθος
Η διοίκηση του Βαγγέλη
Γραμμένου κατάφερε
κάτι μοναδικό στην ιστορία της ΕΠΟ. Να έχει για
την ίδια περίοδο δύο
προπονητές στην Εθνική
ανδρών. Γιατί μπορεί ο
Άγγελος Αναστασιάδης
να κάθεται στον πάγκο,
μπορεί να έστειλε τις
κλήσεις των ξενιτεμένων για τα παιχνίδια του
Nations League χωρίς
να έχει υπογράψει συμβόλαιο, αλλά η αντίστοιχη σύμβαση του Μίκαελ
Σκίμπε παρέμενε ισχυρή.
Ο Γερμανός προπονητής,
εφόσον η ΕΠΟ δεν μερίμνησε να βάλει όρο στο
συμβόλαιό του να έχει τη
δυνατότητα διακοπής σε
περίπτωση πρόωρου αποκλεισμού χωρίς αποζημίωση, χόρεψε όπως
ήθελε τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Ο Σκίμπε
πάτησε πάνω στο συμβόλαιό του και πήρε αυτό
που ήθελε. Ήταν δικαίωμά του να πάρει την αποζημίωση που προβλεπόταν μέχρι τη λήξη του και
σε περίπτωση που έφθανε στη FIFA η δικαίωση
ήταν δεδομένη και με το
παραπάνω, πόσω μάλλον όταν ως προπονητής
αντικαταστάθηκε στον…
αέρα.
Η ΕΠΟ τελείωσε τον Γερμανό πριν καν η εθνική
μας ομάδα εξαντλήσει
τις πιθανότητες πρόκρισης στο Nations
League!! Αυτό ίσως ήταν
και το μοιραίο της λάθος. Λειτούργησε δε τόσο ερασιτεχνικά, που
δεν φρόντισε στο νέο
συμβόλαιο που είχε κάνει στον Σκίμπε, ν’ ακολουθήσει τους όρους του
παλιού της προηγούμενης διοίκησης, με βάση
το οποίο ο αποκλεισμός
έφερνε και λύση του.

Του Νίκου Συνοδινού
βιτρίνα κάθε Ομοσπονδίας είναι η εθνική της
ομάδα. Εκεί που μπαίνει ό,τι καλύτερο έχει
να επιδείξει το ποδόσφαιρο μιας
χώρας, με πολλή προσοχή, καθώς αυτό εκπέμπει λάμψη, αυτό
προσελκύει, αυτό πουλάει και
αυτό αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια
που θα ενισχύσουν τη βάση.
Πέρασαν 14 χρόνια που η Εθνική
ανδρών ποδοσφαίρου πάτησε στην
κορυφή της Ευρώπης κι έβγαλε όλους τους Έλληνες στους δρόμους,
μικρούς-μεγάλους, πλούσιουςφτωχούς, άνδρες-γυναίκες-παιδιά.
Δυστυχώς, οι διοικήσεις της ΕΠΟ
δεν κεφαλαιοποίησαν τη μεγάλη επιτυχία, δεν φρόντισαν ν’ αφήσουν
κάτι στις επόμενες γενιές. Στον αντίποδα. Δεν είχαν τη σύνεση, το
πάθος, τον επαγγελματισμό ν’ αξιοποιήσουν την Εθνική Ελλάδος. Με
τις λογικές τους σύντομα τη στραπατσάρισαν και την οδήγησαν στην
απαξία. Δύσκολο είναι να φθάσεις
ψηλά, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να
παραμείνεις εκεί.
Η γαλανόλευκη, μετά το Μουντιάλ του 2014, έχασε την επαφή με
τα μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού.
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κατέρρευσε
κατά τρόπο εκκωφαντικό. Για να
στήσεις ένα ποδοσφαιρικό οικοδόμημα από το οποίο θα προκύψουν
τα μεγάλα ταλέντα, αυτά που θα
στελεχώσουν την Εθνική ανδρών,
και για να έχει αυτή διακρίσεις, απαιτείται προγραμματισμός, μεράκι,
αλλά κυρίως σχέδιο και δουλειά. Με
ευχές και τύχη δεν έρχονται τα αποτελέσματα.
Η εποχή Σκίμπε στην Εθνική ανδρών ανέβασε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από τον πάτο
του βαρελιού. Κανείς προπονητής
δεν έχει όμως το μαγικό ραβδάκι. Ακόμη και ο Ότο Ρεχάγκελ έπρεπε
να επιβάλει σκληρούς όρους, δύ-

Η

Η ΕΠΟ γκρέμισε τη βιτρίνα τις Εθνικής, λειτουργώντας με
προχειρότητα, καιροσκοπισμό και χωρίς προγραμματισμό.
Συμβόλαιο… εξόδου στον Αναστασιάδη και σχεδιασμός για το
πώς θα… διώξει τους φιλάθλους. Οι τρικλοποδιές στον Σκίμπε
και η πρωτοτυπία η Εθνική να έχει τυπικά δύο προπονητές.
Η τακτική με το γήπεδο, τα ταξιδάκια των παραγόντων
και ο (προπονητής) φτωχός συγγενής.
Στο μηδέν η επικοινωνιακή πολιτική που οδηγεί σε οικονομική
κατάρρευση την Εθνική Γραμμένου

Η Εθνική μας…

μοναξιά
σκολους για τα ελληνικά δεδομένα,
όμως όταν γνωρίζεις τι εστί εθνική
ομάδα και τι επιπτώσεις μπορεί να
φέρουν οι επιτυχίες της, λες αβίαστα…. «ναι σε όλα».
Ο Μίκαελ Σκίμπε σε καμία περίπτωση δεν ήταν Ότο Ρεχάγκελ,
αλλά (συ)μάζεψε τα κομμάτια της Εθνικής. Η πρόκριση στα τελικά του
παγκοσμίου Κυπέλλου όμως δεν
ήλθε, η ελληνική παρουσία στα γήπεδα της Ρωσίας έμεινε όνειρο απατηλό, κι έτσι η αποκαθήλωση άρχισε. Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης στα προκριματικά πίσω από το
Βέλγιο που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ, είχε προσφέρει ελπίδα πως η
Ελλάδα επιστρέφει. Κατάφερε να αφήσει εκτός νυμφώνος τη Βοσνία,
γνώρισε μόλις μία ήττα στα 10 επίσημα ματς, οπότε η αντεπίθεση είχε
βάσεις να συνεχιστεί. Στα play off

ωστόσο βρέθηκε στον δρόμο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος η Κροατία, μετέπειτα φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αποκλεισμός ήλθε φυσιολογικά. Αλλά οι ήττες μέχρι και από τα νησιά
Φερόες στο «Καραϊσκάκη» ήταν μια
κακή ανάμνηση και μόνο. Από τα 7
γκολ στα 10 παιχνίδια και την προτελευταία θέση στον όμιλο να κερδίζεται στη διαφορά τερμάτων, η Εθνική έφθασε στα 17 γκολ και στη
δεύτερη θέση μια διοργάνωση μετά. Η νέα τάξη πραγμάτων αποφάσισε ν’ ανανεώσει τη συνεργασία
της με τον Γερμανό τεχνικό. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος και οι συνεργάτες του έδωσαν
ψήφο εμπιστοσύνης στον Σκίμπε
με τη σύμφωνη γνώμη και των διεθνών.
Οι όροι… αποτυχίας, όμως ήταν

βέβαιο πως θα ωθούσαν την Εθνική
ξανά στην κατρακύλα. Η εμβόλιμη
διοργάνωση του Nations League,
όπου οι αντίπαλοι της ελληνικής ομάδας ήταν τόσο βατοί ώστε να φαντάζει φαβορί για την πρωτιά, είχε
καταστροφικά αποτελέσματα. Όπως έστρωσε όμως η ΕΠΟ, κοιμήθηκε η Εθνική.
Η προετοιμασία του ελληνικού
συγκροτήματος για τις υποχρεώσεις
του στο Nations League, ήταν…. άκρως ακατάλληλη. Προκειμένου ν’
αντιμετωπίσει Φινλανδούς και Ούγγρους, η ΕΠΟ προγραμμάτισε για
την Εθνική φιλικά με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο σε Σεβίλλη
και Ζυρίχη αντίστοιχα, ενώ είχε κλείσει και αγώνα προετοιμασίας με το
Ιράν στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ματαιώθηκε μετά το επεισόδιο της αρπαγής των δύο Ελλήνων
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στρατιωτικών από τους Τούρκους.
Στην ΕΠΟ φαίνεται ότι είχαν λόγους
να γυρίζουν την Εθνική ανά την Ευρώπη με αντιπάλους ομάδες εκτός
Ευρώπης.
Για οικονομία ο Γραμμένος και η
παρέα του αποφάσισαν αρχικά να
μην ανανεώσουν το συμβόλαιο του
συνεργάτη του Σκίμπε, Κώστα
Τσάνα. Ο Γερμανός όμως είδε το
ποτήρι της οργής να ξεχειλίζει και αντέδρασε. Έτσι, με τα χίλια ζόρια
κράτησε τον βοηθό του. Αυτά τα
δείγματα γραφής όμως επιδρούν
αρνητικά στην ψυχολογία όλων.
Το μόνο που οι παίκτες έβλεπαν
ήταν ολόκληρη κουστωδία παραγόντων σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι.
Χωρίς να έχουν δουλειά, μέλη που
δεν μετείχαν στην αποστολή την ακολουθούσαν με τέτοια συχνότητα,
που η Εθνική φάνταζε αντί για ομάδα, γραφείο ταξιδίων.
Την ώρα που το χρήμα έρεε άφθονο στην ΕΠΟ, ο Σκίμπε είδε τις
αποδοχές του να μειώνονται από
560.000 ευρώ τον χρόνο σε
380.000 ευρώ ετησίως με μπόνους
πρόκρισης στο Euro στις 200.000
ευρώ. Κούρεμα και των γονέων, δηλαδή. Με την καρέκλα του να τρίζει
στο πρώτο αποτυχημένο αποτέλεσμα και τη δήλωση του Άγγελου Αναστασιάδη πως όλα πήγαν καλά
με την περιπέτεια υγείας της γυναίκας του και ότι θα μπορεί να εργαστεί από τον Νοέμβριο, ο Γερμανός
άρχισε να ψάχνει τους όρους του
συμβολαίου του.
Χωρίς στηρίγματα ο Σκίμπε επεχείρησε να κάνει απερίσπαστος όσο
μπορούσε τη δουλειά του. Στην
πρώτη αναποδιά ωστόσο η πόρτα
της εξόδου άνοιξε.

Πολιτική με το γήπεδο
Σαν να μην έφθαναν όλα τ’ άλλα, η
ΕΠΟ άρχισε να κάνει πολιτική με την
έδρα της Εθνικής. Το «Καραϊσκάκη»
έγινε ξαφνικά κόκκινο πανί κι ας ήταν ποδοσφαιρικό γήπεδο. Η μετακόμιση στο Ολυμπιακό Στάδιο της
Αθήνας δεν φάνταζε μόνιμη, καθώς
το μυαλό του Βαγγέλη Γραμμένου
ήταν στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη. Έτσι ξαφνικά η Εθνική αποφασίστηκε να πάει στην Τούμπα. Τα όσα
συνέβαιναν όμως στο ελληνικό
πρωτάθλημα λειτούργησαν αποτρεπτικά. Η αντιπαράθεση ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
υπήρχε ο κίνδυνος να μεταφερθεί
στην Εθνική, και μπροστά σε αυτό

το δεδομένο το φιλικό με την Ελβετία, που είχε προγραμματιστεί για τις
23 Μαρτίου στην Τούμπα, έγινε τελικά στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Το ΟΑΚΑ δεν ήταν άδειο μόνο
στο φιλικό με τους Ελβετούς, αλλά
και στα παιχνίδια που ακολούθησαν
για το Nations League με την Ουγγαρία τον Οκτώβριο και στη συνέχεια τη Φινλανδία και την Εσθονία
τον Νοέμβριο. Όχι τυχαία. Για να μαζέψεις τον κόσμο χρειάζεται στρατηγική. Η ΕΠΟ στο κομμάτι αυτό έχει μείνει στην ίδια τάξη. Το δυστύχημα είναι πως δεν κάνει καν προσπάθεια. Μάλλον οι αρμόδιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι δεν αρκούν τα
ταξίδια, οι αποζημιώσεις, οι επιτροπές για να είναι ικανοποιημένοι. Γιατί όταν δεν ασχολείσαι με την Εθνική με τον τρόπο που πρέπει, τότε η
κατρακύλα θα είναι τέτοια που οι
αρνητικές επιπτώσεις θα συνταράξουν ολόκληρο το ποδοσφαιρικό οικοδόμημα.
Τα τηλεοπτικά και τα διαφημιστικά δικαιώματα δεν έρχονται τιμής ένεκεν. Κανείς δεν πετάει τα λεφτά
του. Όμως για κάποιους αυτά δεν
είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά τους.
Η έδρα της Εθνικής ανδρών για
τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος 2020 διεκδικείται

από Ηράκλειο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη
και Αθήνα. Το Παγκρήτιο στάδιο Ηρακλείου θεωρείται δεδομένο ότι θα
υποδεχθεί κάποιους αγώνες της Εθνικής. Μπορεί να… προλάβει και η
Τούμπα πριν γκρεμιστεί. Στη δε Αθήνα υπάρχει πάντα διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Πάτρα υπάρχει πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχει
διεθνές αεροδρόμιο ώστε να χρησιμοποιηθεί το Παμπελοποννησιακό.
Η ΕΠΟ δεν πρόκειται να δηλώσει ένα γήπεδο, αλλά όσα περισσότερα
μπορεί εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Έχει τους λόγους της.

Άγγελος
με κομμένα φτερά
Στην αλλοπρόσαλλη λογική της η ΕΠΟ δεν περίμενε να ολοκληρωθούν
οι υποχρεώσεις της Εθνικής στο
Nations League, αλλά στη λογική
του «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε» άλλαξε προπονητή.
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που έγινε στη Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκε η τεχνική
ηγεσία της Εθνικής ανδρών να δοθεί στον Άγγελο Αναστασιάδη.
Μόνο που αποφάσισε να δώσει τις
τύχες στον Άγγελο με… κομμένα τα
φτερά. Γιατί η ΕΠΟ τού έκανε συμβόλαιο ενός χρόνου –προφανώς

δεν… μπορούσε
να του κάνει εξάμηνο– με τα μισά σχεδόν
χρήματα από αυτά που
έδινε στον Σκίμπε.
Με αυτές τις λογικές ο Αναστασιάδης θα πάει στις 2
Δεκεμβρίου στο Δουβλίνο, όπου θα διενεργηθεί η κλήρωση
για τον καταρτισμό των προκριματικών ομίλων του Euro 2020, το
οποίο θα έχει επετειακό χαρακτήρα
επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 60
ετών της διοργάνωσης και οι αγώνες του θα φιλοξενηθούν σε 13 χώρες.
Οι 55 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες θα χωριστούν σε δέκα ομίλους των πέντε και έξι ομάδων, από
τους οποίους στην τελική φάση θα
προκριθούν οι 20, ενώ άλλες 4 θα
αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής
στα τελικά μέσω της νέας διοργάνωσης, του UEFA Nations League.
Το πουλάκι του Nations League
πέταξε για την Ελλάδα, η οποία πλέον θα κυνηγήσει ένα από τα 20 εισιτήρια που έμειναν μέσω των προκριματικών του EURO. Στόχος που
πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί.
Η Εθνική –μετά την ολοκλήρωση
του Nations League– βρίσκεται στο
τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι θα κληθεί να
αντιμετωπίσει και να υπερκεράσει ισχυρότερους αντιπάλους.
Δηλαδή, η ομάδα που τερμάτισε
πίσω από τη Φινλανδία και την Ουγγαρία, που έχασε στην έδρα της από
την Εσθονία (η οποία, υποβιβάστηκε
στη League D στο Nations League)
θα πρέπει να ξεπεράσει αρκετά ανώτερες από τις προαναφερθείσες
αντιπάλους. Ώστε να κατακτήσει μία
από τις δύο πρώτες θέσεις στον όμιλό της και να βρεθεί στα τελικά του
EURO 2020...
Η απόφαση για την πρόσληψη
του Αναστασιάδη ήταν ομόφωνη
από την ΕΠΟ, αλλά ήδη η ήττα από
την Εσθονία στο ΟΑΚΑ παρασυζητήθηκε. Οι άστοχες επιλογές, η κακή
διάθεση, ο εκκλησιασμός των εννέα
από την 23άδα που χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους στον αγώνα,
οι δηλώσεις… όλα φταίνε. Μέχρι ότι
μίλησε στο κινητό κατά τη διάρκεια
της προπόνησης. Γι’ αυτό προφανώς
ήλθε η ήττα από τους Εσθονούς.
Μάλλον κάποιοι άκουσαν ότι ο
Αναστασιάδης δεν θέλει παράγοντες στα πόδια του και αποφάσισαν
ως αφεντικά να του κόψουν τα φτερά. Για να μάθει να λέει ότι δεν θέλει
στο ξενοδοχείο της Εθνικής μέλη
του Δ.Σ.. Δεν είναι και Ρεχάγκελ να
έχει τέτοιες απαιτήσεις.
Εξάλλου, Έλληνας προπονητής
είναι. Δεν τον συμφέρουν οι συγκρούσεις, γιατί στην Ιερουσαλήμ
θα κατοικεί και μετά την καριέρα
του στην Εθνική...

Έδιωξε
τον κόσμο
Τα αρνητικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων σε
αγώνες της Εθνικής, με
παρουσία φασιστών στις
κερκίδες που καίνε σημαίες άλλων κρατών,
καταγράφεται ως κατήφορος χωρίς τέλος για
τη γαλανόλευκη.
Η Εθνική ανδρών έπαιξε
σε άδειο γήπεδο, όπως
και η Εθνική ελπίδων
στο μπαράζ με την Αυστρία στην Τούμπα, όπου
επίσης το ματς θύμιζε ότι
γινόταν κεκλεισμένων
των θυρών. Για την προσέλευση κόσμου απαιτείται στοιχειώδης επικοινωνιακή πολιτική. Εκεί
που η Ομοσπονδία όχι απλά χωλαίνει, αλλά αγγίζει τον πάτο. Ακόμη και
στην παρουσίασή του, ο
Άγγελος Αναστασιάδης
φάνταζε ως ο φτωχός
συγγενής. Στην αίθουσα
που συνεδριάζει το Δ.Σ.
της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδή, εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον πρόεδρο Βαγγέλη Γραμμένο,
μίλησε και σχεδόν…. φυγαδεύτηκε, εγκαινιάζοντας μια ιδιαίτερα κακή
σχέση με τα ΜΜΕ.
Στοιχειωδώς η Ομοσπονδία που δαπανά τεράστια ποσά για το παραμικρό, έπρεπε να διοργανώσει την παρουσίαση του νέου προπονητή
σε ένα ξενοδοχείο και να
την πλαισιώσει από πακέτο μέτρων στήριξης,
πόσω μάλλον όταν μετά
από 17 χρόνια ανέθεσε
τις τύχες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε Έλληνα. Η δε
διοίκηση έπρεπε να είναι
σύσσωμη παρούσα για
να δείξει τη στήριξή της,
και όχι να έχει συμμετοχή μόνο στα ταξίδια.
Αυτή η ΕΠΟ κατάφερε
να διώξει τους φιλάθλους από την εθνική ομάδα. Για να χτίσεις ξανά
τη σχέση του παρελθόντος είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για το γκρέμισμα
οι συνθήκες ήταν απλές…
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου
ταν η επιλογή
ενός προπονητή για την εθνική ομάδα
είναι και προϊόν εξυπηρέτησης του προέδρου προς το «αφεντικό», ο Άγγελος Αναστασιάδης αναλαμβάνει τα ηνία
και με διάφορες λεκτικές παραδοξότητες και εξυπνακισμούς,
προσπαθεί να πείσει το ημιμαθές
ακροατήριο και των δημοσιογράφων, ότι είναι ένας «Λουδοβίκος» του ποδοσφαίρου. «Εγώ
ειμί το ποδόσφαιρο», ένα πράγμα…
Εξηγούμαι: Μετά την ήττα 1-0 από την Εσθονία μέσα στο ΟΑΚΑ, ο
Άγγελος Αναστασιάδης ανάμεσα
στ’ άλλα είπε ότι έχει εμπιστοσύνη
«σ’ αυτά τα παιδιά». Κατ’ αρχάς, ας
αναλύσουμε τον χαρακτηρισμό
«παιδιά», που συνέχεια χρησιμοποιεί στο λεξιλόγιό του ο ομοσπονδιακός προπονητής. Οι παίκτες δεν είναι «παιδιά», είναι επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές και είναι άνδρες, όχι παιδιά. Παιδί, σύμφωνα με την
Συνθήκη για τα δικαιώματα των παιδιών του ΟΗΕ, θεωρείται η ηλικία
των 18 ετών και κάτω. Και νομικά,
επίσης.
Τα «παιδιά» είναι απόρροια ενός
ενδόμυχου «πατερουλισμού» που
διακατέχει χρόνια τώρα τον Άγγελο Αναστασιάδη και τίποτα περισσότερο. Πάντα συμπεριφερόταν ως
«πατερούλης» στις ομάδες και το
εμφάνισε πολλές φορές με δηλώσεις του, «θάνατος» κ.λπ. Ο Πορτογάλος Πάουλο Σόουζα, δύο φορές
πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γιουβέντους και την Ντόρτμουντ πριν
έρθει στον Παναθηναϊκό, δεν αισθανόταν «παιδί», αλλά επαγγελματίας, και αγνοούσε τις «πατρικές»
συμβουλές του Αναστασιάδη στα
αποδυτήρια. Και θυμόμαστε τις προσβλητικές ατάκες «δεν μπορεί το παλικάρι» και άλλα τέτοια.
Ο Αναστασιάδης αυτοπροσδιορίζεται ως «professor» του ποδοσφαίρου, πετώντας διάφορες ποδοσφαιρικές ασυναρτησίες, εν είδει
βαθυστόχαστου προβληματισμού.
«Με μένα, θα τα δείτε όλα». Τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο νεολογισμός;
Ο… Θεός κι η ψυχή του. Επίσης, «δεν
υπάρχουν θέσεις στο ποδόσφαιρο,
δεν υπάρχουν εξάρια, εννιάρια, δεκάρια». Αν αυτό δεν είναι εξυπνακισμός, τότε τι είναι; Τι θα πει ότι δεν
υπάρχουν θέσεις; Η ερώτηση έγινε
με αφορμή τη γενική παραδοχή ότι η
Εθνική δεν διαθέτει παίκτες για την
πλάγια γραμμή, με συνέπεια ν’ αναγκάζεται ο Αναστασιάδης, όπως κι

Ο

Απών από
τα σεμινάρια
Ο Άγγελος Αναστασιάδης, που πάντα αυτοαναγορεύεται κάτι σαν
«ιδανικό» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ας ενημερώσει τους φιλάθλους, σε ποιο σεμινάριο Ευρωπαίων προπονητών συμμετείχε τα
τελευταία χρόνια. Όταν
το ποδόσφαιρο αλλάζει
μέρα με την ημέρα, ο Αναστασιάδης θεωρεί
τον εαυτόν του μέρος
των εξελίξεων αυτών;
Πού επιμορφώνεται τα
τελευταία χρόνια; Ελάχιστοι είναι οι Έλληνες
προπονητές που ξοδεύουν χρήματα για να είναι ενήμεροι τέτοιων εξελίξεων. Ο Στάικος
Βεργέτης, για να αναφέρουμε και ονόματα.
Ο Αναστόπουλος, παλιότερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι παρακμιακά
φολκλόρ και τίποτα περισσότερο. Ούτε ασχολούμαι με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή ιδεοληψίες του Άγγελου
Αναστασιάδη. Εδώ, μιλάμε μόνο για μπάλα.

ο Σκίμπε, να τοποθετεί εκεί παίκτες
όπως ο Μάνταλος και ο Πέλκας ή
ο Φορτούνης. Τα δυο μπακ, όποια
κι είναι αυτά, Τοροσίδης, Τσιαμίκας, Κούτρης, Γιαννούλης, Μπακάκης, Σταφυλίδης, έχουν τη δυνατότητα να παίζουν άριστα στην
πλάγια γραμμή. Πόσες κούρσες, ωστόσο, μπορούν να κάνουν κατά τη
διάρκεια ενός αγώνα; Δεν είναι υπεράνθρωποι να κάνουν περισσότερες από πέντε κατεβασιές ανά ημίχρονο. Συνήθως, τις μοιράζονται
με τους δυο πλάγιους μέσους, οι οποίοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν εκεί στην πλάγια γραμμή, παί-

ζοντας σε κλειστούς χώρους. Πώς,
λοιπόν, δεν υπάρχουν θέσεις στο
ποδόσφαιρο; Ακόμα και στο επαναστατικό «Total Football» του Άγιαξ
στη δεκαετία του ’70, θέσεις υπήρχαν. Ο Αναστασιάδης, ωστόσο, εντυπωσιάζει τα πλήθη με τέτοιες
δηλώσεις, εκπλήσσοντας το ίδιο το
ποδόσφαιρο με τα λεγόμενά του.
Η Εθνική χάνει από την Εσθονία,
ο Αναστασιάδης δίνει οδηγίες
«μην κάνεις κοντρόλ», όπως μας μετέφερε ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού καναλιού που μετέδιδε το
παιχνίδι. Εδώ, δεν υπάρχουν σχόλια.
Το κυριότερο: Μετά το παιχνίδι

με την Εσθονία, ο Αναστασιάδης
δηλώνει: «Έχω εμπιστοσύνη σ’ αυτά
τα παιδιά». Έχει, δηλαδή, εμπιστοσύνη σ’ αυτά τα «παιδιά», που κέρδισαν με αυτογκόλ τη Φινλανδία και
έχασαν από την Εσθονία. Τρελή παραδοξότητα. Μέχρι που ο εκ των
αρχηγών, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, έβαλε τα πράγματα στη
σωστή τους βάση. «Μπορεί, τελικά,
να μην μπορούμε κάτι παραπάνω».
Διότι είναι άλλο πράγμα η επικοινωνία και άλλο ο ρεαλισμός. Ο Άγγελος σιώπησε εμπρός στη δήλωση
αυτή του Παπασταθόπουλου, που
αγωνίζεται σε top επίπεδο χρόνια
τώρα στην Ευρώπη και πάντα ενσαρκώνει το πατριωτικό στοιχείο
μέσα του, όταν φορά τη γαλανόλευκη. Ρεαλισμός είναι η βάση της αισιοδοξίας και «οι παρηκμασμένες εποχές βρίσκουν την έκφρασή τους σε
παρηκμασμένους εκπροσώπους» τα
λόγια του Γεωργίου Σεφέρη…
Αυτές οι δηλώσεις του Παπασταθόπουλου σημαίνουν «θάνατος» για τις αρχές και αξίες του Άγγελου Αναστασιάδη. Θα το τολμήσει; Αν το ποδόσφαιρο είχε να επιλέξει μεταξύ τού «εγώ» του Άγγελου Αναστασιάδη και του «εγώ» του Παπασταθόπουλου, όσον
αφορά στη θεωρητικολογία του,
ποιον θα επέλεγε;

Ένας προφήτης,
μα τι προφήτης…

Ο Άγγελος Αναστασιάδης αυτοαναγορεύεται σε «professor»
του ποδοσφαίρου, μιλάει σαν Λουδοβίκος «εγώ ειμί» και συμπεριφέρεται σαν «πατερούλης» των διεθνών αποκαλώντας τους «παιδιά»,
την ώρα που ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος τον αντικρούει
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Σχέδιο εξώθησης Αναστασιάδη
στην παραίτηση απ’ την Εθνική
ργανωμένο σχέδιο σύγκρουσης με τον Άγγελο Αναστασιάδη βρίσκεται εδώ και μέρες
σε εξέλιξη. Φυσικά από ανθρώπους της ΕΠΟ που επιδιώκουν
τον εξαναγκασμό του 65χρονου
τεχνικού σε παραίτηση. Το σχέδιο εκπονήθηκε πριν από τους αγώνες της Εθνικής με Φινλανδία και Εσθονία, δηλαδή σχεδόν
ταυτόχρονα με την πρόσληψη
του νέου προπονητή, και η εφαρμογή του άρχισε από την
πρώτη συγκέντρωση των διεθνών υπό τις οδηγίες του Αναστασιάδη.
Αφορμή φαίνεται ότι αποτέλεσε
η άρνηση του έμπειρου προπονητή
να μένουν σύμβουλοι της Ομοσπονδίας στο ξενοδοχείο με τις αποστολές της Εθνικής. Σύμφωνα με όσα
γνωρίζουμε εμείς, ως καλά πληροφορημένες πηγές, όμως, η πραγματική αιτία εντοπίζεται στην επιθυμία
κάποιων συμβούλων να προσλάβουν στην ανδρική ομάδα τον δικό
τους εκλεκτό. Όπως έπραξαν και
στις μικρότερες ηλικίες. Το καλοκαίρι έγινε ξεκαθάρισμα στους πάγκους
των εθνικών ομάδων σε όλα τα επίπεδα, με εξαίρεση την Ανδρών.
Ουσιαστικά πρόκειται για το σχέδιο που είχε δρομολογηθεί από την
εποχή που επεκτάθηκε η συνεργασία της ΕΠΟ και του Μίκαελ Σκίμπε. Είχε ως χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το τέλος των αγώνων στη
Nation League. Τους αιφνιδίασε, όμως, όλους ο Ευάγγελος Γραμμένος με την ξαφνική απόφασή του
για απόλυση του Γερμανού και ταυτόχρονη πρόσληψη του Αναστασιάδη, ο οποίος ουσιαστικά προσλήφθηκε πριν απολυθεί ο Σκίμπε.

Ο

Πρώτα βρέθηκε ο αντικαταστάτης
και μετά έφυγε ο Γερμανός.

Σοκ, αλλά και
αναδιοργάνωση
Η εμφάνιση του Ευάγγελου Γραμμένου στη Θεσσαλονίκη και η εισήγηση για πρόσληψη του 65χρονου
Μακεδόνα σόκαρε τους πάντες, αλλά για την αποφυγή της ρήξης έκαναν το χατίρι στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Από την ίδια στιγμή, όμως, υπήρξε ανασυγκρότηση. Αναδιοργανώθηκαν και άρχισαν να αναζητούν
μεθοδολογία για να υποχρεώσουν
τον Αναστασιάδη να τα βροντήξει
και να φύγει. Με το επιχείρημα ότι
«είναι ζοχάδας και κάποια στιγμή θα
εκραγεί».
Το τρομερό της υπόθεσης είναι
ότι η προοπτική απομάκρυνσης του
νυν ομοσπονδιακού προπονητή ένωσε όχι μόνο συμβούλους και από
τα δύο μπλοκ, δηλαδή του Βορρά
και του Νότου. Από τη μία πλευρά
εμφανίζεται ένας νησιώτης και από
την άλλη ένα ενεργό μέλος της Τεχνικής Επιτροπής.
Ο πρώτος τηλεφωνεί σε συμβούλους της ΕΠΟ και κατηγορεί τον Αναστασιάδη και τον στενό συνεργάτη του, Άγγελο Μπασινά, ότι
θέλουν να κάνουν την εθνική ομάδα
τσιφλίκι τους, ενώ ο δεύτερος στην
τελευταία προπόνηση δημιούργησε
επεισόδιο στα αποδυτήρια σε βάρος
τού άλλοτε πρωταθλητή Ευρώπης.
Ο ίδιος παράγοντας, μάλιστα, φέρεται να τράβηξε τις φωτογραφίες του
Αναστασιάδη να μιλάει στο κινητό
την ώρα της προπόνησης, αλλά και
κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στιγμιότυπα που μοίρασε σε αρκετούς
συμβούλους για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του.

Η ήττα από την Εσθονία και οι δικαιολογημένες αντιδράσεις από φιλάθλους και δημοσιογράφους ήταν
βούτυρο στο ψωμί των εχθρών του
έμπειρου προπονητή μέσα στην Ομοσπονδία. Βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να διαδίδουν δεξιά κι αριστερά ότι πρέπει να «δέσουν χειροπόδαρα» τον Αναστασιάδη και να
μην του αφήσουν την εθνική ομάδα
ανεξέλεγκτη στα χέρια του γιατί θα
την καταστρέψει και η ευθύνη θα
καταλογιστεί στους ίδιους.
Ευελπιστούν ότι με αυτό τον τρόπο, όπως προαναφέραμε, θα εκνευρίσουν τον 65χρονο τεχνικό και θα
τον υποχρεώσουν σε έναν συμβιβασμό αποχώρησης με χαμηλή αποζημίωση. Αξιοσημείωτο είναι ότι με
άγνωστους τρόπους έχουν μπλοκάρει την υπογραφή των συμβολαίων
των υπολοίπων συνεργατών του
προπονητή της Εθνικής, ώστε να αποφύγουν την αποζημίωση σε αυτούς. Οι δυο βοηθοί του Αναστασιάδη, ο Μπασινάς και ο νέος γιατρός δεν έχουν υπογράψει ακόμη
συμβόλαια(!).
Οι πρωταγωνιστές του σχεδίου
θεωρούν ότι εάν καταφέρουν να οδηγήσουν τον προπονητή σε παραίτηση μέχρι τέλους του χρόνου, τότε
θα έχουν όλο τον καιρό για να
βρουν τον αντικαταστάτη του για
τους αγώνες του Euro τον Μάρτιο.
Χαρακτηριστικό της ετοιμότητάς
τους είναι ότι ενώ ο Γραμμένος είχε
δώσει τα χέρια με τον Αναστασιάδη κάποιοι από τους συμβούλους
είχαν ανοικτή γραμμή με εταιρείες
μάνατζερ για προπονητή και κάποια
ονόματα είχαν δει τότε το φως της
δημοσιότητας προς κατάπληξη όλων. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και τώρα δίνεται

ανεπίσημα σε ατζέντηδες η διαβεβαίωση ότι ο 65χρονος κόουτς μετράει μέρες και θα πρέπει να είναι
έτοιμοι για προτάσεις.
Ο αριθμός των συμβούλων που
έχουν συσπειρωθεί σε αυτή την προσπάθεια εκδίωξης του Αναστασιάδη από την Εθνική θεωρείται ότι αποτελεί αυτήν τη στιγμή την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι επικεφαλής διαδίδουν ότι έχουν
μαζί τους όλους τους συμβούλους
της ΑΕΚ πλην του Παναγιώτη Δημητρίου, δηλαδή σύνολο πέντε, και
τέσσερις από το μπλοκ του ΠΑΟΚ.
Συνολικά εννέα σε σύνολο 17 συμβούλων, ενώ ποντάρουν ότι μπορούν να αποσπάσουν και τους συμβούλους του Ολυμπιακού.
Παραμένει άγνωστο το πώς θα
αντιδράσει ο Γραμμένος, ο οποίος
παρακολουθεί ψύχραιμα την κατάσταση και γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έχει
χρεωθεί προσωπικά τον Αναστασιάδη και αντιλαμβάνεται ότι τα βέλη της ομάδας των συμβούλων που
επιθυμούν την εκδίωξη του προπονητή αγγίζουν και τον ίδιο. Επίσης,
έχει πλήρη εικόνα των συζητήσεων
που γίνονται αυτές τις ημέρες πίσω
από την πλάτη του για τον Ομοσπονδιακό τεχνικό και ξέρει πολύ
καλά πως κάποια από τα τηλεφωνήματα συμβούλων που δέχεται ο ίδιος για υποτιθέμενη διαφωνία
τους και οι αναφορές σε ορισμένες «γραφικούρες» του προπονητή
έχουν ουσιαστικά άλλη σκοπιμότητα. Ο Γραμμένος θεωρεί ότι μπορεί
να ελέγξει και να εκμηδενίσει την κίνηση σε βάρος του Αναστασιάδη,
αλλά, όπως θα έλεγε και ο στόχος
των παραγόντων, «κοντός ψαλμός
αλληλούια».
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Του Νίκου
Συνοδινού
ριν από την έναρξη
του
πρωταθλήματος, δεν ήταν
λίγοι αυτοί που εκτιμούσαν
πως ο Παναθηναϊκός μπορούσε να μπλέξει σε περιπέτειες. Το
μειονέκτημα των μείον έξι βαθμών που τον συνόδευε, σε συνδυασμό με το χαμηλό μπάτζετ
και τους περιορισμούς της UEFA
για την απόκτηση ξένων ποδοσφαιριστών, λειτούργησαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει αγωνία για τον τελικό αριθμό
των ομάδων που θα υποβιβαστούν. Τρεις, τέσσερις, μπαράζ;
Πριν μπουν οι μπέμπηδες του
Γιώργου Δώνη στον αγωνιστικό
χώρο για την πρεμιέρα στην Ξάνθη,
είχαν βγει τα κομπιουτεράκια. Τρεις
στη Super League 2 κι ένας ακόμη
σε διαδικασία μπαράζ με τον δευτεραθλητή της Football League. Με
το καλημέρα άρχισαν να βγαίνουν
οι… υποψήφιοι. Μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είναι ανάμεσά τους;
Ο Μίμης Δομάζος, ο «στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου,
δίνει τις δικές του απαντήσεις κι εκτιμήσεις για το σήμερα και το αύριο του Παναθηναϊκού, αλλά και την
εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο για πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών,
δεν μασάει τα λόγια του και μιλά με
σιγουριά για την επαλήθευση των
εκτιμήσεών του.
«Δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνέψει ο Παναθηναϊκός. Είναι τέτοιο
το μέγεθός του, που μόνο με τη φανέλα μπορεί να κερδίζει. Ούτε ως αστείο δεν το δέχομαι και ας είχε τους
μείον έξι βαθμούς. Εξάλλου, το ελληνικό πρωτάθλημα δεν λέει και τίποτα. Δεν υπάρχει ομάδα πολύ ισχυρή.
Γι’ αυτό και ο Παναθηναϊκός μπορεί
να πάει ακόμη πιο ψηλά».
• Σε ποια θέση έχει τη δυνατότητα να βρεθεί, δηλαδή;
«Θεωρώ πως μπορεί να παλέψει για
την τρίτη θέση. Αν δεν είχε το μειονέκτημα της αφαίρεσης βαθμών, ο
Παναθηναϊκός θα χτύπαγε πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνε
στο τέλος, αλλά θα το διεκδικούσε.
Και την περασμένη σεζόν η ομάδα με
αρκετά νέα παιδιά πήγε πολύ καλά.
Φέτος όμως δείχνει ακόμη καλύτερο
πρόσωπο, γιατί χτυπάει και τα εκτός
έδρας παιχνίδια. Τα παιδιά γνωρίζουν
καλά τι σημαίνει Παναθηναϊκός και
ποιο είναι το βάρος της φανέλας του.
Για τη μέχρι τώρα πορεία βοήθησε
και το πρόγραμμα που ήταν βατό
στην αρχή. Η νίκη στην Ξάνθη δεν ήταν έκπληξη. Σίγουρα είναι δύσκολη
έδρα, αλλά θεωρώ πως δεν έχει τη
δυναμική της περσινής ομάδας και

Π

«Ο Άγιαξ
είχε… ανεμοστρόβιλους»
Ο Μίμης Δομάζος κλήθηκε να συγκρίνει τη δική του ποδοσφαιρική εποχή με τη σημερινή.
«Εμείς ζούσαμε για το ποδόσφαιρο, δεν ζούσαμε
από το ποδόσφαιρο. Ήταν
το μεράκι μας. Δεν είχαμε
γιατρούς, νερό να κάνουμε μπάνιο, αλλά περίσσευε το ταλέντο και η
διάθεση. Σήμερα, αν βγάλουμε τον Μέσι και τον
Ρονάλντο, δεν ξεχωρίζει
κάποιος παίκτης. Όλοι οι
άλλοι που θεωρούνται
καλοί, είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχει Μπεκενμπάουερ, Ντι Στέφανο, Κρόιφ, Ριβέρα, Πούσκας. Δεν υπάρχουν ανίκητες ομάδες, όπως εκείνος ο Άγιαξ που αντιμετωπίσαμε στον τελικό του
Κυπέλλου πρωταθλητριών το 1971. Είχε παίκτες… ανεμοστρόβιλους.
Γύριζαν παντού. Μόνο ο
τερματοφύλακας δεν άλλαζε θέσεις. Ο μεγάλος
προπονητής Ρίνους Μίχελς είχε βάλει τη σφραγίδα του που την ακολούθησε πιστά ο Ρουμάνος
διάδοχός του Στέφαν Κόβατς. Ο μεγάλος προπονητής βρήκε τα εργαλεία
κι εφάρμοσε το σύστημα.
Έτσι έγιναν τα ποδοσφαιρικά θαύματα».

Ο Μίμης Δομάζος μιλά για τον Παναθηναϊκό και
το ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρεί πως το «τριφύλλι» με
τους μπέμπηδες του Δώνη μπορεί να μπει στην τριάδα.
Στέλνει μήνυμα στους μικρούς να μην πάρουν τα μυαλά τους
αέρα από τους μάνατζερ, γιατί τότε θα δουν την άλλη πλευρά
του νομίσματος. Δεν αποκλείει τίποτα από αυτόν τον Ατρόμητο,
ξεχωρίζει τον Άρη στο πρωτάθλημα, εύχεται να το πάρει ο
ΠΑΟΚ, βλέπει ότι από τον Ολυμπιακό λείπει ο φορ, ενώ η ΑΕΚ
λύγισε στην κούραση των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.
Ζητά… προστασία των Ελλήνων διαιτητών και θεωρεί
πως το VAR θα συμβάλει στην αξιοπιστία.
Ο «στρατηγός» στην εκ βαθέων συνέντευξή του μιλά
για την Εθνική, τον Αναστασιάδη και τα… δικά του χρόνια

«Θα χτυπούσε
πρωτάθλημα
ο ΠΑΟ, αν δεν είχε
τους μείον έξι»
ως εκ τούτου ο Παναθηναϊκός μπορούσε και πήρε τη νίκη».

Είναι οικογένεια
• Ποια χαρακτηριστικά έχει ο
Παναθηναϊκός της τρέχουσας
περιόδου;
«Διαθέτει καλή ψυχολογία. Οι παίκτες είναι μια οικογένεια. Κάθε Κυριακή δίνουν τον καλύτερο εαυτό
τους. Δεν ξεχωρίζουν παιχνίδια, παίζουν ομαδικά και καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, αντιμετωπίζοντας ό-

λους τους αγώνες ως ντέρμπι. Δεν
είδαν κανέναν με υπεροψία. Μάχονται, τρέχουν, παλεύουν, ιδρώνουν
και τ’ αποτελέσματα έρχονται. Αν κάνουν το λάθος βέβαια κι εφησυχάσουν, υπάρχει κίνδυνος να δουν και
την άλλη πλευρά του νομίσματος. Αν
πουν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι
τόσο μεγάλος που αποδείχθηκε ότι
παίρνει τα παιχνίδια, και… κόψουν ταχύτητα, τότε θα έχουν ανώμαλη προσγείωση. Πάντως ακόμη και στα
ντέρμπι που ακολούθησαν έδειξαν ό-

τι βλέπουν στα μάτια τον αντίπαλο.
Με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ίσως δεν
έκαναν τόσο καλή εμφάνιση, οπότε
ήλθε η μοναδική ήττα, αλλά κόντρα
στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό τα κατάφεραν περίφημα».
• Στο τελευταίο ντέρμπι με τον
Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη»,
ο Παναθηναϊκός δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις…
«Κακώς κλείστηκε η ομάδα. Αν συνέχιζε με τον ίδιο τρόπο, θα έβαζε και
άλλα γκολ, ειδικά όταν ο Ολυμπιακός
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ανοίχτηκε και δημιουργήθηκαν κενά
στην άμυνά του. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν με σέντρες όταν ο Παναθηναϊκός
είχε τρεις σέντερ μπακ. Πώς θα έβαζαν γκολ; Εκεί ήταν το λάθος τους.
Δεν μου άρεσε το ντέρμπι. Είχε λίγες
καλές φάσεις. Μπορεί να έληγε 0-0,
αλλά να παιζόταν ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Το
θετικό είναι πως δεν υπήρξαν εντάσεις κι επεισόδια».
• Ο Γιώργος Δώνης έχει το μαγικό ραβδάκι και αναμόρφωσε
αγωνιστικά τον Παναθηναϊκό
προς το καλύτερο;
«Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Ο
Δώνης είναι δικό μου παιδί, εγώ τον
έχω βγάλει. Όταν ήταν στην ηλικία
των παιδιών που διαχειρίζεται σήμερα εκείνος, είχε έρθει στην Παιανία.
Εκείνη την εποχή, μου είχε ζητήσει ο
Γιώργος Βαρδινογιάννης να αξιολογώ παίκτες. Τον δοκίμασα για 10 λεπτά και ζήτησα να τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Είπα στον Βαρδινογιάννη ότι πρέπει να τον προσέξουμε. Ξέρει καλά λοιπόν να διαχειρίζεται μικρές ηλικίες, αλλά και τι εστί Παναθηναϊκός. Έχει περάσει ο ίδιος από
αυτές τις διαδικασίες. Αυτό που έβγαλε τότε ο Γιώργος, το βγάζουν σήμερα οι παίκτες του. Μελετούν τους
αντιπάλους, έχουν σχέδιο και τους αντιμετωπίζουν όπως πρέπει. Ως Έλληνας διαχειρίζεται καλύτερα τους
μικρούς. Είμαι σαφέστατα υπέρ των
Ελλήνων προπονητών, καθώς οι ξένοι που έρχονται πλέον δεν είναι και

τόσο καλοί. Υπάρχουν βέβαια και οι
εξαιρέσεις.
»Στα χρόνια μου, πολύ σπουδαίος
ήταν ο Στέφαν Μπόμπεκ που έφερε
στην Ελλάδα (από την Παρτιζάν) το
σύστημα 4-3-3. Οι μπακ γίνονταν κυνηγοί. Είπε μια μέρα στον Καμάρα ότι
θα βάλει 5-6 γκολ τη σεζόν. Ο Αριστείδης έβαζε στοίχημα ότι αυτό δεν
μπορούσε να γίνει. Πέτυχε 9-10 τελικά. Τι να πούμε για τον Φέρεντς
Πούσκας; Αλλά οι ξένοι που έρχονται
να κάνουν τη διαφορά».

«Εύκολο ν’ ανέβεις»
• Οι μπέμπηδες του Παναθηναϊκού μπορούν ν’ αντέξουν τα
μεγάλα ύψη;
«Υπάρχουν νεαροί που παίζουν πολύ
καλά. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί
θα τους κάνω κακό. Κάθε αγωνιστική πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο
ζήλο και να μην πάρουν τα μυαλά
τους αέρα από τις επιτυχίες. Είναι και
οι μάνατζερ που τους τα… φουσκώνουν. Για να φθάσεις ψηλά, είναι εύκολο. Για να παραμείνεις εκεί όμως,
έχει μεγάλες δυσκολίες. Μεγάλος είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει διάρκεια. Είναι ευτύχημα για τον Παναθηναϊκό που γίνεται καλή δουλειά στις
ακαδημίες και βγαίνουν καλοί παίκτες. Δυστυχώς, άλλες ομάδες που
ενδιαφέρονται μόνο για το πρωτάθλημα έχουν τη νοοτροπία να μη βλέπουν πίσω τη βάση τους, αλλά μόνο
μπροστά. Σε μεταγραφές έτοιμων
παικτών και τη διαχείρισή τους. Κι ό-

μως, πίσω μπορεί να υπάρχουν διαμαντάκια. Αν παίζουν αυτά τα παιδιά,
τότε θ’ ανέβει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν χρησιμοποιούνται ξένοι,
τότε δεν θα έχουμε κι εθνική ομάδα».
• Με τον Άγγελο Αναστασιάδη,
έναν Έλληνα προπονητή ξανά
μετά από 17 χρόνια, η Εθνική ομάδα μπορεί να επιστρέψει στις
επιτυχίες;
«Ο Άγγελος είναι καλός προπονητής
και σωστός άνθρωπος. Με τα λόγια
του ξέρει να εμψυχώνει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γνωρίζει καλά
το έμψυχο δυναμικό που θα κληθεί
να διαχειριστεί. Δεν ήλθε στην Εθνική
ομάδα να κάνει πειράματα. Για να έχει
αποτέλεσμα, βέβαια η προσπάθειά
του χρειάζεται οργάνωση. Υπομονή
χρειάζεται και δουλειά».
• Η ομάδα που κατέκτησε το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το
2004 στην Πορτογαλία, λέγεται
πως στηρίχτηκε σε μια καλή
φουρνιά παικτών που έπαιζαν
από μικροί μαζί στις εθνικές ομάδες και αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία.
«Καλή φουρνιά παικτών υπάρχει και
τώρα. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχει καλέσει ακόμη ο Άγγελος. Το είπε
και ο ίδιος πως θα πάρει και άλλα νέα
παιδιά. Γιατί να μη φθάσουμε σε νέα
μεγάλη επιτυχία λοιπόν;»
• Στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα. Θα κόψει
πρώτος το νήμα;
«Είναι καλό για ένα πρωτάθλημα να

μη μονοπωλεί
τους τίτλους μια
ομάδα. Ακόμη είναι
νωρίς. Δεν τελείωσε τίποτα. Θα υπάρχουν εκπλήξεις στον δεύτερο γύρο.
Αν τα καταφέρει στα ντέρμπι,
θα έχει το πάνω χέρι. Απέναντι
στους δυνατούς είχε και τύχη.
Μακάρι να το πάρει ο ΠΑΟΚ το
πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια.
Γιατί όχι; Βλέπω ότι ο Ατρόμητος κάνει
αξιοθαύμαστη πορεία. Μόνο από τον
ΠΑΟΚ έχασε. Δεν είναι ακατόρθωτο
να χτυπήσει τον τίτλο. Κέρδισε την
πρωταθλήτρια ΑΕΚ εκτός έδρας. Αν
κερδίσει και τον Ολυμπιακό, γιατί να
το αποκλείσουμε; Όταν δεν έχεις απώλειες και είσαι στο γκρουπ των
πρωτοπόρων, όλα μπορεί να γίνουν. Ο
Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα. Έχει καλούς παίκτες, αλλά δεν αρκεί αυτό.
Δεν έχει σέντερ φορ. Πήρε πολλούς
παίκτες, αλλά για να δέσουν αυτοί θα
χρειαστεί χρόνος. Η ΑΕΚ στην αρχή έβγαλε καλή εικόνα. Δεν μπόρεσε όμως
μαζί με την Ευρώπη ν’ αντεπεξέλθει
στις υποχρεώσεις της. Είναι κουρασμένη. Όταν δίνεις τρία ματς σε 15 μέρες, είναι λογικό να στραβοπατάς».

«Ξεχωρίζω τον Άρη»
• Υπάρχει κάποια ομάδα που έχετε ξεχωρίσει μέχρι τώρα;
«Ο Άρης. Είναι πολύ καλός και θα
προχωρήσει. Του λείπει ο γκολτζής.
Μ’ έχει ενθουσιάσει όμως. Κόντρα
στον ΠΑΟΚ μπορεί να έχασε, αλλά ήταν πολύ καλός. Διαθέτει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιεί. Θα πάει καλύτερα. Πέρα από τον Άρη και
τον Ατρόμητο, δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που να έχει ξεχωρίσει. Την
περασμένη σεζόν στην πρώτη επτάδα ήταν καλύτερες οι ομάδες. Όσον
αφορά τη μάχη της παραμονής, βλέπω ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα κινδυνεύσει. Ο Απόλλων Σμύρνης χρειάζεται πολλή δουλειά. Η Λαμία θα δώσει
μάχη, όπως και ο Λεβαδειακός. Ο ΟΦΗ τώρα αρχίζει να παίρνει μπροστά
με την αλλαγή της διοίκησης».
• Η διαιτησία είναι ένα πολύ
ευαίσθητο κομμάτι. Είδαμε ΚΕΔ
αποτελούμενη από ξένους διαιτητές και μετάκληση ξένων για
να διευθύνουν τα ντέρμπι. Είναι
τελικά καλύτεροι από τους Έλληνες;
«Λάθη κάνουν και οι ξένοι. Αν είχαν τα
δικά τους σφυρίγματα δικοί μας διαιτητές, θα τους είχαν… σκοτώσει. Τους
Έλληνες τους έχουμε πάρει από κακό
μάτι. Μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθη. Ο
διαιτητής προσφέρει μια εύκολη δικαιολογία, στον παράγοντα, τον προπονητή, τον ποδοσφαιριστή για τη δική του αποτυχία. Μήπως δεν βλέπουμε στο εξωτερικό τι λάθη κάνουν οι
ξένοι διαιτητές; Η καθιέρωση του VAR
θα ενισχύσει την αξιοπιστία της διαιτησίας. Θα έχει θετικό αντίκτυπο».

«Εύκολο
να είσαι
σήμερα
στον ΠΑΟ»
Η έλλειψη πίεσης στον
σημερινό Παναθηναϊκό
αποτελεί για τον Μίμη
Δομάζο πυλώνα, ώστε
να στηριχτεί σε γερές
βάσεις το νέο
οικοδόμημα.
«Οι παίκτες δεν έχουν την
αγωνία αν πάρουν το
πρωτάθλημα. Παίζουν
και ό,τι τους βγει. Εμάς,
όταν φέρναμε μια ισοπαλία, μας… κυνηγούσε ο
κόσμος. Αν δεν κάνεις
πρωταθλητισμό, παίζεις
με άλλον αέρα. Ο Ουζουνίδης πέρυσι ήταν εξαιρετικός στον Παναθηναϊκό.
Φέτος που με την ΑΕΚ
πρέπει να διεκδικήσει το
πρωτάθλημα, αισθάνεται
άλλο βάρος. Είναι δύσκολο να ισορροπήσεις. Στην
πρώτη αποτυχία έρχεται
η γκρίνια. Στον Παναθηναϊκό, έχανε πέντε ματς
και τον χειροκροτούσαν.
Είναι εύκολο στις σημερινές συνθήκες να είσαι
προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν έχεις πίεση
και, όταν προχωράς, όλοι
λένε τα καλύτερα λόγια
για σένα».
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Εγκλωβίστηκε ο Λασκαράκης
Έχει κάνει πολλούς εχθρούς στην ΕΠΟ ο Περικλής
Λασκαράκης και το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να
αλλάξει τακτική. Ο ταμίας της Ομοσπονδίας ουδέποτε
έκρυψε τις αρχηγικές τάσεις του και επένδυσε στην
απογοήτευση που έβγαζε ο Ευάγγελος Γραμμένος και
στις τάσεις φυγής που εμφάνιζε μέχρι πριν από τέσσερις μήνες. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όμως, αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει! Κάτι σαν
τον Μπρους Γουίλις ένα πράγμα! Μοιραία ο Λασκαράκης προσγειώθηκε ανώμαλα στο έδαφος.

Στο μεσοδιάστημα, ο Βολιώτης παράγοντας δημιούργησε και αντιπάθειες. Ο πρώτος που βρέθηκε απέναντί του ήταν ο Αστέριος Αντωνίου. Ένας από τους πλέον σοβαρούς στην ΕΠΟ που απηύδησε με τα καμώματα του Λασκαράκη και έτσι προσέγγισε τον Κώστα
Βρακά, άλλον εκκολαπτόμενο πόλο εξουσίας. Με τον
ταμία τα λέει πλέον καλά μόνο ο Νίκος Βακάλης. Ο
Σαμιώτης, άλλωστε, νοιάζεται απλά για τη διατήρησή
του στη θέση του αναπληρωτή προέδρου, ώστε να
συνεχίσει να απολαμβάνει τα προνόμια.

Βρακάς - Μπασινάς στα χαρακώματα

Στο bras de fer με τον Κώστα Τσάνα
βγήκε νικητής! Τον Μίκαελ Σκίμπε κατάφερε και τον ξεφορτώθηκε! Από τον
Ζήση Βρύζα γλίτωσε ο Κώστας Βρακάς. Αν δεν του χαλούσε την αισθητική,
κατά πώς λέει, ο Άγγελος Αναστασιάδης, τότε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου θα αισθανόταν πασάς στα Γιάννενα.
Με τον νυν Ομοσπονδιακό τεχνικό
προσπάθησε να ξεμπερδέψει άμεσα. Διακίνησε τη φωτογραφία του Αναστασιάδη που μιλούσε στο κινητό την ώρα του
αγώνα Ελλάδας - Εσθονίας. Με συνοπτικές διαδικασίες θέλησε να τελειώσει τη
συνεργασία τους, αν και είχε ψηφίσει και
με τα δύο χέρια την πρόταση του Ευάγγελου Γραμμένου για πρόσληψη του
65χρονου προπονητή.
Μόνο που ο Βρακάς λογάριαζε χωρίς τον Άγγελο Μπασινά. Ο άλλοτε
πρωταθλητής Ευρώπης ζήτησε ορθά-κο-

φτά από τον Γιαννιώτη, αλλά και από
τους άλλους παράγοντες να μείνουν μακριά από την Εθνική. Πέρα από το περιστατικό με το κινητό, ο Μπασινάς είχε
μάθει και άλλα πράγματα από το πρόσφατο παρελθόν και ξεκαθάρισε εξ αρχής ότι δεν ήθελε να επαναληφθούν.
Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, ο Μίκαελ Σκίμπε έφτασε στα όρια της έκρηξης και δεν έκανε τεχνική ανάλυση των
«μαγυάρων» επειδή δεν έφευγε ο Βρακάς από την αίθουσα. Χρειάστηκε η επιστράτευση του Ζήση Βρύζα για να πειστεί με τα ζόρια και χίλια παρακάλια ο επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής. Ήταν
από τις λίγες περιπτώσεις που ο άλλοτε
διεθνής φορ κατάφερε και βγήκε κερδισμένος στις άτυπες μονομαχίες του με
τον Βρακά. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις νικητής βγήκε ο Γιαννιώτης.
Ο Μπασινάς, όμως, δεν έχει φαβορίτες, αλλά «καρύδια», όπως ήδη σχολιά-

ζουν κάποιοι στα αποδυτήρια της Εθνικής. Γι’ αυτό και στις πρώτες επαφές του
με τον Βρακά φρόντισε να λέει 10 όταν
ο σύμβουλος της ΕΠΟ του έλεγε μία. Η
συνεργασία τους θεωρείται ήδη απίθανη και μένει να μάθουμε τον χρόνο της
συνύπαρξής τους.
Με τον θεσμικό ρόλο του, άλλωστε, ο
Βρακάς έχει κάθε δικαίωμα να απαιτήσει την παρουσία του στις εκδηλώσεις
της Εθνικής. Από ’κεί και πέρα, η μπάλα
θα περάσει στο τερέν του Ευάγγελου
Γραμμένου, ο οποίος θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στον στενό συνεργάτη του
και τον εκλεκτό του Ιβάν Σαββίδη για
την Εθνική ομάδα. Διότι είπαμε ότι η συνεργασία τους καθίσταται ήδη απίθανη.
Η συνύπαρξή τους επίσης. Άρα, αν τραβήξει το σχοινί ο Βρακάς, στον Μπασινά μένει μόνο η αποχώρηση. Εκτός και
αν λύσει, όπως προαναφέραμε, το πρόβλημα ο πρόεδρος της ΕΠΟ.

Πικραμένος
αλλά
«σταθερός»
ο Δημητρίου
Σύμφωνα με ψιθύρους, ολοένα και
πιο κοντά στο μπλοκ του Βορρά
βρίσκεται ο Παναγιώτης Δημητρίου, όπως ψιθυρίζεται στο πάρκο
Γουδή. Εντάξει, ο πρόεδρος της
ΕΠΣ Αθήνας έχει λειτουργήσει στο
παρελθόν σαν τη μελισσούλα που
γυρίζει από λουλούδι σε λουλούδι, αλλά το έπραττε κυρίως στην
καθημερινότητά του. Όχι στις προσεγγίσεις του ως παράγοντας.
Φαίνεται, όμως, ότι κάτι έχει σπάσει μέσα του. Εδώ που τα λέμε, όταν ο επικεφαλής της αρχαιότερης
και μεγαλύτερης Ποδοσφαιρικής
Ένωσης βλέπει άλλους με λιγοστά
σωματεία στη δύναμή τους να
φτάνουν μέχρι τις παρυφές της
προεδρίας στην ΕΠΟ, φυσιολογικά βγάζει παράπονο. Γι’ αυτό και
ακούστηκε έντονα στην πιάτσα
πως σκόπευε να στείλει ένα γράμμα με περιεχόμενο: «Ξεχάστε με εμένα. Κρατήστε τον Βακάλη και τον
Παπαχρήστο». Μόνο που τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει και
Παναγιώτης –πικραμένος μεν– παραμένει σταθερός στην πλευρά
που έχει επιλέξει.
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Δικαστικό ενδιαφέρον για τα φιλικά της Εθνικής
Μια ενδιαφέρουσα ιστορία αναμένεται να απασχολήσει σύντομα τις δικαστικές αρχές.
Σύμβουλος της ΕΠΟ φέρεται να είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε απευθείας συναλλαγές με εταιρείες μάνατζερ για το κλείσιμο φιλικών αγώνων της εθνικής ομάδας. Αγώνες
που διεξήχθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στο εξωτερικό.
Τα έφερνε από εδώ, τα έφερνε από εκεί, και
έπαιρνε τη συναίνεση των υπολοίπων. Σχεδόν
είχε λάβει εν λευκώ εξουσιοδότηση.
Ο τρόπος που χειρίστηκε τα θέματα είτε από
λάθη του είτε για κάποιον άλλο λόγο είχε σαν
αποτέλεσμα τα γραφεία να κοροϊδέψουν την
ΕΠΟ και να τη φεσώσουν.
Ουδείς γνωρίζει εάν κάποιος τα τσέπωσε σε

Οι ψήφοι
και ο πρόεδρος
Μεγάλες φουρτούνες φέρνει η
Super League 2 στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε διοικητικό επίπεδο. Δεδομένο θεωρείται ότι η
νέα κατηγορία θα πάει υπό τη σκέπη της Super League, καθώς δεν….
αφήνεται κανένα περιθώριο στη
Football League να πάρει τη λάμψη του δεύτερου τη τάξει αλλά ισχυρού επαγγελματικού πρωταθλήματος.
Θα έχουν ψήφο στη γενική συνέλευση της ΕΠΟ οι 12 της Super
League 2; Αν ναι, η δύναμη της κατηγορίας μπορεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο. Οι έμπειροι παράγοντες είναι δεδομένο πως θα επιδείξουν ενδιαφέρον προς αυτή την
κατεύθυνση. Πρώτος απ’ όλους ο
Βασίλης Γκαγκάτσης, που ωστόσο
έχει μπροστά του και τα δικαστικά
βάρη, τα οποία η Πολιτεία κάνει ότι δεν βλέπει. Ο Λεωνίδας Λεουτσάκος θεωρείται λογικό να θέλει
να είναι ο συνεχιστής της κατηγορίας που στον μεγαλύτερο βαθμό
θα στελεχώνεται από τις ομάδες
που έχει τώρα στη Football
League. Από ’κεί και πέρα, έμπειροι παράγοντες που έχουν θητεύσει σε ισχυρά διοικητικά πόστα θα
επιδιώξουν να κάνουν παιχνίδι. Ανάμεσά τους ο Σπύρος Καλογιάννης, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο
πως η Κέρκυρα θα συμμετάσχει
στη νέα κατηγορία. Όσον αφορά
τη Football League που μετατρέπεται σε τρίτη κατηγορία, ποιος θ’
ασχοληθεί μαζί της; Θα μετατραπεί ακόμη σε πιο φτωχό συγγενή.

αυτή την ιστορία ή αν μοναδικοί κερδισμένοι
βγήκαν οι ατζέντηδες, προσωπικοί φίλοι του
συμβούλου.
Οι κακές γλώσσες πάντως λένε ότι οι ατζέντηδες που τα κονόμησαν, ως αντάλλαγμα έδωσαν άλλου είδους διευκολύνσεις στον σύμβουλο της Ομοσπονδίας. Πολύ μεγαλύτερης
αξίας από τα 20-30 χιλιάρικα της νόμιμης μίζας.
Η εντολή του Ευάγγελου Γραμμένου στη Νομική Υπηρεσία ήταν ξεκάθαρη. Ο πρόεδρος
της ΕΠΟ ήθελε να κλείσουν άρον-άρον την υπόθεση. Με όσον το δυνατόν λιγότερο κόστος
της Ομοσπονδίας, φυσικά. Ο Γραμμένος δεν
επιθυμεί αντιδικίες σε δικαστικές αίθουσες επειδή φοβάται ότι μπορεί να βγουν στη φόρα

και άσχημα πράγματα για την ΕΠΟ.
Κατά τα άλλα, στο πάρκο Γουδή νοιάζονται
για τις διαρροές και ετοιμάζονται να ανοίξουν
το θέμα στο Δ.Σ. Θα κοιτάζονται στα μάτια όταν θα συζητούν;

Ξεχασιάρης ο Δέδες προκαλεί εντάσεις
Λανθασμένους χειρισμούς στην υπόθεση της αδειοδότησης χρεώνουν
στον Αλέξη Δέδε οι σύμβουλοι της ΕΠΟ. Για λόγους που δεν είναι κατανοητοί στους συμβούλους και όχι μόνο, οι αρχικές θέσεις της Ομοσπονδίας, που είχαν συμφωνηθεί σε εσωτερική συνεδρίαση με τη συμμετοχή
του προέδρου, χάθηκαν στη διαδρομή προς τη Σούπερ Λίγκα.
Μάλιστα, στην κρίσιμη συνεδρίαση
του συνεταιρισμού αφέθηκε μόνος
του ο διευθυντής Αδειοδότησης,
Γιώργος Δημητρίου, αφού ο μόνιμος
αντιπρόσωπος της ΕΠΟ στη λίγκα, Αστέριος Αντωνίου, είχε προτιμήσει
ταξιδάκι αναψυχής στη Βιέννη και ο
Δέδες δεν μερίμνησε για την αντικα-

τάστασή του. Έτσι, πήγε μόνος του ο
Δημητρίου και εξελίχθηκε σε σάκο
του μποξ για τον Βασίλη Γκαγκάτση,
ο οποίος έκανε επίδειξη γνώσεων
στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των ομάδων.
Λίγες ημέρες αργότερα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, ο Γραμμένος ρώτησε τον Δέδε εάν συμφωνεί με τις
θέσεις της Λίγκας, κι αυτός απάντησε θετικά. Άποψη που υιοθέτησε ο
πρόεδρος της ΕΠΟ, με αποτέλεσμα
για πρώτη φορά να είναι τόσο χαλαροί οι κανονισμοί αδειοδότησης. Κυρίως, όμως, με συνέπεια να κινδυνεύει η ΕΠΟ να εκτεθεί στην ΟΥΕΦΑ και
τη ΦΙΦΑ.

Αν φωνάξεις…
Πυρ και μανία με την αντιμετώπιση του ΠΑΣ Γιάννινα από
τη διαιτησία είναι ο Γιώργος
Χριστοβασίλης. Ο πρόεδρος
της ΠΑΕ, προκειμένου να μπει
ένα φρένο στα σε βάρος τού ΠΑΣ διαιτητικά σφυρίγματα, επισκέφθηκε τον πρόεδρο της ΚΕΔ Βίτορ Μέλο
Περέιρα και του παρέδωσε βίντεο με τα λάθη σε βάρος της ομάδας του.
Η απάντηση του Περέιρα ήταν να ορίσει έναν… Γιαννιώτη παρατηρητή διαιτησίας, τον Κώστα Δάλλα, στο κυριακάτικο ματς του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Λεβαδειακό. Μόνο που τον πήραν χαμπάρι και άρχισε το άγριο κράξιμο. Οι Βοιωτοί δεν ανέχτηκαν να πάνε σαν πρόβατα σε σφαγή κι έθεσαν τις δικές τους ενστάσεις. Ο Περέιρα αναγκάστηκε ν’ αλλάξει τον Δάλλα με τον Γιώργο Λιόλιο από τη Λάρισα. Οι φωνές, βλέπετε…
Για το Πανιώνιος-Λαμία, που είναι παρατηρητής διαιτησίας Αθηναίος (Γιώργος Μητροφάνης), δεν υπάρχει
πρόβλημα. Δεν είπε τίποτα η ομάδα της Φθιώτιδας…
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ΘΕΜΑ

Ιλαροτραγωδία
ΕΠΟ, Super
League
Αν δεν έχει ξεπεράσει
και τα όρια της
ιλαροτραγωδίας η
παρουσία των Βαγγέλη
Μπαταγιάννη και
Βασίλη Γκαγκάτση στη
διοίκηση της Super
League, είναι το
πολύ... ένα βήμα από
το να συμβεί αυτό.
O πρόεδρος και ο
διευθύνων σύμβουλος
του συνεταιρισμού των
ΠΑΕ οφείλουν να είναι
απόλυτα ενημερωμένοι
για τα θέματα που
αφορούν τη λίγκα. Να
έχουν προετοιμάσει
εισηγήσεις και να
προτείνουν –στους
συμμετέχοντες στη
συνεδρίαση– τις
καλύτερες δυνατές
λύσεις για τις ΠΑΕ και
το ποδόσφαιρο. Αντί
όμως να συμβαίνει
αυτό, οι δύο
«ηγήτορες» το μόνο
που κάνουν είναι τους
ντίλερ της (όποιας)
συζήτησης.
Στις (20/11) το Δ.Σ.
εξέτασε την πρόταση
της ΕΠΟ για αλλαγές
στον Κανονισμό
Αδειοδότησης. Τα μέλη
του Δ.Σ. περίμεναν ο
Μπαταγιάννης και ο
Γκαγκάτσης –
αμφότεροι και
δικηγόροι– να πάρουν
τον λόγο και να
παρουσιάσουν
επεξεργασμένες θέσεις
και απόψεις επί του
θέματος.
Είδαν, όμως, τον
πρόεδρο να ζητάει από
τους εκπροσώπους των
ΠΑΕ να τοποθετηθούν
και απλά να μοιράζει
τον λόγο. Και τον
διευθύνοντα σύμβουλο
να υποδύεται τον...
Βούδα.

- Καλοφάγωτη
η αποζημίωση

- Στην υγειά
των κορόιδων

«Πλακώθηκαν»
για (όλα)
τα λεφτά
Μπαταγιάννης,
Γραμμένος
Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΕΠΟ και Super League. Με τον Ευάγγελο
Γραμμένο να εφευρίσκει διάφορους λόγους για να αποφεύγει τη συζήτηση
που επιδιώκει ο Βαγγέλης Μπαταγιάνης, με στόχο τη μείωση των χρημάτων που δίνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τη μελέτη που έκαναν στον συνεταιρισμό, το κονδύλι φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ και στις ΠΑΕ έχουν ζητήσει τη μείωσή του έως και 50%.
«Δεν έχουμε απαρτία και δεν μπορεί να συζητηθεί το θέμα», είπε ο πρόεδρος
της ΕΠΟ στην προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
Απόλυτα φυσιολογικά εξερράγη ο επικεφαλής της λίγκας.
«Όλο βρίσκεις προφάσεις για να μη συζητήσουμε το ζήτημα με τα παράβολα και
τα υπόλοιπα χρήματα που σας δίνουμε. Είναι καραγκιοζιλίκια αυτά», είπε έξαλλος ο Μπαταγιάννης.
«Δεν μιλάς σωστά. Ούτε είναι σωστό μεσούσης της περιόδου να στερηθεί η ΕΠΟ προγραμματισμένα έσοδα», συνέχισε ο Γραμμένος.

«Εμείς τώρα θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας μεταγραφική περίοδο. Δεν γίνεται
να πληρώνουν οι ομάδες 300 ευρώ για την επικύρωση κάθε συμβολαίου, όταν
τα φτιάχνουμε εμείς και με τα λεφτά των ΠΑΕ να μας κουνάτε και το δάχτυλο»,
απάντησε ο Μπαταγιάννης.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ προσπάθησε να ρίξει την μπάλα αράουτ. Αναφέρθηκε
σε όσα κατά καιρούς διαρρέουν κάποιες ομάδες για τα οικονομικά της Ομοσπονδίας.
«Εμείς σας κουνάμε το δάχτυλο; Τα μέλη σας διαδίδουν δεξιά και αριστερά ότι
γίνεται κακοδιαχείριση στην ΕΠΟ. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα και δεν
κάνετε κάτι για να το σταματήσετε», είπε ο Γραμμένος.
«Τι μου λες εμένα τώρα; Εδώ λέμε για τα παράβολα, τα ποσοστά από τις μεταγραφές, τα συμβόλαια, ακόμα και τα πρόστιμα, κι εσύ μου λες για τις ΠΑΕ; Γιατί
δεν λες σε ποιους αναφέρεσαι;» επέστρεψε ο Μπαταγιάννης.
Η ένταση είχε πάρει τον ανήφορο, αλλά εκείνη τη στιγμή ο Γραμμένος είπε
ότι θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση.
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Ξε νοι
έ
μ
μ
Γρα
Σύμφωνα με το
↪
άρθρο 52. παρ. 1
του καταστατικού της
ΕΠΟ, στην 11μελή Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου
συμμετέχουν τέσσερα
μέλη από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Τα οποία
εκπροσωπούν Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Στη συνεδρίαση που έγινε στις
αρχές της βδομάδας ήταν –εκτός από τον
(πρόεδρο της Ομοσπονδίας) Ευάγγελο
Γραμμένο– μόνο ο Παναγιώτης Δημητρίου
(ΕΠΣΑ). Οι άλλοι τρεις
έχασαν τον δρόμο;

φρρρρ
↪

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

Μέχρι το τέλος
του πρώτου
γύρου στο
πρωτάθλημα της
Super League δεν θα
οριστούν ξανά
αλλοδαποί διαιτητές,
διαρρέουν από την
ΚΕΔ. Δεν είναι θέμα
χρημάτων αλλά
στήριξης στους
Έλληνες, προσθέτουν.
Ακόμα γελάει, και
μάλιστα στα...
πορτογαλικά, και το
παρδαλό κατσίκι.
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H Super League
έχει στείλει την
προκήρυξη του
πρωταθλήματος στην
ΕΠΟ; Αν –όπως
υποστηρίζουν
κάποιοι– όχι, είναι
νόμιμο; Η Ομοσπονδία
τι κάνει; Αν –ως
όφειλε– την έχει
στείλει, τι αναφέρει
στον αριθμό των
ομάδων που
υποβιβάζονται/
προβιβάζονται; Την
απόφαση της ΕΠΟ ή
αυτή του Δ.Σ. της
λίγκας;

↪

Αν μια ΠΑΕ για
οποιονδήποτε
λόγο δεν διευθετήσει
οφειλή, μικρή ή
μεγάλη, στην
οριζόμενη ημερομηνία,
δεν αδειοδοτείται, με
συνέπεια και την
αφαίρεση 6 βαθμών.
Αν μια ΠΑΕ δεν
τεκμηριώσει τη
βιωσιμότητά της για
τους επόμενους 18
μήνες (π.χ. 1/1/201930/6/2020), τότε της
επιβάλλεται πρόστιμο.
«Αθάνατη» Super
League...

↪

Ένα νέο μέτωπο έχει
↪
δημιουργηθεί στην
ΕΠΟ, με επίκεντρο την
Εθνική. Από τη μια στελέχη στον πυρήνα της ομάδας απαίτησαν να
σταματήσει το πανηγύρι
με την παρουσία και συμπεριφορά των συμβούλων, ειδικά στις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Από
την άλλη οι... θιγόμενοι
έβαλαν στο στόχαστρο
(αρχικά) συνεργάτη του
Αναστασιάδη. Και επισημαίνουν πως η απασχόληση στην Εθνική είναι exclusive (αποκλειστική) και όχι OPEN (ανοιχτή). Αμφότερες οι
πλευρές ζητούν από τον
Γραμμένο να παρέμβει.

Όπως ο Αλέφαντος,
να μιλήσει
ο Άγγελος για
τον Σπάρτακο
Παρών στο παιχνίδι της Ελπίδων με την Αυστρία, στο Σεντ Πελτέν, ήταν και ο Άγγελος
Αναστασιάδης. Φυσικά, για να δει «τα παλικάρια». Τώρα, κάποιοι κακεντρεχείς έλεγαν ότι μόλις πάτησε στη Βιέννη, πήγε κατ’ ευθείαν για
προσευχή στον Άγιο Στέφανο. Δικαίωμά του, στο φινάλε. Αλλού είναι το
θέμα. Κάποιος από την ΕΠΟ του είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου να πάει να κάνει μια ομιλία πριν από το παιχνίδι στους νεαρούς διεθνείς. Είναι
από αυτούς που δεν αποχωρίζονται το μπουφάν της Εθνικής, σε κάθε αποστολή στο εξωτερικό. Δεν αναφέρομαι ούτε στον Παπαχρήστο, ούτε στον Θωμαΐδη, που βολτάριζαν κι αυτοί με τα μπουφάν στο Σεντ
Πελτέν. Άλλος ήταν αυτός που πρότεινε του Άγγελου, στην ΕΠΟ, να
βγάλει έναν «πύρινο» λόγο. Όπως κάποτε ο Αλέφαντος, που πάντα
μνημόνευε τον Σπάρτακο πριν από τα ματς της ΑΕΚ.

Ο Κουλούρης μόνος,
αλλά σε business class
Αφιερωμένο εξαιρετικά στον πρόεδρο Γραμμένο: Ο Ευθύμης
Κουλούρης ήταν στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών για το
ματς με την Εσθονία. Δεν τον χρησιμοποίησε ο Άγγελος. Κι έτσι,
αποφασίστηκε να πάει στην Αυστρία για να ενισχύσει την Ελπίδων, στο παιχνίδι ρεβάνς με την ομώνυμη αυστριακή ομάδα. Τον
ζήτησε ο Νικοπολίδης – και καλά έκανε, βέβαια. Πρώτος σκόρερ
στο πρωτάθλημα είναι ο Κουλούρης με τον Ατρόμητο. Και τι έκαναν αυτοί οι αθεόφοβοι της ΕΠΟ. Πήγαν, του έβγαλαν εισιτήριο
και, μάλιστα, business class (τρομάρα τους), και τον… ξαμόλυσαν μονάχο του να πάει στην Αυστρία. Φοβερή οργάνωση, ε; Ούτε ένας συνοδός, έτσι για να αισθανθεί το παλικάρι ότι κάποιος ενδιαφέρεται γι’ αυτόν. Πάρε το εισιτήριο… κι έφυγες. Φοβερά
πράγματα. Τι να κάνει και ο Κουλούρης. Το πήρε και ταξίδεψε
μόνος του. Business class, όμως.

Δεν «υπάρχει
και φιλότιμο»
στην ΕΠΟ
Στη γνωστή ελληνική
ταινία του 1965, με
τίτλο «Υπάρχει και
φιλότιμο», ο Λάμπρος
Κωνσταντάρας
υποδύεται τον υπουργό,
Ανδρέα
Μαυρογιαλούρο. Ο
οποίος παρουσιάζεται
σίγουρος ότι έχει τον
έλεγχο, ξέρει τι κάνει
και πού βαδίζει. Μέχρι
που διαπιστώνει πως...
είναι βαθιά νυχτωμένος.
Στο τέλος, λοιπόν,
αναγνωρίζει την
ανικανότητά του και
αποσύρεται.
Η ταινία θα μπορούσε
να ξαναγυριστεί με
τρεις διαφορές. Αντί για
την πολιτική, ν’ αφορά
το ποδόσφαιρο.
Πρωταγωνιστής, αντί
για υπουργός, να είναι ο
πρόεδρος της ΕΠΟ,
Ευάγγελος Γραμμένος.
Και βέβαια με
διαφορετικό τέλος.
Γιατί ο Γραμμένος –δεν
μπορεί ή δεν θέλει,
πάντως– δεν
αναγνωρίζει την
αποτυχία και τις
ευθύνες του. Κραυγαλέο
παράδειγμα η Εθνική.
Αναλυτικό ρεπορτάζ θα
διαβάσετε σε άλλη
σελίδα της «Α».
Εδώ θα αρκεστούμε να
μνημονεύσουμε ένα από
τα εξοργιστικά
απίστευτα και όμως...
Γραμμενικά. Στην
αναμέτρηση με την
Εσθονία, υπήρξαν
οπαδοί που είχαν
σημαία με σύμβολο των
SS, χαιρετούσαν
ναζιστικά και έκαψαν
τουρκική σημαία.
Ασχολήθηκε η
Δικαιοσύνη, η UEFA
(επίκειται τιμωρία), τα
διεθνή ΜΜΕ, και η
διοργανώτρια
ομοσπονδία –6 μέρες
μετά– δεν έχει ψελλίσει
ούτε μια συγγνώμη...
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• Τις συνθήκες απόδρασης του Γαλλο-Ελβετού τραπεζικού που κατηγορείται για την
υπόθεση των «μαύρων» ταμείων της Siemens και των υποβρυχίων ερευνούν οι Αρχές

Τι φοβήθηκε
και… πέταξε
ο Όσβαλντ;
Τέσσερα 24ωρα –και άγνωστο πόσα ακόμη– μετρά ως φυγάς ο Ζαν-Κλοντ Όσβαλντ, το στέλεχος ελβετικής τράπεζας που το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης
(20/11) έκοψε το «ηλεκτρονικό βραχιόλι» επιτήρησης που φορούσε και μία ώρα
από την επιστροφή του εκείνη την ημέρα από τα δικαστήρια στο σπίτι του παραμένει άφαντος.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

ο χειρότερο σενάριο που έχουν στο μυαλό τους οι Αρχές είναι αυτό του να έχει
διαφύγει ο Όσβαλντ στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα (ταυτότητα ή διαβατήριο). Η λογική λέει ότι ο καταζητούμενος φυγάς, που κατηγορείται για την υπόθεση των «μαύρων» ταμείων της Siemens και των υποβρυχίων, θα έχει βρει κάποιο προσωρινό καταφύγιο εντός ή εκτός Αττικής ώσπου να αποτολμήσει τη διαφυγή
του –με όποιον πρόσφορο τρόπο– από
τη χώρα μας. Υπό αυτό το πρίσμα οι ελληνικές διωκτικές αρχές έχουν στείλει
σήμα για εντατικούς ελέγχους σε κάθε
λιμάνι και μεθοριακό σταθμό της χώρας προκειμένου να εντοπιστεί ο Γαλλο-Ελβετός τραπεζικός.

Η ανοιχτή πόρτα
και το κινητό
Για την ώρα η ΕΛ.ΑΣ. έχει πιάσει το
νήμα των ερευνών από τις 12:50 μ.μ.
της 20ής Νοεμβρίου οπότε και ο Όσβαλντ επέστρεψε στο διαμέρισμα που
κατοικεί στην περιοχή των Ιλισίων, συνοδευόμενος από αστυνομικούς.
Σχεδόν μία ώρα αργότερα, στις
13:56΄, σήμανε συναγερμός, καθώς η
εταιρεία που έχει αναλάβει την επιτήρηση των κατηγορουμένων στους οποίους εφαρμόζεται το περιοριστικό
μέτρο με τα «βραχιολάκια» διαπίστωσε παραβίαση των όρων τού κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επι-

τήρηση. Ήταν η ώρα που ο Όσβαλντ
κατέστρεψε τον ιμάντα της συσκευής
γεωεντοπισμού που φορούσε και δραπέτευσε.
Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που μετέβησαν στο διαμέρισμα του Όσβαλντ βρήκαν ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού, καθώς και το εργαλείο –έναν κόφτη– με
τον οποίο ο φυγάς προφανώς έκοψε
τον ιμάντα από το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Δεδομένου ότι δεν βρέθηκε πουθενά το κινητό του Όσβαλντ και επιπρόσθετα από το διαμέρισμα φαίνεται
να έλειπαν μερικά ρούχα, ο λογικός
συνειρμός παραπέμπει στο ότι ο Γαλλο-Ελβετός κατηγορούμενος είχε προσχεδιάσει να διαφύγει άρον-άρον!
Από την πλευρά των διωκτικών αρχών αναμένεται πλέον να ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του Όσβαλντ προκειμένου να εξεταστούν οι
πιο πρόσφατες ηλεκτρονικές επικοινωνίες (sms, e-mail) του φυγάδα και
να αποκαλυφθούν τυχόν ίχνη που θα
οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Προεξοφλούσε(;)
την καταδίκη του

Τι έγινε με τη φυγάδα
της Energa

Το ερώτημα που αβίαστα προκύπτει είναι το τι ώθησε τον Ζαν Κλοντ Όσβαλντ στην «απονενοημένη» απόδραση, η οποία δίχως άλλο επιβαρύνει ως πράξη τη θέση του ως κατηγορούμενου στην υπόθεση με τις υποβρύχιες μίζες. Μία εκδοχή αποπειράθηκε να δώσει ο γνωστός δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου, ο οποίος, σε
σχετικό άρθρο του στην ηλεκτρονική
έκδοση της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», επικαλέστηκε μία κατ’ ίδιαν επίσκεψή του στο σπίτι του Όσβαλντ, θέλοντας να μάθει –όπως εξιστορεί– όσα
δεν είχε πει ο κατηγορούμενος τραπεζικός στο δικαστήριο.
Ο Τ. Τέλογλου μετέφερε την εικόνα
ενός υπόδικου που παραπονιόταν επειδή «το βραχιολάκι χτυπούσε ακόμα και
όταν αποφάσιζε να πάει τα σκουπίδια στον
κάδο της γειτονιάς», που «δεν θεωρούσε
ότι είχε κάνει κάτι επιλήψιμο», αλλά που
πιθανότατα «θα καταδικαζόταν». Οπότε
δεν αποκλείεται ο φόβος του Όσβαλντ
ότι η προσωρινή κράτησή του στην Ελλάδα θα γίνει μόνιμη να τον οδήγησε
στην «τελευταία έξοδο».
Πρόκειται πάντως για μία εκδοχή
που έρχεται κόντρα στην άποψη του
συνήγορου υπεράσπισης του Ζ. Κλ. Όσβαλντ, Χριστόφορου Καπαρουνάκη, ο οποίος εξέφρασε την έκπληξή
του για την επιλογή του πελάτη του. Κι
αυτό διότι σύμφωνα με τον κ. Καπαρουνάκη η υπό έκδοση απόφαση της
Θέμιδας για την υπόθεση των υποβρυχίων αναμένεται να είναι θετική για τον
Όσβαλντ.

Αν επιβεβαιωθεί η αισιόδοξη για τον Όσβαλντ πρόβλεψη του συνηγόρου του,
μία οικιοθελής παράδοση του φυγάδα
δεν αποκλείεται να διευκόλυνε τη θέση
του, καθώς όπως λένε έμπειροι νομικοί
η μεταμέλεια του Γάλλο-Ελβετού δεν αποκλείεται να έδινε «συγχωροχάρτι»
στην… αποκοτιά της απόδρασής του,
στα πρότυπα δικαστικής απόφασης για
μία άλλη φυγάδα, τη Μαρία Σκλαβάκη.
Μιλώντας στην «Α», οι ίδιοι νομικοί θυμίζουν ότι η 43χρονη γραμματέας της «Energa» που είχε καταδικαστεί
για το σκάνδαλο Energa - Hellas Power
είχε κι αυτή δραπετεύσει, σπάζοντας το
ηλεκτρονικό «βραχιολάκι». Η οποία
Σκλαβάκη εντοπίστηκε, συνελήφθη εκ
νέου και μετά το πέρας της απολογίας
της τελικά αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, με το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών της Αθήνας να αναστέλλει την ποινή των 7 ετών κάθειρξης που πρωτόδικα της είχε επιβληθεί.
Για την ιστορία να πούμε ότι τα δικαστικά βερεσέδια του Όσβαλντ στην Ελλάδα ξεκινούν τον Απρίλιο του 2015,
όταν κατόπιν ενεργοποίησης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδώσει ο εισαγγελέας εκδόσεων, Γιάννης Αγγελής, πέφτει στα χέρια των αρχών εβρισκόμενος στο Άμπου Ντάμπι.
Ο Όσβαλντ καταζητείτο για φερόμενη εμπλοκή του σε 4 υποθέσεις που σχετίζονται με μίζες στα εξοπλιστικά, ενώ λίγο πριν από τη σύλληψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων τον είχε παραπέμψει σε
δίκη για την υπόθεση της Siemens.
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Θα υπερβούν τα 900 εκατομμύρια ευρώ τα
κέρδη προ φόρων τόκων
και αποσβέσεων των
ελληνικών πετρελαίων
το 2018 (EBITDA), ενώ
αν οι αγορές δεν είχαν
δυσκολέψει στο τέλος
θα ξεπερνούσαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, επεσήμανε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου των ελληνικών πετρελαίων,
Στάθης Τσοτσορός, μιλώντας στο συνέδριο
του ινστιτούτου ενέργειας νοτιοανατολικής
ευρώπης.
Επιμέλεια:
Χρήστος Αγγελόπουλος
στόχος
των
ΕΛ.ΠΕ, όπως είπε
ο επικεφαλής του
ελληνικού ενεργειακού ομίλου, είναι
η ανταγωνιστική, εξωστρεφής,
καινοτόμος και βιώσιμη ανάπτυξη. «Αν είσαι ανταγωνιστικός
και εξωστρεφής θα ζήσεις, αν δεν
μπορείς δεν θα ζήσεις», ανέφερε
συγκεκριμένα ο Στ. Τσοτσορός, υπογραμμίζοντας ωστόσο
ότι η προσπάθεια του ομίλου
δυσχεραίνεται από το γεγονός
ότι στην Ελλάδα ισχύουν οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ανταγωνιστές σε γειτονικές
χώρες δραστηριοποιούνται έχοντας να «αντιπαλέψουν» με
λιγότερο πιεστικούς όρους.

Ο

Ασταθές και αβέβαιο το
διεθνές περιβάλλον
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε, εξάλλου, ο Στ. Τσοτσορός στο αβέβαιο και ασταθές –όπως το
χαρακτήρισε– περιβάλλον που
διαμορφώνεται διεθνώς για τον
κλάδο της ενέργειας. Ο CEO
των ΕΛ.ΠΕ. ανέφερε παραδειγματικά τις σχέσεις του ελληνικού ομίλου με το Ιράν προς το
οποίο, όπως είπε, υπήρχε ένα
σημαντικό χρεωστικό υπόλοιπο και με τις πρόσφατες εξελίξεις ο όμιλος είναι υποχρεωμένος να διακόψει τη συνεργασία.

εΛΛΗνικΑ πεΤΡεΛΑιΑ

Τινάζουν την μπάνκα
των κερδών στον αέρα
Όπως εξήγησε, πάντως, ο κ.
Τσοτσορός, η συγκεκριμένη
πιθανότητα είχε προβλεφθεί α-

ΣΤΑΘΗΣ

ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ: «Αν
είΣΑι
ΑνΤΑγωνιΣΤικόΣ κΑι
εξωΣΤΡεφήΣ ΘΑ
ζήΣειΣ, Αν δεν
μπΟΡείΣ δεν ΘΑ
ζήΣειΣ»

πό τη διοίκηση του ομίλου κι έτσι είχαν σχεδιαστεί τα «αντίμετρα» αντιμετώπισης των συνεπειών που η εξέλιξη θα προκαλούσε.

ΑΔΜΗΕ: Έμφαση στις
διασυνδέσεις των
νησιών
Το βήμα του συνεδρίου, που
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, στάθηκε η αφορμή να παρουσιάσει ο
ΑΔΜΗΕ το επενδυτικό πρό-

γραμμά του. Όπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του Διαχειριστή, Μανούσος
Μανουσάκης, η έμφαση θα
δοθεί στις διασυνδέσεις των
νησιών όπου το 2020 θα υπάρξει η πλήρης απεξάρτηση των
περισσότερων νησιών των Κυκλάδων από τους πετρελαϊκούς
σταθμούς. Την ίδια χρονιά θα
ολοκληρωθεί η πρώτη, «μικρή»
διασύνδεση της Κρήτης μέσω
Πελοποννήσου, οι συμβάσεις
για την κατασκευή της οποίας

θα υπογραφούν
την ερχόμενη
Τρίτη, 27
Νοεμβρίου, στην
Κίσσαμο.
Για τη
«μεγάλη»
διασύνδεση μεταξύ
Αττικής και Ηρακλείου Κρήτης, ο κ. Μανουσάκης τόνισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε η
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, είναι έτοιμη η αναλυτική έρευνα βυθού
και βρίσκεται σε τελικό στάδιο η
μελέτη για τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης μετά την ολοκλήρωση των
δύο διασυνδέσεων.
Κλείνοντας να πούμε ότι στο
ίδιο συνέδριο το «παρών» έδωσε και ο διευθύνων σύμβουλος
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου
Ενέργειας, Μιχάλης Φιλίππου, ο οποίος παρουσίασε τα
βήματα για τη μετάβαση στο νέο
μοντέλο της αγοράς ενέργειας
(target model) το 2019.
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Διακρίσεις για τον Όμιλο
ΟΤΕ στα InfoCom Awards

Επέκταση
της SUNLIGHT
με χρηματοδότηση
από την ΕΤΕπ
Την παραγωγική δυναμική του υπερσύγχρονου εργοστασίου της
στην Ξάνθη επεκτείνει η SUNLIGHT, έχοντας εξασφαλίσει από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επταετή χρηματοδότηση ύψους 12,5 εκατ. ευρώ. Η καινούργια επένδυση θα υποστηρίξει την προμήθεια νέου εξειδικευμένου εξοπλισμού παραγωγής, θα ενισχύσει την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊοντικών
μοντέλων μπαταριών μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου σε ένα
από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια στην Ευρώπη και θα ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.
Όπως εξηγούν οι άνθρωποι της SUNLIGHT, εταιρείας μέλους του γκρουπ Olympia, η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί
την πρώτη στήριξη βιομηχανικής επένδυσης που παρέχεται
στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας νέας χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ, η οποία υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο επιδιώκει
να κινητοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2020.
Η χρηματοδότηση του επεκτατικού πρότζεκ της SUNLIGHT αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Απασχολώντας ήδη περισσότερα από 840 άτομα, η SUNLIGHT αναπτύσσει, κατασκευάζει και ανακυκλώνει μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως τα περονοφόρα και
άλλα βιομηχανικά οχήματα, τα μη-διασυνδεδεμένα συστήματα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα ενέργειας,
τις τηλεπικοινωνίες και τα συστήματα εφεδρικής σηματοδότησης σιδηροδρόμων.
Σημειώνεται ότι σε ποσοστό που ξεπερνά το 98% τα προϊόντα που κατασκευάζει η SUNLIGHT εξάγονται σε περισσότερες
από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.

ρία βραβεία απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ στο
πλαίσιο του θεσμού των InfoCom Awards,
τα οποία επιβραβεύουν και αναδεικνύουν
τις πρωτοπόρες εταιρείες, υπηρεσίες, προϊόντα
και πρόσωπα της αγοράς. Ειδικότερα, η
OTEGLOBE αναδείχθηκε Company of the Year
για το 2018, ενώ στην COSMOTE απονεμήθηκε
το Business Solutions Award, για το ολοκληρω-

Τ

μένο προϊοντικό πορτφόλιο που διαθέτει για την
κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στους διακριθέντες της βραδιάς ήταν και
το Athens Digital Lab, η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, που με τη στήριξη του ΙΣΝ, της
COSMOTE και της Nokia, αναδεικνύει και στηρίζει πρωτοποριακές τεχνολογικές ιδέες και λύσεις που θα κάνουν την πόλη καλύτερη.
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FOLLI-FOLLIE: Συνεχίζονται οι συνομιλίες με τους πιστωτές
Στην εξεύρεση κοινής βιώσιμης λύσης με τους πιστωτές
της έχει επιδοθεί η εταιρεία Folli-Follie, ακολουθώντας έναν κύκλο συνομιλιών και διαπραγματεύσεων.
Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας,
ενώ παράλληλα δίνονται διευκρινίσεις αναφορικά με την
αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, η οποία υποβλήθηκε
τη 14η Νοεμβρίου 2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από περίπου 400 εργαζομένους από
κοινού με την εταιρεία.

Όπως επισημαίνεται, ενώπιον της προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών συζητήθηκε αίτημα των
ανωτέρω αιτούντων για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής (έως την εκδίκαση της εν λόγω αιτήσεως). Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής και προσδιόρισε την 22/01/2019 ως ημερομηνία
συζήτησης της αιτήσεως λήψης των προληπτικών μέτρων
(κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπως ο
νόμος προβλέπει). H εταιρεία διευκρινίζει ότι, με την ως άνω απόφασή της, η πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών δεν απέρριψε την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων για την προσωρινή προστασία της εταιρείας από τους πιστωτές της. Συγκεκριμένα, απερρίφθη μόνο το
αίτημα των ως άνω αιτούντων για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής επ’ αυτής. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση,
τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε «απόρριψη του αιτήματος της Folli Follie για υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής
προστασίας από τους πιστωτές της» ή σε «απόρριψη της αιτήσεως της Folli Follie για υπαγωγή στο άρθρο 106Α του πτωχευτικού κώδικα» είναι ανακριβή.

Είστε έτοιμοι για
«Eza On Court»;

ΟΠΑΠ: Παιδιατρικό
makeover για… φίλημα
Ν
έα επένδυση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στην
ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» κάνει ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της
εφετινής ενεργοποίησης της «Ομάδας Προσφοράς». Οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν από τα
276.855 downloads και τη χρήση της εφαρμογής
«Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» μετατράπηκαν, ήδη,
από την εταιρεία σε οικονομική ενίσχυση, μέσω
της οποίας θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες τρία νέα έργα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ διέθεσε
3.492.539 ευρώ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν:
• Στην πλήρη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό
των νοσηλευτικών μονάδων του τετάρτου ορόφου (συνολικής έκτασης 1.610 τ.μ.) στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία».
• Στην ανακαίνιση της νοσηλευτικής μονάδας (πτέρυγα Α΄, έκτασης 600 τ.μ.) και της μονάδας τεχνητού νεφρού (πτέρυγα Δ΄, έκτασης
100 τ.μ.), στον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου
«Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού».
Στις εργασίες περιλαμβάνονται η εγκατάσταση
νέου ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισμού, ο
εκσυγχρονισμός του ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και όλες οι απαραίτητες διακοσμητικές παρεμβάσεις.

Νέο πρόσωπο
Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε την ανακαίνιση των δύο εξειδικευμένων νοσοκομείων, που εξυπηρετούν τις

ανάγκες παιδιών από όλη την Ελλάδα, τον Απρίλιο του 2014, και έως σήμερα έχει ολοκληρώσει
το 50% του έργου. Συνολικά, έχουν παραδοθεί 22
έργα ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων 15 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 9.230 τ.μ.
και δυναμικής 321 κλινών, όπου προσφέρονται
ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες σε σύγχρονες και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις. Η εικόνα
των δύο νοσοκομείων έχει αλλάξει ριζικά, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους μικρούς ασθενείς.

ΕΤΣΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΑΙ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ον διαγωνισμό
«Eza On Court»
ξεκίνησε πρόσφατα η Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης
με στόχο να φέρει
τους φίλαθλους του μπάσκετ στο «παρκέ» της αγαπημένης
τους ομάδας.
Οι κορυφαίες ετικέτες εζα Fine Lager και εζα Premium
Pilsener, περήφανοι χορηγοί της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, δίνουν τον παλμό στις εξέδρες, φέρνοντας σε κάθε ματς δύο τυχερούς οπαδούς μέσα στο γήπεδο
για να αποδείξουν τις δυνάμεις τους στο μπάσκετ.
Μέσω των Social Media της ΕΖΑ οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό «Eza On
court» και να διεκδικήσουν δύο vip προσκλήσεις. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου «φεύγουν» από τις εξέδρες, για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο γήπεδο και να έρθουν ακόμη πιο
κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Πώς θα το καταφέρουν
αυτό; Μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, χωρίς περιορισμό βολών,
χρειάζεται να βάλουν καλάθι με lay up, ελεύθερη βολή, τρίποντο και half court shoot. Όσοι πετύχουν τα 3 πρώτα καλάθια
κερδίζουν ένα κιβώτιο μπίρες εζα alcohol free, ενώ οι μεγάλοι νικητές, που θα βάλουν όλα τα καλάθια, κερδίζουν το ποσό
των €10.000.
Ο πρώτος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ήδη την Τετάρτη
21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της αναμέτρησης Παναθηναϊκός
ΟΠΑΠ – Μπαρτσελόνα. Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο φίλαθλος
Γιώργος Πανδής κατάφερε να πετύχει και τα τέσσερα καλάθια
και όπως και η αγαπημένη του ομάδα στέφθηκε νικητής, κερδίζοντας €10.000.
Η επόμενη «αναμέτρηση» #ΕzaOnCourt θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου στον αγώνα της ΚΑΕ Ολυμπιακός με
την Ανατολού Εφές, στο γήπεδο ΣΕΦ.

Τ
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ΤΑ «ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ» ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η εν Ελλάδι επενδυτική
ιστορία με την κάνναβη
θα μπορούσε να είναι το
απόλυτο παράδειγμα
φοβίας και παραλογισμού της εγχώριας πολιτικής σκηνής, που στο άκουσμα της συγκεκριμένης λέξης ξεχνά τη σύγχρονη παράμετρο εκμετάλλευσης ενός φυσικού προϊόντος και μένει
στο αληθές –πλην στερεοτυπικό– κομμάτι της
χρήσης της από τοξικομανείς.

Οικονομικο-πολιτικός
λαβύρινθος για τις
επενδύσεις σε κάνναβη

Της Άννας Στεργίου*

Ο

κανόνας λέει πως
κάθε προϊόν έχει
θετικό ή αρνητικό
πρόσημο, ανάλογα με το πώς το
χρησιμοποιείς. Μπορείς με ένα
μαχαίρι να κόψεις φασολάκια ή
να σκοτώσεις άνθρωπο. Μία
χώρα, όμως, δεν μπορεί επικαλούμενη το δεύτερο ενδεχόμενο να απαγορεύσει την παραγωγή μαχαιριών, ούτε π.χ. να ξεριζώσει τα αμπέλια της, επειδή
το κρασί παράγει… μεθυσμένους! Το κάνει βέβαια στην περίπτωση της κάνναβης, όταν τον
περασμένο Απρίλιο οι αρχές
συνέλαβαν στα Χανιά το μέλος
του Πανελλαδικού Συμβουλίου
των Οικολόγων Πράσινων, Σεραφείμ Κανδύλα, ή όταν αστυνομικοί στη Θεσσαλία ξεπάτωσαν αδειοδοτημένη φυτεία με
κάνναβη, παρουσιάζοντάς την
και ως μεγάλη επιτυχία των
διωκτικών Αρχών. Γκάφα ολκής!

Στοίχημα…
Η κάνναβη ήταν εξαρχής στοίχημα, παρ’ ότι κακές γλώσσες
λένε πως υπήρχε απόσταση μεταξύ του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, και του τέως υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης,
Βασίλη Αποστόλου. Ανέκαθεν
το υπουργείο Υγείας τρέχει πιο
γρήγορα διαδικασίες, αφού είναι στη φύση της δουλειάς των
γιατρών. Απόδειξη οι ανακοινώσεις της περασμένης Δευτέρας από του Αν. Ξανθό, Στ.
Πιτσιόρλα και Β. Κόκκαλη α-

ναφορικά με τις πρώτες αδειοδοτήσεις για ιατρική κάνναβη.
Αντίθετα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κακό
όνομα. Εν τέλει το υπουργείο Γεωργίας σηκώθηκε από τον καναπέ, βρέθηκαν οι κατάλληλοι
άνθρωποι (Γεωπονικό, υπηρεσιακοί κ.ά. ) στις κατάλληλες θέσεις και δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Και το καλό είναι
πως το θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω.
Συντονίστηκαν τρία βασικά
παραγωγικά υπουργεία, πράγμα
σπάνιο, προτού γίνει συζήτηση
στη Βουλή. Έγιναν ενημερωτικά ταξίδια στα θερμοκήπια κάνναβης στο Ισραήλ. Τα ταξίδια ήταν αποδοτικά κι όχι για το θεαθήναι. Αυτό δεν σημαίνει πως
έχουν λυθεί όλα, υπάρχει θέμα
με τη φυτοπροστασία, την άδεια
λειτουργίας και ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σταύρος Αραχωβίτης, όπως
πληροφορηθήκαμε, στέλνει
χαρτιά για τη βιομηχανική κάνναβη στις Περιφέρειες κ.α.
Η ιατρική κάνναβη έτρεξε
πρωτίστως, γιατί ήταν πρωθυπουργική επιλογή. Κι όσο κι αν

οι πολίτες ή πολιτικοί ήταν διχασμένοι, οι αγρότες καλοδέχτηκαν την καλλιέργεια, παρ’ ότι είδαν πως το πιο πολυδιαφημισμένο project αφορά κυρίως
εταιρείες και λιγότερο τους ίδιους. Ανταπόκριση είχε το προϊόν και στη φαρμακοβιομηχανία, που είδε ένα ελπιδοφόρο
ξεκίνημα σε μια καλλιέργεια
πολλά υποσχόμενη στην ανακούφιση του πόνου. Το επόμενο
διάστημα θα προχωρήσει περισσότερο και η βιομηχανική
κάνναβη.

Αχαρτογράφητο τοπίο
Η καλλιέργεια κάνναβης όντως
μπορεί να δημιουργήσει άμεσες αλλά και έμμεσες θέσεις εργασίας: αγροτών, εργατών, γεωπόνων, ερευνητών, χημικών,
εργαζομένων σε εταιρείες σεκιούριτι και κυρίως να φέρει επενδύσεις. Όμως, το τοπίο της
κάνναβης εξακολουθεί να είναι
αχαρτογράφητο, ως προς τα ζιζάνια, τα υπολείμματα κ.ά.
Το πρόβλημα είναι γιατί δεν
ακολουθούνται τόσο γρήγορες
διαδικασίες και σε άλλα προϊόντα. Γιατί όπως συνέβη με την

κάνναβη να μην έχουμε ανάλογα γοργές διαδικασίες σε άλλα
προϊόντα ή εκτροφές (π.χ. ρόδια, οξύρρυγχο); Δεν μας περισσεύουν τα χρήματα ή οι επενδύσεις.
Η φαρμακευτική κάνναβη έχει ήδη 14 μνηστήρες, εκ των
οποίων 2 στη Λάρισα και την
Κόρινθο πήραν την άδεια εγκατάστασης. Οι φάκελοι, που κατατέθηκαν, αφορούν επενδύσεις άνω των 200 χιλιάδων ευρώ. Η κάνναβη θα περπατήσει,
γιατί τη θέλει η αγορά, γιατί υπάρχουν οι κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες (σ.σ. είναι
από μόνη της οικολογικό προϊόν που φυτρώνει εύκολα, ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες),
διότι «αντέχει» και πολιτικά να
το τρέξει η σημερινή κυβέρνηση, ενώ δεν θα πρέπει να λησμονείται το έκδηλο ενδιαφέρον από χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σχεδιασμός και
βελτιστοποίηση
πλαισίου
Μιλώντας με τον αρμόδιο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,

για τη Φυτική Παραγωγή, Βασίλη Κόκκαλη, μας εξήγησε πως
ήδη γίνεται σχεδιασμός, για να
βελτιωθεί το πλαίσιο και για τη
βιομηχανική κάνναβη, στα τρόφιμα.
Μέχρι σήμερα γίνονταν εισαγωγές, αλλά οι δικοί μας παραγωγοί ελλείψει πλαισίου δεν
μπορούσαν να παραγάγουν τρόφιμα.
Σε κάθε περίπτωση, σκοπός
του κάθε σχεδιασμού πρέπει να
είναι η επίσπευση των επενδυτικών διαδικασιών-αδειοδοτήσεων. Άλλες χώρες προσφέρουν γη και ύδωρ για επενδύσεις κι εμείς, μέχρι να ξεβολευτούμε, να το σκεφτούμε, να τσακωθούμε μεταξύ μας, να βρεθεί
ένα δασαρχείο ν’ ανακόψει την
επένδυση, να πάμε στο ΣτΕ, να
διαμαρτυρηθούν υπάλληλοι για
το ωράριο, να αλλάξει ο υπουργός, περνούν από 2 έως 7 χρόνια. Αλλά οι θέσεις εργασίας και
οι επενδύσεις ούτε τόσο υπομονετικές είναι ούτε περισσεύουν...
Το παράδειγμα της κάνναβης
δεν είναι φυσικά το μόνο. Έχουν τραβήξει κουπί οι παραγωγοί γαϊδουρινού γάλακτος,
ώσπου να το βάλει σε τάξη ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός, Αγροτικής Ανάπτυξης,
Μάξιμος Χαρακόπουλος, γιατί δεν ήταν στον κατάλογο των
παραγωγικών ζώων. Πίναμε
γαϊδουρινό γάλα χωρίς προδιαγραφές!
*Η Άννα Στεργίου είναι κοινοβουλευτική συντάκτρια και συγγραφέας εξειδικευμένη σε αγροτικά θέματα
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στον βωμό του υπερπλεονάσματος θυσιάστηκε
για ακόμη μια φορά το
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. στην προσπάθειά της η κυβέρνηση να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, ώστε
οι Ευρωπαίοι εταίροιδανειστές να μην «κλωτσήσουν» στο πακέτο εξαγγελιών τσίπρα και τη
διάσωση των συντάξεων
από το προσυμφωνημένο ψαλίδισμα, το οικονομικό επιτελείο επιδόθηκε σε μια υπερσυσσώρευση πλεονάσματος
που προσήλθε κατά βάση από τη συρρίκνωση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Της αθανασίας ακρίβου
εν πρόκειται, φυσικά, για την πρώτη
χρονιά που η κυβέρνηση διαλέγει
τον συγκεκριμένο
δρόμο (σ.σ. μαζί με την υπερφορολόγηση και την καθυστερημένη εξόφληση των ιδιωτών) για
να δημιουργήσει υπερπλεόνασμα. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού (βλ. πίνακα), σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.650 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.127
εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί
στην επεξηγηματική έκθεση του
ΜΠΔΣ 2019-2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018, και
πλεονάσματος 144 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 6.460 εκατ. ευρώ, έναντι
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.584 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5.330 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο
το 2017, ενώ το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συμπιέστηκε κατά 1.321 εκατομμύρια
ευρώ. Όπως καταλαβαίνουμε, η
συμπίεση αυτή συνεισέφερε κατά 1.321 εκατομμύρια στο πρωτογενές πλεόνασμα.

Δ

Τι προσφέρουν
οι δημόσιες επενδύσεις
Οι δημόσιες επενδύσεις είναι ο
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ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

«Ιφιγένεια»
το πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεων
εύκολος στόχος για την κυβέρνηση, διότι μία μείωσή τους επιφέρει ασύγκριτα μικρότερο
πολιτικό κόστος από το αν η αιματηρή οικονομία υλοποιείτο
μέσω περικοπών των κοινωνικών παροχών. Το πόσο, όμως,
στοιχίζει αυτή η επιλογή στην
πραγματική οικονομία μένει συνήθως στην αφάνεια.
Κατ’ αρχάς, οι δημόσιες επενδύσεις δημιουργούν ένα καταλληλότερο περιβάλλον για τον
ιδιωτικό τομέα μέσω των κατάλληλων υποδομών. Οι δημόσιες επενδύσεις στους τομείς,
π.χ., της ενέργειας ή των τηλεπικοινωνιών, μπορούν να το-

νώσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και αυτές με τη σειρά τους
να οδηγήσουν σε αύξηση της
παραγωγικότητας και επαγωγικά την οικονομική ανάπτυξη. Επιβεβαιωτικά αυτής της αλυσιδωτής διαδικασίας είναι τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης που
διενήργησε η Κομισιόν, στην οποία μετρήθηκε η επίδραση της
δημόσιας επενδυτικής δαπάνης
στους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, στον ρυθμό, δηλαδή, με τον οποίο μεταβάλλεται
το εθνικό εισόδημα χάρη της
δημόσιας επένδυσης.
Στην Ευρωζώνη η τιμή τού
εν λόγω πολλαπλασιαστή υπο-

ΕκτΕλΕση κρατικου ΠροϋΠολογισμου (σε εκατ. ευρώ)

λογίστηκε ότι κυμαίνεται από
1,3 έως 1,8 δισ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δαπανώντας το κράτος
€1, αυτό έχει αυξητική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας κατά 30
ή 80 σεντς αντίστοιχα. Η συνολική υστέρηση των επενδύσεων
τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, που όπως είπαμε και παραπάνω πρέπει να υπάρξουν
αρχικά κρατικές για να μπορέσουν να υπάρξουν και ιδιωτικές, αποτυπώνονται στο γράφημα που δημοσιεύει η «Α».
Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα
είναι τελευταία και… καταϊδρωμένη στη λίστα των επενδύσεων. Κάτω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο, ο οποίος ως ποσοστό
του ΑΕΠ είναι στο 20%. Στην
Ελλάδα, οι επενδύσεις κυμαίνονται στο 12,6%, πράγμα που
σημαίνει ότι η χώρα μας έχει να
διανύσει μεγάλο δρόμο για να
αγγίξει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η άλλη πλευρά
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει
και η άποψη πως η μη περαιτέρω περικοπή των συντάξεων ενδεχομένως να τονώσει την κατανάλωση, η οποία είναι και το ζητούμενο στην Ελλάδα. Ωστόσο,
ακόμη και αν συμβεί κάτι τέτοιο,
η επίδρασή της θα είναι βραχυχρόνια, σε αντίθεση με τις επενδύσεις που έχουν μακροχρόνιο
αντίκτυπο στην ανάπτυξη μιας
χώρας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη δεν εξηγείται με οικονομικούς αλλά με πολιτικούς όρους:
η κυβέρνηση προφανώς αποφάσισε να εξαργυρώσει τις επενδύσεις με ένα υπερπλεόνασμα, το οποίο με τη σειρά του το εξαργύρωσε με το μη κόψιμο των συντάξεων, που μπορεί να αποδειχτεί
σωτήριο την ώρα της κάλπης.
Διότι αλλιώς πας στις εκλογές με
2.000.000 δυσαρεστημένους συνταξιούχους κι αλλιώς με
2.000.0000 ανακουφισμένους…
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ΑΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Θέμα εθνικής σημασίας
η εκπαιδευτική εξωστρέφεια
Άρθρο του καθηγητή
σοφοκλή ξυνή
ο άνοιγμα των συνόρων στην Εκπαίδευση είναι θέμα εθνικής σημασίας για
την Ελλάδα, όπως
προσδιορίσθηκε διορατικά από το 1995, στο 3ήμερο Α΄
Συνέδριο που διεξήχθη τότε
στους Δελφούς με θέμα «ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»1.
Εκεί οι σύνεδροι-καθηγητές
Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκοί,
επιφανείς άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, όπως επίσης και διακεκριμένοι πολιτικοί, έδωσαν τη δυνατότητα να
αναδειχθεί η σύγχρονη Ελλάδα
σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης και κατά συνακολουθία σε
Μητρόπολη των Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Από οικονομική άποψη, η
προαγωγή της σύγχρονης Ελλάδος σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης θα συντελέσει στην οικονομική ανάκαμψη και στην
περιφερειακή ανάπτυξη της
χώρας, ήτοι με εισροή φοιτητικού συναλλάγματος μέχρι $3,3
δισ. ετησίως, όπως αναλύεται
διεξοδικά στο διεπιστημονικό
βιβλίο με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»2 (διατιθέμενο από τα βιβλιοπωλεία IANOS).
Επί πλέον, η εξωστρεφής αναδιάταξη της Ελληνικής Εκπαίδευσης, ώστε να αποτελεί
πόλο έλξεως αλλοδαπών φοιτητών για σπουδές στην Ελλάδα,
θα συμβάλει στην αναβάθμιση
του διεθνούς κύρους της χώρας ως Πολιτιστικής Υπερδύναμης: Οι ξένοι απόφοιτοι ελληνικών Α.Ε.Ι. γίνονται «πρεσβευτές καλής θέλησης» της χώ-
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Η ΕλλΑδΑ ΕχΕι
τΕρΑστιΑ
συγκριτικΑ πολιτισμικΑ πλΕονΕκτΗμΑτΑ, ωσ διΑλΑμπον λικνο τΗσ
δΗμοκρΑτιΑσ
κΑι του δυτικου
πολιτισμου στο
γΕωστρΑτΗγικο
στΑυροδρομι
τριων ΗπΕιρων.
ΑλλΑ Η ΑξιοποιΗσΗ
Αυτων των πλΕονΕκτΗμΑτων
προϋποθΕτΕι
μΑκροχρονιο προγρΑμμΑτισμο κΑι
ΕθνικΗ ΕνοτΗτΑ

ρας όπου έζησαν τα φοιτητικά
τους χρόνια –πολλοί εξ αυτών
μάλιστα ανελίσσονται μετέπειτα
σε ηγετικές θέσεις στον πολιτικό
και οικονομικό στίβο της πατρίδας τους– και σε αυτό το πλαίσιο συντελούν στη διεύρυνση
των πολιτικοοικονομικών
διεθνών σχέσεων της Ελλάδος,
στην αύξηση των συναλλαγματοφόρων εμπορικών συναλλαγών της και στην εν γένει
πολιτισμική προβολή της στο
εξωτερικό.
Προς τούτο, η Ελλάδα έχει
τεράστια συγκριτικά πολιτισμικά πλεονεκτήματα, ως διαλάμπον λίκνο της Δημοκρατίας
και του Δυτικού Πολιτισμού στο
γεωστρατηγικό σταυροδρόμι
τριών ηπείρων. Αλλά όμως η α-

ξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων προϋποθέτει μακροχρόνιο προγραμματισμό και
εθνική ενότητα, ειδικά ως
προς το εθνικά κρίσιμο ζήτημα
της Παιδείας.
Επί πλέον προϋποθέτει (και
εδώ είναι τα δύσκολα!) μια αξιακή αναβάπτιση της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά σε θεμελιώδεις αξίες και αρχές –όπως είναι η ακαδημαϊκή αξιοκρατία, η επιβράβευση αριστείας και η (πραγματική) ελευθερία λόγου– βάσει των
οποίων λειτουργούν και διακρίνονται διεθνώς κορυφαία πανεπιστήμια, όπως τα Oxford,
Cambridge, Harvard, M.I.T.,
Columbia, Stanford κ.τ.λ.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, μια

τέτοια εξωστρεφής και ουσιαστική (αξιοκρατική) εκπαιδευτική παλιγγενεσία της σύγχρονης Ελλάδος θα ενισχύσει
πολιτισμικώς την πάσχουσα
Ανθρωπότητα βάσει ακαταλύτων αξιακών προτύπων της
κλασικής εποχής. Επομένως η
εκπαιδευτική εξωστρέφεια και αξιοκρατία συναποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση της Ελλάδος, ως κοιτίδος του Δυτικού
Πολιτισμού, ως χώρας όπου ομιλείται και μελετάται η διαχρονική Ελληνική, η πρωτογενής
γλώσσα των κλασικών πηγών,
και ως Ορθόδοξης χώρας με οικουμενική διάσταση

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] Η Ανθολογία Πρακτικών
του 3ημέρου Συνεδρίου με θέμα
«ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», είναι
ανηρτημένη (e-book preview,
δωρεάν downloadable) στη
διαδικτυακή διεύθυνση:
https://www.academia.edu/30
175875/ANTHOLOGY_OF_CON
FERENCE_PROCEEDINGS_Delp
hi_Oct_1416_1995_GREECE_INTERNATI
ONAL_HUB_OF_THE_HUMANI
TES_
[2] [Το παρόν άρθρο του
καθηγητή Σοφοκλή Ξυνή
αποτελεί προσαρμοσμένο
απόσπασμα από το προοίμιο
(σ. 9) του βιβλίου «ΕΛΛΑΔΑ,
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», διατιθέμενο σε
έντυπη μορφή (264 έγχρωμες
σελίδες) από τα βιβλιοπωλεία
IANOS, και παράλληλα
ανηρτημένο (e-book preview,
δωρεάν downloadable) στη
διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.academia.edu/354
83934/GREECE_INTERNATION
AL-EDUCATION_HUB
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Η ΑΠΟΨΗ

Η γαλλική εφημερίδα Liberation τον αποκάλεσε
προ ολίγων ημερών στο
κεντρικό της άρθρο ως «ο
τσαρλατάνος που λέει 30
ψέματα την ημέρα». Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι τον
θεωρούν άκρως επικίνδυνο. Κι όμως, ο Ντόναλντ
Τραμπ στην πρόσφατη πολιτική μάχη των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι κέρδισε, παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν την
πλειοψηφία στη Βουλή και
κατάφεραν απλώς να διατηρήσουν υπό τον έλεγχό
τους τη Γερουσία.

• Οι ψηφοφόροι
των ΗΠΑ
εξέλεξαν στις
ενδιάμεσες
εκλογές ό,τι έχει
πολεμήσει
ο Ντόναλντ
Τραμπ:
Μουσουλμάνους,
μετανάστες,
ακτιβιστές,
Ινδιάνους
και γκέι!

Της Ευαγγελίας Τζαβάρα

Κ

ι ενώ ο Τραμπ βλέπει
η... ιδεολογία του να έχει καταστεί εξαγώγιμο
προϊόν, στις ΗΠΑ οι
ψηφοφόροι αποφάσισαν να του τραβήξουν τα λουριά. Έτσι στις ενδιάμεσες εκλογές για Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων του με τις αποφάσεις τους θα
του κάνουν δύσκολη τη ζωή. Αφενός μεν δεν θα μπορεί να περάσει
διάφορα φαεινά νομοθετήματα, αφετέρου θα έχει να αντιμετωπίσει
σε θεσμικό επίπεδο ό,τι σιχαίνεται
περισσότερο. Και ό,τι έχει πολεμήσει κατά κόρον στα δύο χρόνια που
είναι ένοικος του Λευκού Οίκου.
Σε αυτές τις εκλογές οι ψηφοφόροι
εξέλεξαν Ινδιάνους, ακτιβιστές,
μετανάστες, μουσουλμάνους, μέχρι και δηλωμένους γκέι. Δηλαδή
επί της ουσίας έγραψαν στα παλιότερα των υποδημάτων τους τη...
φιλοσοφία Τραμπ, γκρεμίζοντας
στεγανά και προκαταλήψεις δεκαετιών. Ας δούμε κάποια από τα
πρόσωπα αυτών των εκλογών, όπου η πλειοψηφία τους ανήκει
στους Δημοκρατικούς:
1 ΑΛΕΞΑΝΤΡΙΑ ΟΚΑΣΙΟ-ΚΟΡΤΕΖ: Στα 29 χρόνια της έγινε η νεότερη γυναίκα που εκλέχθηκε στο Κογκρέσο. Ανήκει
στο αριστερό τμήμα των Δημοκρατικών και πολύ κοντά στον Μπέρνι
Σάντερς. Θεωρείται
εξαιρετικά προοδευτική κι αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κόμμα τα επόμενα χρόνια.
1 ΑΓΙΑΝΑ ΠΕΙΣΛΙ:
Έγινε η πρώτη Αφροαμερικανή
βουλευτής που εξελέγη στη Μασαχουσέτη.
Η
44χρονη, που είναι
επί μία οκταετία δημοτικός σύμβουλος της Βοστώνης,

Οι άνθρωποι
που σιχαίνεται
ένας…
«τσαρλατάνος»
τον Σεπτέμβριο είχε βγάλει νοκ-άουτ ένα από τα πιο γνώριμα πρόσωπα των Δημοκρατικών, στις εσωκομματικές εκλογές, τον Μάικλ
Καπουάνο.
1 ΡΑΣΙΛΝΤΑ ΤΛΑΪΜΠ: Με καταγωγή από την Παλαιστίνη, η εκλογή της
αποτελεί γροθιά
στο μαλακό υπογάστριο του Τραμπ. Μέλος των
Δημοκρατικών και
νομοθέτης της πολιτείας του Μίσιγκαν από το 2009 έως το 2014, η Τλάιμπ, που είναι
μουσουλμάνα, είχε ως βασικό σύνθημα της προεκλογικής της εκστρα-

τείας την υποστήριξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για
όλους. Σφοδρή επικριτής του Τραμπ, την είχαν απομακρύνει το
2016 από μια προεκλογική συγκέντρωση του προέδρου, καθώς φώναζε αναρωτώμενη αν «ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος είχε διαβάσει ποτέ
το Σύνταγμα της χώρας».
1 ΙΛΧΑΝ ΟΜΑΡ: Άλλη μία μουσουλμάνα που μπαίνει
στο Κογκρέσο είναι
η επίσης Δημοκρατική από τη
Μινεσότα, πρόσφυγας από τη Σομαλία. Η Ιλχάν Ομάρ είχε εκλεγεί

προηγουμένως στην τοπική Βουλή, όπου προώθησε μια προοδευτική ατζέντα με καθιέρωση κατώτατου ωρομισθίου 15 δολαρίων
και επιδότηση των σπουδών για
φοιτητές που προέρχονται από
φτωχές οικογένειες.
1 ΤΖΑΡΕΝΤ ΠΟΛΙΣ: Είναι ο
πρώτος δηλωμένος γκέι που εξελέγη κυβερνήτης στο Κολοράντο.
Μέλος των Δημοκρατικών, προώθησε
στην προεκλογική
καμπάνια του θέσεις όπως η κατάργηση της θανατικής ποινής, η αυστηροποίηση της
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νομοθεσίας για την οπλοκατοχή,
ολοήμερους βρεφονηπιακούς
σταθμούς για όλους.
1 Η Δημοκρατική ΣΑΡΙΣ ΝΤΕΪΒΙΝΤΣ έγινε η πρώτη
αυτόχθονας (Ινδιάνα) αμερικανίδα
στην ιστορία των
ΗΠΑ που εξελέγη
βουλευτής. Τη μεγάλωσε η μητέρα
της, βετεράνος του
πολέμου. Ακτιβίστρια
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ως δηλωμένη λεσβία, η Ντέιβιντς κατάφερε να κερδίσει σε ένα ισχυρό προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων, στο
Κάνσας.
1 Η ΝΤΕΜΠ ΧΑΑΛΑΝΤ είναι επίσης Ινδιάνα και
κέρδισε τη μάχη
στο Νέο Μεξικό.
Μέλος της φυλής
Πουέμπλο ντε Λαγκούνα, είναι κι
αυτή ακτιβίστρια,
καθώς έχει δώσει μάχες για θέματα της προοδευτικής ατζέντας, όπως το Medicare, την καθιέρωση του κατώτατου ωρομισθίου των 15 δολαρίων, ενώ έχει ταχθεί υπέρ της καθαίρεσης
(impeachment) του Ντόναλντ
Τραμπ.
1 Η ΤΖΑΝΕΤ ΜΙΛΣ έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης του Mέιν. Η
Μιλς ήταν πρώην
γενική εισαγγελέας της πολιτείας
και ήρθε σε ευθεία
σύγκρουση με τον
ακροδεξιό και ρατσιστή Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη,
Πολ Λε Πατζ.
1 ΤΖΑΧΑΝΑ ΧΕΙΣ: Η πρώτη
μαύρη γυναίκα στο Κογκρέσο από το Κονέκτικατ. Η Χέις,
που είχε ανακηρυχθεί Δασκάλα της
Χρονιάς στις ΗΠΑ για το 2016,
είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκπροσωπεί την πολιτεία της στο Κογκρέσο (εκλέγεται με τους Δημοκρατικούς).
1 ΜΑΡΣΑ ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ: Έγινε η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε γερουσιαστής από
το Τενεσί. Η Ρεπουμπλικανή Μάρσα
Μπλάκμπερν εξελέγη γερουσιαστής του Τενεσί,
παρά την εκστρατεία εναντίον της
από τη διάσημη τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, η οποία στήριξε τον Δημοκρατικό αντίπαλό της Φιλ Μπρέντεσεν. Η εξαιρετικά συντηρητική
Μπλάκμπερν θεωρείται πιστή
σύμμαχος του Τραμπ.
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Πώς οραματίζεται τον…
θάνατό της η Μάρω Κοντού!

ΣΑΒΒΑΤΟ - KΥΡΙΑΚΗ
24/25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το να οραματίζεσαι τον θάνατό σου δεν το λες ακριβώς
και… ονειρικό, ωστόσο η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω
Κοντού το έκανε και αυτό στη ζωή της.
Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, φιλοξενούμενη στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «dot» του ΣΚΑΪ, είναι χορτασμένη, τα έχει ζήσει όλα και περιμένει το φινάλε της το οποίο έχω ονειρευτεί.
«Θέλω σε ένα με δύο χρόνια να σταματήσω το θέατρο και να ξεκινήσω τα ταξίδια, Παρίσι, Λονδίνο,
στην Αμερική που δεν έχω πάει ποτέ», είπε η Μάρω Κοντού και συνέχισε:
«Αυτό το φινάλε ονειρεύομαι, ότι θα ταξιδέψω παντού και θα έχω λεφτά να ξοδεύω, ονειρεύομαι γιατί
δεν έχω φράγκο, αλλά κάτι μπορεί να γίνει. Όταν θα γυρίσω πολύ κουρασμένη από τα ταξίδια και πέσω στο κρεβάτι, θα συμβεί κάτι και θα φύγω, θα πάω σε άλλον πλανήτη».

• ΜετΑ την τηλεοπτικη εΜπλοκη του Με

την πολιτικη, ο ΧΑρης ρΩΜΑς θΑ δοκιΜΑςει
τις δυνΑΜεις του ςτις Αυτοδιοικητικες
κΑλπες ςτο πλευρο του ΓιΩρΓου πΑτουλη

Μετά το… Κολοκοτρωνίτσι
η Περιφέρεια Αττικής
ετά τον δήμο… Κολοκοτρωνιτσίου, ο Χάρης Ρώμας κατεβαίνει στην Περιφέρεια Αττικής. Ο γνωστός ηθοποιός ανακοίνωσε τη συνεργασία του
με τον υποψήφιο περιφερειάρχη
Γιώργο Πατούλη και την εμπλοκή
του στα αυτοδιοικητικά ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος.
Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο
αγαπητός ηθοποιός ανέφερε ότι υπήρξε συμφοιτητής στην ιατρική σχολή με
τον νυν δήμαρχο Αμαρουσίου και ο ίδιος του έκανε την πρόταση πριν από
λίγο καιρό.
«Υπήρξα φοιτητής στην ιατρική σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συμφοιτητής μου Γιώργος Πατούλης μου έκανε
την πρόταση να κατέβω στην περιφέρεια
μαζί του και σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία να ασχοληθώ και εγώ με τα κοινά και
να αναμετρηθώ. Είναι μια πρόκληση, νομίζω ότι έχω τις δυνατότητες να το κάνω,
δεν ξέρω βέβαια τι έχω να αντιμετωπίσω».
Ο Χ. Ρώμας ανέφερε ότι θα ασχοληθεί κυρίως στον τομέα του πολιτισμού και πρόσθεσε πως η πολύ μεγάλη
παθογένεια του πολιτικού συστήματος
είναι η πόλωση.
«Θα ασχοληθώ με τον τομέα του Πολιτισμού, όμως η συμφωνία μας είναι πως
δεν κατεβαίνω κάτω από μια στενή κομμα-

Μ

τική ταυτότητα. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει πόλωση, από τη στιγμή που έχει
ειπωθεί και το περίφημο ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν σίγουρα η πόλωση θα
είναι δεδομένη.
»Εγώ δεν θα συμμετάσχω σε αυτό, αυτό
που λέω και θα λέω πάντα είναι πως μια
πολύ μεγάλη παθογένεια της χώρας είναι ο
διχασμός και πρέπει να εκλείψει.
»Θα πάρω μέρος σε προεκλογικές τηλεοπτικές συζητήσεις. Φτιάχνουμε ένα σχέδιο που θα μπορέσει να βοηθήσει τον πολίτη και εμένα με ενδιαφέρει να καταθέσω και να προσθέσω κάτι σε αυτό. Δεν ξέρω αν θα κερδίσω ή αν θα χάσω, αλλά εγώ θα το κάνω».

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΡΟΪΤΕΡ

Αγκαλιές
και φιλιά
με φόντο τον
Λευκό Πύργο
Ο έρωτας της Ιωάννας Μπούκη για τον Αντώνη Σρόιτερ δεν χρειάζεται φωτογραφικά ντοκουμέντα για
να επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, όταν βρίσκεσαι με τον καλό σου στην ερωτική Θεσσαλονίκη, είναι μάλλον δύσκολο να αντισταθείς στον πειρασμό ενός τρυφερού
εσταντανέ.
Κάπως έτσι πρέπει να συνέβη και με τη γοητευτική
make up artist, που με φόντο τον Λευκό Πύργο αγκάλιασε τον γνωστό δημοσιογράφο σύζυγό της και
τον φίλησε. Η Ιωάννα απαθανάτισε την τρυφερή
σκηνή και την ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
Για τους μη γνωρίζοντες, να πούμε ότι ο Αντώνης και
η Ιωάννα είναι ζευγάρι εδώ και επτά χρόνια, έχουν
μαζί δύο υπέροχα παιδιά και το καλοκαίρι που μας
πέρασε δέθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
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• Η Ιωάννα Σκανδαλάκη ετοιμάζεται να… σκανδαλίζει
τους πάντες στο «Survivor 3»

H σέξι Κρητικιά
που θα βάλει φωτιά
στο «Survivor»

παρουσία της είναι εντυπωσιακή. Ο λόγος
για τη σέξι Κρητικιά Ιωάννα Σκανδαλάκη
που ετοιμάζεται να… σκανδαλίζει τους πάντες στο «Survivor 3».
Ήδη φτιάχνει βαλίτσες για τον Άγιο Δομίνικο η
καυτή Χανιώτισσα για τον τρίτο κύκλο του δημοφιλούς
ριάλιτι του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, και το ανακοίνωσε μέσω της προσωπικής της ιστοσελίδας στο
Facebook.
Μάλιστα η αισθησιακή γυμνάστρια, που έχει μια
πρώτη εμπειρία στην τηλεόραση, αφού εμφανίζεται
και στην τηλεοπτική εκπομπή «Στο Κόκκινο» της Νέας
Τηλεόρασης Κρήτης, ζήτησε μέσα από την ανάρτησή
της να της ευχηθούμε καλή επιτυχία για το πρώτο σκέλος της προσπάθειάς της.

H

Πάει… sfera το νέο αμόρε του Γρηγόρη Αρναούτογλου
Αρκετούς μήνες, τώρα, «σέρνεται» η φήμη στα μιντιακά και lifestyle παρασκήνια
ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου είναι μαζί όχι μόνο
στη δουλειά αλλά και στη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι οι δυο τους συνεργάζονται
στον Sfera Radio, ενώ η Νάνσυ θα είναι η αρχισυντάκτρια της εκπομπής «The
2night Show» που θα παρουσιάζει ο Γρηγόρης στον ΑΝΤ1. Το επαγγελματικό
τους ταίριασμα, λοιπόν, είναι τέτοιο που έχει φουντώσει τους ψίθυρους ότι είναι
ζευγάρι, ενώ αν ισχύει το πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Real News», ο Γρ.
Αρναούτογλου είναι όντως ερωτευμένος με τη Ν. Αντωνίου, απλώς επιλέγουν
και οι δύο να μη μιλούν δημόσια για τη σχέση τους εξαιτίας του ότι είναι και οι
δύο γονείς και δεν θέλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να πληγώσουν τα παιδιά τους.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
H τρισευτυχισμένη
«Mama P.»
και το αιχμηρό
σχόλιο
από follower
στο instagram
Μανούλα για δεύτερη φορά έγινε η
Πηνελόπη Αναστασοπούλου και
από την περασμένη Δευτέρα που επέστεψε στο σπίτι της ζει κατ’ ομολογίαν της ένα δύσκολο μεν, όνειρο δε!
«Είμαστε σπίτι μας και ζούμε το όνειρο! Σ’ αυτό το σημείο θέλω να πω ότι
το να έχεις 2 μωρά στο σπίτι είναι από
τα πιο δύσκολα πράγματα που μου έχουν συμβεί και θέλω να βγάλω το καπέλο σε όλες τις μαμάδες του κόσμου
που δεν γκρινιάζουν, δεν νευριάζουν,
δεν τα παρατάνε, άυπνες για μέρες, με
πόνους ή χωρίς, που δεν προλαβαίνουν
να κάνουν μπάνιο, ή να φάνε...» έγραψε
μεταξύ άλλων στον λογαριασμό της
στο instagram, αναρτώντας διάφορες φωτογραφίες από το μαιευτήριο.
Προς έκπληξή της, όμως, η Πηνελόπη δεν έλαβε από όλους τους
ακολούθους της μόνο καρδούλες και
ευχές. Υπήρξε και κάποιος που θεώρησε ότι η γνωστή ηθοποιός αυτοδιαφημίζεται εμπορικά και διαφημίζει διαδικτυακά την προσωπική της
ζωή, γράφοντάς της τα εξής: «Διαφήμιση και promo και στη γέννηση. Οι ζωές σας μια κινητή διαφήμιση online.
Θλιβερός κόσμος».
Απτόητη, πάντως, η Π. Αναστασοπούλου αρκέστηκε να επιστρέψει
τις αιχμές στον ιντερνετικό ακόλουθό της, με το λακωνικότατο: «Είσαι
τραγικός».
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• ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΡΟΛΑ H «FAIR PLAY ARENA PRESS»

Inside

SToRIeS
Από μεθαύ
ριο Δευτέρα
ξεκινά η εκπομπή
του Γρηγόρη Αρναούτογλου
στον ΑΝΤ, στις 23.00΄ και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Όπως λένε οι συντελεστές θα υπάρξουν αλλαγές, τόσο στο σκηνικό, όσο και στα παιχνίδια των καλεσμένων.
Το Mega μετά και τις επίμονες συ
στάσεις του ΕΣΡ κόπηκε από τις
δύο συνδρομητικές πλατφόρμες Nova
και Cosmote.
Η ΕΡΤ προχωρά σε συμφωνίες με

τις τηλεοπτικές πλατφόρμες μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων αγοράζοντας από αυτές τηλεοπτικό χρόνο.
Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 500

ευρώ αποφάσισε να δώσει ο ΕΔΟΕΑΠ για τους ασφαλισμένους-μέλη του
Ταμείου που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Ιούλιο στην
Αττική. Οι αιτήσεις όσων έχουν δηλωμένη πρώτη κατοικία στο Μάτι της Αττικής θα γίνουν δεκτές έως τις 30 Νοεμβρίου.



Όλον τον χρόνο θα μας συντροφεύει το πνεύμα των Χριστουγέννων, τουλάχιστον ραδιοφωνικά. Το
Real
Group
λανσάρει
το
RealChristmas.gr, το ιντερνετικό ραδιόφωνο που θα μεταδίδει χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλον τον χρόνο. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, περισσότερα από 1.000 τραγούδια
σε περισσότερες από οκτώ γλώσσες θα
μας κάνουν συντροφιά τα φετινά Χριστούγεννα. Το ραδιόφωνο έχει ξεκινήσει τη λειτουργία και το μόνο που πρέπει να πατήσετε είναι το «play» για να
σας καταλάβει το πνεύμα των γιορτών.

Διαψεύδει κα
τηγορηματικά
ο ΑΝΤ1 τη φημολογία περί απομάκρυνσης του Τζώρτζη Ποφάντη από
τη θέση του διευθυντή προγράμματος του τηλεοπτικού
σταθμού.
Η Cosmote TV εξασφάλισε την α
ποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση
του World Rally Championship (WRC)
έως και το 2020, με πάνω από 150 ώρες live προγράμματος ανά αγωνιστική
περίοδο. Η αγωνιστική δράση του
WRC ξεκινά τον Ιανουάριο, με τον αγώνα του Μόντε-Κάρλο (24-27/1), ενώ ακολουθούν οι αγώνες της Σουηδίας (14-17/2), του Μεξικό (7-10/3),
της Γαλλίας (28-31/3) και της Αργεντινής (25-28/4).

Λουκέτο έβαλε η αθλητική της Θεσσαλονίκης «Fair Play Arena Press», η οποία έκλεισε μετά από τέσσερα
περίπου χρόνια λειτουργίας. Την είδηση επιβεβαίωσε μέσω ραδιοφώνου ο διευθυντής της εφημερίδας Νίκος Πετρουλάκης. Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί και ραδιοφωνικός σταθμός με
την ονομασία «Fair Play».

media
Βαθιά ανάσα
για την Ίριδα που
κράτησε το «Έθνος»
ην τελευταία ακριβώς στιγμή το «Έθνος» παρέμεινε
στην Ίριδα και δεν μετακόμισε για εκτύπωση στη
μονάδα του Θέμη Αλαφούζου. Οι διοικούντες την εκτυπωτική μονάδα της «Καθημερινής» είχαν προσφέρει
μία άκρως δελεαστική τιμή στον Ιβάν Σαββίδη, αλλά το
σχετικό deal ναυάγησε στο παρά πέντε
Την τελευταία στην κυριολεξία στιγμή, η πλευρά της Ίριδας κατέθεσε αντιπρόταση, την οποία και αποδέχθηκε το στρατόπεδο
Σαββίδη. Έτσι, τα δύο φύλλα θα εξακολουθήσουν να τυπώνονται στο πιεστήριο που είχαν δημιουργήσει οι Μπόμπολας
- Ψυχάρης. Όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, αφού αποτελεί κοινό μυστικό ότι, στην περίπτωση που θα έφευγαν οι εφημερίδες του κ. Σαββίδη, τα
πράγματα θα δυσκόλευαν για την περαιτέρω λειτουργία της Ίριδας.
Σε σχέση τώρα με τη στρατηγική που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν οι διοικούντες το «Έθνος», το βάρος πέφτει στην
κυριακάτικη έκδοση. Ήδη με την προσθήκη του γυναικείου
περιοδικού «In Style», για πρώτη φορά η εφημερίδα ξεπέρασε
έπειτα από καιρό τα 20.000 φύλλα. Η συζήτηση για το ημερή-

Τ

ΛΙγο πρΙν μετακομΙσεΙ στα

πΙεστΗρΙα τΗσ «καθΗμερΙνΗσ»
χαΛασε το deal αΛαφοΥζοΥ - σαββΙδΗ
σιο φύλλο θα συνεχιστεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν και
θα αποφασιστεί αν θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ή όχι.

Αυτόνομη στην παραγωγή προγραμμάτων η Cosmote TV
Αυτόνομη πορεία της Cosmote TV στην παραγωγή προγραμμάτων. Η
συνεργασία με τον ΣΚΑΪ στον τομέα των αθλητικών εκπομπών ολοκληρώθηκε και το σύνολο των εκπομπών θα αρχίσει να παράγεται εσωτερικά, στα νέα στούντιο, μέσω της Cosmote TV Productions, σε
νέες εγκαταστάσεις στην Κηφισιά. Είναι μια ένδειξη ισχυροποίησης της
Cosmote, που έχει πλέον τη δυνατότητα εσωτερικών παραγωγών, προετοιμαζόμενη για τα επόμενα βήματά της. Η Cosmote TV έχει μπει ήδη
στον τομέα των τηλεοπτικών παραγωγών, χρηματοδοτώντας ντοκιμαντέρ που μεταδίδονται από το Cosmote History HD.
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• Ο ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟΝ Ρ/ Σ ΤΟΥ ΦΟΥΡΘΙΩΤΗ
Εδώ και περίπου μία εβδομάδα ο Θέμης Γεωργαντάς ανέλαβε διευθυντής στον ραδιοφωνικό σταθμό
PARTY 104 FM, του Μένιου Φουρθιώτη. Εκεί θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Γιώργο Λιάγκα. Παράλληλα,
αναλαμβάνει και καθήκοντα ραδιοφωνικού παραγωγού στις 20:00-21:00 κάθε βράδυ με την εκπομπή «ΤΑ
15 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ PARTYFM104», ενώ κάθε Σάββατο από 24 Νοεμβρίου
12:00-14:00 θα παρουσιάζει «ΤΑ 30 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ PARTYFM104».

υρετώδεις είναι οι ετοιμασίες στον όμιλο του ΣΚΑΪ
ενόψει της πρεμιέρας τον Ιανουάριο του ΣΚΑΪ 24.
Το νέο κανάλι θα φιλοξενηθεί στη συχνότητα του
πρώην «Α-Β» συμφερόντων Φίλιππου Βρυώνη, το οποίο και κατείχε νόμιμη άδεια ενημερωτικού περιφερειακού καναλιού, τουλάχιστον μέχρι την προκήρυξη των
νέων αδειών για τα περιφερειακά κανάλια.
Οι προσλήψεις έχουν ήδη ξεκινήσει και το οργανωτικό
κομμάτι του νέου προγράμματος προχωράει με γοργούς
ρυθμούς. Ήδη ο Νίκος Ευαγγελάτος έχει κλείσει για το
απογευματινό μαγκαζίνο, ενώ ο Τάκης Χατζής θα έχει
βραδινή εκπομπή, μετά το δελτίο ειδήσεων.
Το δελτίο θα παρουσιάζει η Νίκη Λυμπεράκη, ενώ
σίγουρα θα υπάρξουν συνεργασίες με δημοσιογράφους
του ομίλου ΣΚΑΪ. Και ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις οι
Μπάμπης Παπαδημητρίου και Αλέξης Παπαχελάς.
Πρώην δημοσιογράφοι του Mega θα συνεργαστούν με
τον νέο σταθμό, μεταξύ αυτών πιθανότατα και ο Γιώργος
Καμπουράκης, με τον οποίο οι ιθύνοντες του σταθμού σκοπεύουν να «κλείσουν» τη μεσημεριανή ζώνη. Ο Γιώργος Αυτιάς δεν θα αναλάβει κάποια συγκεκριμένη ζώνη, αλλά θα είναι συχνά καλεσμένος εκπομπών του νέου καναλιού. Ο ειδησεογραφικός σταθμός οργανώνεται από τον Νίκο Στραβελάκη.

ΣΚΑΪ 24:
Μοιράζονται
οι εκπομπές
και τα πόστα

Π

Πάει πιο πίσω η έκδοση της«Νέας Απογευματινής»
Αναστέλλονται προς το παρόν τα σχέδια των Νίκου Καραμανλή, Χρήστου
Μουλίνου και Σωτήρη Πουλόπουλου για την άμεση επανέκδοση της «Νέας
Απογευματινής» μέχρι τα τέλη του χρόνου. Το αρχικό πλάνο καθυστερεί, αφού ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με την Εθνική Τράπεζα
για την αποδέσμευση του τίτλου, που ως γνωστόν έχει υποθηκευτεί.
Η τριάδα, που σκοπεύει να επανεκδώσει την ιστορική εφημερίδα, αναπροσαρμόζει τα πλάνα της για τα μέσα Ιανουαρίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η έκπληξη, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις με τον τίτλο. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστος Μουλίνος έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό τής υπό έκδοση εφημερίδας.
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Λιγότερα τα
έσοδα του
Δημοσίου από
την ΕΡΤ

Σε δεύτερη αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2018 προχώρησε το ΔΣ της
ΕΡΤ, πριν ζητηθούν οι παραιτήσεις των
Βασίλη Κωστόπουλου και Γιώργου Θαλασσινού. Το επενδυτικό πρόγραμμα, δηλαδή τα αθλητικά δικαιώματα και τα λοιπά δικαιώματα σε πρόγραμμα, για την τρέχουσα χρήση θα κοστίσει 49.460.000 ευρώ, από 36.460.000 ευρώ που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός και 40.040.000 ο
αναθεωρημένος προϋπολογισμός.
Κατά συνέπεια, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα αποδοθεί στο Δημόσιο θα μειωθεί σε 26.000.000 ευρώ, ενώ στον πρώτο αναθεωρημένο προϋπολογισμό είχε προσδιοριστεί σε
30.000.000 ευρώ και στον αρχικό προϋπολογισμό σε 40.000.000. Το Δημόσιο
θα λάβει πλέον των 26.000.000 ευρώ
του δημοσιονομικού αποτελέσματος άλλα 24.000.000 ευρώ ως μέρισμα (περιλαμβάνεται στα έξοδα) και το τελικό του
όφελος από την ΕΡΤ θα ανέλθει σε
50.000.000 ευρώ. Τα έσοδα προϋπολογίζονται σε 199.500.000 ευρώ και τα έξοδα σε 173.000.000 ευρώ.
H αλλαγή αυτή αποδίδεται στην κυβερνητική επιλογή να διαθέσει η ΕΡΤ συνολικά στη διετία για τις επτά ομάδες του
ελληνικού πρωταθλήματος το συνολικό
ποσό των 52 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή
δικαιώθηκε από την τηλεθέαση, εξασφαλίζοντας σημαντικά ποσοστά. Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στον αγώνα του Άρη με
τον Ολυμπιακό, που μεταδόθηκε από την
ΕΡΤ, συντονίστηκαν 2.172.873 τηλεθεατές για τουλάχιστον ένα λεπτό, με μέσο
τηλεμερίδιο 28,3%. Στο σύνολο της ημέρας η ΕΡΤ1 εκείνη τη μέρα σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 10,4% και το
Σάββατο 11,4% με τους αγώνες ΠΑΟ-ΑΕΚ και Ατρόμητος-ΠΑΟΚ.
Πριν από την απόκτηση των αγώνων
και των αλλαγών στον προϋπολογισμό η
εικόνα ήταν φυσικά θετική. Στο εξάμηνο
του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τις ΔΕΚΟ,
τα έσοδα ανήλθαν σε 97.078.952 ευρώ
και τα έξοδα σε 59.089.038 ευρώ, μειωμένα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις
κατά 1.631.048 ευρώ στα έσοδα και
8.225.762 ευρώ στα έξοδα. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα υπέρ του Δημοσίου
ανήλθε σε 37.989.915 ευρώ.
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ΙχνηΛαΤωΝΤαΣ…
Ο συγκλονιστικός μονόλογος της απολογίας του Ζιλ
ντε Ραι, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία Νίκου Χατζηπαπά,
θα παρουσιάζεται για λίγες ακόμα παραστάσεις
στο θέατρο Σημείο (Κεντρική Σκηνή, Χαριλάου
Τρικούπη 4, τηλ.: 2109229579) έως και τις 4 Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα
και Τρίτη στις 21:00.

Ο

Ζιλ ντε Ραι, στρατάρχης της Γαλλίας,
συμπολεμιστής της
Ιωάννας της Λωρραίνης, το 1440 απολογείται στο δικαστήριο της Ιεράς Εξέτασης για τα εγκλήματά του.
Το δικαστήριο αποφασίζει τη θανατική του καταδίκη με απαγχονισμό
και πυρά. Κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, σοδομισμό και μαύρη μαγεία. Το φαινόμενο «Ζιλ ντε
Ραι» απασχολεί μέχρι και σήμερα
τους μελετητές. Πώς ένας άνθρωπος θεοσεβούμενος, πιστός στον
Χριστό και στην Ιωάννα της Λωρ-

«Ζιλ και η νύχτα»
του Hugo Claus

με την Καίτη Νικολοπούλου

ραίνης, ένθερμος πατριώτης που
πολέμησε για την απελευθέρωση
της Γαλλίας κι έγινε στρατάρχης, έφτασε στο αντίθετο άκρο; Τα πρακτικά της δίκης του Ζιλ ντε Ραι έχουν διασωθεί, όπως επίσης και τα
πρακτικά της πολιτικής του δίκης.
Αθώος ή ένοχος; Η παράσταση
«Ζιλ και η νύχτα» του Hugo Claus
σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Νίκου Χατζηπαπά, που θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα στις 9 μ.μ. έως τις 4 Δεκεμβρίου, δεν έχει ως
στόχο να κρίνει, να ενοχοποιήσει
ή να απενοχοποιήσει τον Ζιλ ντε
Ραι, αλλά να φωτίσει τις άγνωστες
πτυχές της απολογίας ενός εκ των
δέκα μεγαλύτερων κατά συρροή
δολοφόνων όλων των εποχών. Όπως αναφέρει και ο Joris-Karl
Huysmans στο μυθιστόρημά του
με τίτλο «Là bas», ο Μαρκήσιος
Ντε Σαντ μπροστά στον Ζιλ ήταν
ένας άτολμος αστός κι ένας ασήμαντος εκτελεστής. Ο Ζιλ ντε Ραι ονειρεύτηκε ένα ταξίδι δίχως τέλος
που θα τον έσωζε. Αρκέστηκε όμως
στην πρόθεση. Ακόμα και κατά τις
τελευταίες ελεύθερες μέρες του, συνέχιζε να αποκεφαλίζει παιδιά…
«Στο έργο “Ζιλ και η Νύχτα” συνυπάρχουν δύο πλαίσια, ένα πραγματικό

Ένοχος ή αθώος; Η αποκατάσταση(;) της μνήμης του Ζιλ ντε Ραι
Τα εγκλήματά του ιδιαιτέρως ειδεχθή, αποτρόπαια, απόκοσμα, ανατριχιαστικά. Τα θύματά του νεαρά παιδιά ηλικίας 6-18 ετών, αγόρια και κορίτσια, με τα πρώτα να υπερισχύουν σε αριθμό, και με
τον αριθμό των θυμάτων του να κυμαίνεται μεταξύ 80 και 200, ενώ κάποιοι μιλούν για 600 κακοποιημένα νεκρά παιδιά.
Εδώ να σημειώσουμε ως σχόλιο πως η αλήθεια για την εγκληματική δράση του Ζιλ ντε Ραι δεν θα
επιβεβαιωθεί ποτέ, γνωρίζοντας το πώς λειτουργούσε η Εκκλησία στη διάρκεια του Μεσαίωνα.
Ο Ζιλ ντε Ραι, με τα δύσκολα παιδικά χρόνια καθώς σε ηλικία 10 χρόνων έχασε και τους δύο γονείς του και τον μεγάλωσε ο πλούσιος παππούς του, κατάφερε να φτάσει στον ανώτερο βαθμό
της στρατιωτικής ιεραρχίας, πολεμώντας για τη Γαλλία δίπλα στην Ιωάννα της Λωραίνης, ενώ
παράλληλα ήταν από τους πλουσιότερους γαιοκτήμονες, με σημαντική δύναμη τόσο στον εκκλησιαστικό όσο και στον πολιτικό κόσμο της εποχής. Κι όμως…
Ο Ζιλ ντε Ραι, η σύζυγός του Ενριέτα και ο πιστός του συνεργάτης Poitou οδηγήθηκαν σε δίκη
με κατηγορίες για ανθρωποκτονία, σοδομισμό, συμμετοχή σε αίρεση και άσκηση μαύρης μαγείας,
με αφορμή την απαγωγή ενός ιερέα. Καταδικάστηκαν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού και κάψιμο
στην πυρά. Στις 26 Οκτωβρίου του 1440, ο Ραι θανατώθηκε σε ηλικία μόλις 36 ετών. Το σώμα
του διαμελίστηκε, κάηκε και η τέφρα δόθηκε σε συγγενικά πρόσωπα για να ταφεί... Με τον ίδιο
τρόπο θανατώθηκαν η Ενριέτα και ο Poitou, απλώς οι δικές τους στάχτες δεν θάφτηκαν ποτέ.
Ωστόσο, 550 χρόνια μετά, τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν, καθώς ανακινείται η υπόθεση
του Ζιλ ντε Ραι – εξάλλου η Γαλλία έφερε βαρέως τη «σπίλωση» αυτή. Άλλωστε, ο δούκας της
Βρετάνης, ο οποίος είχε ασκήσει τη δίωξη, κατάσχεσε όλους τους τίτλους στα πρώην εδάφη του
Ζιλ ντε Ραι μετά την καταδίκη του. Ο συγγραφέας Jean-Pierre Bayard, στο βιβλίο του
«Plaidoyer pour Gilles de Rais», ισχυρίζεται ότι ο Ζιλ ντε Ραι ήταν θύμα της Ιεράς Εξέτασης.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, η ανθρωπολόγος Margaret Murray και ο αποκρυφιστής Aleister
Crowley είναι μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν την άποψη ότι ο Ζιλ ντε Ραι ήταν απλώς παγανιστής με ιδιαίτερη αδυναμία στην Αρτέμιδα, με μοναδικό του έγκλημα την επιδίωξη της γνώσης.
Το 1992, ο ελευθεροτέκτονας Ζαν-Υβ Μπρισονιέρ, ο Μεγάλος Δάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της
Γαλλίας, διοργάνωσε ένα αυτοανακηρυγμένο «δικαστήριο» αποτελούμενο από πρώην Γάλλους υπουργούς, μέλη του Κοινοβουλίου και εμπειρογνώμονες της UNESCO, για να επανεξετάσουν το αρχικό υλικό και τα αποδεικτικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στη μεσαιωνική δίκη. Μια ομάδα δικηγόρων, συγγραφέων και πολιτικών υπό την ηγεσία του Gilbert Prouteau και υπό την προεδρία του
δικαστή Henri Juramy τον βρήκε αθώο, αν και κανένας τους δεν ήταν μεσαιωνικός ιστορικός κατ’

επάγγελμα, ούτε ζήτησε επαγγελματικές συμβουλές από πιστοποιημένους μεσαιωνιστές.
Η ακρόαση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Gilles de Rais δεν ήταν ένοχος, μετατράπηκε εν μέρει σε μια βιογραφική συγγραφή με τον τίτλο «Gilles de Rais ou la Gueule du loup», που αφηγείται ο συγγραφέας Gilbert Prouteau. «Η υπόθεση για την αθωότητα του Gilles de Rais είναι
πολύ δυνατή», είπε ο Prouteau. «Δεν βρέθηκε κανένα πτώμα παιδιού στο κάστρο του στο Tiffauges
και φαίνεται ότι ομολόγησε υπό το βάρος των βασανιστηρίων... Οι κατηγορίες φαίνονται να είναι
ψευδείς από ισχυρούς ανταγωνιστές του για να επωφεληθούν από την κατάσχεση των εδαφών του».
Παρά την επίσημη πλέον αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης του Gilles de Rais, οι ιστορικοί εξακολουθούν να τον θεωρούν ένοχο για τα ειδεχθή εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε, κυρίως ως προς τα κίνητρά του, ενώ η φήμη που ακολουθεί κάθε σημαντικό –με θετικό ή αρνητικό
πρόσημο– πρόσωπο γίνεται ένα με τη δεισιδαιμονία. Κ.Ν.

«Ζιλ και η νύχτα» του Hugo Claus
Θεατρικός μονόλογος
Θέατρο Σημείο (Κεντρική Σκηνή, Χαριλάου Τρικούπη 4, Τηλ.: 210-9229579)
Κατάλληλη άνω των 18 ετών

Μετάφραση: Μαρία Ευσταθιάδη
Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Νίκος Χατζηπαπάς
Συμμετοχή: Πάνος Λαμπρίδης
Γλυπτό, Βίντεο: Κωστής Παπαδόπουλος
Μουσική Επιμέλεια: Ελίζα Χατζηπαπά
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νέλη Αλκάδη
Φωτογραφήσεις: Γιώργος Καζατζόπουλος,
Κωστής Παπαδόπουλος, Κλεοπάτρα Σάρλη
Εκτέλεση Κοστουμιών: Λίτσα Κυρίτση
Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις: Ράνια Παπαδοπούλου
Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Βαρδακαστάνη
Παραγωγή: Helix Theatre - Labillusions

38_39_politismos_862_APOPSI 11/23/18 6:31 PM Page 39

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 24/25 NOEMΒΡΙΟΥ 2018
www.iapopsi.gr

και ένα φανταστικό. Το πραγματικό
πλαίσιο προσδιορίζεται από την απολογία του Ζιλ ντε Ραι στην Ιερά Εξέταση το 1440», αναφέρει μεταξύ άλλων ο σκηνοθέτης Νίκος Χατζηπαπάς. Και προσθέτει: «Ολόκληρο
αυτό το πλαίσιο, όπου είναι και το κυρίαρχο, καλύπτοντας το 90% του έργου, βασίζεται στα πρακτικά του θρησκευτικού δικαστηρίου τα οποία διασώζονται ακέραια, έχουν εκδοθεί και
μεταφερθεί από τα Λατινικά στα Γαλ-



Για λίγες ακόμα παραστάσεις στο Θέατρο Σημείο σε σκηνοθεσία-ερμηνεία Νίκου
Χατζηπαπά

λικά από τον Pierre Klossowski. Εκεί
είναι συγκεντρωμένα μαζί με τις καταθέσεις των μαρτύρων, ένα αναλυτικό
χρονολόγιο, μία μεγάλη εισαγωγή και
σημειώσεις του Georges Bataille σε έναν τόμο που κυκλοφόρησε το 1965
με τη δική του εκδοτική επιμέλεια.
»Και σε ένα φανταστικό πλαίσιο
που αναφέρεται στις σκέψεις και σ’ έναν εσωτερικό διάλογο του Ζιλ Ντε
Ραι με την Ιωάννα της Λωραίνης και
τον δαίμονα Μπαρόν, που στην πραγματικότητα είναι ένας τραγικός μονόλογος που πηγάζει από τα πιο μύχια
και σκοτεινά τοπία της ύπαρξής του.
Ο Ζιλ ντε Ραι, έγκλειστος σε έναν κόσμο που βρίσκεται στο μεταίχμιο της
αγιότητας και του πιο σκοτεινού και
ειδεχθούς εγκλήματος, με μόνη διέξοδο τον πιο ταπεινωτικό και φρικτό θάνατο της κρεμάλας και της πυράς. Η
ειλικρινής μεταμέλεια του Ζιλ ντε Ραι
τον απαλλάσσει από τον αφορισμό,
που τον έτρεμε, αλλά τον οδηγεί στη
θεαματική και λυτρωτική διαφυγή με
θάνατο στην πυρά και στην αγχόνη...»

Η ΑΠΟΨΗ
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«Κράτα στην αγκαλιά σου το παιδί»
Συναυλία της Πηγής Λυκούδη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσό»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, στη Φιλολογική αίθουσα «Παρνασσός».
Στο πρώτο μέρος, η διεθνούς φήμης
mezzo soprano, Alexandra Gravas,
θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά το
μελοποιημένο από την Πηγή Λυκούδη «Νανούρισμα στο γιο μου»
του Ναζίμ Χικμέτ σε μετάφραση της
Έρας Σαββαΐδου.
Στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιαστούν και άλλα τραγούδια της Πηγής Λυκούδη, γνωστής για το έργο
της πάνω στη μελοποιημένη ποίηση, καθώς και αγαπημένα τραγούδια άλλων Ελλήνων συνθετών!
Τα τραγούδια, εκτός από την
Alexandra Gravas, θα ερμηνεύσουν
η Γεωργία Αγγέλου και ο Κώστας
Χατζηκυριάκος-Σβώκος.
Τη συνθέτρια στο πιάνο πλαισιώνουν τρεις ακόμα εξαιρετικοί σολίστες μουσικοί: ο Άγγελος Κουσάκης, Κρουστά, ο Δημήτρης Κοντονής, Κιθάρες-φυσαρμόνικα, και ο
Σταύρος Παργινός, Τσέλλο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από γνωστές ενότητες και

κύκλους τραγουδιών της συνθέτριας, πάνω στη μελοποιημένη
ποίηση, καθώς και άλλων Ελλήνων συνθετών όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Δ.
Σαββόπουλος, Σ. Κουγιουμτζής
κ.ά.
Τα τραγούδια που θα ακουστούν
είναι σε ποίηση ή στίχους των Ν.
Βρεττάκου, Γ. Ρίτσου, Γ. Σεφέρη, Γ.
Σουρή, Ν. Γκάτσου, Λ. Παπαδόπουλου , Γ. Ιωαννίδη, Α. Θωμόμουλου, Γ. Θεοδωράκη, Θ. Σάλτα,
Μ. Ξυδούς, Ν. Κανέλλη - Ξ. Δικαίου και Π. Λυκούδη.
Η συναυλία διανθίζεται με ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Γράμμα
στο γιo μου κι ένα άστρο» της Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου.
Τα έσοδα θα δοθούν στο κοινωνικό
έργο των Lions.
Για την εκδήλωση η εικαστικός Αγγελική Κώσταλου, βασιζόμενη στο
ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ «Νανούρισμα στο γιο μου», δημιούργησε
δύο πρωτότυπους πίνακες που θα
διατεθούν προς πώληση για τον ίδιο σκοπό.

Η εξαιρετική πιανίστρια και συνθέτις, Πηγή Λυκούδη

Δήλωση της Πηγής Λυκούδη
στην «Α»
nazim-xikmet

Κοιμήσου, σπλάχνο μου, κοιμήσου• νάνι...
Άφοβος σαν θαλασσινός, μάστορας δημιουργός,
φιλόσοφος γνώστης και καλλιτέχνης τολμηρός• έτσι να γίνεις...
Κοιμήσου, σπλάχνο μου, κοιμήσου• νάνι...
(«Νανούρισμα στο γιο μου»
του Ναζίμ Χικμέτ)

«“Το νανούρισμα στο γιο μου” του Ναζίμ Χικμέτ από το ερωτευμένο σύννεφο σε μετάφραση της Έρας Σαββαΐδου το μελοποίησα
και το παρουσιάζω για πρώτη φορά σε αυτήν την ιδιαίτερη εκδήλωση, που διοργανώνεται από τη μεγάλη οικογένεια των Lions, η
οποία ξέρει απλόχερα να προσφέρει στον συνάνθρωπο.Εύχομαι
να φτάσει στην καρδιά όλων, να τη ζεστάνει, αφυπνίζοντας τη σε εκείνες τις δράσεις που θα μεγαλώσουν και θα αγκαλιάσουν ουσιαστικά το παιδί, την ελπίδα δηλαδή του κόσμου τούτου. Το ερμηνεύει η Διεθνούς φήμης mezzo soprano Alexandra Gravas. Την
ευχαριστώ! Ευχαριστώ επίσης, όλους τους συντελεστές, συνοδοιπόρους πια, Γεωργία Αγγέλου (τραγούδι), Κώστα Χατζηκυριάκο Σβώκο (τραγούδι), τους σολίστες μουσικούς Άγγελο Κουσάκη
(κρουστά), Σταύρο Παργινό (Τσέλλο), Δημήτρη Νάσσιο (κιθάρες), οι οποίοι κάθε φορά μοιράζονται τις αγωνίες μου για ένα άρτιο αποτέλεσμα και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους».

H διεθνούς φήμης mezzo soprano,
Alexandra Gravas



Η ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ
MEZZO SOPRANO
ALEXANDRA GRAVAS ΘΑ
ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΔΗ «ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ
ΣΤΟ ΓΙΟ ΜΟΥ» ΤΟΥ ΝΑΖΙΜ
ΧΙΚΜΕΤ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΑΣ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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