01_PROTH_873_APOPSI 2/8/19 10:04 PM Page 1

ΑΡΘΡΟ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

Πληρεξουσιότητα και
συνείδηση εν λευκώ…

Παλαιοί και
όψιμοι 6
Ανδρεο-λάτρες

ΣΕΛ.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ – ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Το άδειο καλάθι μιας
«επικίνδυνης» συνάντησης
▶ ΣΕΛ. 12, 29

06

▶ ΣΕΛ. 8

ΚΙΝ.ΑΛ.

9/10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
482165

ΑΡ. ΦΥΛ. 873

9

771109

1,5€

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΣΕΛ.

7

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εφ’ όπλου λόγχη
για τις εκλογές,
αλλά χωρίς
αρρυθμίες
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Με συνταγή του 1977
για να διασωθούν
οι «μικροί» της
Κεντροαριστεράς

Με την πλάτη στον
τοίχο η Τουλουπάκη
• Ο προεκλογικός χρόνος τρέχει, αλλά η εισαγγελέας
Διαφθοράς μαζί με τους επίκουρους εισαγγελείς δεν
έχουν καταφέρει, ακόμη, να ασκήσουν τις προαναγγελθείσες ποινικές διώξεις σε βάρος πολιτικών
προσώπων για την υπόθεση της Novartis
▶ ΣΕΛ. 4-5
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Ήθελαν
εκλογές
τον Απρίλιο,
αλλά…
• Γιατί δεν προχώρησε
–για την ώρα τουλάχιστον–
το προχωρημένο σενάριο που θέλει
τον πρωθυπουργό να ζήτησε από
τους επιτελείς του να θέσουν
τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογικό συναγερμό
για τις 14 ή τις 21 Απριλίου
▶ ΣΕΛ. 3

Υπόθεση Koriopolis

Καυτά ερωτήματα για
την κα Παπανδρέου
• Η «Α» σήκωσε
το γάντι και απαντά
στο εξώδικο
της εισαγγελέως
θέτοντας ερωτήματα
που θα δημιουργήσουν
κλυδωνισμούς στον
δικαστικό κλάδο
▶ ΣΕΛ. 20-23
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Να σου δώσω το «Survivor», να μου δώσεις τη Χάλκη;

ς
α
μ
ή
κ
ι
Ηδ
ι βροχές, τι καταιγίδες, τι χαλάζι, η Παρασκευή ήταν η πιο «καυτή» πολιτικά ημέρα της εβδομάδας που τελειώνει αύριο Κυριακή, καθώς εισήχθη προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το πρωτόκολλο ένταξης της ΠΓΔΜ στο
ΝΑΤΟ και διεξήχθη η σχετική ψηφοφορία επικύρωσής του.
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν ήταν γνωστό το αποτέλεσμα, αλλά μόνο εξαιτίας κάποιου κοσμοϊστορικού
γεγονότος θα άλλαζαν οι ισορροπίες και θα καταψηφιζόταν η ύστατη διαδικαστική πράξη, που βάζει το τελευταίο καρφί στο
φέρετρο του Μακεδονικού. Άγνωστο ήταν επίσης το τι ειπώθηκε μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Αλλά ειδικά αυτό κι αν δεν
χρειάζεται δίπλωμα μαντικής για να το προβλέψει κάποιος, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση θα
είχε πολλά απρεπή ντεσιμπέλ (μακάρι να διαψευστούμε) και τη χροιά ενός άτυπου προεκλογικού ντιμπέιτ.
Άλλωστε, τα τροχιοδεικτικά πυρά είχε ξεκινήσει από το βράδυ της Πέμπτης στο αγαπημένο του twitter ο Πάνος Καμμένος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανές κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και για εθνική προδοσία της Μακεδονίας «από την κυβέρνηση της
αποστασίας των αχάριστων». Είχε φυσικά προηγηθεί η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του κοινοβουλίου (σ.σ. το πρωί της
Παρασκευής η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε και
από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής),
βάσει της οποίας ενδεχόμενη αποχώρηση του Θανάση Παπαχριστόπουλου θα μετέτρεπε τον Πάνο Καμμένο στον έναν… κούκο που θα «συντρόφευε» τους 3 εναπομείναντες βουλευτές των ΑΝ.ΕΛ.
Κι ενώ όλοι ξέραμε ότι η προαναγγελθείσα καρατόμηση Παπαχριστόπουλου θα γινόταν στις 10 το πρωί, ο Π. Καμμένος «ξανατιτίβισε» ότι τη διαγραφή τού μέχρι πρότινος βουλευτή του θα την κατέθετε στην Ολομέλεια, αφού πρώτα θα μιλούσε την Παρασκευή στη Βουλή – όσο δηλαδή θα ήταν ακόμη τυπικά αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας. Σαν να μην έφτανε αυτό, εξέφρασε την «απειλητική» ελπίδα του να είναι παρών ο Αλέξης Τσίπρας όταν ανέβει στο βήμα της Βουλής.
Εν ολίγοις, το τσίρκο συνεχίζεται. Είναι ό,τι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα η «Α» ότι ένας «απασφαλισμένος» Καμμένος ίσως είναι το ατύχημα που απεύχονται στον ΣΥΡΙΖΑ να τους συμβεί και να τους οδηγήσει άτακτα στις εθνικές κάλπες.
Το δυστύχημα είναι πως όποια τύχη κι αν έχουν οι ΑΝ.ΕΛ., όσα σκληρά λόγια κι αν εκστομίστηκαν χθες τη Βουλή, ελάχιστοι εκπλήσσονται πια για την ατραπό που έχει πάρει η πολιτική ζωή του τόπου. Οι αλλόκοτες ιδεολογικά μετακινήσεις
βουλευτών, οι ανιστόρητες επιστολές leasing εθνοπατέρων που δίνουν λευκή επιταγή στον ΣΥΡΙΖΑ να περνά νομοσχέδια
με μία επί της ουσίας μειοψηφούσα πλειοψηφία, ακόμη και η μήνυση για εκβιασμό του Νίκου Νικολόπουλου κατά του
Πάνου Καμμένου, παραπέμπουν σε εποχές που θέλαμε να πιστεύουμε ότι η Μεταπολίτευση τα είχε κλειδαμπαρώσει άπαξ
διά παντός στα κελάρια της ιστορίας.
Κι όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αντιθέτως διαπράττονται υπό τον φερετζέ του προοδευτισμού και της αριστεροσύνης,
που με το ένα χέρι διαπραγματεύεται με τις ευλογίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ τη μετονομασία των Σκοπίων και με το άλλον
χέρι υπερασπίζεται στρατιωτικές δικτατορίες τύπου Βενεζουέλας επειδή ο μπερές είναι κόκκινος.
Για να κλέψουμε μία ατάκα του Έλληνα ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη, δυστυχώς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Μαδούρο, οι ΑΝ.ΕΛ. και η πρόοδος δεν πάνε μαζί! Το ακόμη δυστυχέστερο; Ότι σε αυτό το ιδιότυπο βέρτιγκο ο πρωθυπουργός δεν στροβιλίζεται μόνος του. Συμπαρασύρει και μια ολόκληρη χώρα μαζί του. Αν λοιπόν έχει απομείνει να κάνει
κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ στα στερνά της διακυβέρνησής του είναι να περάσει… σύριζα από την έξοδο της εξουσίας, το συντομότερο δυνατό…

Τ

Σύριζα από την
έξοδο της εξουσίας
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• Γιατί δεν προχώρησε –για την ώρα τουλάχιστον– το προχωρημένο
σενάριο που θέλει τον πρωθυπουργό να ζήτησε από τους επιτελείς του να
θέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογικό συναγερμό για τις 14 ή τις 21 Απριλίου

Ήθελαν εκλογές
τον Απρίλιο, αλλά…
Με την «ταφόπλακα» –όπως
χαρακτηρίζεται από τους αντιφρονούντες– του Μακεδονικού να πέφτει χθες Παρασκευή με την ψήφιση του
Πρωτοκόλλου Εισδοχής των
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, το κυβερνών κόμμα βάζει μπρος το
σχέδιο ανάστασής του από τα
δημοσκοπικά Τάρταρα. Πώς
ευελπιστούν στο Μαξίμου να
το πετύχουν αυτό; Με… μπαμπούλα και «πάρ’ τα όλα»
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Μ

ε αφετηρία την έστω
και ημερολογιακή-τυπική έξοδο από τα
μνημόνια τον περασμένο Αύγουστο και
τερματισμό την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προέβλεπε η Συμφωνία
των Πρεσπών για το ονοματολογικό
των Σκοπίων έκλεισε ένας κυβερνητικός κύκλος πολιτικής υψηλού ρίσκου
για τον ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγει ένας άλλος
κύκλος, πολιτικής επιβίωσης αυτήν τη
φορά. Με όρους κλασικού αθλητισμού, πρόκειται για το βιράζ που καλείται να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και ο
ΣΥΡΙΖΑ ώστε να εμφανιστούν στις εθνικές κάλπες –όποτε κι αν αποφασίσει ο πρωθυπουργός αυτές να στηθούν– όσο το δυνατόν πιο «ανταγωνιστικοί».
Η παραπάνω φράση περικλείει
τρεις «άγνωστους Χ». Ο πρώτος είναι
πότε θα αποφασίσει τις εκλογές ο
πρωθυπουργός. Ο δεύτερος αφορά
στη μετάφραση του προσδιορισμού
«ανταγωνιστικοί».
Ο δε τελευταίος σχετίζεται με τα επιχειρήματα που θα βγουν από την
προεκλογική φαρέτρα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να πειστούν οι ψηφοφόροι να ξαναεμπιστευθούν το νυν κυβερνών
κόμμα.

«Στήστε κάλπες τώρα!»
Αν εμπιστευτούμε το πρωτοσέλιδο με
το οποίο επέλεξε ο εκδότης του «Ποντικιού» Αντώνης Δελατόλας να βγει η
εφημερίδα του στα περίπτερα την περασμένη Πέμπτη, η ημερομηνία των
βουλευτικών εκλογών έχει κλειδώσει
για την 26η Μαΐου. Πρόκειται για το
σενάριο στο οποίο αναφέρθηκε και την
προηγούμενη εβδομάδα η «Α» και που
πιστεύουν ακράδαντα και στη Νέα Δημοκρατία ότι θα γίνει πραγματικότητα.
Η αλήθεια δεν είναι μακριά, αλλά
είναι αρκετά περιπεπλεγμένη. Όπως
είναι σε θέση να γνωρίζει η «Α», την
περασμένη εβδομάδα φτάσαμε ένα βήμα πριν ο Αλέξης Τσίπρας προκηρύξει εθνικές εκλογές. Τη βούλησή του ο
πρωθυπουργός την εξέφρασε πρώτα
στους στενούς συνεργάτες του που απαρτίζουν το εκλογικό επιτελείο του
ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας τους επιτακτικά να
θέσουν άμεσα το κόμμα σε εκλογικό συναγερμό.
Άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα
και πράγματα στο κυβερνητικό στρατόπεδο περιέγραψαν, μάλιστα, στην «Α»
έναν Αλέξη Τσίπρα δύσθυμο, εξαιτίας
της τροπής που έχουν πάρει τα πράγματα μετά την αποχώρηση των ΑΝ.ΕΛ. από τον κυβερνητικό συνασπισμό και την
περίεργη για τα ελληνικά πολιτικά ήθη
μειοψηφούσα πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ,
που έχει δώσει λαβή στην αντιπολίτευση για καυστική αντικυβερνητική κριτική. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αλ. Τσίπρας
θεώρησε ότι η προκήρυξη εκλογών όχι τον Οκτώβριο ούτε τον Μάιο αλλά…
χθες θα του προσέφερε διέξοδο-ανάσα
από τα σκοινιά στα οποία έχει περιέλθει. Για τους πιο ψαγμένους να πούμε
ότι ακόμη και οι ημερομηνίες της 14ης
ή της 21ης Απριλίου ακούστηκαν για
την εν λόγω εκλογική απόδραση!
Φαίνεται, πάντως, ότι ο πρωθυπουργός ανέκρουσε πρύμναν –προσωρινά ή
όχι, θα δούμε–, όχι γιατί άλλαξε γνώμη
αλλά διότι τεχνικά θέματα (βλ. ψηφοδέλτια, παραβάν, κάλπες κ.λπ.) ήταν
πρακτικά εξαιρετικά δύσκολο να διεκ-

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Η ΤΑΣΗ
ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΟΤΙ ΟΣΟ ΠΙΣΩ ΠΑΝΕ ΟΙ
ΕΚΛΟΓΕΣ, ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΘΑ
ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΤΑ
ΦΙΛΟΛΑΪΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ
ΣΚΑΡΙΑ
περαιωθούν στην ώρα τους, ώστε να
στηθούν κάλπες πριν από τις ευρωεκλογές.

Οι ύφαλοι του Οκτωβρίου
Σε κάθε περίπτωση, παραμένει ισχυρή
εντός του ΣΥΡΙΖΑ η τάση που επιμένει
ότι όσο πίσω πάνε οι εκλογές, τόσο καλύτερα θα μπορέσουν να αποδώσουν
τα φιλολαϊκά νομοσχέδια που είναι στα
σκαριά: ρύθμιση των 120 δόσεων σε
ασφαλιστικά ταμεία κι εφορία, προστασία πρώτης κατοικίας, επίλυση των «κόκκινων» δανείων.
Αν, μάλιστα, σε αυτά προσθέσουμε και το αφήγημα για
αναίρεση του μέτρου που ήδη έχει ψηφιστεί για τη μείωση του αφορολογήτου,
τότε ο Οκτώβριος ενισχύεται ως μια καλή επιλογή χρόνου διεξαγωγής εθνικών εκλογών.
Όμως οι κακές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν
προκαλούν αισιοδοξία ότι θα αντέξει το

κυβερνών κόμμα μέχρι το φθινόπωρο.
Για παράδειγμα, τα πρώτα γκάλοπ που
έχει στα χέρια του το Μαξίμου για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι
απογοητευτικά. Στην Αθήνα ο υπουργός
Νάσος Ηλιόπουλος ούτε στο βάθρο
δεν δείχνει να ανεβαίνει. Χάνει από όλους τους συνυποψηφίους του (Μπακογιάννης, Γερουλάνος, Σοφιανός,
Τεντόμας, Κασιδιάρης). Στον Πειραιά
ο κυβερνητικός «εκλεκτός» Νίκος Μπελαβίλας κυνηγά το δικό του mission
impossible, ενώ ακόμη και στη Θεσσαλονίκη που η Κατερίνα Νοτοπούλου
έρχεται προς ώρας δεύτερη, υπάρχει η
αίσθηση ότι η ψήφιση της Συμφωνίας
των Πρεσπών θα τις ψαλιδίσει τις όποιες πιθανότητες επιτυχίας.
Ανάλογη η κατάσταση και στις περιφέρειες, όπου από τότε που έδωσε το
χρίσμα στους δύο ΠΑΣΟΚους, δηλαδή σε Κατσιφάρα (Δυτ. Ελλάδα) και
Αρναουτάκη (Κρήτη), τα δημοσκοπικά ποσοστά τους έχουν πάρει την κατηφόρα. Μάλιστα, οι προερχόμενοι από την Κουμουνδούρου κομματικοί υποψήφιοι βρίσκονται υπό ελεύθεροι
πτώση και το βράδυ των περιφερειακών εκλογών το ροζ στον χάρτη θα είναι πολύ… αχνό.
Τα παραπάνω φοβούνται όσοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ εισηγούνται τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών τον
Μάιο. Ώστε, τουλάχιστον οι πολλές
κάλπες να προκαλέσουν μία θεμιτή
«σύγχυση» στους ψηφοφόρους και μία
ενδεχόμενη τετραπλή ήττα να παρουσιάσει ως ΜΙΑ και περισσότερο διαχειρίσημη ήττα.
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• Ο προεκλογικός χρόνος τρέχει, αλλά η εισαγγελέας διαφθοράς
και οι επίκουροι εισαγγελείς δεν έχουν καταφέρει, ακόμη, να ασκήσουν
τις προαναγγελθείσες ποινικές διώξεις σε βάρος πολιτικών προσώπων για την
υπόθεση της Novartis

Με... την πλάτη στον τοίχο
βρίσκεται η εισαγγελέας
διαφθοράς ελένη Τουλουπάκη και το επιτελείο της,
οι επίκουροι εισαγγελείς
ντζούρας - Μανώλης, καθώς ο προεκλογικός χρόνος τρέχει, χωρίς να έχουν
καταφέρει, ακόμη, να ασκήσουν στην υπόθεση της
Novartis τις πολυαναμενόμενες και προαναγγελθείσες ποινικές διώξεις σε
βάρος πολιτικών προσώπων.
εισαγγελέας (Σκεπτόμενος)

Με την πλάτη
στον τοίχο
η Τουλουπάκη

Η

«Α» είναι σε θέση να
γνωρίζει το έντονο
παρασκήνιο, που
παίχτηκε στην υπόθεση της έρευνας,
για τις υπερκοστολογήσεις φαρμάκων, που ταλανίζει τη Δικαιοσύνη
από τον Μάρτιο του 2017, όταν ωθήθηκε σε παραίτηση η πρώην εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Ράικου, η οποία κατήγγειλε τις έντονες πιέσεις, που δεχόταν, για να
πάρει η υπόθεση την τροπή που
προφανώς θα ικανοποιούσε την
κυβέρνηση.
Κοντεύουν να συμπληρωθούν
δύο χρόνια από τότε και έτρεξε πολύ νερό στο αυλάκι της έρευνας,
χωρίς η αντικαταστάτριά της Ελένη Τουλουπάκη να καταφέρει να
στηρίξει το οικοδόμημα των διώξεων σε βάρος των εμπλεκόμενων
10 πολιτικών προσώπων, προερχόμενα όλα από τον χώρο της αντιπολίτευσης.
Ένα οικοδόμημα που αποδεικνύεται σαθρό, καθώς τα αποδεικτικά στοιχεία, που έχουν μέχρι
τώρα στη διάθεσή τους οι εισαγγελείς Διαφθοράς, δεν τους επιτρέπουν να ασκήσουν απευθείας ποινικές διώξεις (όπως πολλοί και
πολύ το επιθυμούν στην κυβέρνηση), για τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας, της δωροληψίας
και της νομιμοποίησης προϊόντων
από εγκληματικές ενέργειες (ξέπλυμα). Το δόγμα «ασκήστε τις διώξεις, και μετά ας αναλάβει η ανάκριση», που ήταν και η αρχική επιλογή, δεν κατάφερε να επικρατήσει
στην υπόθεση της Novartis, τουλάχιστον μέχρι τώρα.



ΣαθρΟ ΤΟ ΟικΟδΟΜηΜα Των
διωξεων Σε βαρΟΣ Των
εΜπλεκΟΜενων 10 πΟλιΤικων
πρΟΣωπων –πΟυ πρΟερχΟνΤαι Ολα
απΟ ΤΟν χωρΟ ΤηΣ
ανΤιπΟλιΤευΣηΣ– καθωΣ Τα
απΟδεικΤικα ΣΤΟιχεια, πΟυ εχΟυν
Μεχρι Τωρα ΣΤη διαθεΣη ΤΟυΣ Οι
ειΣαγγελειΣ διαφθΟραΣ, δεν ΤΟυΣ
επιΤρεπΟυν να αΣκηΣΟυν
απευθειαΣ πΟινικεΣ διωξειΣ, ΟπωΣ
πΟλλΟι και πΟλυ ΤΟ επιθυΜΟυν
ΣΤην κυβερνηΣη

Ο… τυφώνας Αγγελής
Η… σούπα της Novartis έκοψε,
γιατί δεν υπολόγισαν τον… τυφώνα Αγγελή. Ο αντιεισαγγελέας ΑΠ,
που επόπτευε τους εισαγγελείς Διαφθοράς και την έρευνά τους, για
την υπόθεση της Novartis, έφερε
τα πάνω κάτω στην εξέλιξη της υπόθεσης.
Η εμπειρία του στον χώρο της
Δικαιοσύνης, οι άριστες νομικές
του γνώσεις, αλλά κυρίως η… όσφρησή του ότι τα πράγματα και η
κατάσταση αλλάζουν στη χώρα και
κατ’ επέκταση και στη Δικαιοσύνη,
όπως και το γεγονός –που πολλοί
ψιθυρίζουν– ότι απομακρύνθηκε
το ενδεχόμενο να διαδεχτεί την κα
Ξένη Δημητρίου στην ηγεσία της
Εισαγγελίας του ΑΠ, έκαναν τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό ακόμη πιο επιφυλακτικό και πιο οξυ-

δερκή από ό,τι είναι συνήθως στις
υποθέσεις που χειρίζεται.
Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που ο αντιεισαγγελέας ΑΠ κάνει ρήξεις σε υποθέσεις που χειριζόταν, καθώς είναι γνωστός για το
εκρηκτικόν τού χαρακτήρα του και
για τη ρήση του, που κατά καιρούς
έχει ακουστεί να φωνάζει στους
διαδρόμους του ΑΠ: «Εγώ δεν θα
πάω φυλακή!»
Αυτό συνέβη και τώρα, με την
παραίτησή του από την εποπτεία
της έρευνας για τη Νοvartis, που έβαλε… φωτιά στην υπόθεση και
στη Δικαιοσύνη, καθώς συνοδεύτηκε από πεντασέλιδη επιστολή, η
οποία «τσάκιζε κόκαλα» και όπως
λένε οι γνωρίζοντες τα κόκαλα της
κας Τουλουπάκη, η οποία φερόταν διατεθειμένη να προχωρήσει
πολύ εύκολα σε δικονομικές ενέρ-

γειες, τις οποίες δεν θα μπορούσε
ποτέ να επικροτήσει ο κ. Αγγελής.
Ποιες είναι αυτές; Θα το δείτε
παρακάτω…

Η αλήθεια πίσω από την
έρευνα Τουλουπάκη
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Α», το σχέδιο της Εισαγγελίας
Διαφθοράς για την υπόθεση της
Novartis ήταν, αφού δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που να
«κλειδώνουν» και να επιτρέπουν
προσωπικές ποινικές διώξεις, να
ασκηθεί μια γενική ποινική δίωξη, η λεγόμενη in rem.
Να ασκήσει δηλαδή η κα Τουλουπάκη ποινική δίωξη για τα αδικήματα, για τα οποία ζήτησε η
Βουλή να γίνει έρευνα για τη
Νovartis, και στη συνέχεια να πετάξει το μπαλάκι στον ανακριτή
Διαφθοράς, ο οποίος θα τη χρεωνόταν, για να βγάλει αυτός τα κάστανα από τη φωτιά. Ο σκοπός θα
επιτυγχάνετο. Πώς; Δέκα πολιτικά
πρόσωπα, ανάμεσά τους και δύο
πρώην πρωθυπουργοί, στο… μίξερ της κας Τουλουπάκη.

12-13 touloupaki_873_APOPSI 2/8/19 8:50 PM Page 5

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 9/10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

|5



Το δογμα
«ασκΗσΤε
Τισ διΩξεισ, kai
meta ασ
αναλαβει Η
ανακρισΗ», που
ΗΤαν και Η
αρχικΗ επιλογΗ,
δεν καΤαφερε
να επικραΤΗσει

Στα… μανταλάκια μέχρι τις εκλογές, με τον ανακριτή να πρωταγωνιστεί ως νέα… Τουλουπάκη,
με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες να κατηγορούν ανωνύμως εκ
του ασφαλούς τα πολιτικά πρόσωπα –όλα από τον χώρο της αντιπολίτευσης– τα οποία σύρονται για απολογία, ακόμη και εάν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία;
Kαι πώς να συγκεντρωθούν, σε
τόσο σύντομο διάστημα, επαρκή
στοιχεία από τον ανακριτή; Aρκεί
να θυμίσουμε ότι, σε αντίστοιχης
εμβέλειας υποθέσεις, χρειάστηκαν
χρόνια για να γίνουν δεκτά αιτήματα δικαστικής συνδρομής, ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών και συλλογή στοιχείων, που
να οδηγούν τους κατηγορούμενους
στο εδώλιο.
Στην αντίθετη περίπτωση, στο
να κλείσει ο ανακριτής την υπόθεση με τυπικές κλήσεις ελλείψει

στοιχείων, με απαλλαγή των κατηγορουμένων, ο σκοπός της διαπόμπευσής τους θα είχε μέχρι τότε επιτευχθεί.
Εδώ ήταν που όρθωσε… τοίχο
ο αντιεισαγγελέας ΑΠ, λέγοντας σε
όλους τους τόνους ότι δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί ποινική δίωξη
απευθείας στους κατηγορούμενους, χωρίς να έχει προηγηθεί η
κλήτευσή τους για ανωμοτί εξηγήσεις.
Σύμφωνα μάλιστα με απόλυτα
εξακριβωμένες πληροφορίες, η άποψη του κ. Αγγελή κατατέθηκε
και εγγράφως στην κα Τουλουπάκη και το επιτελείο της, βάζοντας
με αυτό τον τρόπο φραγμό σε μία
διαδικασία που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο να βρεθούν
στη συνέχεια κατηγορούμενοι για
κατάχρηση εξουσίας οι εισαγγελείς
και με πιθανότητες 99,9% να καταδικαστούν οι ίδιοι!

Η άποψη του κ. Αγγελή δεν άρεσε στην εισαγγελέα Διαφθοράς,
αλλά και στους πολιτικούς προϊσταμένους της, που επιθυμούσε
πιο… fast truck διαδικασία.

Το εμπόδιο της
παραγραφής
Ένα άλλο εμπόδιο, που ανέκυψε
στον δρόμο προς την άσκηση ποινικών διώξεων, είναι το ενδεχόμενο να έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της δωροδοκίας, βάσει του
νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Το ανέλυσε πολύ πειστικά ο συνήγορος εμπλεκόμενου στην υπόθεση Novartis, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος τόνισε:
«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να
μπορεί η εισαγγελέας να ασκήσει ποινική δίωξη για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας (στην υπόθεση
Novartis) βάσει της νομολογίας των
τελευταίων 70 ετών του Αρείου Πάγου,

έχουν παραγραφεί νομικά τα αδικήματα αυτά, όπως έγινε με το νομικό
προηγούμενο παραγραφής των ποινικών διώξεων στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Για να το εξηγήσω, το 2011 ήταν
κατηγορούμενος για παθητική δωροδοκία ο Άκης Τσοχατζόπουλος κι η τότε πλειοψηφία της Βουλής άσκησε
ποινική δίωξη για παθητική δωροδοκία σε βάρος του κ. Τσοχατζόπουλου.
Ήρθε μετά το δικαστικό συμβούλιο
του συντάγματος κι είπε ότι το αδίκημα
της παθητική δωροδοκίας είχε παραγραφεί κι είχε εξαλειφθεί το αξιόποινο, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει το
σύνταγμα που πρέπει να το σεβαστούμε, μέχρι να το αλλάξουμε. Είμαστε αντίθετοι με τις μίζες και τη διαφθορά,
αλλά υπάρχει και το κράτος δικαίου
και υπάρχει και σύνταγμα, το οποίο
πρέπει να εφαρμόζεται. Η αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου κα Τουλουπάκη
έχει ορκιστεί, όπως κι εγώ, να τηρούμε
το σύνταγμα και εφαρμόζουμε τους νόμους. Αν η κα Τουλουπάκη ασκήσει
ποινική δίωξη για παθητική δωροδοκία για τα έτη 2010-2014, βεβαίως
παραβιάζει τη νομολογία του Αρείου
Πάγου. Το άρθρο 86 του συντάγματος
λέει ότι πρέπει να γίνουν οι διώξεις σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2 ετών, κι έτσι και στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου κρίθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη».
Ο συνήγορος συμπλήρωσε ότι,
ακόμη κι αν προσκληθούν να καταθέσουν, οι κληθέντες θα πρέπει

να αγνοήσουν την κλήση, γιατί είναι παράνομη (λόγω παραγραφής).
Υπάρχει βέβαια και το αδίκημα
της νομιμοποίησης, το οποίο δεν
παραγράφεται ΠΟΤΕ.
Ωστόσο, απαιτείται να βρεθεί
ροή χρήματος από τραπεζικούς λογαριασμούς, κάτι που στην περίπτωση των δέκα πολιτικών, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
Η άλλη επιλογή, που φαντάζει
ως μονόδρομος για την κα Τουλουπάκη, είναι να στείλει κλήσεις
για ανωμοτί εξηγήσεις σε όσους
κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής. Τουλάχιστον αυτό ορίζει ο νόμος.
Για όσους δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, μπορεί να κλείσει η υπόθεση με τυπικές κλήσεις. Για να
γίνει αυτό όμως, απαιτείται άδεια
της Βουλής και αποστολή της δικογραφίας στην Ολομέλεια, όπου θα
συζητηθεί η υπόθεση και θα γίνει
φύλλο και φτερό η δικογραφία, οι
κουκουλοφόροι μάρτυρες και κυρίως οι ενέργειες της κας Τουλουπάκη.
Αυτό ενδέχεται να αποτελέσει…
μπούμερανγκ για την εισαγγελία
Διαφθοράς και τους χειρισμούς
της στην υπόθεση.
Τι θα αποφασίσει η κα Τουλουπάκη; Θα το μάθουμε σύντομα…
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• Οι ΣΥΡΙΖΟμάχοι με Φώφη και Νίκο Παπανδρέου επέλεξαν σκληρό ροκ,
ενώ οι ΣΥΡΙΖΟλάτρες στην Πάτρα συμπεριέλαβαν και τους πολέμιους του ιδρυτή
του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, στην προοδευτική παράταξη

Εδώ και πολύ καιρό στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά και
στο εσωτερικό του Κινήματος
Αλλαγής, υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες που αντιμάχονται μεταξύ τους για το ποιον
δρόμο πρέπει να ακολουθήσει
το κόμμα τους, ώστε να βρίσκεται πάντα στα πράγματα.

Παλαιοί και όψιμοι
Ανδρεο-λάτρες

Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

ι δύο ομάδες που αντιμάχονται είναι οι ΣΥΡΙΖΟλάτρες και οι ΣΥΡΙΖΟμάχοι. Και οι δύο φρόντισαν να γιορτάσουν την
100ή επέτειο από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και επί δεκαετίες πρωταγωνιστή
των πολιτικών εξελίξεων του τόπου.
Μέχρι και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη του
Ανδρέα, όπως η... Μαρίνα Χρυσοβελώνη, προερχόμενη από τους ΑΝΕΛ.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές τις
δύσκολες ημέρες που διέρχεται το ΚΙΝΑΛ μετά και την έξοδο της ΔΗΜ.ΑΡ.,
και πριν από το συνέδριο επανεκκίνησης στο τέλος Μαρτίου οι εκδηλώσεις
για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του
Ανδρέα Παπανδρέου αποτέλεσαν ένα πολύ ισχυρό αντιβιοτικό, προκειμένου να ξεφύγουν από την εσωστρέφεια
που παρεπιδημεί στη Χαριλάου Τρικούπη με την αντιμαχία που έχουν οι
ΣΥΡΙΖΟλάτρες και οι ΣΥΡΙΖΟμάχοι.
Η προσπάθεια που γίνεται από την
Κουμουνδούρου να «αρπάξει» την κληρονομιά του Ανδρέα, ανάγκασε και τους
ΣΥΡΙΖΟλάτρες της Χαριλάου Τρικούπη
να μαζευτούν και να απέχουν από την
εκδήλωση του κυβερνώντος κόμματος
πλην αυτών που έχουν μετακομίσει επίσημα, καθώς υποτίθεται η εκδήλωση
έγινε για το βιβλίο της υπουργού Πολιτισμού Μυρσίνης Ζορμπά, όπου παραβρέθηκαν δύο από τις πρώην στενές
συνεργάτιδες του Γιώργου Παπανδρέου, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Λούκα Κατσέλη.

Σωτήριος λέμβος
Οι δύο εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν από το ΚΙΝΑΛ για τον Ανδρέα
Παπανδρέου, μοιάζουν σαν τη σωτήριο λέμβο που περιμένουν οι ναυαγοί
για να σωθούν. Ήδη πολλοί εκ των παλαιών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θυμήθηκαν τον Ανδρέα και σε αυτό ποντάρουν και στη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν μπορούν
να πείσουν όσους μετακόμισαν στον
ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα πολιτικά επιχειρή-

ματα, επιθυμούν να τους επαναπατρίσουν με βάση το συναίσθημα. Δηλαδή,
να φέρουν πίσω στη μνήμη τους διάφορα συνθήματα του Ανδρέα που έμειναν στην ιστορία, όπως το «η Ελλάδα
ανήκει στους Έλληνες». Βέβαια, αυτό
μπορεί να πιάσει μόνο στους παλαιότερους και όχι στη νεότερη γενιά.
Για τους πιο νέους, ή πιο σωστά αυτούς που είχαν πιο ενεργή συμμετοχή
στα ΠΑΣΟΚικά δρώμενα η Φώφη Γεννηματά φρόντισε να υπενθυμίσει το
ποιοι προσπάθησαν να κλείσουν φυλακή τον Ανδρέα, δείχνοντας προς την
Κουμουνδούρου και στους προκατόχους του κ. Τσίπρα. Μάλιστα, κάποιοι
εκ των οποίων ακόμη είναι σε θέσειςκλειδιά του κυβερνώντος κόμματος.
Τουναντίον, ο Γιώργος Παπανδρέου από την Πάτρα μπροστά σε σαφώς
μεγαλύτερο ακροατήριο σημείωσε πως
«ο Ανδρέας είναι ο πατέρας της ελληνικής
προοδευτικής παράταξης και ως εκ τούτου
είμαστε όλοι παιδιά του». Με αυτήν τη
φράση ο πρώην πρωθυπουργός ανέδειξε τη συνδρομή του Ανδρέα Παπανδρέου στη συνένωση όλων των
κομματιών τής τότε Κεντροαριστεράς
σε μία μεγάλη παράταξη. Ο κ. Παπανδρέου δεν δίστασε να αναφερθεί και
σε αυτή την άτυπη μάχη για την εκπροσώπηση του σήμερα. «Για αυτό ίσως βλέπουμε σήμερα, από διάφορα μετερίζια, αυ-

τήν την αγωνία για το ποιος τον εκπροσωπεί καλύτερα, ποιος τον εκφράζει πιστότερα, ποιος είναι πιο αντάξιος της πολιτικής
του κληρονομιάς», ανέφερε, προσθέτοντας τελικά πως «ανήκει σε όλους». Κάτι

Το συνέδριο
Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό με οδηγό τον Ανδρέα το Κίνημα Αλλαγής θα πορευθεί προς το συνέδριο στο τέλος Μαρτίου (30 και 31στο ΣΕΦ) με στόχο την ενοποίηση όλων των κομμάτων, κάτι που επί
της ουσίας σημαίνει αδρανοποίηση του ΚΙΔΗΣΟ, για
να αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ, ως ιστορία και ως brand
name. Η εκλογή συνέδρων θα πραγματοποιηθεί στις
3 Μαρτίου, με αντίτιμο 2 ευρώ και ο μέγιστος αριθμός των εκλεγμένων ορίζεται στους 3.500 και κατανέμεται αναλογικά με βάση τον αριθμό μελών κάθε
Τ.Ο. Όποιος πολίτης δεν είναι μέλος και επιθυμεί να
λάβει μέρος στην εκλογή συνέδρων, μπορεί μέσω
της σχετικής πλατφόρμας να εγγραφεί στα μητρώα
του κόμματος έως τις 15 Φεβρουαρίου, με αντίτιμο 3
ευρώ. Το εκλογικό μέτρο θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή, ωστόσο εκτιμάται πως θα ορισθεί, 1 σύνεδρος προς περίπου 20 μέλη, ενώ για το γυναικείο
φύλο το μέτρο θα είναι μικρότερο, λόγω της ποσόστωσης. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 27 Φεβρουαρίου 2019. Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων θα
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

που δεν άρεσε στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς δεν ήταν λίγοι αυτοί που διείδαν πως ο κ. Παπανδρέου έτεινε
χείρα συνεργασίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που αναρωτιούνται «πώς είναι δυνατόν ο Γιώργος
να ξεχνά τις χυδαιότητες εναντίον του από τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ την διετία
Οκτώβριος 2009-Νοέμβριος 2011 και να
τους δίνει συγχωροχάρτι, αλλά υπάρχει
και όριο σε αυτή την ανοχή».
Σε αντίθεση με το κλίμα της Πάτρας,
στη Χίο υπήρξε σκληρό ροκ. Στη γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου, η Φώφη Γεννηματά έχοντας δίπλα της τον
Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος θα είναι
υποψήφιος για την Ευρωβουλή με το ΚΙΝΑΛ, έθεσε ξεκάθαρες διαχωριστικές
γραμμές με την κυβέρνηση. «Δυστυχώς
βέβαια μέχρι σήμερα φαίνεται ότι υπάρχουν
πρόθυμοι μιμητές που επιχειρούν να στήσουν ένα βρώμικο 2019, αλλά θα πάρουν
απάντηση από τον ελληνικό λαό», ήταν η
φράση της. Και για να ξεκαθαρίσει πλήρως σε ποιον αναφέρεται, αμέσως πρόσθεσε ότι «και θέλω να διαβεβαιώσω όσον
με αφορά προσωπικά δεν θα επιτρέψω να
λεηλατήσουν την παράταξη του Ανδρέα οι
τυχοδιώκτες του κ. Τσίπρα και της παρέας
του», είπε σε μία αποστροφή του λόγου
της, που ήταν εκτός κειμένου και η οποία
έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και παρατεταμένα χειροκροτήματα.
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• ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Να αποφευχθούν οι «συντροφικές μαχαιριές»
στην υπέρτατη μάχη για αλλαγή διακυβέρνησης ζήτησε από τα στελέχη
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Εφ’ όπλου λόγχη
για τις εκλογές,
αλλά χωρίς αρρυθμίες
Πρόσω ολοταχώς για τους εκλογικούς «προορισμούς»
του 2019 ήταν η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά
τη σύνοδο των τομεαρχών της Νέας Δημοκρατίας, με το
«γαλάζιο» επιτελείο να εξακολουθεί να θεωρεί ως πιθανότερη ημερομηνία των εθνικών εκλογών τον προσεχή
Μάιο και την ταυτόχρονη διεξαγωγή τους με τις ευρωεκλογές.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Τ

ην προσωπική του εκτίμηση πως οι εθνικές
εκλογές θα γίνουν στις
26 Μαΐου είχε εκφράσει σε ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επιτελείς του υποστηρίζουν ότι το ρολόι
πια χτυπά αντίστροφα, ακόμη και
εάν δεν μεσολαβήσει εθνική κάλπη. Λένε, δηλαδή, ότι «υπό αυτές
τις άθλιες συνθήκες, οι ευρωεκλογές
μετατρέπονται έτσι κι αλλιώς σε εθνικές εκλογές», επιμένοντας ότι η ευρωκάλπη σε αυτήν την περίπτωση
θα πρέπει να καταστεί ένα βροντερό δημοψήφισμα για το μέλλον
του τόπου.
Την ίδια ώρα από τη Νέα Δημοκρατία γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα για άνοιγμα του κόμματος προς την κοινωνία, εκτιμώντας
πως σε αυτή την προσπάθεια είναι
αναγκαία η βοήθεια από τους παλιούς αγωνιστές της Ν.Δ. που στην
πορεία εγκατέλειψαν το κόμμα αλλά και ανθρώπους που δεν έχουν
ψηφίσει ποτέ τη Ν.Δ., καθώς αυτοί θα είναι που θα δώσουν τη μεγάλη ώθηση στην παράταξη.

Ξεκάθαρα τα διλήμματα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υ-

ποστηρίξει σχετικά ότι «τα διλήμματα –στις επερχόμενες εκλογές– είναι ξεκάθαρα: Αλήθεια ή δημαγωγία;
Ανάπτυξη ή καθυστέρηση; Ενότητα ή
διχασμός;». Ένας άμεσος στόχος
της Νέας Δημοκρατίας είναι η διασφάλιση ότι ο «γαλάζιος» προγραμματικός λόγος θα γίνει κτήμα
κάθε Έλληνα.
Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώ-

ντας στους τομεάρχες, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, κάνοντας
λόγο για «βαθιά θεσμική δυσοσμία
που τυλίγει το Κοινοβούλιο». Δεν δίστασε, μάλιστα, να επιτεθεί κατά
του προέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι έχει υποβιβαστεί σε κομματικό υπάλληλο που εκτελεί εντολές, αλλά και κατά των 6 βουλευτών, που χαρακτήρισε «εύκαμπτους,
πιόνια και πρόθυμους κομπάρσους».

Κυβέρνηση - κουρελού
Στην Πειραιώς δεν παύουν να
σχολιάζουν ότι κανένας πολιτικός
αρχηγός «δεν αποτόλμησε στο παρελθόν να ζητήσει εγγράφως την παράδοση της συνείδησης βουλευτών εν
λευκώ», ενώ ο επικεφαλής της ομάδας των προεδρικών συμβούλων,
Γιώργος Γεραπετρίτης, έχει ση-

μειώσει ότι οι επιστολές των 6
βουλευτών που δεν ανήκουν στην
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ «δημιουργούν μια παρασυνταγματική δομή, που δεν έχει προηγούμενο στη διεθνή κοινοβουλευτική ιστορία». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι η Ν.Δ. δεν εναντιώνεται στη
διατήρηση του δικαιώματος του
λόγου για αρχηγούς μετά την απώλεια των Κοινοβουλευτικών τους
Ομάδων, αλλά δεν θα δεχθεί να
παραμείνουν άθικτες οι δομές και
οι παροχές που απολαμβάνουν ως
επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

Η προειδοποίηση
στα στελέχη
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της

Σοβαρά ερωτήματα για τα όσα είπαν
Τσίπρας - Ερντογάν
H επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία ήταν κακά προετοιμασμένη, υποστηρίζουν στην οδό Πειραιώς, και
τα όσα δηλώθηκαν από τους κ.κ. Τσίπρα και Ερντογάν εγείρουν σειρά σοβαρών ανησυχιών και
ερωτημάτων. Σύμφωνα με τη Ν.Δ., σκοπός του κ.
Τσίπρα ήταν να διασφαλίσει με υψηλό αντιστάθμισμα από ελληνικής πλευράς μια –ασαφούς διάρκειας– περίοδο εκτόνωσης στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, ενόψει του γεγονότος ότι η Ελλάδα έχει
ήδη εισέλθει σε προεκλογική τροχιά.
Επισημαίνεται επίσης πως δεδομένου ότι οι δημοτικές εκλογές στην Τουρκία θα πραγματοποιηθούν
στα τέλη Μαρτίου, η επίσκεψη Τσίπρα μεταξύ άλ-

λων ωφέλησε επικοινωνιακά τον Πρόεδρο Ερντογάν.
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν
αρνούνται –το αντίθετο μάλιστα– την αναγκαιότητα του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζουν όμως ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να είναι ουσιαστικός και παραγωγικός και προφανώς χωρίς εκπτώσεις στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Αυτό
προϋποθέτει άριστη προετοιμασία, αλλά και τη
διεξαγωγή του σε μια ατμόσφαιρα ηρεμίας στις
διμερείς σχέσεις, και όχι σε μια περίοδο έντασης
την οποία προκαλεί η Τουρκία, όπως συμβαίνει όλο το τελευταίο διάστημα.

Ν.Δ., επιχειρώντας να προλάβει...
αρρυθμίες κατά τη διεξαγωγή του
προεκλογικού αγώνα, απέστειλε
σαφές μήνυμα προς όλους τους υποψήφιους βουλευτές αποσυνδέοντας τη σειρά κατάταξής τους βάσει της σταυροδοσίας από την
προοπτική μετεκλογικής τους αξιοποίησης. Μάλιστα έχει υποστηρίξει: «Κατανοώ τη μάχη του σταυρού, καθώς γνωρίζετε ότι την έχω δώσει πολλές φορές. Ωστόσο, θέλω να
θυμίσω ότι την επόμενη μέρα των εκλογών τη σειρά εκλογής τη θυμούνται μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
Και για μένα αυτή η σειρά δεν έχει
καμία σημασία στην αξιολόγησή μου
για τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό
που έχει μεγαλύτερη σημασία από το
να μοιράζουμε την πίτα των σταυρών
μεταξύ μας είναι να προσελκύσουμε
κοντά μας πολίτες που δεν μας είχαν
ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογικές
αναμετρήσεις. Γι’ αυτό και ζητώ απ’ όλους μέτρο και εφιστώ σε όλους την
προσοχή».
Στη Νέα Δημοκρατία έχουν, τέλος, στρέψει το ενδιαφέρον και γίνεται εκτενής κουβέντα για τη
στρατηγική που θα ακολουθήσει
το κόμμα εν όψει της συζήτησης
στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη Ν.Δ. είναι
εμπεδωμένη η άποψη ότι η επόμενη πλειοψηφία είναι εκείνη που
θα προσδιορίσει το εύρος και το
περιεχόμενο των αναθεωρητέων
άρθρων, ωστόσο εκφράζεται η ανησυχία ότι η κυβέρνηση θα καταφύγει εκ νέου σε πολιτικά και
νομικά τεχνάσματα ώστε να φέρει
ει δυνατόν στα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ
αυτήν την κορυφαία θεσμική διαδικασία.
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Πληρεξουσιότητα και
συνείδηση εν λευκώ…
• Μπορεί ο ευτελισμός των προθύμων ακολούθων του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ενδεικτικός
του κοινοβουλευτικού αναστήματός τους, αλλά δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση
ο Σύνταγμα
είναι σαφές.
Οι βουλευτές «αντιπροσωπεύουν το
Έθνος» (αρ. 51 παρ. 2).
Και «έχουν απεριόριστο
το δικαίωμα της γνώμης
και ψήφου κατά συνείδηση» (αρ. 60 παρ. 1).
Το πώς αντιπροσωΤης Ιωάννας Καλαντζάκου
πεύουν το Έθνος και - Τσατσαρώνη (*)
πώς ασκούν το απεριόριστο δικαίωμα της γνώμης και ψήφου οι κ.κ.
Κουντουρά, Παπακώστα, Δανέλλης, Ζουράρις, Κόκκαλης και Παπαχριστόπουλος το είδαμε. Το ότι εξελέγησαν με ένα κόμμα και στηρί-

Τ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ
ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΚΤΡΟΠΩΝ, ΠΟΥ
ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ, ΘΑ
ΔΟΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ. Η
ΑΜΕΣΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΠΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

ζουν στο Κοινοβούλιο ένα άλλο χωρίς να προσχωρήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του
δεν τους ήταν αρκετό. Έφτασαν στο σημείο να
δώσουν γραπτώς πληρεξούσιο εν λευκώ στην
κυβέρνηση δηλώνοντας ότι θα υπερψηφίζουν όλα τα νομοσχέδιά της πριν καν τα δουν! Δύο δε
εξ αυτών, οι κ.κ. Ζουράρις και Παπαχριστόπουλος, τους οποίους εύστοχα η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε «βουλευτές υβρίδια», θα ψηφίζουν όλα τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, ενώ θα
εξακολουθήσουν να ανήκουν στους ΑΝΕΛ, άρα
στην αντιπολίτευση!
Ο ευτελισμός των προθύμων ακολούθων του
ΣΥΡΙΖΑ, ενδεικτικός του κοινοβουλευτικού τους
αναστήματος, δεν είναι όμως προσωπική υπόθεση. Ο τερατώδης και πρωτοφανής για τα κοινοβουλευτικά χρονικά χειρισμός φέρει την υπο-

γραφή του πρωθυπουργού και τη σύμπραξη του
προέδρου της Βουλής. Αμφότεροι έδειξαν πόσο
σέβονται το Κοινοβούλιο και τους κανόνες του.
Αμφότεροι επιβεβαίωσαν ότι η θεσμική λειτουργία του πολιτεύματος είναι γι’ αυτούς «ενόχληση» που πρέπει να παραμερίζεται όποτε παρεμποδίζει την ακώλυτη νομή της εξουσίας από
τους ίδιους. Ο «μη εκβιαζόμενος» πρωθυπουργός μερίμνησε μάλιστα να ικανοποιήσει και τον
κ. Καμμένο αναθέτοντας στους κ.κ. Ζουράρι και
Παπαχριστόπουλο τον καινοφανή ρόλο του
«συμπολιτευο-αντιπολιτευόμενου» βουλευτή.
Η Νέα Δημοκρατία θα αντιταχθεί στη νέα αυτή
εκτροπή, ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία σε
όλα τα νομοσχέδια. Ο εξευτελισμός, όμως, κάθε
κοινοβουλευτικού κανόνα και ατομικής αξιοπρέπειας από την τοξική κυβέρνηση μειοψηφίας
του ΣΥΡΙΖΑ και τους έξι ακολούθους της εμπεδώνει περαιτέρω στους πολίτες το αίσθημα της
αποστροφής και την απαξίωση της Βουλής και
του πολιτικού κόσμου.
Ένας Πρωθυπουργός και ένας πρόεδρος της
Βουλής που δεν σέβονται κανέναν κανόνα… Μετακινούμενοι βουλευτές που, αυτοεξευτελιζόμενοι, δεν σέβονται τις αρχές και τις αξίες, για τις οποίες τους εμπιστεύθηκαν οι ψηφοφόροι τους,
αλλ’ ούτε καν τον εαυτό τους. Μαζί τους, όμως,
ευτελίζεται και ο ελληνικός κοινοβουλευτισμός.
Η απάντηση σε αυτήν τη φαρσοκωμωδία της
συναλλαγής και των θεσμικών εκτροπών, που εξελίσσεται εδώ και μήνες, θα δοθεί σύντομα από
τον λαό. Η άμεση προσφυγή στις κάλπες είναι εθνική ανάγκη. Η Ελλάδα δεν έχει άλλα περιθώρια. Χρειάζεται άμεσα μια νέα κυβέρνηση, που
θα αποκαταστήσει τη λειτουργία των θεσμών και
θα οδηγήσει τη χώρα στην κανονικότητα.
(*) Η κα Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη είναι δικηγόρος και τέως αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
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• «Νέα Αρχή» από Θανάση Θεοχαρόπουλο, Σπύρο Λυκούδη και
άλλους που επιδιώκουν να ενώσουν όλα τα κόμματα και κινήσεις της
Κεντροαριστεράς που έμειναν εκτός Κινήματος Αλλαγής
Το 1999 ο Δήμος Αβδελιώδης παρουσίασε μία ηθογραφική κινηματογραφική
ταινία εποχής υπό τον τίτλο «Η εαρινή σύναξις των
αγροφυλάκων». Η ιστορία
διαδραματίζεται το 1960
στη Χίο (τόπο καταγωγής
του Αβδελιώδη) όπου, μετά τον θάνατο του αγροφύλακα, το κοινοτικό συμβούλιο προσφέρει ένα
πρόσθετο οικονομικό κίνητρο για να βρεθεί αντικαταστάτης. Όμως κανένας
δεν μπορεί να στεριώσει,
καθώς όλοι έχουν από ένα
κουσούρι, που σύμφωνα
με τον δημιουργό η χαρακτηριστική αδυναμία του
αντίστοιχου αγροφύλακα
(καλοκαίρι-οκνηρία, χειμώνας-χαρτοπαιξία, άνοιξη-έρωτας) αποτελεί τροχοπέδη για να επιλυθεί το
ζήτημα. Μήπως, τελικά,
κάτι τέτοιο συμβαίνει διασταλτικά σήμερα στον κατακερματισμένο χώρο της
Κεντροαριστεράς;
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

ταινία κέρδισε αρκετά βραβεία, αλλά έμεινε στην ιστορία,
καθώς ο τίτλος της
χρησιμοποιήθηκε
και χρησιμοποιείται κατά κόρον από τον ελληνικό Τύπο για διάφορες συναντήσεις, που πολύ δύσκολα μπορεί να καταλήξουν σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι
μπορούμε κι εμείς να χαρακτηρίσουμε τη σύναξη που πραγματοποιήθηκε προ ημερών σε κεντρικό
ξενοδοχείο και μετείχαν στελέχη
της ανανεωτικής αριστεράς που έχουν μετατοπιστεί προς το κέντρο
και τη σοσιαλδημοκρατία και για
πολλούς και διαφόρους λόγους δεν
μετέχουν πλέον του εγχειρήματος
του Κινήματος Αλλαγής.
Στη συνάντηση, που ήταν ιδέα
του Θανάση Θεοχαρόπουλου
και είχε τον τίτλο «Νέα Αρχή», μετείχαν στελέχη από κόμματα, κινήσεις, όπως επίσης και ανέντακτοι
πολίτες προερχόμενοι από την ανανεωτική, μεταρρυθμιστική και
εκσυγχρονιστική Αριστερά. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν και συμ-

Με συνταγή του 1977
για να διασωθούν

μετείχαν στον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Σπύρος
Λυκούδης, ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, ο Βασίλης Πουλαντζάς, ο Στέργιος Καλπάκης, ο
Δημήτρης Χαλαζωνίτης, ο Δημήτρης Λουκάς, ο Θοδωρής
Ψαρράς, ο πρώην ευρωβουλευτής
Νίκος Χρυσόγελος, οι εκπρόσωποι των Κινήσεων Πολιτών για τη
Σοσιαλδημοκρατία Μάρω Ευαγγελίδου, Ίρις Ζαχμανίδη, Χάρης
Κοσκοβόλης, οι δημοσιογράφοι
μέλη του χώρου Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μάκης Διόγος, ο
Γιώργος Μελέας, και δεκάδες στελέχη και μέλη από τον χώρο της ανανεωτικής και μεταρρυθμιστικής
αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας
και της οικολογίας.
«Αυτή η ανοιχτή συνάντηση είναι
μια κίνηση από τα “κάτω”, από τη βάση. Στελέχη της δημοκρατικής μεταρρυθμιστικής αριστεράς και μέλη της
κοινωνίας των πολιτών καλούν για μια
νέα αρχή στον χώρο. Ουσιαστικά συσπειρώνεται ο χώρος της ανανεωτικής
αριστεράς που μόλις τα προηγούμενα

χρόνια εξέφρασε ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας. Είναι το πρώτο βήμα και στόχος είναι να συζητηθεί το
πολιτικό πλαίσιο, η στρατηγική και
τα επόμενα βήματα του εγχειρήματος.
Αυτή η πρωτοβουλία αφορά την κεντροαριστερά και τους προοδευτικούς
πολίτες. Για μια πραγματικά νέα αρχή
μακριά από σχήματα αναπαλαίωσης»,
υποστήριξε ο πρόεδρος της
ΔΗΜ.ΑΡ., Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ενώ σε δηλώσεις του στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ υπογράμμισε: «Επιδίωξή μας είναι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να σχηματοποιηθούν
όλα αυτά ώστε η ενιαία σύγχρονη,
δημοκρατική, και μεταρρυθμιστική Αριστερά να κατέβει στις ευρωεκλογές
για να εκφράσει τις θέσεις της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και της ανανεωτικής αριστεράς».

Αισιοδοξία…
Ο εκ των αντιπροέδρων της Βουλής και επικεφαλής των ΜΕΤΑρρυθμιστών της Αριστεράς, Σπύρος Λυκούδης, εξέφρασε την αισιοδοξία του που κατάφεραν οι
πολίτες του χώρου να συναντηθούν και υπογράμμισε: «Το ότι κα-

Θεοχαρόπουλος και Λυκούδης (φωτό πάνω) εκτιμούν πως μπορούν να
συσταθεί στην υπάρχουσα Κεντροαριστερά μία Συμμαχία, κατά τα
πρότυπα του 1977 με τη Συμμαχία Αριστερών και Προοδευτικών
Δυνάμεων, η οποία άντεξε στην πόλωση και κατάφερε να εκλέξει στη
Βουλή τον Ηλία Ηλιού και τον Λεωνίδα Κύρκο

τορθώσαμε σε μια στιγμή όπου τα
πράγματα στη χώρα είναι ιδιαίτερα
δυσάρεστα, με μια διάχυτη πολιτική
παρακμή και με προφανή αδιέξοδα,
το ότι αισθανθήκαμε την ανάγκη, ανταποκρινόμενοι και στο αίτημα της
κοινωνίας, να συναντηθούμε, αυτό είναι σημαντικό. Η στόχευσή μας είναι
αυτό που ξεκινάει σήμερα να αποκτήσει ρίζες και στον βαθμό που αυτό γίνει προφανώς στη στόχευση των μεγάλων κοινωνικών συναντήσεων που
είναι οι κάλπες θέλουμε να είμαστε
παρόντες».
Στη συζήτηση αναδείχτηκε ότι
υπάρχει το κατάλληλο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο για μια νέα αρχή
στον χώρο. Κοινός τόπος όλων
των ομιλητών ήταν ότι «το ΚΙΝΑΛ
απέτυχε, δεν θα μπορέσει να εκφράσει την κεντροαριστερά και ουσιαστικά προχωρά σε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
που σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν
μπορεί να προσελκύσει τους προοδευτικούς πολίτες, -όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά- περίσσεψαν, οι
τακτισμοί και οι αρχηγισμοί και έλειψε η πολιτική». Κοινός τόπος ήταν
ότι το εγχείρημα της νέας κεντροαριστεράς είναι δεδομένο ότι «θα είναι απέναντι τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο
και στη Ν.Δ., ενώ ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ τονίσθηκε ότι είναι κόμμα που
χαρακτηρίζεται από λαϊκισμό».

Δύσκολο εγχείρημα
Θανάσης Θεοχαρόπουλος και
Σπύρος Λυκούδης τόνισαν ότι
είναι αποφασισμένοι για το νέο εγχείρημα με στόχο τις κάλπες. Μάλιστα, υποστήριξαν πως τους ενδιαφέρει η επαναθεμελίωση και η
συγκρότηση της κεντροαριστεράς

που θέλει να συμβάλει στην προοδευτική κατεύθυνση της πολιτικής ζωής του τόπου. Φυσικά οι
συμμετέχοντες θα κινηθούν για να
ενταχθεί στο όλο εγχείρημα και το
Ποτάμι, η Κοινωνία Αξιών, αλλά
και η Δημοκρατική Ευθύνη του Αλέκου Παπαδόπουλου, όπως
και η κίνηση των Άννα Διαμαντοπούλου και Γιώργου Φλωρίδη, η Ώρα Αποφάσεων.
Οι κ.κ. Θεοχαρόπουλος και
Λυκούδης εκτιμούν πως μπορούν
όλοι αυτοί να συμπορευθούν και
να συστήσουν μία Συμμαχία, κατά
τα πρότυπα του 1977 με τη Συμμαχία Αριστερών και Προοδευτικών
Δυνάμεων που απάρτιζαν το ΚΚΕ
Εσωτερικού (επικεφαλής ο Μπάμπης Δρακόπουλος), η ΕΔΑ (Ηλίας Ηλιού), η Σοσιαλιστική Πορεία (Νίκος Κωνσταντόπουλος),
η Σοσιαλιστική Πρωτοβουλία (Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης)
και Χριστιανική Δημοκρατία (Νίκος Ψαρουδάκης)
Το 1977 η Συμμαχία άντεξε
στην πόλωση κι εξέλεξε στη Βουλή τον Ηλία Ηλιού και τον Λεωνίδα Κύρκο. Τώρα επί της ουσίας
αυτή τη συμμαχία, εάν τελικά υλοποιηθεί, καλούνται να τη φτιάξουν
οι αποχωρήσαντες από το ΚΙΝΑΛ,
αλλά και στελέχη που δεν πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα. Ας μην
ξεχνάμε ότι Ποτάμι και ΔΗΜ.ΑΡ.
αποχώρησαν από το ΚΙΝΑΛ έχοντας απώλειες, καθώς ακόμη και
προβεβλημένα στελέχη τους παρέμειναν εκεί.
Το μεγάλο ερωτηματικό σε ένα
τέτοιο σχήμα είναι το πώς θα πειστούν οι πρωταγωνιστές να αφήσουν στην άκρη τους εγωισμούς
και να αντιληφθούν τις δυσκολίες
που έχουν για να εισέλθουν στη
Βουλή. Έτσι οι κ.κ. Λυκούδης,
Κύρκος και Γραμματικάκης θα
χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν όλη τους την πειθώ για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τη «Νέα Αρχή», όπως τη σκέφθηκαν και τη
σχεδίασαν.

10_11_KORIOS 873_APOPSI 2/8/19 8:11 PM Page 10

Έστειλε
μήνυμα

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Νοικοκυρεύεται
Μπορεί να έχει τρεχάματα
με τη Δικαιοσύνη ο Μανόλο
του Παππά, κατά κόσμον
Μανώλης Πετσίτης, αλλά υπάρχουν κι ευχάριστα στην
προσωπική του ζωή. Το καλοκαίρι στην Πάρο θα παντρευτεί την τραγουδίστρια
Βίκυ Καρνέζη, για να νοικοκυρευτεί το παιδί. Απλά μου
είπαν πως έκανε πολλές
βόλτες στα «πολιτιστικά κέντρα» με τουπέ ο Μανόλο
πριν καταλήξει στη Βίκυ.

«Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη
με ζωγραφιά» – Ποιος μας πιάνει
τώρα που κατακτήσαμε το διάστημα

Έφυγε πριν τον φύγουν...
Δεκτή έκανε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυρσίνη Ζορμπά, την παραίτηση του Γιάννη Μηλιού από τη θέση του προέδρου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.». Κι όμως η κα Ζορμπά
(εκ μεταγραφής από το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη) έκανε προσπάθεια να μεταπείσει τον Μηλιό, ο οποίος όμως ήταν ανένδοτος. Και βέβαια πολλοί
ήταν αυτοί που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν για ποιον λόγο ήρθε αυτή η παραίτηση. Η
εξήγηση που μου έδωσαν, όταν ρώτησα, ήταν πως
πριν από λίγες ημέρες ο Μηλιός γνωστοποίησε ότι
στις ερχόμενες εθνικές εκλογές θα στηρίξει και θα ψηφίσει
ΚΚΕ. Κι επειδή το έμαθαν στο Μαξίμου, φρόντισε ο Γιάννης να φύγει
πριν τον φύγουν…

Μη νόμιμος
Άλλη μία επιτυχία για τον
Νίκο Παππά. Ακυρώνεται με
απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ως μη νόμιμος ο
ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων στο
Δημόσιο, τους ΟΤΑ κ.λπ., με
προϋπολογισμό 27.003.480
ευρώ. Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο έλεγξε
τη νομιμότητα του σχεδίου
σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου
για τον εν λόγω διαγωνισμό του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, και όλο αυτό
δεν ευδοκίμησε.

Πανοπλία

Άλλο είναι το όνομα
του άλλου επόμενου
πρωθυπουργού
Μία δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη αρκεί για
να τρελάνει την Κουμουνδούρου. Τι είπε ο κύριος
αντιπρόεδρος; Ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία
των Πρεσπών. Και ότι ποτέ δεν πρόκειται να αποκαλέσει τους γείτονες με το νέο τους όνομα, το «Βόρεια Μακεδονία». Και βγήκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώσεις για θεσμικό ατόπημα της Ν.Δ. και διάφορες άλλες αηδίες. Κι επειδή δεν την αναγνωρίζει
ο κ. Γεωργιάδης, τι έγινε, ρε σύντροφοι; Μήπως ο Κυριάκος θα ζητήσει
ονομαστική ψηφοφορία; Άσε που και πολλοί άλλοι δεν θα αναγνωρίσουν τη «Βόρεια Μακεδονία». Εδώ χθες ο Δανέλης έλεγε στον ΣΚΑΪ
για Βορειομακεδόνες και Έλληνες. Ο Άδωνις τους μάρανε…

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει ποιος θα ανακοινώσει
στη Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου ότι τελείωσε η συνεργασία τους μαζί της; Όταν αποφασίσουν, να του ετοιμάσουν και μία πανοπλία...

Τον Στέφανο Μάνο μπορείς να
τον κατηγορήσεις για πολλά. Για
ένα πράγμα όμως όλοι του βγάζουν το καπέλο. Ότι όποτε ήθελε
να πει κάτι, το έλεγε στα ίσα χωρίς φιοριτούρες. Ακόμη και εάν η
δυσαρέσκεια που θα προκαλούσε
θα είχε ως επακόλουθο και τη δική
του... τιμωρία. Οπότε, όπως λένε
αυτοί που τον ξέρουν, «σιγά μην
αλλάξει ο Στέφανος τώρα στα γεράματα». Όμως αυτό που ανήρτησε για τις ευθύνες Καραμανλή σε
ό,τι αφορά τη χρεοκοπία της χώρας ήρθε κάπως ξεκούδουνα. «Ο
Στέφανος ποτέ δεν κάνει κάτι τυχαία. Κάποιο μήνυμα ήθελε να στείλει και γι’ αυτό επιτέθηκε με τόση
σφοδρότητα στον Καραμανλή», μου
είπαν κάποιοι που ισχυρίζονται πως
ο Στέφανος δεν έχει ξεχάσει ποτέ τη
δική του διαγραφή από τη Ν.Δ., το
1998, επί προεδρίας Καραμανλή. Τότε που έφυγαν εν μία νυκτί οι Σουφλιάς, Κοντογιαννόπουλος, Μάνος,
Παπαληγούρας, Τατούλης και Κάκκαλος.

Στην πρώτη γραμμή
της μάχης
Πυκνώνει τις δημόσιες εμφανίσεις
του εσχάτως ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει επιλέξει να είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, προκειμένου η «γαλάζια»
παράταξη να επιτύχει νίκες σε όλες τις εκλογικές μονομαχίες που υπάρχουν το 2019. Μετά τη συμμετοχή του στη μεγάλη εκδήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη στο κλειστό γήπεδο του Αμαρουσίου, παραβρέθηκε και καταχειροκροτήθηκε στην πίτα του συνδυασμού
του Γιώργου Πατούλη και κατόπιν στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών για να βραβεύσει τον ιστορικό πρόεδρο Παναγή Καρέλλα.

Έτοιμο το βιβλίο
της Σταμάτη,
ψάχνει εκδότη
Για τη ζωή της, τη μεγάλη περιπέτεια της φυλακής, αλλά και για
τον Άκη Τσοχατζόπουλο, έγραψε
στο βιβλίο της η Βίκυ Σταμάτη, το οποίο ωστόσο ψάχνει εκδότη για να το εκδώσει. Η ίδια ισχυρίζεται πως είναι ένα βιβλίο γεμάτο αποκαλύψεις από τον έγγαμο βίο της με τον Άκη και αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Παράλληλα η κα Σταμάτη
αναζητά και εργασία, καθώς βρίσκεται σε δεινή οικονομική
θέση, όπως λέει το περιβάλλον της.
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Στον καταραμένο τόπο,
Μάη μήνα βρέχει…
εκλογές!

Η κυβέρνηση ελέγχει
την πληροφόρηση,
αλλά χάνει στη λογική!
Αν και με τις μέχρι τώρα ενδείξεις η κυβέρνηση φαίνεται να
ελέγχει τους μηχανισμούς πληροφόρησης και προπαγάνδας,
έχει ηττηθεί κατά κράτος. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμη και οι πιο φιλικές της δημοσκοπήσεις δίνουν περίπου 70% εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αν προσέξει κανείς περισσότερο, θα διαπιστώσει
ότι υπάρχει μια σημαντική αντιστοιχία: Το ποσοστό εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι περίπου ισοδύναμο με το ποσοστό που συγκέντρωνε σε ποικίλες εκλογικές αναμετρήσεις η λεγόμενη
«δημοκρατική παράταξη», δηλαδή αθροιστικά οι κεντρώοι και οι αριστεροί ψηφοφόροι, ενώ το υπόλοιπο στοιχίζεται στην αμιγώς δεξιά πλευρά. Μέχρι σήμερα, από την εποχή της χούντας, οι κομματικές διαιρέσεις και συμμαχίες, ο ηγέτης και η συγκυρία δίνουν τον νικητή στις εκλογές. Ωστόσο, σε
θέματα εθνικής σημασίας ο πατριωτισμός διασχίζει τις κομματικές παρατάξεις συσπειρώνοντας δεξιούς, αριστερούς, συντηρητικούς και προοδευτικούς, σε έναν χώρο. Έχει λεχθεί ότι με σημαία μόνο
τα εθνικά θέματα κανείς δεν κερδίζει εκλογές, αλλά όποιος τα αγνοεί ή τα υποτιμά τις χάνει.
Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του πρωθυπουργού είναι με παροχές και ταξίματα να ισοφαρίσουν ή να μειώσουν τις απώλειες από τις «Πρέσπες». Ελπίζουν μάταια. Οι παροχές μάλλον
γέρνουν προς την κοροϊδία… Και είναι παράλογο να ελπίζεις να κερδίσεις τους νέους, όταν τους
κατηγορείς ότι είναι φασίστες και ακροδεξιοί επειδή διαδηλώνουν εναντίον των «Πρεσπών», δίνοντας ως αντάλλαγμα δεκάρες. Αυτά δεν είναι καν θέμα πατριωτισμού. Είναι ζήτημα λογικής. Αλλά, όταν είναι κανείς απελπισμένος, χάνει το μυαλό του.

Μεγάλη φίρμα ο Αλέξης (στους… ζαχαροπλάστες)
Τελικά ο Αλέξης είναι φίρμα στην Τουρκία. Ποιος ξέρει άραγε γιατί; Ελπίζουμε να μην έχει σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Τι συνέβη, όμως; Οι συνεργάτες του την Τετάρτη το απόγευμα ξέκλεψαν λίγο χρόνο και πήγαν σε ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο της Πόλης για να προμηθευτούν σιροπιαστά. Όταν έφτασαν εκεί, λίγο που μιλούσαν ελληνικά,
λίγο τα κοστούμια και τα ταγέρ, κίνησαν την περιέργεια του ζαχαροπλάστη…
«Μήπως είστε με τον Τσίπρα;» τους ρώτησε εκείνος, με τους
συνεργάτες του πρωθυπουργού να απαντούν καταφατικά. «Τον
αγαπάω! Περιμένετε!» αποκρίθηκε ο ζαχαροπλάστης. Αμέσως
κατευθύνθηκε στο πίσω μέρος του καταστήματος και έφτιαξε επιτόπου παρτίδες με γλυκά, όλα για τον Αλέξη και, φυσικά, κερασμένα. Το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει την ελληνική αποστολή για να τα παραδώσει αυτοπροσώπως στον Έλληνα
πρωθυπουργό και να τον γνωρίσει. Και να ’ταν μόνο αυτό; Ένας καταστηματάρχης στην περιοχή που βρίσκεται το προξενείο μας στην Πόλη, μόλις κατάλαβε ότι ήταν εκεί ο Αλέξης, έσπευσε με μια ανθοδέσμη στα χέρια να τον γνωρίσει και να
φωτογραφηθεί μαζί του. Ξέρετε πόση ώρα έκανε για να φύγει
από τις πολλές χαιρετούρες και τις φωτογραφίες; Πάνω από
μία ώρα! Αυτά συμβαίνουν όταν είσαι φίρμα εκτός συνόρων.
Γιατί εντός συνόρων αλλάζει το πράγμα…

Σκοπιανοί παραδίδουν
μαθήματα «Μακεδονικής»
γλώσσας σε Έλληνες!
Η ελληνική κυβέρνηση μένει ατάραχη και άπραγη με την
παραχώρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τόλμησε να
παραδώσει όχι μόνο το ένδοξο όνομα της Μακεδονίας,
αλλά και τη γλώσσα σε έναν λαό που μέχρι πριν λίγους
μήνες δεν είχε ταυτότητα.
Τελευταίο «χτύπημα» από τους Σκοπιανούς είναι η παρακάτω αγγελία εργασίας. Όπως θα διαβάσετε, ένας «Mακεδόνας» φιλόλογος παραδίδει μαθήματα… μακεδονικής
γλώσσας στους Έλληνες, εννοώντας τη γλώσσα των Σκοπίων:
«Ιδιαίτερα μαθήματα Μακεδονικής γλώσσας… Μακεδόνας φιλόλογος, αριστούχος του Πανεπιστημίου των Σκοπίων (Saints Cyril and Methodius University of Skopje), παραδίδει μαθήματα Μακεδονικής γλώσσας σε Έλληνες, ατομικά ή σε γκρουπ. Τιμές φιλικές».
Τι αναγνώρισε ο Τσίπρας; Ότι όλοι οι Σλάβοι Σκοπιανοί
θα ονομάζονται Μακεδόνες. Ούτε καν Βορειομακεδόνες.
Μακεδόνες σκέτο!
Τι άλλο αναγνώρισε; Ότι η γλώσσα που μιλάνε, ένα
βουλγάρικο ιδίωμα, ονομάζεται Μακεδονική. Ούτε καν βορειομακεδονική. Μακεδονική σκέτο!
Άρα ο κ. Ζλάτκο - Παρμενίων Ιβάνοβιτς είναι Μακεδόνας με τη σφραγίδα του Τσίπρα και διδάσκει Μακεδονικά
σε… Έλληνες!
Πέρα από τους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα ότι προβλέπεται (με τη διαδικασία των… αστερίσκων, που με την πάροδο του χρόνου ξεθωριάζουν) ότι η γλώσσα της «Βόρειας
Μακεδονίας» αναγνωρίζεται ότι είναι η «μακεδονική», αλλά με τη «διευκρίνιση» ότι ανήκει στην ομάδα των νοτίων
σλαβικών γλωσσών, είναι πλέον βέβαιο ότι, πριν καν στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών, όλος ο κόσμος θα παραδέχεται ότι σε αυτήν τη χώρα οι πολίτες μιλάνε «μακεδονικά».
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Το άδειο καλάθι μιας
«επικίνδυνης» συνάντησης
• Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο όποιος διάλογος επιχειρείται μεταξύ Αθήνας
και Άγκυρας γίνεται ουσιαστικά υπό στρατιωτική πίεση
Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην
Τουρκία τον φέρνει αντιμέτωπο με όλα τα ανοιχτά μέτωπα που
ταλανίζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό από μόνο του εμπεριέχει ένα διπλωματικό ρίσκο. Ειδικά όταν γνωρίζει ότι η
τακτική της Τουρκίας είναι δεδομένη: Θέτει συνεχώς ζητήματα,
δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και όταν έρθει η ώρα της διαπραγμάτευσης το άλλο μέρος που δεν έχει θέσει ζητήματα φαίνεται πως είναι η αδιάλλακτη πλευρά.

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Το Μέγαρο Μαξίμου
αισιοδοξεί

Π

Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως εμμένει
πως στόχος της επίσκεψης ήταν να ξαναπιάσει το νήμα των σχέσεων με τον
Τούρκο πρόεδρο και να ανοίξει έναν
δίαυλο επικοινωνίας μαζί του. H επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού
στην Άγκυρα είχε ως κεντρικό στόχο άμεσα να ρίξει τη θερμοκρασία στο ελληνοτουρκικό μέτωπο και μεσοπρόθεσμα να εδραιώσει ένα κλίμα ύφεσης.

όσω μάλλον που η συνάντηση Τσίπρα - Ερντογάν έγινε εν μέσω κλιμάκωσης και νέων απαιτήσεων από την Τουρκία.
Άλλωστε, πληροφορίες από το ελληνικό Πεντάγωνο σημείωναν ότι η κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
(σ.σ. με «περίεργες κινήσεις» που
πραγματοποιεί η Τουρκία) χαρακτηρίζεται ως «κλιμακούμενη».
Η Αθήνα παρατηρεί και αποκρυπτογραφεί πληροφορίες, όπως οι μετασταθμεύσεις στρατιωτικών πτητικών
μέσων κοντά στη Σμύρνη, στρατιωτικά
τμήματα και μέσα υποκλοπής, μετακινήσεις πολεμικών πλοίων σε σχηματισμούς μονάδων επιφανείας κρούσης,
είναι ορισμένα απ’ όσα καταγράφουν
ηλεκτρονικά συστήματα και φυλάκια
στο Ανατολικό Αιγαίο.
Όλα δείχνουν πως η άσκηση με την
προκλητική ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα» θ’ απασχολήσει τους επιτελείς του
ΓΕΕΘΑ και τους ανάλογους κλάδους
των επιτελείων που έχουν ήδη κληθεί
να διαχειριστούν και να σχεδιάσουν
τους τρόπους της ψύχραιμης αντιμετώπισης των επερχόμενων προκλήσεων.
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο όποιος διάλογος επιχειρείται μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας γίνεται ουσιαστικά
υπό στρατιωτική πίεση και γι’ αυτό η
διαπίστωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνέχειας δεν είναι απαισιόδοξη
αλλά ρεαλιστικά επικίνδυνη.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και
η απόφαση για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Το έργο αυτό, βέβαια, έχει ξαναπαιχτεί αρκετές φορές, αλλά είναι ένας τρόπος για υπέρβαση των ζητημάτων, επί των οποίων υφίστανται
αγεφύρωτες διαφωνίες.
Η συνάντηση των δύο ηγετών ξεκίνησε μάλλον αμήχανα, με τα «παγωμένα» χαμόγελα να κυριαρχούν. Διήρκησε πολύ περισσότερο από όσο ήταν
προγραμματισμένη, γεγονός που πιθανότατα αποδεικνύει ότι οι δύο άνδρες
διεξήλθαν σε βάθος την ατζέντα των
ελληνοτουρκικών θεμάτων. Ταγίπ Ερντογάν και Αλέξης Τσίπρας συμφώνησαν ότι διαφωνούν σε όλα τα μεγάλα

ζητήματα, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις. Αυτό φάνηκε και από τη συνέντευξη Τύπου, η οποία θύμιζε παράλληλους μονολόγους.

Ο Ερντογάν επιμένει στην
τακτική του
Ο Τούρκος πρόεδρος κατά την κοινή
συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα πρωθυπουργό έθεσε εκ νέου ζήτημα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Μόνο
που δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα
γιατί η συνθήκη που προσδιορίζει το
καθεστώς της μειονότητας αυτής αναφέρεται σε μουσουλμανική και όχι
τουρκική. Σε αντίθεση με την ελληνική
μειονότητα στην Τουρκία που είναι ελ-



Ο ΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Με €700.000 το «κεφάλι» επικήρυξε ο Ερντογάν
τους «8» Τούρκους στρατιωτικούς
Σε μια αν μη τι άλλο «πολεμική» κίνηση
προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα
στο παλάτι του, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και δείχνοντας τις προθέσεις του στον Έλληνα
πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, η Άγκυρα
επικήρυξε τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς που έχουν λάβει πολιτικό άσυλο
στην Ελλάδα. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επικήρυξε κάθε έναν από
τους 8 με το ποσό των €700.000, αφού
τους ενέταξε στη λίστα των τρομοκρατών, καθώς τους θεωρεί πραξικοπηματίες και μέλη του FETO, της οργάνωσης
του Φετουλάχ Γκιουλέν.
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«Γαύροι
του βορρά»
Στη διπλανή στήλη τα
’χουμε γράψει όλα με το
νι και με το σίγμα, γιατί
ο Ιβάν πούλησε τον
Μαρινάκη. Κι ένας
λόγος παραπάνω είναι
κι ο λαός του ΠΑΟΚ,
βέβαια, αυτός πίεσε τον
Σαββίδη.
Όπως πειθάρχησαν οι
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ και
ανέβαλαν το
συλλαλητήριο, έτσι κι ο
Ιβάν πειθάρχησε και
πούλησε τον Μαρινάκη.
Οι ΠΑΟΚτσήδες το
φέρανε βαρέως που
τους αποκαλούσαν «οι
γαύροι του βορρά».
Διαβάστε παρακάτω τι
γράφουν οι
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ στη
ανακοίνωσή τους, περί
της αναβολής: «Μέσα
από την προπαγάνδα και
την λάσπη τους,
ακούσαμε τα χίλια μύρια
όσα, μας αποκάλεσαν
γαύρους, υπάλληλους
του χοντρού και της
χρυσής αυγής, ακόμη ότι
εμείς θέλουμε να
δημιουργήσουμε
επεισόδια για να
τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ».
Κατάλαβες τώρα,
μάστορα; «Γαύρους του
βορρά» και
«υπαλλήλους του
χοντρού», γράφουν. Και
περίμενε ο Μαρινάκης
να κρατήσει τον λόγο
του ο Σαββίδης.

Διαζύγιο όχι βελούδινο, αλλά από… σμυριδόπανο θα είναι του Ιβάν
με τον Βαγγέλη, αφού ο Ρωσοπόντιος επιχειρηματίας δεν κράτησε
τον λόγο του και δεν σεβάστηκε τη χειραψία του
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
οιο ντέρμπι και παπαριές. Αλλού κρύβεται τ’
αυγό της κότας στην
Τούμπα. Με τον Βαγγέλη και τον Ιβάν είναι το θέμα
τι παίζεται. Ο ένας στους δύο
κερδίζει αύριο, ο άλλος πάει για
βρούβες. Θα το παίζουνε μακριά
κι αγαπημένοι μετά το ματς, ή θα
έχουμε τίποτα ντράβαλα;
Το είπαμε από ’δώ ένα εκατομμύριο φορές. Παντρεύεσαι μια γυναίκα και στη διετία αρχίζουν τα πέναλτι. Κι ας έδωσαν όρκους ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Και θα
στέριωνε η συμμαχία του Μαρινάκη με τον Σαββίδη; Ούτε καν αρραβώνας δεν ήτανε στο φινάλε, δεν
άλλαξαν και τίποτα βέρες.
Βρέθηκαν εκεί στο «Sofitel» το
καλοκαίρι, τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε για να πετάξουνε τον Μελισσανίδη από το κόλπο, και μετά
αντίο και χαρήκαμε για τη γνωριμία.
Σχόλασε ο γάμος.
Άπαξ και βλέπεις τον Ιβάν να
σουλατσάρει στο Μαξίμου και να μη
βγάζει άχνα για τη Μακεδονία, τελείωσε το παραμύθι. Ο Ιβάν πήγε
με τον Τσίπρα. Όπως, δηλαδή, ο
Τσίπρας ξεπούλησε τη Μακεδονία,
έτσι κι ο Σαββίδης έκανε το ίδιο αφού πήγε μαζί του.
Και πριν πάει στον Τσίπρα, είχε
πάει μαζί με τον σύμμαχο τον Μαρινάκη στο γραφείο του Μητσοτάκη, όπως μόνο η «Α» είχε γράψει,
αλλά αλλού είναι το θέμα.
Ποιος έχασε από αυτήν τη συμμαχία. Φως φανάρι, δηλαδή. Το μόνο που κέρδισε ο Βαγγέλης είναι
να βγάλει πρόεδρο στη Super
League τον Μπαταγιάννη, χωρίς
βεβαίως καμία δύναμη, αφού σε ΕΠΟ και Λίγκα έχει την πλειοψηφία.
Ο Μαρινάκης έδωσε τον λόγο του
κι έφυγε. Ο Ιβάν, ο εξυγιαντικός, τι
έκανε; Τον έδωσε τον λόγο και δεν
τον κράτησε. Αυτό έγινε.
Μίλαγα και τις προάλλες μ’ έναν

Π

Ιβάν – Μαρινάκης
Βελούδινο διαζύγιο;
Κάθε άλλο…

παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ και το ’ριξε
στο φιλοσοφικό. Αφού, σου λέει,
τον λόγο του τον έδωσε ο Σαββίδης, σημαίνει ότι δεν τον κράτησε.
Άκου τι σκέφτηκε ο σατανάς! Γι’ αυτό κι οι λογοδοσμένοι είναι παπαριά, σου λέει.
Και φτάνει το ματς του Ολυμπιακού με την Ξάνθη και λέει ο Καραπαππάς, σε ποιον ανήκουν οι μετοχές των ακριτών. Άρχισε να χαλάει

το κλίμα, να τρίζει το συνοικέσιο.
Μέχρι που μετά του Πανιωνίου με
την ΑΕΚ και το χέρι του Μάνταλου,
βγάζει αυτήν τη θέση αντί γι’ ανακοίνωση και τα χώνει και στον Σαββίδη για το χέρι του Βιεϊρίνια στο
ματς με τη Λαμία. Όποιον πάρει ο
χάρος.
Από τον ΠΑΟΚ απάντησε ο Κυριάκος ο κουλτουρέ, τα λουλούδια
στον επιτάφιο, δηλαδή. Τον πούλη-

σε κανονικά τον Μαρινάκη ο Σαββίδης. Τώρα να το έκανε αυτό γιατί
του είπανε από το Μαξίμου να μην
έχει παρτίδες με τον Βαγγέλα, είναι λογικό. Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να χωρίσει στα δύο έναν ολόκληρο λαό, και δεν θα το έκανε με
δύο ανθρώπους;
Έτσι είναι. Ο Ιβάν, ήθελε - δεν ήθελε, τον πούλησε τον Μαρινάκη.
Στο γόνατο την έχει και τη φιλία και
τη συμμαχία. Περισσεύει η μπέσα,
λέμε, από τον Ρωσοπόντιο. Πάρ’ τον
στον γάμο σου να σου πει και του
χρόνου. Όπως σ’ τα λέω, έγιναν.
Αλλού είναι το θέμα τώρα. Δεν
υπάρχει κανένα βελούδινο διαζύγιο
μεταξύ του Ιβάν και του Βαγγέλη.
Τα βελούδινα διαζύγια είναι για τα
ζευγαράκια που παντρεύονται στο
εξάμηνο γνωριμίας και μετά χωρίζουν και παραμένουν φίλοι, γιατί
γέννησαν στο μεταξύ κι ένα παιδί.
Δεν έχει τέτοια πράγματα στο
ποδόσφαιρο. Με σμυριδόπανο
παίρνονται τα διαζύγια, όχι με βελούδο. Δεν είδατε τι έγινε με τον
Μελισσανίδη και τον Σαββίδη;
Μέχρι κι οι δημοσιογράφοι πλακώθηκαν μεταξύ τους, αυτοί του «Σαββιδοτεχνείου» μ’ αυτούς του «Τιγρητεχνείου».
Και μόλις εκπέμψει το κανάλι του
Μαρινάκη, εκεί θα παιχτούν τα
πραγματικά ντέρμπι. Της πλάκας θα
είναι μπροστά τους τα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Ήδη άρχισαν να προεόρτια
με τα Μέσα τους. Χαίρετε.
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Στην Τούμπα, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, κυρίαρχο ρόλο
θα παίξει η τετράδα των δυνάμεων… καταστολής, Μαουρίσιο,
Σάκχοφ, Γκιλιέρμε, Καμαρά, με τον «δικέφαλο» να υπερτερεί
στον «αέρα» και τους «ερυθρόλευκους» στο χορτάρι

ΑΚΠΟΜ

ΣΑΚΧΟΦ

ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ

ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

ΚΟΥΤΡΗΣ

ΖΑΜΠΑ

ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ

ΣΑ

ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

ΣΙΣΕ

ΚΡΕΣΠΟ

ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ

ΚΑΜΑΡΑ

μετρα, τον αισθάνεται ο αντίπαλος,
αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου στη δημιουργία. Πασάρει μονάχα στα 25-30 μέτρα. Ούτε, φυσικά,
έχει την εμπειρία του Ουκρανού του
ΠΑΟΚ.
Πέρα, όμως, από την αμυντική
λειτουργία, υπάρχει και το επιθετικό κομμάτι των αμυντικών μέσων,
που είναι εξ ίσου ουσιώδες. Στα κιτάπια του 4-2-3-1, όπως παίζουν οι
δυο μονομάχοι της Τούμπας, οι
δυο… ΜΑΤατζήδες πρέπει να μπαίνουν εναλλάξ στην αντίπαλη περιοχή. Γιατί εναλλάξ; Διότι χρειάζονται
50 μέτρα για να μπουν και άλλα 50
μέτρα για να γυρίσουν. Τεράστια η
καταπόνηση. Εντός περιοχής, όπου
παίζεται το άλλο… μισό του ματς, ο
ΠΑΟΚ υπερτερεί στον «αέρα» κι ο
Ολυμπιακός στο χορτάρι. Ο Σάκχοφ τόσο στις στημένες φάσεις, όσο και κατά την εξέλιξη του ματς,
μπορεί να σκοράρει με το κεφάλι. Ο
Καμαρά έχει τρομερό σουτ έξω από την περιοχή.
Κατά τα άλλα, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο
κι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται ν’
αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού

ΓΚΙΛΙΕΡΜΕ

ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

Πέλκα, πίσω από τον φορ Άκπομ.
Αυτό θα το χρεωθεί ο Καμαρά. Επειδή ο Μπίσεβαρ είναι ο ομφάλιος λώρος του ΠΑΟΚ, αυτόν θα
προσπαθήσει ν’ αποκόψει ο Καμαρά. Ο Καμαρά δεν έχει τα στοιχεία
του Σάκφοχ. Είναι προφανώς πιο
γρήγορος, κάνει περισσότερα χιλιό-

ΛΑΖΑΡΟΣ

O ΠΑΟΚ όσο κι ο
Ολυμπιακός δεν
πρόκειται ν’
αλλάξουν τον
τρόπο παιχνιδιού
τους. Παίζουν
ακριβώς το ίδιο
πράγμα με τα
αμυντικά χαφ
και τα μπακ που
ανεβαίνουν
επίσης εναλλάξ,
γιατί αν τα
αμυντικά χαφ
χρειάζονται 50
μέτρα, μπροςπίσω, τα μπακ
χρειάζονται άλλα
20 για να
ξαναβρεθούν
στη θέση τους
αν προωθηθούν.

ΠΟΝΤΕΝΣΕ

⇣

Ντέρμπι σε στυλ
δυνάμεων ΜΑΤ

ΒΑΡΕΛΑ

Έ

ΠΑΟΚ - Θρύλος

ΓΚΕΡΕΡΟ

να ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, που
ενδεχομένως να
κρίνει και τον τίτλο αύριο βράδυ στην Τούμπα,
πέρα από τα συνήθη άγρια ένστικτα, που βαφτίζονται πάθος»,
«τσαμπουκάς» κ.λπ., είναι και
μαθηματικές εξισώσεις υψηλής
τακτικής ανάλυσης. Κατά τας
γραφάς, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μπάλα παίζει ο προπονητής σε ποσοστό 67% και το υπόλοιπο 33% αφορά στις πρωτοβουλίες των παικτών, αυτοσχεδιασμούς, αστάθμητους παράγοντες κ.λπ.
Με αυτή την παραδοχή, η «Α»
χαρτογραφεί την αναμέτρηση κι επισημαίνει: στο ποδόσφαιρο των ημερών μας, δύο είναι τα ζητούμενα:
Το πρώτο είναι να βρεθεί «ένας με
έναν». Το δεύτερο, πόση ενέργεια
μπορούν να βγάλουν τα δυο αμυντικά χαφ. Ο Μαουρίσιο με τον Σάκχοφ του ΠΑΟΚ με τους Γκιλιέρμε,
Καμαρά του Ολυμπιακού. Τα αμυντικά χαφ, ως συνδετικός κρίκος της
αμυντικής λειτουργίας με την επίθεση και, αντίστροφα, μπορεί να μην
παράγουν θέαμα, αλλά σαν βαρόμετρο πλοήγησης, είναι υπεύθυνοι
της προ-δημιουργίας και της… καταστροφής ταυτόχρονα. Κάτι σαν
τα… ΜΑΤ, δηλαδή. Γι’ αυτό και πληρώνονται τόσα λεφτά οι «αγαπημένοι» των προπονητών, τα «τρεχαντήρια» και οι «χαμάληδες» της κερκίδας. Ο προπονητής, ωστόσο, παρατηρεί, ενώ η κερκίδα μόνο… βλέπει (την μπάλα), υπάρχει διαφορά.
Για να δούμε, τι θα δούμε, συνεπώς, με ακτινογραφίες των τεσσάρων αμυντικών χαφ. Ο Μαουρίσιο,
ως γνήσιος Βραζιλιάνος, είναι απόλυτα κοντρολαρισμένος παίκτης.
Σουτάρει, πασάρει, αμύνεται και
σκοράρει. Έχει όλο το «πακέτο».
Στον χώρο ευθύνης του θα βρεθεί ο
Φορτούνης, που παίζει πίσω από
τον φορ, τον Γκερέρο πιθανότατα.
Ό,τι δεν θα κάνει ο μέσος του Ολυμπιακού θα είναι «έργο» Μαουρίσιο. Ό,τι καταφέρει, θα είναι δική
του ευθύνη. Ο έτερος αμυντικός μέσος, Εβγέν Σάκχοφ, δεν έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μαουρίσιο. Είναι, όμως, πολύ δυνατός στο
ατομικό μαρκάρισμα, επίσης πολύ
δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, ενώ δεν
έχει κι άσχημο σουτ έξω από την περιοχή.
Στον Ολυμπιακό ο Γκιλιέρμε είναι μια πατέντα Μαουρίσιο, αλλά
είναι αδύνατον να παίξει τον αντίστοιχο ρόλο του Μαουρίσιο, να
μαρκάρει τον Μπίσεσβάρ ή τον

ΜΑΤΟΣ

Του Άλκη
Φιτσόπουλου

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ
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τους. Παίζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα αμυντικά χαφ και τα μπακ
που ανεβαίνουν επίσης εναλλάξ,
γιατί αν τα αμυντικά χαφ χρειάζονται 50 μέτρα, μπρος-πίσω, τα μπακ
χρειάζονται άλλα 20 για να ξαναβρεθούν στη θέση τους αν προωθηθούν.
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Ξενοδοχείο
«ΝότιαΜακεδονίαPalace»
Ε

ίχαμε δεν είχαμε, μας
προέκυψε «υπόθεση
Γκαζόζα» και στο σκοπιανό ζήτημα. ΟΚ, το ξεπούλημα της Μακεδονίας από
τον Τσίπρα δεν είναι για τέτοιους παραλληλισμούς, αλλά τι
άλλο μπορείς να γράψεις για
την κωλοτούμπα των οπαδών
του ΠΑΟΚ;
Τη μία ημέρα ν’ ανακοινώνουν ότι θα κατέβουν στον δρόμο για τη
Μακεδονία και την άλλη να βάζουνε
την ουρά στα σκέλια τους και να
πειθαρχούν στον Σαββίδη και τα
πολιτικά του παιχνίδια. Είναι ο τέλειος ξεπεσμός της μακεδονικής οντότητας των οπαδών του ΠΑΟΚ.
Ο Τσίπρας, λοιπόν, ξεπούλησε
τη Μακεδονία, γράφοντας στα μέζεα του... Ζουράρις το 1 εκατομμύριο κόσμο στο συλλαλητήριο στον
Λευκό Πύργο και τις 800.000 στο
Σύνταγμα.
Μαζί και τις δημοσκοπήσεις του
70% κατά της συμφωνίας της αντεθνικής συμφωνίας των Πρεσπών,
την ώρα που ο Μητσοτάκης το έθετε ευθαρσώς ότι θα μπλοκάρει με

«VETO» την ένταξη των Σκοπιών
στην Ε.Ε.
Η «Α», όλο αυτό το διάστημα ήταν το μόνο Μέσο που τα έβαλε με
τον λαό του ΠΑΟΚ, που έμοιαζε υπνωτισμένος απ’ ό,τι συνέβαινε γύρω του και παραδομένος στις προθέσεις του Σαββίδη. Και ξαφνικά,
Δευτέρα, κάνει το μεγάλο «μπαμ».

Ο μεγαλύτερος Σύνδεσμος των
ΠΑΟΚτσήδων, οι «Μακεδόνες»,
παίρνει απόφαση να κατεβάσει κόσμο στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πριν από το ντέρμπι με τον
Ολυμπιακό. Μαζί του κι άλλοι 13
Σύνδεσμοι: ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΧΝΗ,
ΣΥΚΙΕΣ, ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ,
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ
ΔΕΣΚΑΤΗ, ZULU ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, ΕΔΕΣΣΑ, FRANKFURT, STUTTGART,
DUSSELDORF, REUTLINGEN,
HANNOVER,
DORTMUND,
LUDENSCHEID,
TROISDORF,
BERLIN, LONDON.
Ενώ μια τέτοια ανακοίνωση θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα στα Μέσα που ελέγχει ο Σαββίδης, δεν υ-

πήρχε ούτε λέξη! Το «sdna.gr» δεν
ασχολήθηκε ούτε σε δυο αράδες, έτσι για να δώσει την είδηση, ήξερε
τι έκανε ο Τύπος του Σαββίδη. Διότι δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες κι έγινε η μεγάλη κωλοτούμπα.
Οι 13 έβγαλαν νέα ανακοίνωση,
ότι... αναβάλλεται το συλλαλητήριο.
Επειδή όλοι αυτοί οι ινστρούχτορες
που μάζεψε ο Σαββίδης στην ΠΑΕ
θεώρησαν ότι το συλλαλητήριο θα
ήταν «πολιτικό» κι όχι εθνικό θέμα
που αηδιάζει κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο.
Όλοι αυτοί οι αχρείοι που σέρνουν από το μύτη τον λαό του ΠΑΟΚ κι έπεισαν τους Συνδεσμίτες να
μην κατέβουν στο συλλαλητήριο
ταυτίστηκαν με τις κουτοπονηριές
των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ να βάλουν ταμπέλες. «Φασίστας», «ακροδεξιός» και
«Χρυσαυγίτης» όποιος κατέβαινε
στον δρόμο, με αυτούς ταυτίστηκαν
οι Κυριάκοι Κυριάκοι Μάκηδογκαγκάτσηδες. Φυσικά, όλοι αυτοί δεν
ενήργησαν από μόνοι τους.
Ούτε... γκαζόζα δεν πίνουν αν
δεν ρωτήσουν τον Σαββίδη. Την ίδια στιγμή, το «Σαββιδοτεχνείο» δεν

ανέφερε κουβέντα, για την αναβολή του συλλαλητηρίου. Γιατί; Διότι
δεν είχε γράψει κουβέντα ότι θα γινόταν το συλλαλητήριο.
Ο Ρωσοπόντιος επιχειρηματίας
είχε μοναδική ευκαιρία να γίνει ο
«πρωθυπουργός» της Βόρειας Ελλάδας. Έριξε χρήμα στον ΠΑΟΚ και
σε άλλες επιχειρήσεις, έδωσε ψωμί
στον κόσμο, αυτό είναι αλήθεια. Το
θέμα είναι ότι το έκανε για να τους
έχει στο χέρι, να τους καταστήσει
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκαλύφθηκε ο ύποπτος ρόλος του.
Μόνο περιφρόνηση αξίζει στον
Σαββίδη και το επιτελείο του, που
ταύτισαν τον περήφανο λαό του
ΠΑΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και έμμεσα –
πλην σαφώς– κατάφεραν να τους
μηδενίσουν την ελληνική τους συνείδηση, εθνομηδενιστές καθώς είναι. Η ιστορία θα τους σέρνει για
πάντα στους δρόμους της Μακεδονίας... Έχουμε και μία πρόταση. Το
«Μακεδονία Παλλάς» να μετονομαστεί σε «Νότια Μακεδονία Παλλάς».
Αφού όπως είπε και ο Δανέλης,
στα κρίσιμα θέματα θα ψηφίζουν
«Μακεδόνες» και «Έλληνες»…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Φίλος
ο Φούσεκ,
αλλά όχι
συνοδός
Αρκεί μια ματιά στο επίσημο
δελτίο της ΕΠΟ για να αντιληφθεί ο καθένας ότι κάποια
πράγματα στο πάρκο Γουδή
γίνονται στο πόδι με στόχο
την επικοινωνιακή εκμετάλλευση.
Η ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση της UEFA που πραγματοποιήθηκε στη
Ρώμη επιβεβαιώνει το αληθές των συμπερασμάτων μας.
«Την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρός της, κ.
Ευάγγελος Γραμμένος, ο οποίος θα μεταβεί στην ιταλική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από τον εκτελεστικό γραμματέα κ. Αλέξη Δέδε και τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα κ. Πετρ Φούσεκ», ανέφερε το δελτίο Τύπου.
Άραγε, τι σημαίνει ότι ο Φούσεκ θα συνοδεύσει τον Γραμμένο; Ότι ο Τσέχος υπερπαράγοντας και ο πρόεδρος της ΕΠΟ θα συνταξιδέψουν; Μόνο έτσι μπορεί να
αποδοθεί με σαφήνεια η είδηση.
Διότι ο Φούσεκ δεν πήγε στη Ρώμη ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ούτε ως σύμβουλος του Γραμμένου. Σαν φίλος του, ίσως. Άντε και σαν κολλητός του Δέδε, αν αληθεύουν όσα λέγονται στο πάρκο Γουδή
για την καλή σχέση του Έλληνα και του ξένου επιτετραμμένου.
Επί της ουσίας, πάντως, ο Φούσεκ πήγε στη Ρώμη ως εκπρόσωπος της FIFA. Όχι σαν συνοδός… Εδώ που τα λέμε, δεν ταιριάζει και στο προφίλ του τέτοια ιδιότητα.

Έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα
στην UEFA
Η είδηση δεν έχει γίνει, ακόμα, γνωστή στην Ελλάδα. Αυτό το περίφημο Finanacial
Fair Play της UEFA, που τιμώρησε με αποκλεισμό τον Παναθηναϊκό από τα ευρωπαϊκά Κύπελλα, γιγαντώνεται σε
συλλόγους από την Ελλάδα και
τα… κατεβάζει, όταν πρόκειται για
κολοσσούς, όπως η Μάντσεστερ
Σίτι και η Παρί Σ.Ζ.
Ακούστε, λοιπόν, ποιο είναι το
τελευταίο της «κατόρθωμα». Ξέρετε ποιον έβαλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ECA, των ευρωπαϊκών συλλόγων, των οποίων προΐσταται ο ιδιοκτήτης της
Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι; Τον
Νασέρ Αλ Κελαϊφί!
Ναι, τον με αμύθητα πλούτη ιδιοκτήτη της Παρί Σ.Ζ. Αυτόν που
παρανομεί, που γράφει στα… παλιά του τα παπούτσια το
Finanacial Fair Play!
Αυτόν επέλεξαν για την Εκτελεστική Επιτροπή! Μόλις πριν από ένα μήνα η UEFA απειλούσε
την Παρί με αποκλεισμό, και πριν από μερικές ημέρες τον έκανε… αποφασίζοντα! Έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.

Μήτρογλου, Τζαβέλλας δεν είναι εργαλεία
προπαγάνδας του Ερντογάν
Ο Κώστας Σλούκας πήγε στο δείπνο που παρέθεσε ο Ερντογάν στον Τσίπρα στο «Λευκό Παλάτι» στην Άγκυρα. Και καλά έκανε. Οι άλλοι δύο
που προσκλήθηκαν, ο Κώστας Μήτρογλου με
τον Γιώργο Τζαβέλλα, δεν πήγαν.
Γιατί, ωστόσο, δεν πήγαν; Γιατί δεν ήθελαν να
ταυτιστούν ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Ερντογάν. Η πρόσκληση, να διευκρινίσουμε, ήταν
με πρωτοβουλία των Τούρκων, δεν υπήρξε καμία
ανάμειξη της ελληνικής αντιπροσωπείας.
Κι είναι κατανοητό, γιατί η τουρκική κυβέρνηση
επέλεξε να τους καλέσει. Για το θεαθήναι. Ότι, και
καλά, Έλληνες και Τούρκοι είναι φίλοι μεταξύ

τους. Αυτή είναι και η γενικότερη «πολιτική» της
τουρκικής κυβέρνησης με το τηλεριάλιτι
«Survivor», όπου συμμετέχουν Έλληνες και Τούρκοι, και καλά «αδέρφια».
Αυτά, από τη μία. Από την άλλη, συνεχείς παραβάσεις και παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου, διεκδικήσεις, απειλές.
Ε, αυτό δεν ήθελαν να νομιμοποιήσουν ο Μήτρογλου με τον Τζαβέλλα. Να μεταβληθούν σε
ένα, ακόμα, εργαλείο προπαγάνδας των Τούρκων.
Και δεν ήθελαν και έπεσαν και κάτι τηλέφωνα…

Ο «Χορός των
Κατασκόπων»
για τον ξένο
διαιτητή
Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-0
διαιτητής ήταν ο Φιλανδός διαιτητής Ματίας Γκεστράνιους. Πού κοιμήθηκε την προηγούμενη του αγώνα ο Ματίας;
Είχε γραφεί σε παρασκηνιακή
στήλη ότι ο Γκεστράνιους
κοιμήθηκε
στο…
Hotel
California.
Γνωστό το ομώνυμο, θρυλικό κομμάτι των Eagles. Λοιπόν, τότε, είχε σημάνει συναγερμός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι μεν φοβόντουσαν τους δε, ότι θα έφτανε καμιά… ανθοδέσμη στον
Ματίας με… ευχές για «καλή επιτυχία».
Και τι «έργο» είχε παιχτεί τότε; Ο «Χορός των Κατασκόπων». Όλοι ήθελαν
να μάθουν πού θα έμενε ο Γκρεστράνιους. Κάτι ανάλογο παίζεται και τώρα
με τον Ισπανό διαιτητή, Χιλ Μανθάνο, που θα σφυρίξει στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.
Άρχισαν με τα δρομολόγια των αεροπλάνων, όπως είχε γίνει με τον Ματίας. Αν έχει απ’ ευθείας πτήση για Θεσσαλονίκη. Και μετά, πόσες πτήσεις υπάρχουν από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη! Εκτός από το ξενοδοχείο, έχει
σημασία και ποιος θα υποδεχτεί τον Ισπανό…
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Ο Τίκγκααρντ
«έφαγε» τον
Ουζουνίδη

Ο Σιδηρόπουλος
και τα καρφιά του ΠΑΟΚ
για Τίγκααρντ και Ολυμπιακό
ε τον ορισμό του Τάσου Σιδηρόπουλου απάντησε ο Μέλο Περέιρα στο αίτημα του Ατρόμητου να
έρθουν ξένοι διαιτητές στις δύο
αναμετρήσεις με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.
Ο Πορτογάλος επιβεβαίωσε πλήρως το ρεπορτάζ της «Άποψης», η οποία προανήγγειλε τη

Μ

στάση της ΚΕΔ στο φύλλο του περασμένου Σαββάτου. «Γι’ αυτό και δίνουν ελάχιστες πιθανότητες
να διεξαχθούν και τα δύο ματς των προημιτελικών
με ξένους διαιτητές», ανέφερε το ρεπορτάζ στη σελίδα 26 της εφημερίδας. «Για τη ρεβάνς, πάντως,
δεν βάζουν όλοι το χέρι τους στη φωτιά πως θα επιμείνει ο Μέλο σε Έλληνες», πρόσθετε το ρεπορτάζ.
Η παρουσία του Μίκαελ Τίγκααρντ στο

ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ μάλλον τόνωσε την εμπιστοσύνη των παραγόντων στους Έλληνες διαιτητές. Μέχρι, βέβαια, τα πρώτα φάλτσα, ώστε να επιστρέψουν τα αιτήματα για ξένους.
Μιας και αναφερθήκαμε στον Δανό ρέφερι
που τα έκανε θάλασσα στη μάχη των «δικεφάλων», καλό θα ’ναι να καταθέσουμε όσα ακούγονται στη Θεσσαλονίκη. Οι διάφοροι επικοινωνιολόγοι του ΠΑΟΚ αποδίδουν τα λάθη του Τίγκααρντ στην επιθυμία του να προετοιμάσει το έδαφος για το επόμενο ντέρμπι! Σε πενηνταράκια,
λοιπόν, οι διάφοροι συνομιλητές του Ιβάν και του
Γιώργου Σαββίδη υποστηρίζουν πως ο Δανός
σφύριξε υπέρ του… Ολυμπιακού.
«Ο Μάικλ Τίγκααρντ πέρασε στην ιστορία ως
μια άκρως αποτυχημένη επιλογή. Ο Δανός ήρθε
στην Ελλάδα με μια συγκεκριμένη… αποστολή και
έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να την φέρει εις
πέρας.
»Μην φανταστεί κανείς ότι στόχος του ήταν να
ευνοήσει την ΑΕΚ. Αυτά τα… έργα τα έχουμε δει. Αδιάφορη του ήταν η ΑΕΚ, όπως αδιάφορος του ήταν και ο ΠΑΟΚ. Παιχνίδι στην πλάτη των δυο ομάδων έκανε ο Δανός.
»Αποστολή του ήταν να μην κερδίσει η ομάδα
με τις ασπρόμαυρες στολές. Ο άνθρωπος έκανε ό,τι
καλύτερο μπορούσε. Του ήταν αδιάφορο πόσο θα
εκτεθεί.
»Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να ικανοποιήσει τους εντολείς του», έγραψε μεταξύ άλλων ο
Κώστας Βασιλόπουλος. Τόσα χρόνια δίπλα
στον Βασίλη Γκαγκάτση, προφανώς κάτι θα έμαθε…

H ισοπαλία 1-1 της ΑΕΚ με
τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ έθεσε
την «Ένωση» όχι μόνο εκτός
μάχης από τη διεκδίκηση του
πρωταθλήματος, αλλά ουσιαστικά και της δεύτερης
θέσης, καθώς η διαφορά της
από τον Ολυμπιακό είναι
πλέον οκτώ βαθμοί.
Αυτό οδήγησε και σε παραίτηση τον Μαρίνο Ουζουνίδη
από την τεχνική ηγεσία της
ΑΕΚ. Οι τρεις βαθμοί που αφαίρεσαν από τον «δικέφαλο» λόγω των επεισοδίων με
δυνάμεις των ΜΑΤ έξω από
το Ολυμπιακό Στάδιο στο
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό,
έπαιξαν τον καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
Γιατί αν η «Ένωση» ήταν
στους πέντε πόντους πίσω
από τους «ερυθρόλευκους»
και με δεδομένο ότι παίζουν
την Κυριακή στην Τούμπα,
δεν θα είχε σβήσει η ελπίδα
της δεύτερης θέσης που οδηγεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση
της UEFA.
O Μαρίνος Ουζουνίδης, που
κράτησε όρθιο την περασμένη σεζόν τον Παναθηναϊκό
των χιλίων προβλημάτων, απέτυχε στην ΑΕΚ, όχι γιατί
δεν ήταν ικανός, αλλά γιατί
δημιουργήθηκαν τέτοιες
συνθήκες που όρθωσαν τεράστια εμπόδια μπροστά
στην προσπάθειά του.
Με τις κινήσεις που έκανε
στο ματς με τον ΠΑΟΚ, πήρε
την…. ταυτότητα του Λουτσέσκου, αλλά όταν ο διαιτητής
από τη Δανία που επέλεξε ο
Περέιρα ανέχεται και το…
βόλεϊ από τους φιλοξενούμενους, τότε ο αγώνας παίρνει άλλη τροπή.
Τη σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι της απογοήτευσης
για την παρουσία του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο
της ΑΕΚ έριξε ο Mίκαελ Τίκγκαρντ.
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ΘΕΜΑ

Ιστορία
ο Περέιρα
Ο Γιώργος Σπανός
ζήτησε την παραίτηση
του Πορτογάλου
αρχιδιαιτητή Βίτορ
Μέλο Περέιρα, μετά
τη σκανδαλώδη
εύνοια της ΑΕΚ στο
ματς Κυπέλλου με τον
Ατρόμητο, από τον
διαιτητή Σιδηρόπουλο
και τους βοηθούς του.
Φυσικά, ο Περέιρα
δεν πρόκειται να
παραιτηθεί, δεν
αφήνονται εύκολα
22.500 ευρώ τον
μήνα. Αν ο
Πορτογάλος είχε
ευθιξία θα είχε φύγει
αμέσως από την
Ελλάδα, μετά την
τρανή του αποτυχία
να οδηγήσει σε
αξιόπιστη διαιτησία
το ελληνικό
ποδόσφαιρο.
Είναι προφανές πια
και με το ματς του
Περιστερίου, αλλά και
τόσα άλλα, ότι δεν
τον ενδιαφέρει αν θα
επιτύχει. Κοντολογίς
είναι ένας
καιροσκόπος, ο
οποίος εντάχθηκε στο
«εθνικό σπορ» των
Ελλήνων και το
υπηρετεί με τον
καλύτερο τρόπο.
Συνεπώς, δεν υπάρχει
κανένας απολύτως
λόγος να φύγει. Να
παραμείνει πρέπει για
να συνεισφέρει στην
τελική εξόντωση του
ελληνικού
ποδοσφαίρου.
Για να γραφτεί στην
ιστορία, ότι το
καλύτερο επάγγελμα
στον κόσμο είναι να
πουλάς ηθική με το
στόμα και με γεμάτη
την τσέπη.

Μου ξανάρχονται
ένα ένα, χρόνια
δοξασμένα
Ούτε στην TV να μη βλέπει ποδόσφαιρο ο Κούγιας
νεξάρτητα από τη γνώμη που έχει ο καθένας
για τον Αλέξη Κούγια,
παραμένει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΛ. Δηλαδή, άμεσα εμπλεκόμενος με το ποδόσφαιρο.
Χθες (6/2) έδωσε συνέντευξη
Τύπου. Στην οποία είπε κάποια
πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να
«περάσουν στο ντούκου». Προφανώς, δεν αναφερόμαστε στη... χιλιοστή φορά που «απείλησε» ότι αποφάσισε αμετάκλητα να αποχωρήσει
από το ποδόσφαιρο.
Αλλά σε κάποιες πολύ σοβαρές
καταγγελίες που έκανε. Είτε αυτές
είναι βάσιμες, είτε οι γνωστές... Κούγιες «αποκαλύψεις», χρήζουν άμεσης διερεύνησης από τους αρμόδιους.
Ο Κούγιας είπε, για παράδειγμα,
πως ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα
Γιάννενα πήρε τον ΠΑΣ Γιάννινα
πριν από δύο χρόνια. «Κατά σύμπτωση ο ίδιος είχε πουλήσει στον κ. Σαββίδη μία εβδομάδα πριν, το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη. Και
να παίρνει το 51% και μάλιστα εξοφλημένο με δύο συμβόλαια».
Ανέφερε, μάλιστα, δημόσια και

Α

τους αριθμούς των συμβολαίων.
προκαλώντας «όποιον θέλει να βγάλει γλώσσα». Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε εμείς τι σημαίνουν αυτά
τα λεγόμενα Κούγια. Τι μπουρλότο
βάζουν στο πρωτάθλημα. Για πόσο
«βαριά» παραβίαση κανονισμών και
νόμων συζητάμε, αν ισχύουν.
Και όμως, ΕΠΟ και Super League

«πέρα βρέχει». Ούτε καν μια δημόσια τοποθέτηση και μια γνωστοποίηση (αν είχε συμβεί) ότι ζητήθηκε η
άμεση παρέμβαση των αρμοδίων
(Πειθαρχική Επιτροπή, Επιτροπή Δεοντολογίας). Για να μη σέρνονται επικίνδυνες «σκιές».
Θυμίζουμε, πάντως εδώ, πως ο
Κούγιας είχε καταγγείλει τον Ανα-

πληρωτή Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων,
Γεώργιο Λαΐνη, για –μεταξύ άλλων– μεροληψία σε βάρος του. Και
ζήτησε ο (και) Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών να μην ασχολείται
μαζί του.
Κίνηση και κρίσεις που εξόργισαν
τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου, περισσότερο και από τον θιγόμενο αναπληρωτή του. Με συνέπεια, όποια υπόθεση
αφορά τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ,
να τη χρεώνεται ο Γ. Λαΐνης.
Δύο τινά λοιπόν μπορούν να
συμβούν. Το πρώτο να καλέσει ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Άσκησης
Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων τον Κούγια να τεκμηριώσει τις
καταγγελίες του. Αν ο Αλέξης το
κάνει, η «ΑΠΟΨΗ» –που τον έχει
«ξεπατώσει»– δεσμεύεται να μην ασχοληθεί ξανά μαζί του.
Το δεύτερο –και πιο πιθανό ενδεχόμενο– είναι να μη στοιχειοθετήσει ο Κούγιας όσα δήλωσε. Στην
περίπτωση αυτή, ο Γ. Λαΐνης πρέπει να του απαγορεύσει ακόμα και
να βλέπει στην τηλεόραση ποδόσφαιρο.
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της UEFA στη
Ρώμη, ο πρόεδρος
Γραμμένος πήγε
άνετος κι ωραίος.
Θα ψήφισε τον
Σλοβένο Τσέφεριν,
που ήταν ο
μοναδικός
υποψήφιος.
Πληροφορίες ότι
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τη βοήθεια του Ιβάν,
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ανακριβείς.
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Ποιος σοφός

↪

άνθρωπος,

θα σφυρίξει στην

πριν ξεκινήσει το

Τούμπα, παίρνει μια

πρωτάθλημα, είχε

τρακοσάρα τον χρόνο

πει τη μεγάλη

στην Ισπανία. Είναι

κουβέντα, ότι οι

επαγγελματίας. Εδώ,

διαιτητές θα

πόσα λεφτά θα πάρει;

παίξουν πολύ μικρό

Τζάμπα, αποκλείεται

ρόλο και τον

να ήρθε. Και ποιος θα

καλύτερο θα τον

τα δώσει αυτά τα

παίξουν οι βοηθοί;

λεφτά; Η εξυγίανση.

Στο Ατρόμητος ΑΕΚ επαληθεύτηκε.

Έχει καμιά
πλάκα ο
Αγγελάρας
Αναστασιάδης να
μην καλέσει στην
Εθνική και τον
Μήτρογλου, επειδή
δεν πήγε στο τραπέζι
του Ερντογάν με τον
Τσίπρα. Τον
Τζαβέλλα, έτσι κι
αλλιώς, δεν θα τον
καλούσε, έστω κι αν ο
Χολέμπας τού γύρισε
την πλάτη.

↪

↪

Δεν είναι
καθόλου ψέμα
ότι ο president
Grammenos (γράφεται
και με λατινικούς
χαρακτήρες, επειδή
είναι γλωσσομαθής)
ασχολήθηκε με το
θέμα του ΟΦΗ. Απλά
έδωσε την είδηση ότι η
απόφαση της
Επιτροπής
Δεοντολογίας
εφεσιβάλλεται στη
δευτεροβάθμια
επιτροπή εφέσεων της
ΕΠΟ, λες και δεν το
ξέραμε.

Δεν βλέπουν οι γαύροι Ντέμη…
Πάλι δεύτερος ήρθε ο Ντέμης με την παρέα του σε τηλεθέαση. Πρώτη η
«Αθλητική Κυριακή», με 7,2, έναντι 4,9 του «Total Football». Κι ας είχε πλεονέκτημα ο Ντέμης, καθ’ ότι το δελτίο του Open έκανε μεγαλύτερη τηλεθέαση από αυτό της ΕΡΤ.
Υπάρχει μια εξήγηση γι’ αυτό. Πρώτον, δεν τη βλέπουν οι Ολυμπιακοί. Και ας
«είδε» ο Κάκος τρία πέναλτι εις βάρος του Χριστοδουλόπουλου στο ματς
με τον Πανιώνιο. Το άλλο είναι ότι οι σοβαροί ανθρωποι του ποδοσφαίρου
περίμεναν κάτι εξειδικευμένο από την παρέα του Ντέμη. Τόσα χρόνια μπάλα
έπαιζαν με τον Κατσουράνη και τους καλεσμένους τους.
Μία από τα ίδια. Καλός παίκτης ο Φορτούνης, ομάδα συμπαγής ο ΠΑΟΚ
κ.λπ. Καφενείο, δηλαδή. Κι αυτή η παπάτζα ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα του
προπονητή, που λένε, είναι εξυπνατζίδικη ασχετίλα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα του προπονητή; Ομάδα του… φροντιστή είναι; Ο ΠΑΟΚ
είναι του… Ιορδάνη; Μ’ αυτά και μ’ αυτά, «πατώνει». Τα χαμόγελα χωρίς
λόγο του Ντέμη θέλει να δει ο κόσμος;

Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου
κι έκπληξη με Κομίνη
Οι ποδοσφαιριστές βλέπουν και ξέρουν πράγματα που δεν αντιλαμβάνονται εύκολα οι φίλαθλοι στις κερκίδες και τις τηλεοράσεις τους. Ως εκ τούτου, σημαντική είναι η άποψή τους
για το ποιοι είναι οι καλύτεροι διαιτητές. Μετά από ψηφοφορία των ποδοσφαιριστών της Super League, οι τρεις υποψήφιοι για τον καλύτερο διαιτητή της χρονιάς είναι οι Τάσος Σιδηρόπουλος, Τάσος Παπαπέτρου και Γιώργος Κομίνης.
Για τους δύο πρώτους διεθνείς διαιτητές, ήταν αναμενόμενο
να είναι στην καλύτερη τριάδα, καθώς έχουν προκαλέσει λιγότερο από κάθε άλλον. Η έκπληξη αφορά στο όνομα του
Γιώργου Κομίνη από τη Θεσπρωτία, τον οποίο κράτησε
στους πίνακες και κατηγορήθηκε από πολλούς ο Βίτορ Μέλο
Περέιρα. Τελικά, φαίνεται πως δεν είχε μόνο ο Πορτογάλος
την άποψη πως ο Κομίνης είναι στους καλύτερους διαιτητές. Όσον αφορά το ποιος θα πάρει την πρωτιά, θ’ αποκαλυφθεί στη 37η Γιορτή του Ποδοσφαιριστή που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου.

Κάναντι
και…
Πασχαλίδου
Ο Αυστριακός τεχνικός
του Ατρομήτου, Νταμίρ
Κάναντι, μετά το ματς
Κυπέλλου με την ΑΕΚ,
στο Περιστέρι, δήλωσε
ότι την Κυριακή (10/2)
ίσως να είναι το
τελευταίο του παιχνίδι
στην Ελλάδα. Η ομάδα
του αδικήθηκε
κατάφωρα από τη
διαιτησία.
Αν φύγει ο Κάναντι, θα
γίνει ένα συνειδησιακό
άγαλμα στους έντιμους
εχέφρονες αυτής της
χώρας. Αυτό από τη
μία. Από την άλλη, ο
πλανήτης θα
πληροφορηθεί ότι σ’
αυτήν τη χώρα που
γεννήθηκε ο
πολιτισμός,
προπονητής αποχωρεί
γιατί δεν αντέχει άλλο
την… εξυγίανση.
Την οποία,
ευαγγελίζονται από
τον πρόεδρο της
προϊσταμένης αρχής
του ποδοσφαίρου, της
ΕΠΟ, μέχρι και τον
αρχιδιαιτητή, την
Εκτελεστική της ΕΠΟ,
τους διαιτητές.
Ο αντίλογος, βέβαια,
είναι ότι «ο βρεγμένος
τη βροχή δεν τη
φοβάται». Η Ελλάδα
δεν έχει να πάθει
τίποτα από τη φυγή
του Κάναντι, γιατί
πολύ απλά τα έχει
πάθει όλα.
Στην ΕΡΤ, ας πούμε
διευθύντρια ειδήσεων
ανέλαβε η «μις Ελλάς
’92» Ευγενία
Πασχαλίδου. Τέτοιους
θέλουμε, όχι Κάναντι.
Να φύγει ο Κάναντι
και να μας αφήσει
στην καταφρόνια μας.
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Με εξώδικο επέλεξε να απαντήσει η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου
στο ρεπορτάζ της «Α» για το φιάσκο τού «Κοριόπολις» – ΟΛΟΚΛΗΡΗ
η εξώδικη διαμαρτυρία της δικαστικής λειτουργού, αλλά και η απάντηση
που οφείλουμε στην ίδια και κυρίως στους αναγνώστες μας

Το εξώδικο
της εισαγγελέως
και η απάντηση
της «Άποψης»
Στις 19 Ιανουαρίου η έντυπη κι η ηλεκτρονική έκδοση της «ΑΠΟΨΗΣ» φιλοξένησαν ένα άκρως
διαφωτιστικό –και ενοχλητικό όπως αποδείχτηκε
για κάποιους– τετρασέλιδο ρεπορτάζ που είχε ως
κεντρικό θέμα το σκάνδαλο των στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων, αυτό που ο κόσμος γνωρίζει ως «KORIOPOLIS».
Κυρίαρχα στοιχεία του επίμαχου ρεπορτάζ ήταν αφενός η δημοσιογραφική κρίση ότι η όλη υπόθεση προσομοιάζει με φιάσκο, αφετέρου η
πρωταγωνιστική παρουσία σε αυτό του γνωστού
ποινικολόγου Αλέξη Κούγια και την εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, αλλά και η πανθομολογούμενη διαπίστωση ότι η πομπώδης διαχείριση
της ποινικής υπόθεση εξυπηρέτησε περισσότερο
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΛΗΣΗ ΜΕΤ’ ΕΠΙ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΠΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
του Ηρακλή, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, κατοίκου ως εκ της ιδιότητάς της Παλαιάς Σχολής
Ευελπίδων, κτίριο 16 - Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών, με ΑΦΜ 115983872.
ΚΑΤΑ
Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«Δ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην
Αθήνα (Καβάλας 76 και Άργους) και εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτήτριας και εκδότριας της πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδας «Η
ΑΠΟΨΗ».
Όπως καλά γνωρίζετε, είμαι δικαστικός λειτουργός και συγκεκριμένα Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών και την τρέχουσα περίοδο υπηρετώ στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, επεξεργαζόμενη
ποινικές δικογραφίες και ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα έδρας.
Προηγουμένως και ειδικότερα από τον Μάιο του
2013 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015 υπηρε-

την πολιτική σκοπιμότητα της εποχής να ξεχαστεί
η ψήφιση του μνημονίου και λιγότερο η διαλεύκανση της υπόθεσης.
Αυτή η δημοσιογραφική προσέγγισή ενόχλησε
όπως προαναφέραμε πολλούς, μεταξύ αυτών και
την κα Πόπη Παπανδρέου. Μάλιστα η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών έφτασε στο σημείο να αποστείλει στην εφημερίδα μας εξώδικο ισχυριζόμενη ότι η «Α» προσέβαλε, δυσφήμισε και μείωσε
με τα γραφόμενά της την προσωπικότητα και την
επαγγελματική της ιδιότητα.
Η «Α», σεβόμενη απόλυτα τη δημοσιογραφική
δεοντολογία, δημοσιεύει ΟΛΟΚΛΗΡΗ την εξώδικη διαμαρτυρία της δικαστικής λειτουργού, απαντώντας ωστόσο στις ανακριβείς αιτιάσεις της…

τούσα ως Επίκουρη Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς στο Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, με αντικείμενο την διενέργεια αυτοπροσώπως προκαταρκτικών εξετάσεων επί υποθέσεων που υπάγονταν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 1 του Ν. 4022/2011 περί εκδίκασης πράξεων

διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων
ενώ από τον Μάρτιο του 2009 μέχρι και τον Μάιο
του 2013, υπηρέτησα στο Ανακριτικό Τμήμα της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με αντικείμενο
την διενέργεια αυτοπροσώπως ή διά των αρμοδίων προανακριτικών υπαλλήλων, προκαταρκτικών εξετάσεων επί ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων
οικονομικών εγκλημάτων, χειριζόμενη έτσι –κατ’ ανάγκη– επί πολλά έτη υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος, εξ ου και το όνομά μου είχε συχνά «φιλοξενηθεί» σε πολλές εφημερίδες, λόγω της ενασχόλησής μου και του χειρισμού υποθέσεων που είχαν
απασχολήσει την κοινή γνώμη.
Προσηλωμένη πάντα στο εισαγγελικό μου καθήκον για την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας στις υποθέσεις που χειριζόμουν και ορμώμενη
από την επιθυμία μου να συμβάλλω στην προσπάθεια της δικαιοσύνης να διαλευκάνει τα ιδιαίτερης
πολυπλοκότητας οικονομικά εγκλήματα και την διαφθορά κρατικών αξιωματούχων σε μία περίοδο
που η ελληνική κοινωνία «στέναζε» από την οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα μας, αφιέρωσα επί επτά συναπτά έτη κυριολεκτικά το σύνολο
του επαγγελματικού αλλά και προσωπικού μου
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χρόνου για να διεκπεραιώσω αποτελεσματικά, εγκαίρως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποθέσεις που μου ανατέθηκαν, ώστε να παραπεμφθούν οι υπαίτιοι στα αρμόδια δικαστήρια και να
αποδοθεί δικαιοσύνη.
Ουδέποτε πτοήθηκα από τις αντιδράσεις που είχαν τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα που θίχτηκαν από τις ενέργειές μου και τις αποφάσεις που
έλαβα, αφού ποτέ δεν πήρα μέρος σε διαβουλεύσεις, δοσοληψίες ή μεθοδεύσεις, ούτε ποτέ ήμουν
μέρος οποιοσδήποτε «διαπλοκής» ώστε να είμαι
«διαχειρίσιμη» και δεκτική παρεμβάσεων. Μετά, βέβαια, από επτά ολόκληρα χρόνια καθημερινής επαγγελματικής ενασχόλησης με τις συγκεκριμένες
σοβαρής φύσεως υποθέσεις και αφού πλέον είχε
έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αποφάσισα να ασχοληθώ και με την προσωπική μου ζωή, να κάνω
οικογένεια και να συνεχίσω το λειτούργημά μου από εκεί που ξεκίνησα, ήτοι τα δικαστικά έδρανα
στην σχολή Ευελπίδων.
Με μεγάλη μου, λοιπόν, έκπληξη και αγανάκτηση, πληροφορήθηκα πριν από λίγα εικοσιτετράωρα
από φίλους και συναδέλφους μου και, εν συνεχεία,
διαπίστωσα και η ίδια, ότι δημοσιεύσατε τετρασέλιδο άρθρο στις σελίδες 20, 21, 22 και 27 του σαββατιάτικου φύλλου σας της 19ης-1-2019 (έκδοση
Σαββατοκύριακου 19/20 Ιανουάριου 2019 - αριθμός φύλλου 870), στο οποίο περιλαμβάνονται πλήθος συκοφαντικών, δυσφημιστικών, μειωτικών
σχολίων και υπονοούμενων που αφήνετε για το
πρόσωπό μου και την ακεραιότητά μου ως εισαγγελικής λειτουργού ενώ πλέον αυτών φτάσατε στο
σημείο να συμπεριλάβατε σ’ αυτό έγχρωμη φωτογραφία του προσώπου μου, η μία εκ των οποίων
τοποθετήθηκε και στην 1η σελίδα της εφημερίδας
σας - δίπλα στην φωτογραφία του κου Αλέξη Κούγια, με υπέρτιτλο [Το φιάσκο «Κοριόπολις» έχει
ονοματεπώνυμο] και τον μειωτικό και υποτιμητικό υπότιτλο [Ο εθνικός «εξυγιαντής» Αλέξης
Κούγιας και η «εθνική» εισαγγελέας Πόπη
Παπανδρέου ήταν οι πρωταγωνιστές ενός δικαστικού φιάσκου που διέσυρε το ποδόσφαιρο], η, δε, ίδια φωτογραφία περιέχεται τόσο στην
20ή όσο και στην 30ή σελίδα του συγκεκριμένου
φύλλου της εφημερίδας σας.
Δεν γνωρίζω ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε
η δημοσίευση του άρθρου σας την συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, μπορώ, βέβαια, να καταλάβω ότι
ακόμα και σήμερα, μετά δηλαδή την αποχώρησή
μου από το Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, διάφοροι μεγαλοσχήμονες δεν έχουν ξεχάσει ότι στο παρελθόν τους είχα κάνει την ζωή δύσκολη και προσπαθούν να με πλήξουν τώρα που,
κατ’ αυτούς, είμαι ευκολότερος στόχος.
Όπως, όμως, υποθέτω ότι σας είναι αντιληπτό, η
ιδιότητα και ο θεσμικός ρόλος μου ως εκπροσώπου της δικαστικής λειτουργίας, απαιτούν –αν μη τι
άλλο– την αντικειμενική και προσεκτική προσέγγιση τόσο των αρθρογράφων σας σχετικά με όσα
γράφουν αναφορικά με την αποτελεσματικότητά
μου ως εισαγγελέως που χειριζόμουν υποθέσεις
με σημαντική βαρύτητα, όσο και της εφημερίδας
σας που έχει την αυτονόητη υποχρέωση να διασταυρώνει τις πληροφορίες και τις εικόνες που δημοσιεύει, πριν το πράξει.
Τόσο, λοιπόν, ο τρόπος που επιλέχθηκε από την
εφημερίδα σας να δημοσιευθεί το σχετικό άρθρο
σας (χρήση του χαρακτηρισμού «Το φιάσκο του
Koriopolis και οι «πρωταγωνιστές» του» ή «Το
φιάσκο Κοριόπολις έχει ονοματεπώνυμο» –
που απάδει σε δικαστική λειτουργό– τόσο στον υπέρτιτλο του άρθρου στην σελίδα 20 αλλά και στον
τίτλο της 1ης σελίδας του σαββατιάτικου φύλλου,
δίπλα στους οποίους τέθηκε έγχρωμη φωτογραφία μου, μαζί με αυτή του κ. Αλέξη Κούγια) όσο και
το γενικότερο ύφος που χρησιμοποίησε ο αρθρογράφος σας, αφήνοντας μειωτικά υπονοούμενα για

την αποτελεσματικότητά μου ως εισαγγελέως, δημιουργούν αυτομάτως την εντύπωση στον οποιοδήποτε καλόπιστο τρίτο, ότι η μοναδική πρόθεσή
σας ήταν να πλήξετε την προσωπικότητά μου και
το κύρος μου ως εισαγγελικής λειτουργού, για λόγους που μόνο εσείς γνωρίζετε.
Στο άρθρο σας αφήνετε σαφείς αιχμές και υπονοούμενα ότι κατά τον χειρισμό της υπόθεσης των
στημένων αγώνων φάνηκα ανεπαρκής κατά την άσκηση των εισαγγελικών μου καθηκόντων και υπερέβαλα εαυτόν, ίσως και καθοδηγούμενη από τα
κέντρα εξουσίας ώστε δήθεν να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από τα σκληρά οικονομικά μέτρα του πρώτου μνημονίου, η επιβολή των οποίων
μόλις είχε ανακοινωθεί ή σε κάθε περίπτωση για
να ανακηρυχθώ ως «εθνική εισαγγελέας», όπως
περιφρονητικά και ειρωνικά κάνει λόγο το άρθρο
σας.
Σύμφωνα με τα σαφή υπονοούμενα που
αφήνει το άρθρο σας, τα στοιχεία που είχα
στα χέρια μου ήταν δήθεν ανεπαρκή και δεν
θα έπρεπε να είχα προχωρήσει στην άσκηση
ποινικών διώξεων κατά των κατηγορουμένων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση και σε
αυτό το συμπέρασμα καταλήγετε κρίνοντας
ως εκ του αποτελέσματος της δικαστικής διαδικασίας, αφού πολλοί εκ των βασικών κατηγορουμένων αθωώθηκαν στον 2ο Βαθμό από
το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Όμως, με εντυπωσιακή ευκολία
ουδόλως αναφέρατε στο άρθρο σας
ποια ήταν η εξέλιξη της υπόθεσης από
την αρχή έως το τέλος της και πόσοι δικαστικοί λειτουργοί (δικαστές και εισαγγελείς) και μάλιστα ανώτερης και ανώτατης βαθμίδας ασχολήθηκαν και εξέφρασαν δικαστική άποψη περί ενοχής
για τους εν λόγω κατηγορούμενους που
εν συνεχεία κάποιοι εξ αυτών αθωώθηκαν σε 2ο βαθμό.
Προς άρση κάθε αμφισβήτησης παραθέτω την δικαστική εξέλιξη της σοβαρής αυτής
υπόθεσης.
Αρχικά, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μου, έλαβα την 23-9-2010 παραγγελία από την τότε Διευθύνουσα την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών Ελένη Ράικου, να διενεργήσω αυτοπροσώπως προκαταρκτική εξέταση, προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων, όσον αφορά στα καταγγελλόμενα σε
δημοσιεύματα του Τύπου και ειδικότερα στις
εφημερίδες «ΕΘΝΟΣΠΟΡ» (αριθ. φύλλου
8603/30-4-2010) με τίτλο «Εισαγγελική έρευνα μαμούθ. Η Δικαιοσύνη ανοίγει το φάκελο των ύποπτων αγώνων», «ΤΑ ΝΕΑ» (4/5-9-2010, 6-9-2010
και 15-9-2010) με τίτλους «Πήρε ... πρωτάθλημα
στη φοροδιαφυγή. Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ μάνατζερ
ποδοσφαίρου και χορός “μαύρων” εκατομμυρίων»,
«Οι μυστικές διαδρομές των μάνατζερ - Πώς διακινείται το χρήμα έξω από τις γραμμές των γηπέδων»
και «Το ΣΔΟΕ μπαίνει στην παράγκα. Διαιτητές στη
λίστα των 100 προσώπων που έκαναν
εμβάσματα στον μάνατζερ» αντίστοιχα, «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» (αριθ. φύλλου 1622/23- 9-2010) με τίτλο
«Εισαγγελέας στο ποδόσφαιρο».
Κατά την εκτέλεση της ως άνω εισαγγελικής παραγγελίας περί διενέργειας αυτοπρόσωπης προκαταρκτικής εξέτασης, διενεργήθηκαν νομότυπα
και σύμφωνα με τους δικονομικούς τύπους και κανόνες, όλες οι ανακριτικές πράξεις (εξέταση μαρτύρων, συλλογή των απαραίτητων εγγράφων, αποστολή αιτημάτων δικαστικής συνδρομής), όταν
δε κρίθηκε αναγκαίο να επιχειρηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, εκδόθηκαν Διατάξεις της
τότε Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, περί άρσεως του τηλεφωνικού απορρή-
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του, οι οποίες επικυρώθηκαν με σχετικά βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, διατάχθηκε δε
η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
(Ε.Υ.Π.) να χορηγεί στο Γραφείο Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών σε εβδομαδιαία βάση
και σε ηλεκτρονική μορφή, το περιεχόμενο
των καταγραφεισών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τα SMS, MMS, WAP, INTERNET, GPRS,
VIDEO CONFERENCE, καθώς και όλες τις πληροφορίες κλήσεων των επίμαχων τηλεφωνικών
συνδέσεων και παραγγέλθηκε η εκτέλεση των επίμαχων Εισαγγελικών Διατάξεων από το Γραφείο

Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και την Ε.Υ.Π.
Σύμφωνα, περαιτέρω, με το άρθρο 16 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών «στο [Ανακριτικό] Γραφείο ορίζονται τουλάχιστον δύο (2) Εισαγγελικοί Λειτουργοί που ενεργούν αυτοπροσώπως προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, επί ιδιαιτέρως σοβαρών υποθέσεων. Οι υποθέσεις αυτές ανατίθενται στο Γραφείο από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία, ο οποίος μπορεί να ζητήσει και την υποβολή
πορίσματος μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης...». Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη νομότυπη περάτωση της προκαταρκτικής εξέτασης
που διενήργησα για την ως άνω υπόθεση, υπέβαλα
στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών την από 21-6-2011 πορισματική αναφορά
μου, στην οποία εξέθετα, ειδικά και εμπεριστατωμένα, τους λόγους συνδρομής επαρκών ενδείξεων
για την κίνηση ποινικής δίωξης εις βάρος συγκεκριμένων προσώπων για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις, κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των
αποδεικτικών μέσων της ιδιαίτερα ογκώδους σχηματισθείσας δικογραφίας. Στην εν λόγω πορι-
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σματική αναφορά, δεν υιοθετείται καμία παραδοχή, όπως αβάσιμα διατείνεται
το δημοσίευμα στην υπόθεση
των Φερόμενων ως χειραγωγημένων ποδοσφαιρικών αγώνων,
παρά μόνον αξιολογείται νομικά
και ουσιαστικά το συλλεγέν αποδεικτικό υλικό προς την κατεύθυνση της
συνδρομής ή μη επαρκών ενδείξεων
για την κίνηση ποινικής δίωξης. Ως εκ περισσού δε σημειώνεται, ότι το πόρισμα του Εισαγγελέως, ουδόλως δεσμεύει την κρίση
των λοιπών Εισαγγελικών και Δικαστικών
Λειτουργών που χειρίζονται τη δικογραφία
στα επόμενα δικονομικά στάδια, οι οποίοι εδράζουν την εκάστοτε κρίση τους (περί επιβολής
μέτρων δικονομικού καταναγκασμού κ.λπ.) στο σύνολο των αποδεικτικών μέσων αυτής, γεγονός που
συνέβη και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Παράλληλα για τα πρόσωπα που δεν προέκυπταν ενδείξεις υπέβαλα αναφορά αρχειοθέτησης
κατ’ άρθρο 43 ΚΠΔ η οποία εγκρίθηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών. Είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΨΕΥΔΕΣ ότι δήθεν είπα στον ανακριτή Κασίμη: «Πρόσεξε γιατί θα έχεις πρόβλημα», καθώς και ότι δήθεν είπα:
«Εγώ άσκησα τη δίωξη, τώρα έχουν αναλάβει άλλοι». Αν ασκούσα απλά μια δίωξη, άκριτα όπως αφήνει να εννοηθεί το δημοσίευμά σας, τότε δεν θα
έκανα και εν μέρει αρχειοθέτηση της υπόθεσης για
τα πρόσωπα για τα οποία στο στάδιο εκείνο δεν
προέκυπταν ενδείξεις ενοχής τους. Πρέπει, δε, να
σημειωθεί ότι πριν από την κίνηση της ποινικής
δίωξης έλαβα την σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης μου, η οποία επικύρωσε τα συμπεράσματα
του πορίσματός μου.
Το δημοσίευμά σας, επίσης, εσκεμμένα δεν αναφέρει ούτε σχολιάζει το γεγονός ότι πολλοί κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή. Όπως επίσης το δημοσίευμά σας δεν αναφέρει ότι απορρίφθηκαν οι
αιτήσεις αποφυλάκισης των κατηγορουμένων με
πληθώρα βουλευμάτων των Συμβουλίων Πλημμελειοδικών Αθηνών παρά μόνο κάνει λόγο διηγηματικά για την απόρριψη σχετικών αιτήσεων που υπέβαλε ο Αχιλλέας Μπέος.
Αν το δημοσίευμά σας ήταν αντικειμενικό και αποσκοπούσε στην ανάδειξη της αλήθειας θα έπρεπε να μνημονεύσει και να επισημάνει ότι ο Ειδικός
Εφέτης Ανακριτής που ανέλαβε στην συνέχεια,
με απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών, την ανάκριση της συγκεκριμένης υπόθεσης
λόγω της σπουδαιότητάς της, δεν εξέδωσε τυπική
κλήση για την υπόθεση, αλλά προχώρησε ένα βήμα
παραπέρα και επεξέτεινε την άσκηση της ποινικής δίωξης και κατά άλλων προσώπων, ούτως
ώστε οι 83 αρχικοί κατηγορούμενοι, την δίωξη των
οποίων πρότεινα, να αυξηθούν τελικά σε 187.
Εν συνεχεία την ίδια άποψη με εμένα και τους
προηγούμενους συναδέλφους μου δικαστικούς
λειτουργούς, είχε τόσο ο Εισαγγελέας Εφετών που
πρότεινε την παραπομπή των κατηγορουμένων όσο
και το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών που εξέδωσε το
υπ’ αριθμ. 1234/2015 παραπεμπτικό βούλευμα,
το οποίο και αυτό επικύρωσε τα μέχρι τότε ευρήματα της προδικασίας.
Την ίδια άποψη περί της ενοχής των κατηγορουμένων είχε και η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, που απαρτίζεται από εμπειρότατους Εφέτες, οι οποίοι καταδίκασαν σε πρώτο βαθμό τους κατηγορουμένους
ενώ ακόμα και στον δεύτερο βαθμό, η Εισαγγελέας
Εφετών στο κρίσιμο Πενταμελές Εφετείο (που τελικά εξέδωσε αθωωτική απόφαση) υπέβαλε κατα-

δικαστική πρόταση σε βάρος τους.
Αλήθεια αντέχει στην κριτική η σκέψη ότι εγώ
παρενέβην και «εκφόβισα» όλους αυτούς τους έμπειρους συναδέλφους, Δικαστές και Εισαγγελείς
–και μάλιστα ανώτερου βαθμού από εμένα– που
χειρίζονται πλείστες όσες σοβαρές ποινικές υποθέσεις καθημερινά, όπως υπονοεί το δημοσίευμα;
Είναι, λοιπόν, αυταπόδεικτο ότι δεκάδες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί μετά από εμένα
έκριναν όχι μόνο για το ορθό της παραπομπής της
υπόθεσης στο ακροατήριο αλλά και περί της ενοχής των κατηγορουμένων, όμως η μομφή για τον
χειρισμό της υπόθεσης αφήνεται στο δημοσίευμά
σας ΜΟΝΟ ως προς το πρόσωπό μου και όχι
ως προς τους υπόλοιπους συναδέλφους μου που
όλοι ήταν ιεραρχικά ανώτεροί μου και πιο έμπειροι.
Το δημοσίευμά σας, που είναι ξεκάθαρο ότι έχει
γίνει κατά παραγγελία από συγκεκριμένο κατηγορούμενο, στρέφεται αποκλειστικά σε βάρος μου οκτώ (8) ολόκληρα χρόνια μετά την δίωξη που άσκησα και «αφαιρεί» από το κάδρο των «ευθυνών
για την άδικη μεταχείρισή του» όλα τα ανωτέρω εμπειρότατα Δικαστικά και Εισαγγελικά Όργανα τα

οποία χειρίστηκαν την υπόθεση και την δική μου
δήθεν εσφαλμένη δίωξη, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, είχαν κάθε δυνατότητα εκ του νόμου όλα
τα προηγούμενα χρόνια που εκκρεμούσε δικαστικά
η υπόθεση να «διορθώσουν», ήδη από τo στάδιο
της προδικασίας, το «δικό μου λάθος».
Σημειώνω, δε, στο σημείο αυτό ότι ένας εκ των
κατηγορουμένων και συγκεκριμένα ο Αχιλλέας
Μπέος, υπέβαλε στο παρελθόν αναφορές και μήνυση σε βάρος μου, με πανομοιότυπο περιεχόμενο
και τις αυτές αιτιάσεις με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμά σας, οι οποίες ΤΕΘΗΚΑΝ ΟΛΕΣ ΣΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΒΑΣΙΜΕΣ.
Κατά την άσκηση των εισαγγελικών καθηκόντων μου, τόσο στην προκειμένη υπόθεση όσο και
σε κάθε άλλη που έχω χειριστεί, ενήργησα και ενεργώ πάντοτε κατά την πεποίθησή μου, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής μου και οδηγούμενη από την απροσωπόληπτη κρίση που προκύπτει από την αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων
της εκάστοτε υπόθεσης και μόνον, σεβόμενη και
τηρώντας του νόμους της Πολιτείας, με μοναδικό
γνώμονα την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας.
Η εκτέλεση δε του καθήκοντος ούτε θεωρείται, ούτε καν εγγίζει τα όρια της «αξιόποινης συμπεριφοράς», όπως υπονοεί το δημοσίευμα λέγοντας ότι εκτέλεσα πλημμελώς τα καθήκοντά μου.
Επειδή, τέλος, γνωρίζετε καλά ότι οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997, στο μέτρο που
από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή
έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα,
δε, με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται
μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, η οποία ουδέποτε σας εδόθη.

Επειδή, όπως καλά γνωρίζετε και ο νόμος ορίζει,
σε περίπτωση προσβλητικού δημοσιεύματος, ο ιδιοκτήτης του εντύπου, άλλως ο εκδότης ή ο διευθυντής σύνταξης αυτού, οφείλουν εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών ή, σε κάθε περίπτωση, στο
αμέσως επόμενο τεύχος: α) ανακαλέσει ρητά την
προσβολή με την παραπάνω δημοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σε ανάλογη
θέση και φύλλο της αντίστοιχης ημέρας κυκλοφορίας της εφημερίδας, που είχε καταχωριστεί η αρχή
του επιλήψιμου δημοσιεύματος, και σε έκταση και
μέγεθος ανάλογο με το τελευταίο, και β) κοινοποιήσει στον αδικηθέντα το ως άνω δημοσίευμα αποκατάστασης. Η παρέλευση άπρακτου διαστήματος
δέκα (10) ημερών ή η μη δημοσίευση στο αμέσως
επόμενο τεύχος θεωρείται άρνηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή εκδότη του εντύπου.
Επειδή απ’ όλα τα παραπάνω είναι πασιφανές
ότι το δημοσίευμά σας έχει ποικιλοτρόπως και χωρίς καμία δικαιολονία προσβάλει βάναυσα τόσο την
επαγνελματική μου ιδιότητα ως εισαγγελικής λειτουρνού όσο και την προσωπικότητά μου ως ατόμου.
Επειδή με το δημοσίευμά σας μειώνετε και το
γενικότερο κύρος των εισαγγελικών λειτουργών
και κατά συνέπεια της δικαιοσύνης, που αποτελεί
διακριτή συνταγματικά κατοχυρωμένη εξουσία.
Είναι προφανές ότι τα δημοσιεύματα αυτά δεν
απορρέουν από το καθήκον ενημέρωσης της κοινής γνώμης και της άσκησης αντικειμενικής κριτικής σε πρόσωπα που ασκούν δημόσια εξουσία αλλά εξυπηρετούν αλλότριους και ιδιοτελείς σκοπούς.
Ειδικότερα, η μεθοδευμένη αυτή τακτική αποσκοπεί στον εκφοβισμό των Εισαγγελέων με τη
διάδοση ανυπόστατων φημών σε βάρος τους, ώστε
να καμφθεί το φρόνημά τους στην άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και να επηρεαστεί
η αδέσμευτη κρίση τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διαμαρτύρομαι εντονότατα για το προσβλητικό, δυσφημιστικό και μειωτικό για την προσωπικότητα και την επαγγελματική μου ιδιότητα, άρθρο
που δημοσιεύσατε στην σελίδα 20, 21, 22 και 27
της εφημερίδας σας «Η ΑΠΟΨΗ» της 19/20 Ιανουαρίου 2019 (έκδοση Σαββατοκύριακου 19/20
Ιανουαρίου 2019 - αριθμός φύλλου 870) και σας
ΚΑΛΩ, όπως, στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας που θα κυκλοφορήσει είτε στις 2 είτε στις
9 Φεβρουαρίου 2019, δημοσιεύσετε άρθρο με
το οποίο να αποκαταστήσετε την προσβολή και να
αποκαταστήσετε την αλήθεια καταχωρώντας αυτούσιο (και όχι περικοπές αυτού) το πλήρες περιεχόμενο του εξωδίκου μου σε ανάλονη θέση
και (δισέλιδο τουλάχιστον) φύλλο της αντίστοιχης ημέρας κυκλοφορίας της εφημερίδας
σας που είχε καταχωριστεί το επιλήψιμο δημοσίευμα και σε έκταση και μέγεθος ανάλονο
με το τελευταίο, άλλως επιφυλάσσομαι να πράξω
τα νόμιμα για την προσβολή που υπέστην τόσο ως
άνθρωπος όσο και ως δικαστικός λειτουργός.
Περαιτέρω, σας απαγορεύω να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο στο μέλλον την συγκεκριμένη φωτογραφία ή και άλλες φωτογραφίες
μου, στις οποίες απεικονίζεται το πρόσωπό μου, άλλως θα προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την
προάσπιση της προσωπικότητάς μου.
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός
μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται, αντιγράφοντας συγχρόνως αυτή ολόκληρη στην συντασσόμενη έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 28-1-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
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Καυτά ερωτήματα
για την κα Παπανδρέου
Η «Α» σήκωσε το γάντι και απαντά στο εξώδικο της εισαγγελέως θέτοντας
ερωτήματα που θα δημιουργήσου κλυδωνισμούς στον δικαστικό κλάδο
«Α», τηρώντας πάντα τη
δημοσιογραφική δεοντολογία, δημοσίευσε σε
τρεις σελίδες το περιεχόμενο των 2.800 λέξεων εξωδίκου
της κας Παπανδρέου. Έτσι, οι αναγνώστες μας στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν γνώση των απαντήσεων της κας εισαγγελέως στο
δημοσίευμα της περασμένης εβδομάδος με τίτλο «Το φιάσκο
“Koriopolis” έχει ονοματεπώνυμο».
Θα ξεκινήσουμε με τη διαπίστωση
ότι κατά τη γνώμη μας το περιεχόμενο
του εξωδίκου δεν είχε σκοπό να δώσει απαντήσεις στις διαπιστώσεις και
στα ερωτήματα που έθετε το ρεπορτάζ της «Α». Έμοιαζε περισσότερο με
μιας μορφής «απολογία» της κας Παπανδρέου για το γεγονός ότι η δίωξη
που είχε ασκήσει εις βάρος 83 ατόμων με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, οι οποίες
οδήγησαν σε προφυλάκιση μερικούς
εξ αυτών, για να καταλήξει αρχικά το
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με
απόφασή του να «πετάξει» στον κάλαθο των αχρήστων τις κακουργηματικές διώξεις, το δε Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων να πράξει το ίδιο και με τις πλημμεληματικές…
Ισχυρίζεται η κα Παπανδρέου στο
εξώδικό της ότι δεν έχει ευθύνη για
το φιάσκο Koriopolis, αφού η δίωξή
της ελέγχθηκε από ανωτέρους της
που έδωσαν την έγκρισή τους. Δηλαδή, μας λέει ότι όταν η ίδια απέστειλε
την 131 σελίδων δίωξή της στους ανωτέρους της, εκείνοι όφειλαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ελέγξουν το περιεχόμενό της, το οποίο η
εισαγγελέας είχε συντάξει μετά από
έρευνα διάρκειας 15 μηνών…
Επειδή ως δημοσιογράφοι έχουμε
το δικαίωμα να θέτουμε ερωτήσεις
και να διατυπώνουμε στοιχειοθετημένες κρίσεις, με βάση την απλή λογική
και την ανάγνωση και μόνο άρθρων
της δικονομίας, θέτουμε στην κα Παπανδρέου ερωτήματα για κάποια συγκεκριμένα εδάφια της δίωξής της,
για τα οποία οι απαντήσεις ενδεχομένως να είναι χρήσιμες και στους αρμόδιους επιθεωρητές των δικαστικών
λειτουργών.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
Οι απομαγνητοφωνήσεις που υπάρχουν στην από 21-6-2011
δίωξή της είναι νόμιμες; Φέρουν
δηλαδή υπογραφή εντολέως και εντολοδόχου αρμοδίου υπαλλήλου ώστε να επιβεβαιώνεται πλήρως το πε-
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ριεχόμενό τους; Το ερώτημα είναι ρητορικού χαρακτήρας, γιατί με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων όλες οι μαγνητοφωνήσεις
που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο
μέρος της δίωξής της κρίθηκαν ως μη
νόμιμες, και δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν
από τους δικαστές. Έχει λοιπόν ή όχι
ευθύνη η κα Παπανδρέου για τη μη
σύννομη απομαγνητοφώνηση, στοιχείο το οποίο ήταν εκ των βασικών
παραμέτρων για την προφυλάκιση μερικών εκ των διωχθέντων;
Όταν μάλιστα ο ένατος τακτικός ανακριτής κ. Κασίμης, μετά από αλληλογραφία με την ΕΥΠ, διαπίστωσε ότι η
απομαγνητοφώνηση έγινε με δικά της
μέσα (της κας Παπανδρέου), και χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες που ορίζει ο νόμος, ποια ήταν η αντίδρασή
της; Του απέστειλε ή όχι sms με περιεχόμενο «θα έχεις θέμα…»; Ας προσέξει την ενδεχόμενη απάντησή της η
κυρία εισαγγελέας, γιατί ως γνωστόν
τα sms δεν διαγράφονται…
Σύμφωνα με τη δίωξή της, στη
σελίδα 52 αναγράφεται ότι σε
συνομιλία Δημήτρη Κόντη και
Χαρίλαου Οικονομίδη, εκφράζεται
η πεποίθηση(!!!) ότι ο Αχιλλέας Μπέος «μπορεί να φύγει στην Αμερική, αφού είναι κάτοχος αμερικάνικου διαβατηρίου». Το ερώτημα που τίθεται είναι
αν στην επί 15 μήνες έρευνά της η κα
εισαγγελέας ερεύνησε για το αν
πράγματι ο εμπλεκόμενος είχε ή όχι
διαβατήριο ΗΠΑ.
Θέτουμε το ερώτημα αυτό διότι η
διάταξη προφυλάκισης του Αχιλλέα Μπέου στηρίχτηκε και μόνο
στο περιεχόμενο της σελίδας 52
της δίωξης της κας Παπανδρέου.
Έχει λοιπόν ή όχι ευθύνη, όταν ως αρμόδια εισαγγελέας είχε τη δυνατότητα με ένα και μόνο τηλεφώνημα στην
Αμερικάνικη Πρεσβεία να διαπιστώσει αν όντως ο Αχιλλέας Μπέος ήταν κάτοχος αμερικάνικου διαβατηρίου;
Μεγάλο μέρος της δίωξής της
καταλαμβάνει η κατάθεση των
αντιπροσώπων της UEFA στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
που ελήφθη κατόπιν παρεμβάσεώς
της.
Οι καταθέσεις όμως αυτές κάνουν λόγο για αγώνες ποδοσφαίρου που παρουσίασαν υπέρμετρο στοιχηματισμό.
Πώς λοιπόν η κα εισαγγελέας τις αποχρώσες ενδείξεις για το αδίκημα
του παράνομου στοιχηματισμού τις
μετέτρεψε σε δίωξη παραγόντων του
ποδοσφαίρου, δηλαδή σε δίωξη των
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ηθικών αυτουργών για ενδεχόμενη
χειραγώγηση αγώνων χωρίς να προβεί στην επί 15 μήνες έρευνά της σε
άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών ή στην ύπαρξη αδικαιολογήτων περιουσιακών στοιχείων, και βεβαίως χωρίς να ερευνήσει για την ύπαρξη φυσικών αυτουργών, δηλαδή
ποδοσφαιριστών και διαιτητών; Οι
παράγοντες, ακόμη και αν επιθυμούν
τη χειραγώγηση κάποιου αγώνα, δεν
έχουν τις δυνατότητες του Χάρι Πότερ της γνωστής σειράς, ώστε να επιτύχουν τον σκοπό τους χωρίς τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών ή διαιτητών.
Όσον αφορά στο επιχείρημα της
κας Παπανδρέου ότι η δίωξή
της εγκρίθηκε από τους ανωτέρους της, προκύπτει ένα σοβαρό ερώτημα: Με όλο αυτόν τον θόρυβο που
δημιουργήθηκε, με τα ΜΜΕ να κάνουν λόγο σε μεταμεσονύκτια ρεπορτάζ για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο, για βαριά
ονόματα παραγόντων που προφυλακίστηκαν, ποιος δικαστικός λειτουργός χωρίς χρόνο και χωρίς ίσως αρμοδιότητα θα μπορούσε να εξετάσει
τα στοιχεία της δίωξης, δηλαδή με λίγα λόγια θα τολμούσε να διατυπώσει
αντιρρήσεις στην «εισαγγελέα που έβαλε φωτιά στο κατεστημένο» σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Βήμα» τον Ιανουάριο του
2014; Το 2019 όμως, όταν ο θόρυβος
είχε κοπάσει και όταν οι δικαστές του
Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με ηρεμία και χωρίς πιέσεις εξέτασαν την υπόθεση, αθώωσαν όλους
σχεδόν εκείνους που η κα Παπανδρέου είχε εντάξει σε πολυάριθμη εγκληματική οργάνωση.
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Θόρυβος μεγάλος,
αποτέλεσμα μηδέν...
Θόρυβο η κα Παπανδρέου δημιούργησε, και μάλιστα πολύ μεγάλο. Σχόλια θετικά κέρδισε και με το παραπάνω. Στην έκβαση όμως της υπόθεσης
Koriopolis έχει μεγάλη ευθύνη.
Η «Α» αντιπαρέρχεται τους υπαινιγμούς για εξυπηρέτηση των σκοπών
ορισμένων εκ των διωχθέντων από
την κα Παπανδρέου με μόνο επιχείρημα –πλην την αλήθειας των παραπάνω επιχειρημάτων– ότι έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν και σε ανύποπτο χρόνο δικαστικές προσφυγές
της με ορισμένους εκ των εμπλεκομένων που δεν επιτρέπουν σε κανέναν
τέτοιου είδους συνειρμούς.
Αν η κα Παπανδρέου επιθυμεί να
απαντήσει στα ερωτήματά μας, δεν

χρειάζεται να δαπανά χρήματα σε δικαστικούς επιμελητές και δικηγόρους,
αφού εκ προοιμίου δηλώνουμε ότι θα
δημοσιεύσουμε την όποια απάντησή
της λέξη προς λέξη. Και βεβαίως, όπως και εν προκειμένω, θα απαντήσουμε.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Όταν οι Μακεδόνες εξαφανίζονταν,
ο Γιαννακόπουλος ήταν εκεί
Ο απλός ανώνυμος κόσμος
είναι εύκολο να πάρει μέρος
σε μια συγκέντρωση, σε ένα
συλλαλητήριο που έχει πολιτικές προεκτάσεις κι έχει
γίνει αντικείμενο διαμάχης
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
Οι αναγνωρίσιμοι όμως, ειδικά οι επιχειρηματίες, από
τη συμμετοχή τους σε μια τέτοια συγκέντρωση, μπορεί
να έχουν προσωπικές επιπτώσεις.
Η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο συλλαλητήριο της Αθήνας για την
ελληνικότητα της Μακεδονίας προκάλεσε αίσθηση. Έδειξε ότι πέρα από τα συμφέροντα και τις επιχειρήσεις υπάρχουν αξίες στις οποίες όχι απλά πιστεύεις, αλλά
αποδεδειγμένα υπηρετείς.
Την ώρα που κάποιοι Μακεδόνες ήταν εξαφανισμένοι και δεν έκαναν καν μια δήλωση κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, που παραχαράζει την ιστορία, ο ισχυρός
άνδρας του Παναθηναϊκού διατυμπάνισε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική.
Η οικογένεια Γιαννακόπουλου πάντα ξεχώριζε για τις πράξεις και τη φιλοπατρία
της. Ο Δημήτρης συνεχίζει την παράδοση…

Την Τρίτη ο Γραμμένος θα δώσει
το σήμα στον Σιδηρόπουλο

Την Τρίτη θα τα πουν ο πρόεδρος της
ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος με τον
κορυφαίο Έλληνα διαιτητή Τάσο Σιδηρόπουλο, καθώς θα γίνει η απονομή των σημάτων των διεθνών για το
2019.
Με την απονομή των σημάτων στους
διεθνείς ουσιαστικά θ’ αρχίσει το σεμινάριο των διαιτητών της Super league.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα πει
ο Γραμμένος.
Ποια λόγια του θα…. αγγίξουν τους διαιτητές, μετά τις πρωτοφανείς γκάφες
σε πρωτάθλημα και Κύπελλο που έχουν αναγκάσει τις ομάδες στην πλειο-

ψηφία τους να επιζητούν ξένους.
Ο Σιδηρόπουλος τι θα πει στους νεότερους μετά τα όσα έκανε στο Περιστέρι με το πέναλτι εκτός περιοχής που
έδωσε στην ΑΕΚ, διαμορφώνοντας το
αποτέλεσμα της αναμέτρησης (0-1).
Το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, αλλά οι διαιτητές μας θα κάνουν πέτρα
την καρδιά τους και τουλάχιστον θα
μάθουν τα πάντα για το VAR από τον
Μιχάλη Κουκουλάκη, καθώς την
Πέμπτη το πρωινό είναι αφιερωμένο
στο νέο σύστημα που ακούν αλλά δεν
βλέπουν στην Ελλάδα.

Ψάχνουν τον Ιβάν
για ρευστό στη Super League
Έχουν ξεμείνει από ρευστό στη Super League και η μισθοδοσία βγαίνει με αρκετή δυσκολία. Βλέπετε, στον συνεταιρισμό θέλουν μεγαλοστελέχη όπως ο Βασίλης Γκαγκάτσης και ο Γιάννης Οικονομάκης που παίρνουν ένα σκασμό ευρώ!
Οι εποχές, όμως, είναι δύσκολες και την κάνει ακόμα πιο δύσκολη ο Ιβάν Σαββίδης. Κοντά
στα 2 εκατ. ευρώ χρωστούν στη Super League οι εταιρείες του επιχειρηματία που κέρδισαν
τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για τις χορηγίες του πρωταθλήματος.
Έδωσε ο Ιβάν 500.000 ευρώ έπειτα από τη συνάντηση με αντιπροσωπεία του φορέα, αλλά ενώ υποσχέθηκε δρομολόγηση
τακτικών πληρωμών, από τον Δεκέμβριο παραμένει άφαντος.
Όσο για τους συνεργάτες του, οι περισσότεροι επικαλούνται
την τακτική του Ολυμπιακού που δεν αποδέχεται τη χορηγία,
αλλά και την πολιτική των καναλιών που δεν αναφέρουν το όνομα του χορηγού.
Η ουσία, όμως, δεν αλλάζει. Ο Σαββίδης κάνει παιχνίδι τη λίγκα και τις ομάδες, και ανάλογα με το συμφέρον του δείχνει
συνέπεια στις υποχρεώσεις του ή τις ξεχνάει για μεγάλο διάστημα.

Στεφάνι στη «Θύρα 7»
οι οπαδοίτου ΠΑΟΚ το… 2012
Όπως και κάθε χρόνο, όλες, σχεδόν, οι ΠΑΕ έβγαλαν ανακοίνωση στην επέτειο της τραγωδίας της «Θύρας 7», όπου
στις 8 Φεβρουαρίου έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.
Ωστόσο, εκείνο που πραγματικά είχε προκαλέσει ρίγη συγκίνησης, δεν ήταν αυτά τα τυπικά των ΠΑΕ, αλλά μία πρωτοβουλία των οπαδών του ΠΑΟΚ πριν από εννέα ολόκληρα
χρόνια.
Τότε, ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού είχε στείλει στεφάνι την ημέρα τέλεσης του
μνημόσυνου έξω από το «Καραϊσκάκης». Ήταν πράγματι πολύ… σουρεαλιστικό, να βλέπεις ένας στεφάνι με το έμβλημα του ΠΑΟΚ, ανάμεσα σε τόσα ερυθρόλευκα.
Συνάμα, τόσο αληθινό, τόσο ανθρώπινο. Τότε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι φανατικοί
της «Θύρας 7» απάντησαν με ανακοίνωση, η οποία έγραφε μόλις μία λέξη! «Μάγκες». Έτσι αποκάλεσαν τους «εχθρούς» ΠΑΟΚτσήδες.
Από τότε, κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι. Κι αντί εκείνη η πρωτοβουλία να γίνει απαρχή για
άρση των στερεότυπων, το μίσος μεγάλωσε…

Ένθετο στη σελίδα για
Λασκαράκη
Ανάμεσα στον Ευάγγελο Γραμμένο και τον Περικλή
Λασκαράκη υπάρχει το τελευταίο διάστημα και άλλο σημείο τριβής. Ο ταμίας της ΕΠΟ, με τη σύμφωνη γνώμη και
του Νίκου Μπάρτζη, ανέλαβε το project με την εκπαίδευση των security, τους οποίους θέλουν η FIFA και η
UEFΑ μέσα στα γήπεδα.
Έχουν περάσει μήνες, ωστόσο, δίχως να ’χει γίνει το παραμικρό και από το εξωτερικό στέλνονται διάφορα μηνύματα προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και τον Πιετρ Φούσεκ. Με υπογράμμιση της αναποτελεσματικότητας που επιδεικνύει η διοίκηση της Ομοσπονδίας.
Ο Γραμμένος γκρινιάζει διαρκώς, αλλά άκρη δεν βγάζει. Το επιχείρημα του Λασκαράκη μοιάζει αφοπλιστικό. Επικαλείται την καθυστέρηση στην υλοποίηση του διαγωνισμού για την εταιρεία που θα αναλάβει τη φύλαξη της ΕΠΟ.
Μόνο που παραβλέπει ότι και σε αυτή την υπόθεση οι δικές του ενέργειες μπλόκαραν τη διαδικασία. Το ερώτημα που απασχολεί τον Γραμμένο αφορά στον χρόνο που θα εξαντληθεί η υπομονή των ξένων επιτετραμμένων και κατά συνέπεια και η δική του…
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Του Νίκου Συνοδινού
την Ελλάδα μπορεί η
Super League να ψάχνει
με το… τουφέκι τους χορηγούς, όμως στην Ευρώπη δεν υπάρχει ταβάνι στα έσοδα των ομάδων. Χρόνο με τον
χρόνο καταρρίπτονται το ένα
μετά το άλλο τα ρεκόρ των μεγάλων συλλόγων, στη «Γηραιά
Ήπειρο», ενισχύοντας την εικόνα πως όταν έβρεχε χρήμα στην
Ευρώπη, στην Ελλάδα κρατούσαν ομπρέλες.
Οι συγκρίσεις της Super League,
ακόμη και με τα μικρομεσαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ωθούν σε
συμπεράσματα που προκαλούν σοκ.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο πάει κόντρα στο… ρεύμα, με αποκορύφωμα την τρέχουσα περίοδο 2018-19,
που χρειάστηκε η παρέμβαση της
Πολιτείας προκειμένου ν’ αποκτήσουν τηλεοπτική στέγη επτά από τις
16 ομάδες της Super League.
Η νέα έκθεση της UEFA για τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου
2017-18 αναφορικά με τις 710 ομάδες της πρώτης κατηγορίας στην
Ευρώπη ανέδειξε την Premier
League ως την πλουσιότερη Λίγκα,
ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι
ο σύλλογος με τα περισσότερα έσοδα, ξεπερνώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Σε βάθος δεκαετίας, από το
2008 έως και το 2017, υπήρξε άνοδος της τάξης του 77% στα έσοδα
των ομάδων, από τα 11,4 δισ. ευρώ
στα 20,1 δισεκατομμύρια ευρώ!
Οι 710 κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί
σύλλογοι της Ευρώπης κατέγραψαν
έσοδα ρεκόρ 20,11 δισ. ευρώ (το οικονομικό έτος 2017). Το Club
Licensing Benchmarking φανέρωσε πως, στο σύνολό τους, τα ποδοσφαιρικά κλαμπ των πρώτων κατηγοριών των πρωταθλημάτων της
Ευρώπης κατέγραψαν έσοδα 20,11
δισεκατομμυρίων ευρώ. Παραπάνω
από το 1/4 αυτού του ποσού (ποσοστό 27%) πήγε στις ομάδες της
Premier League στην Αγγλία, εκεί όπου τα ταμεία γέμισαν στο σύνολό
τους με 5,34 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα πήγαν στην Ισπανία (14%) σε
La Liga (2,90 δισ. ευρώ), στη Γερμανία (14%) σε Bundesliga (2,80 δισ.
ευρώ), στην Ιταλία(11%) σε Serie A
(2,16 δισ.ευρώ) και στη Γαλλία(8%)
σε Ligue1 (1,63 δισ.). Ακολουθούν
Ρωσία (813 εκατ. ευρώ) και Τουρκία
(731 εκατ. ευρώ) με 4%, Ολλανδία
(505 εκατ. ευρώ) με 3%, Πορτογαλία (431 εκατ. ευρώ) και Βέλγιο
(383 εκατ. ευρώ) με 2%. Πιο πίσω
είναι η Ελβετία με 232 εκατ. ευρώ έσοδα, η Σκοτία με 209, η Δανία και η
Αυστρία με 179, η Πολωνία και η
Νορβηγία με 152, η Σουηδία με 145
εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα και το Καζακστάν είχαν έσοδα 118 εκατ. ευρώ, ενώ το Ισραήλ που κλείνει την εικοσάδα 108 εκατ. ευρώ.
Ο συνολικός τζίρος της α΄ κατηγορίας στην Ελλάδα (Super League)
για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε
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ΣΟΚ από την UEFA
για το ελληνικό
ποδόσφαιρο
Επιδόσεις της Super League που κάνουν την Ελλάδα ντροπή της
Ευρώπης. Ελλάδα, Γιβραλτάρ, Εσθονία και Ιρλανδία είχαν
μείωση εσόδων πάνω από 15% την περασμένη σεζόν.
Η Μπενφίκα έκοψε στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας περισσότερα
εισιτήρια από όλη τη Super League. Mόνο δύο ομάδες στην
Ελλάδα με κερδοφορία. Όλες οι άλλες στο κόκκινο.
Πάνω από 20 δισ. ευρώ έσοδα οι 710 σύλλογοι της πρώτης
κατηγορίας το 2017. Η Ελλάδα είναι μαζί με το Καζακστάν…
στα €118.000.000. Το 20% εξ αυτών
προήλθε από τα πριμ της UEFA, το
28% από τα τηλεοπτικά, το 13% από
τα εισιτήρια, το 32% από χορηγίες και
εμπορικές πράξεις και το 7% από άλλες πηγές. Σε αυτά τα €118.000.000
δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από
μεταγραφές, τα οποία σύμφωνα με
την UEFA αντιπροσωπεύουν το 52%
του συνολικού τζίρου.
Τεράστιος παράγοντας για την
ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική άνοιξη αποτέλεσαν τα πλούσια συμβόλαια
που έχουν υπογραφεί στο κομμάτι
της πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
Η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι
είχαν έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα ύψους 181 εκατ. ευρώ, ενώ

Η έκθεση της UEFA με
τα οικονομικά στοιχεία
είναι καταπέλτης για
την Super League και
το ελληνικό
ποδόσφαιρο.
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Όλα στα
συμβόλαια!
Ειδική αναφορά κάνει η
UEFA στην Ελλάδα ότι
αποτελεί το κακό παράδειγμα της Ευρώπης, καθώς σχεδόν το σύνολο
των εσόδων που έχουν
οι ομάδες μας είναι ίσο
με τις δαπάνες για τα
συμβόλαια των ποδοσφαιριστών!
Για το οικονομικό έτος
2017 οι ελληνικοί σύλλογοι α’ κατηγορίας ξόδεψαν 114 εκατ. ευρώ
για μισθούς ποδοσφαιριστών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 97% των
συνολικών εσόδων των
ομάδων και είναι αυξημένο κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία κτυπάει καμπανάκι στις χώρες που δίνουν πάνω από το 70%
των εσόδων τους σε
συμβόλαια παικτών. Η αναφορά γίνεται σε Ελλάδα, Ισραήλ, Καζακστάν, Ρωσία, Τουρκία και
Ουκρανία. Η τελευταία
είναι η μόνη που έχει μεγαλύτερο ποσοστό από
την Ελλάδα(98%), αλλά
μείωσε κατά 10% τις δαπάνες των παικτών της.
Μείωση υπήρξε και στη
Δανία κατά 3%.
Η Γερμανία στον αντίποδα αποτελεί το καλό παράδειγμα, με τα συμβόλαια να καλύπτουν μόλις το 53% των εσόδων
των ομάδων. Η Αγγλία
είναι στο 56%, ενώ η Ισπανία στο 58%.

στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 180 εκατ. ευρώ. Η Λίβερπουλ είναι τέταρτη με 179, η Τότεναμ έχει
178, η Άρσεναλ 167, ενώ η
Μπαρτσελόνα στην έβδομη θέση είναι ο πρώτος εκτός Αγγλίας
σύλλογος έχοντας έσοδα 154 εκατ. ευρώ από τηλεοπτικά δικαιώματα. Η Έβερτον ακολουθεί με 153,
η Σαουθάμπτον με 151, η Μπόρνμουθ και η Γουέστ Χαμ με 144, η
Ρεάλ Μαδρίτης και η Λέστερ με
142, ενώ τη δεκαπεντάδα συμπληρώνουν η Μπρόμγουϊτς με 137 και
Κρίσταλ Πάλας με 135 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάδα παραμένει στη βαρυχειμωνιά, με αποκαρδιωτικές επιδόσεις παντού.

Ντροπή της Ευρώπης
Από τις 43 ευρωπαϊκές λίγκες στις
32, τη σεζόν 2017-18 συγκριτικά με
την προηγούμενη 2016-17, παρατηρήθηκε αύξηση εσόδων μεγαλύτερη του 5%. Μάλιστα οι 17 από
αυτές είχαν αύξηση μεγαλύτερη του
15% σε μια περίοδο, ενώ 15 ακόμη
αύξηση από 5-15%. Μαύρα πρόβατα σε αυτή την εικόνα είναι 8 Λίγκες
και ντροπή της Ευρώπης 4. Ποιες είναι στην τετράδα που έχει υποχώρηση εσόδων πάνω από 15%; Η Ελλάδα, το Γιβραλτάρ, η Εσθονία και
η Ιρλανδία, ενώ σε αρνητικούς ρυθμούς από 5-15% έτρεξαν Αλβανία,
Ανδόρα, Κροατία και Δανία.
Το 69% του τζίρου από το εγχώριο πρωτάθλημα πηγαίνει σε λειτουργικά έξοδα (δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι μισθοί). Σύμφωνα
με την UEFA, όπου το ποσοστό είναι
άνω του 50%, οι ομάδες πρέπει προφανώς να εισπράττουν από πωλήσεις παικτών για να έχουν ισορροπημένα μπάτζετ. Το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και δείχνει
πολύ μεγάλη παθογένεια. Η Κροατία
έχει 82%, το Γιβραλτάρ 81%, η Λετονία 74%, η Σλοβακία και η Βοσνία
71%, και ακολουθεί η Ελλάδα με το
εξωφρενικό 60%, όταν πίσω μας είναι η Βουλγαρία και η Σερβία με
60%, η Φινλανδία με 59%, η Κύπρος
και η Αλβανία με 58%...
Βάσει των στοιχείων της UEFA
για το οικονομικό έτος 2017, στην
Ελλάδα μόλις δύο σύλλογοι είχαν
λειτουργικά κέρδη, ένας μεταξύ
10%-20% και ένας μεταξύ 0%10%. Στον αντίποδα, 11 ομάδες είχαν λειτουργική ζημία άνω του
20%, μία μεταξύ 10%-20% και μία
μεταξύ 0%-10%. Τα νούμερα είναι
σοκαριστικά, όταν στην Αγγλία όλες
οι ομάδες έχουν κερδοφορία, στην
Ισπανία όλες εκτός από μία, και στη
Γερμανία όλες εκτός από τρεις που
έχουν μικρή οικονομική ζημία.

Ειδική αναφορά της UEFA στην Ελλάδα με καμπανάκι καθώς
δίνει όλα τα έσοδα σε συμβόλαια των παικτών.
«Από τη ζημιά των 186 εκατομμυρίων που είχαν παρουσιάσει οι σύλλογοι σε ολόκληρη την Ευρώπη το
2016, τα αγγλικά κλαμπ έπαιξαν τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση του
κέρδους 549 εκατομμυρίων το 2017,
έπειτα και από τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα», ανέφερε η σχετική αναφορά της UEFA.

Πλουσιότερη
η Μάντσεστερ Γιουν.
Στις 30 πλουσιότερες ομάδες, συμπεριλαμβάνονται 13 αγγλικές και
κορυφαία όλων είναι η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ. Μέσα στο 2017 παρουσίασε έσοδα 676 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 1 εκατ. τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ, μέσα στη 10άδα και σύμφωνα με το European Footballing
Landscape της UEFA, βρίσκονται από το Νησί οι Μάντσεστερ Σίτι (5η),
Άρσεναλ (7η), Λίβερπουλ (8η) και
Τσέλσι (9η). Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάντως υποχώρησε σε έσοδα
κατά 13 εκατ. ευρώ, ενώ η Ρεάλ ενισχύθηκε κατά 54 εκατ. ευρώ. Στην
τρίτη θέση είναι η Μπαρτσελόνα με
649 εκατ. ευρώ έσοδα, στην τέταρτη

η Μπάγερν με 588 εκατ. ευρώ, στην
πέμπτη η Μάντσεστερ Σίτι με 558 ,
στην έκτη η Παρί Σεν Ζερμέν με 503,
στην έβδομη η Άρσεναλ με 490, στην
όγδοη η Λίβερπουλ με 428 στην ένατη η Τσέλσι με 420 και στη δέκατη
η Γιουβέντους με 412 εκατ. ευρώ. Σε
ποσοστό μεγαλύτερη αύξηση εσόδων παρατηρήθηκε στη Λειψία (κατά
60%, έφθασε τα 191 εκατ. ευρώ), με
δεύτερη τη Λέστερ (κατά 58%, έφθασε τα 274 εκατ. ευρώ).
Στις πρώτες 30 ευρωπαϊκές ομάδες σε επίπεδο εσόδων δεν υπάρχει
ελληνική. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
Στόουκ είχε έσοδα 160 εκατ. ευρώ,
η Μπρόμγουϊτς 161, η Κρίσταλ Πάλας 169, ενώ οι εκπρόσωποι της χώρας μας δεν υπάρχουν… πουθενά.

Η Μπενφίκα περισσότερα
εισιτήρια από
τη Super League
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είχε την
υψηλότερη μέση προσέλευση στο
γήπεδό της με 79.496 φιλάθλους,
ακολουθούμενη από την Μπάγερν
(75.000) και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (74.976). Τέταρτη σε μέσο

όρο εισιτηρίων ήταν η Τότεναμ με
67.953, πέμπτη η Μπαρτσελόνα με
66.603 και έκτη η Ρεάλ Μαδρίτης με
66.161. Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Σάλκε με 61.197 εισιτήρια,
στην όγδοη η Άρσεναλ με 59.323,
στην ένατη η Ίντερ με 57.529 και στη
δέκατη η Σέλτικ με 57.523 εισιτήρια.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε
την υψηλότερη συνολική συμμετοχή
με 1.424.544 εισιτήρια, χάρη στην
Premier League που έχει 20 ομάδες σε σύγκριση με την Bundesliga
(18), ακολουθούμενη από την
Ντόρτμουντ (1.351.432 εισιτήρια)
και την Tότεναμ (1.291.107 εισιτήρια). Τέταρτη σε συνολικά εισιτήρια
είναι η Μπάγερν Μονάχου με
1.275.000, πέμπτη η Μπαρτσελόνα
με 1.265.457 και έκτη η Ρεάλ Μαδρίτης με 1.257.059. Στην έβδομη
θέση είναι η Άρσεναλ με 1.127.137,
στην όγδοη η Ίντερ με 1.093.051 εισιτήρια, στην ένατη η Σέλτικ με
1.092937 και στη δέκατη η Γουέστ
Χαμ με 1.080.815 εισιτήρια. Πέντε
ακόμη ομάδες την περασμένη σεζόν
έσπασαν το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων. Είναι οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Σάλκε, Μάντσεστερ
Σίτι, Λίβερπουλ και Μίλαν. Την εικοσάδα συμπληρώνουν οι Νιούκαστλ,
Μπενφίκα, Στουτγκάρδη, Ρέιντζερς
και Παρί Σεν Ζερμέν.
Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός έκοψε 210.245 εισιτήρια, η ΑΕΚ ακολούθησε με 187.304, ο ΠΑΟΚ με
118.643, ενώ ο τέταρτος Παναθηναϊκός είχε 97.271 εισιτήρια… Συνολικά στο ελληνικό πρωτάθλημα
κόπηκαν 949.051 εισιτήρια, δηλαδή λιγότερα απ’ όσα έκοψε η Μπενφίκα που είχε 957.762 εισιτήρια.

Ο κόσμος γυρίζει
την πλάτη
Η γερμανική Bundesliga είχε τον υψηλότερο μέσο όρο φιλάθλων την
περίοδο 2017-18 στο πρωτάθλημα
(44.511), μπροστά από την αγγλική
Premier League (38.310), την ισπανική Laliga (27.068), την ιταλική
Serie A (24.706) και τη γαλλική
Ligue 1 (22.548). Στην Ελλάδα η
Super League είχε μέσο όρο 4.237
εισιτήρια. Δηλαδή, σχεδόν το ένα
τρίτο από τον μέσο όρο της Πορτογαλίας που έχει 11.945. Η Τουρκία
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συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ.
Βρίσκονται σε απόσταση μπροστά από την
La Liga (2,9 δισ. ευρώ), τη
γερμανική Bundesliga (2,8
δισ. ευρώ), τη Serie A (2,2 δισ.
ευρώ) και τη Ligue 1 (1,6 δισ.
ευρώ).
Οι εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών
βρίσκονται στις φανέλες ομάδων σε
26 από τα 54 εθνικά πρωταθλήματα.
«Σε δέκα από αυτά τα πρωταθλήματα ... είναι ο πιο συνηθισμένος χορηγός στις φανέλες», ανέφερε η έκθεση. Η υψηλότερη συγκέντρωση
ήταν στη Βουλγαρία (10 από τις 14
ομάδες) και στην Αγγλία (εννέα
στους 20), ανέφερε η έκθεση.
Η Παρί Σεν Ζερμέν προσπέρασε
την Άρσεναλ ως η ομάδα που εισπράττει τα περισσότερα χρήματα
από τους φιλάθλους τους με μέση
«απόδοση» 86,9 ευρώ ανά θεατή.
Ακολουθούν από κοντά, Τσέλσι
(86,7 ευρώ), Άρσεναλ (85,1 ευρώ),
Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους και Τότεναμ.

Στο κόκκινο η Ελλάδα με τους
χειρότερους οικονομικούς
δείκτες στην Ευρώπη, τρέχει
με μείωση εσόδων πάνω από
15%, μαζί με Γιβραλτάρ,
Εσθονία και Ιρλανδία.

έχει 12.874, η Ρωσία 13.969, η Σκοτία 15.986 και η Ολλανδία 19.082.
Υπήρξε η προσδοκία ότι θα υπάρξει ανάκαμψη την τρέχουσα περίοδο,
αλλά τα αρχικά θετικά μηνύματα οδήγησαν σε ανώμαλη προσγείωση.
Το πρωτάθλημα τρέχει με 5.510 εισιτήρια, αλλά η τάση είναι προς τα κάτω. Κυρίαρχο ρόλο στην αύξηση που
υπάρχει παίζει η παρουσία του Άρη
και του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα, δύο
ομάδων με μεγάλη εμπορικότητα που
επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία.
Ενώ ο μέσος όρος εισιτηρίων είχε ξεπεράσει τις 6.000, πλέον ο κόσμος
γυρίζει την πλάτη, όσο το πρωτάθλημα χάνει το ενδιαφέρον του.
Ανάμεσα σε δύο σεζόν, δέκα ευρωπαϊκές ομάδες αύξησαν περισσότερο από 10.000 τα εισιτήρια που
κόβουν κατά μέσο όρο. Οι περισσότερες είναι ιταλικές (Μίλαν, Ίντερ,
Λάτσιο). Στην δεκάδα βρίσκονται
δύο ομάδες της Τουρκίας. Η Γαλατασαράι πήγε από τις 21.351 εισιτήρια κατά μέσο όρο την περίοδο
2016-17, στις 40.7787 τη σεζόν
2017-18(διαφορά 19.427), ενώ η
Φενερμπαχτσέ από τις 16.485 στις
29.035(διαφορά 12.550).

Φουλ των τυχερών
παιχνιδιών
Η ετήσια έκθεση της UEFA αποκάλυψε ότι οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων αποτελούν
τη συνηθέστερη πηγή χορηγίας στις
φανέλες σε 10 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ότι στην Παρί Σεν Ζερμέν ανήκει το προνόμιο να έχει το
πιο ακριβό μέρος για να παρακολουθήσεις ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.
Η έκθεση έδειξε ότι τα συνολικά
έσοδα αυξήθηκαν κατά περισσότε-

ρο από 1,6 δισ. ευρώ το 2017, αν
και ο πλούτος συγκεντρώθηκε στα
χέρια λίγων.
Τα έσοδα των 30 κορυφαίων
συλλόγων αυξήθηκαν κατά 7%,
φθάνοντας τα 9,7 δισ. ευρώ, ποσοστό 49% του συνόλου, ανέφερε η
έκθεση.
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν, δήλωσε ότι τα
πρόσφατα θέματα της έκθεσης έφεραν στο προσκήνιο ανταγωνιστική
ισορροπία «που απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο τα δημοσιονομικά χάσματα αυξάνονται από την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική αλλαγή. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ
οι ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν
για να κρατήσουν το ποδόσφαιρο ισχυρό πάνω και κάτω από την πυραμίδα», δήλωσε.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν
εκείνη με τα υψηλότερα έσοδα, με
676 εκατ. ευρώ, αν και ήταν λιγότερα κατά 13 εκατ. ευρώ από το
2016, παραμένοντας μόνο ένα εκατομμύριο μπροστά από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ακολούθησαν οι Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μάντσεστερ Σίτι,
Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι και η Γιουβέντους, οι
οποίες είχαν έσοδα άνω των 400 εκατ. ευρώ.
Οι 20 ποδοσφαιρικοί σύλλογοι
της Αγγλίας είχαν πάνω από το ένα
τέταρτο των συνολικών εσόδων,

Στην
κορυφή
Nike και
Adidas
Mόνο δύο εταιρείες αθλητικών ειδών, η Nike
και η Adidas, έχουν ποσοστό μεγαλύτερο του
10% των κυρίαρχων ομάδων της Ευρώπης. Η
Nike έχει 47 ομάδες
(18%), η Adidas φθάνει
τις 44 (16%), ενώ στην
τρίτη θέση βρίσκεται η
Macron με 32 συλλόγους (10%), η οποία πέρασε οριακά την Joma με
31 ομάδες (9%). Ακολουθούν Puma με 23 ομάδες, Hummel μα 17,
Umbro με 16, Jako με 15,
Legea με 13, ενώ από 10
έχουν Kappa και New
Balance. Συνολικά 51 εταιρείες ντύνουν τις 170
κορυφαίες Ευρωπαϊκές
ομάδες, εκ των οποίων
οι 24 εφοδιάζουν μόλις
έναν σύλλογο έκαστη.

Βασίλισσα η Ρεάλ σε fb, instagram
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν καταλυτικό ρόλο στην προβολή μιας ομάδας. Κάθε
χρόνο όλο και πιο πολλά εκατομμύρια φιλάθλων ακολουθούν σε facebook, instagram και
twitter τις αγαπημένες τους ομάδες και τα ινδάλματά τους. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει παντού την
πρωτιά. Στο facebook η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 110 εκατομμύρια ακόλουθους, έναντι 103 εκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα, 74 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 49 της Μπάγερν, 48 της Ρέιντζερς, 38 της Άρσεναλ, 36 της Γιουβέντους, της Νιούκαστλ και της Παρί Σεν Ζερμέν, 32 της
Λίβερπουλ, 25 της Μίλαν, 15 της Ντόρτμουντ και 14 της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Στο facebook παρατηρείται και κάτι ακόμη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν περισσότερους ακόλουθους από τους συλλόγους τους. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 123 εκατομμύρια
φιλάθλους να τον ακολουθούν, ενώ η Γιουβέντους 36 εκατομμύρια. Αντίστοιχα ο Νεϊμάρ έχει
61 εκατομμύρια, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν 36.
Στο instagram η Ρεάλ έχει 65 εκατομμύρια ακόλουθους, έναντι 62 της Μπαρτσελόνα και
μόλις 24 εκατομμυρίων της τρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ακολουθούν Γιουβέντους (18),
Παρί Σεν Ζερμέν (17) και Μπάγερν Μονάχου (15). Από τα 15 σωματεία που είναι στις πρώτες
θέσεις, στα τέσσερα μόνο δεν υπάρχει κάποιος παίκτης με περισσότερους ακόλουθους (Ρεάλ,
Μίλαν, Γαλατασαράι, Φενερμπαχτσέ). Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη δεκαπεντάδα των ομάδων έχει 272 εκατομμύρια ακόλουθους και αντίστοιχα των τοπ ποδοσφαιριστών τους
564 εκατομμύρια (υπολογίζεται ένας από κάθε κλαμπ).
Στο twitter η Ρεάλ έχει 31 εκατομμύρια ακόλουθους, έναντι 29 της Μπαρτσελόνα, 19 της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 14 της Άρσεναλ, 12 της Τσέλσι, 11 της Λίβερπουλ, 8 της Γαλατά, 7
της Μίλαν, της Νιούκαστλ και της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Ρονάλντο (76 εκατομμύρια) και Νεϊμάρ
(42 εκατομμύρια), έχουν περισσότερους ακόλουθους από τις ομάδες τους.
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top
secret
Κουίζ

Sites που ξυπνούν και
κοιμούνται με το «iapopsi.gr»
ο site της εφημερίδας μας, «iapopsi.gr», είχε αποκλειστικά
την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας προς την Επιτροπή Δεοντολογίας για τον υποβιβασμό του ΟΦΗ, το πρόστιμο των
3.150.000 ευρώ και την αφαίρεση βαθμών. Η είδηση αναρτήθηκε στις 16:12 την Πέμπτη (7/2).
Όπως συνήθως γίνεται στο διαδίκτυο, «ο κλέψας του κλέψαντος», η αποκλειστική είδηση του «iapopsi.gr» «εκλάπη» απ’ όλα τα site, τα… «μεγάλα»
υποτίθεται. ΧΩΡΙΣ, ωστόσο, ν’ αναφέρουν την πηγή.
Πρώτο, το «sportfm.gr» την ανάρτησε στις 17.24. Ακολούθησε το
«gazzetta.gr» στις 17.34. Μετά, το «sdna.gr» στις 17.45. Και το «to10.gr»
στις 18.01. «Τζάμπα φαγάκι», όπως λέγεται στα δημοσιογραφικά γραφεία,
τους έδωσε το «iapopsi.gr».

Τ

Με τη δεοντολογία, όλα καλά; Κι εμείς, στο «iapopsi.gr» κάνουμε χρήση
άλλων αναρτήσεων. Κανέναν τραυματισμό παίκτη, την Καρλέουσα με τον
Βράνιες και άλλα τέτοια, ήσσονος σημασίας ειδήσεις.
Για τα αποκλειστικά των άλλων, όμως, όπως αυτό του ΟΦΗ, ΠΑΝΤΑ αναφέρουμε την πηγή. Δεν περιμένουμε να κάνουν το ίδιο. Μας φτάνει πως όταν
προκύπτει στην πιάτσα παρόμοιο «μεγάλο θέμα», όλοι στο «iapopsi.gr» μπαίνουν για να δουν τι θα γράψουμε εμείς. Βλέπετε, εμάς δεν μας «συντηρεί»
κανείς…
Κι απ’ ό,τι μαθαίνουμε, οι διευθυντές τους αρχίζουν τη μέρα τους με τον
καφέ και την τελειώνουν με το… πάπλωμα, ανοίγοντας το «iapopsi.gr».
Ε, αφού σε δικαστικά και διοικητικά θέματα του ποδοσφαίρου δεν μπορούν να έχουν έγκυρη πληροφόρηση, καλά κάνουν.

Δεν κοιτάζει τα χρήματα ο Κ. Σιμιτζόγλου…
Δεν ξεχωρίζει μεγάλους και μικρούς ο Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου! Ο αθλητικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη στον Πέτρο Μάνταλο για τον πανηγυρισμό του στην ισοφάριση της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ και ο διεθνής μέσος τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική.
Εξέτισε, μάλιστα, ήδη την ποινή του, διότι έχασε τον πρώτο αγώνα με τον Ατρόμητο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι «κιτρινόμαυροι» φώναξαν, αλλά το ίδιο έπραξαν και οι αντίπαλοί τους, καθώς θεωρούσαν ότι έπρεπε να τιμωρηθεί και ο Τάσος Μπακασέτας.
Αλλά με τον τελευταίο ακόμα και η κλήση του θα γινόταν άνευ ουσίας, διότι ο παίκτης αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού και ούτως ή άλλως θα έχανε την αναμέτρηση του Περιστερίου.
Ο αθλητικός εισαγγελέας μπορεί να υπερηφανεύεται ότι αντιμετωπίζει όλες τις ομάδες με τον ίδιο τρόπο. Με δικές του πρωτοβουλίες
κλήθηκαν σε απολογία και τιμωρήθηκαν ο Κώστας Φορτούνης του Ολυμπιακού, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης του ΠΑΟΚ και ο Πέτρος Μάνταλος της ΑΕΚ.
Ποδοσφαιριστές από τις τρεις κατά τεκμήριο καλύτερες και ισχυρότερες ομάδες της χώρας! Ποιος μπορεί τώρα να του πει κουβέντα;

Ποιος πρόεδρος Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων
γυρίζει από ταβέρνα σε
ταβέρνα, όπως το ελεύθερο
πουλί που πετάει από
κανάρα σε κανάρα;
Για να βοηθήσουμε το κοινό,
σας λέμε πως ο λεγάμενος
πράττει και όσα τραγούδησε
ο τεράστιος Χρηστάκης.
Απλά με τις ταβέρνες τα
πράγματα είναι λίγο
περίπλοκα. Ο πρόεδρος
πηγαίνει και τρώει τζάμπα!
Κάθε μέρα και σε άλλο
μαγαζί.
Να ’ναι καλά οι γονείς νέων
διαιτητών ή και αρκετοί
παράγοντες που
ασχολούνται με την εστίαση.
Όλοι αισθάνονται την
ανάγκη να τραπεζώσουν το…
ελεύθερο πουλί και εκείνο
δεν τους χαλάει χατίρι.
Μην το πουν και ακατάδεκτο
ή ψηλομύτη. Ο άνθρωπος
είναι απλός και δίπλα σε
κάθε νέα προσπάθεια! Είτε
διαιτητική είτε παραγοντική.
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φεύγουν στην Ελλάδα για να σωθούν
από διώξεις.Ο όλος χειρισμός του Μακεδονικού από την πλευρά της κυβέρνησης Τσίπρα προκαλεί ανησυχίες και
για τον χειρισμό στα ελληνοτουρκικά.
Η Αθήνα είχε υποχρέωση να θέσει σαφείς όρους για να ανάψει το πράσινο
φως για την πραγματοποίηση της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού. Από ό,τι φαίνεται, δεν το έπραξε. Από
την πλευρά τους, οι Τούρκοι θεωρούν
τον Αλ. Τσίπρα πολιτικό που μπορεί
να πάει κόντρα στην ελληνική κοινή
γνώμη με σκοπό να φτάσει σε συμφωνία. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβαν
από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Δρομολογήθηκαν εξελίξεις;

Όνειρο απατηλό το άνοιγμα
της Χάλκης
ληνική και βρίσκεται στα όρια του αφανισμού λόγω των πολιτικών των τουρκικών κυβερνήσεων.
Από την άλλη, δεν πέρασε απαρατήρητο και το ανατολίτικο παζάρι που
δεν δίστασε ο Ταγίπ Ερντογάν να κάνει μπροστά στις κάμερες. Προχώρησε, μάλιστα, σε κλιμάκωση των απαιτήσεων της Τουρκίας για τους «ομογενείς» της στην Ελλάδα, όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
Συνέδεσε, μάλιστα, το θέμα της δήθεν «τουρκικής» μειονότητας και συγκεκριμένα το θέμα των μουφτήδων,
με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, αλλά και με
την τύχη του ίδιου του Πατριαρχείου.
«Σας δίνω τη Χάλκη αν μου δώσετε τους
μουφτήδες», υπονόησε ούτε λίγο, ούτε
πολύ.

Το ακούσαμε πολλές φορές, μας το υποσχέθηκαν άλλες τόσες, αλλά μάταια. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ακόμη παραμένει
κλειστή και με βάση όσα είπε ο «σουλτάνος»
στη συνάντησή του με τον Αλ. Τσίπρα, θα παραμείνει κλειστή επ’ αόριστον! Αναφερόμενος στο ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης, ο Τ. Ερντογάν είπε πως «το θέτουν
πάντα οι Έλληνες πρωθυπουργοί, και τους απαντώ, ελάτε να συζητήσουμε για τους μουφτήδες στη Θράκη».

Το θέμα των οκτώ Τούρκων
στρατιωτικών
Όπως αναμενόταν, ο Τ. Ερντογάν έθεσε εκ νέου και το θέμα της έκδοσης
των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών,
στους οποίους έχει δοθεί άσυλο στην
Ελλάδα. «Δεν θα πρέπει αυτοί που είναι
φυγάδες από τέτοια κινήματα να βρίσκουν
θέση στην Ελλάδα», διεμήνυσε. «Πρέπει
να σεβαστούμε αυτούς που έχασαν τη ζωή
τους την 15η Ιουλίου. Περιμένουμε και η
Ελλάδα να το σεβαστεί αυτό».
Ο Αλ. Τσίπρας επανέλαβε την πάγια θέση για απόφαση της ανεξάρτητης
ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά όποιος
πρόσεξε τις σχετικές δηλώσεις θα είδε
τα σημάδια πως έδωσε διαβεβαιώσεις
στον Τ. Ερντογάν πως κάτι παρόμοιο
δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Πιθανότατα να συμφωνήθηκε πως αθόρυβα θα πραγματοποιούνται και άτυπες
επαναπροωθήσεις Τούρκων που κατα-

Άκρως εκτεθειμένος είναι και ο κ. Βαρθολομαίος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε
τον περσινό Απρίλιο ότι ανέμενε την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής το αργότερο τον Σεπτέμβριο και τα φιλοπατριαρχικά
μίντια έγραφαν τότε ότι ο Βαρθολομαίος έκανε την ανακοίνωση αφού του δόθηκε διαβεβαίωση για το άνοιγμα της Χάλκης. Κατά
τα άλλα, ο πατριάρχης έκανε το περασμένο
καλοκαίρι τη δήλωση-αβάντα στον Ερντογάν για τις θρησκευτικές μειονότητες, αλλά
με τη Θεολογική Σχολή μηδέν εις το πηλίκον!
Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι ένα
σύμβολο των δικαιωμάτων των μειονοτή-

των στην Τουρκία και η κατάστασή της αναφέρεται σε διάφορες εκθέσεις σχετικά με το
θέμα, ιδιαίτερα στις ετήσιες εκθέσεις για την
Τουρκία που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η θεολογική σχολή ιδρύθηκε το 1844 και
λειτουργούσε μέχρι το 1971, όταν οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν να την κλείσουν. Η απόφαση να κλείσει κατέστησε πολύ δύσκολο
το Πατριαρχείο στην
Κωνσταντινούπολη να επιβιώσει, καθώς η
Σχολή ήταν η
μόνη του εγκατάσταση στην
Τουρκία για να
εκπαιδεύει
κληρικούς.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι
η Ελλάδα έχει
συμφέρον να
αφαιρέσει το
ζήτημα της
Θεολογικής
Σχολής στη
Χάλκη, όπως και γενικότερα το ζήτημα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, από το καλάθι
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όχι επειδή
είναι αδιάφορη, αλλά επειδή είναι η Ουάσιγκτον και συνολικά η Δύση που έχει συμφέρον να διατηρήσει στη ζωή το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και όλα όσα συνδέονται μαζί
του.
Είναι κοινό μυστικό πως, εάν φύγει από τη
μέση το Φανάρι, τα ηνία των απανταχού ορθοδόξων θα πάρει το Πατριαρχείο της Μόσχας. Κι αυτό δεν το θέλουν με τίποτα οι Δυτικοί. Πρόσφατα είδαμε τη σημασία που έχει
για τη Δύση το Οικουμενικό Πατριαρχείο
στην αναγνώριση της Αυτοκέφαλης πλέον
Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού
για προπαρασκευαστικές συναντήσεις
σχετικά με τα θέματα ασφάλειας έγινε
αποδεκτή από την Άγκυρα, χωρίς, ωστόσο, να ορισθεί χρονοδιάγραμμα ούτε να συμφωνηθεί το επίπεδο στο οποίο θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις.
Σημειώνεται ότι στα ζητήματα της ασφάλειας, πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας και των εκπροσώπων της
τουρκοκυπριακής μειονότητας, εμπλέκονται και η Ελλάδα με την Τουρκία, η
δεύτερη μάλιστα με στρατιωτική κατοχή μετά την εισβολή του 1974.
Διπλωματικές πηγές, πάντως, αναφέρουν ότι οι προπαρασκευαστικές συναντήσεις των υπουργείων Εξωτερικών, κάτι που ζητάει η ελληνική πλευρά από το 2016, αναμένεται να αρχίσουν σύντομα. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν επίσης ότι στη συνάντηση
Τσίπρα-Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με όρους επανένωσης. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι ο Ερντογάν μίλησε μόνον για πολιτική ισότητα και όχι για αναζήτηση λύσης σε
άλλο πλαίσιο.
Διπλωματικές πηγές τονίζουν, τέλος,
ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει σεβασμός
του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο
αυτό μάλιστα υπογράμμισε το δικαίωμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της, ένα ζήτημα για το οποίο η
Άγκυρα προβάλλει το τελευταίο διάστημα προκλητικές ενστάσεις. Είναι
γνωστές άλλωστε οι παρενοχλήσεις εργασιών στην κυπριακή ΑΟΖ, η διενέργεια προκλητικών ασκήσεων και οι επίσης προκλητικές αποστολές ερευνητικών σκαφών σε περιοχές δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Προφανώς, τα ελληνοτουρκικά είναι
μία πολύ πιο σύνθετη και εθνικά επικίνδυνη υπόθεση από το Μακεδονικό.
Ως εκ τούτου, ακόμα και εάν έχουν κάποια βάση οι προσδοκίες της Άγκυρας
για τις διαθέσεις του Αλ. Τσίπρα, είναι
προφανές πως ειδικά αυτή την περίοδο, όπου η Ελλάδα έχει εισέλθει σε άτυπη προεκλογική περίοδο, δεν πρόκειται να γίνει βήμα προς την κατεύθυνση μίας διμερούς διαπραγμάτευσης.
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Η πολιτική σχιζοφρένεια
που ζει η χώρα επί ημερών
ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνάει κάθε
προηγούμενο, και τα παράλογα τα είδαμε να εμφανίζονται μπροστά μας ουκ ολίγες φορές. Εμείς θα ασχοληθούμε με δύο μόλις
χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Πρώτα: Την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των μικροομολογιούχων για το κούρεμα
του χρέους, πιο γνωστό ως
PSI, που έγινε επί κυβέρνησης Παπαδήμου και υπουργού Οικονομικών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Και
δεύτερον: Τη στάση που τήρησε το ελληνικό Δημόσιο
στο ΣτΕ, προκειμένου να
μην επιστρέψουν τα δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα και
το επίδομα αδείας στους
δημόσιους υπαλλήλους.
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• Τόσο στην εκδίκαση των μικροομολογιούχων
στο Στρασβούργο, όσο και στο ΣτΕ για τα δώρα
των δημοσίων υπαλλήλων, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται
δίγλωσσος συντασσόμενος με τις αποφάσεις
της συγκυβέρνησης Ν.Δ.–ΠΑΣΟΚ παρά το ότι τις επικρίνει
σκληρά στον εσωτερικό δημόσιο διάλογο

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΕΞΩ, συμφωνούν
με Σαμαρά-Βενιζέλο
ΜΕΣΑ, τους «σταυρώνουν»

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

αι στις δύο αυτές περιπτώσεις η διγλωσσία
των κυβερνώντων είναι… επική! Στο εσωτερικό επιτίθενται με
σφοδρότητα στις πρώην κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. από το
2010-2015, αλλά στο εξωτερικό ή
στο ΣτΕ υποστηρίζουν με πάθος τις
αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στην υπόθεση των μικροομολογιούχων ακόμη και σήμερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και υπουργοί (σ.σ. όχι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Γιώργος Χουλιαράκης), κάνουν λόγο
για το «έγκλημα του PSI», αλλά αποφεύγουν να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα υποστήριξε με
θέρμη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη θέση Βενιζέλου για την ανάγκη του
PSI, προκειμένου να αποφευχθεί
η χρεοκοπία της χώρας. Επίσης, η
κυβέρνηση Τσίπρα πανηγύρισε
την απόφαση του δικαστηρίου που
απέρριψε τις προσφυγές των μικροομολογιούχων. Η απόφαση
του Δικαστηρίου τον Ιούλιο του
2016 δικαίωσε τον Βενιζέλο και
το PSI που επεχείρησε η κυβέρνηση Παπαδήμου και απέρριψε
συλλήβδην και ομοφώνως τις
προσφυγές ως αβάσιμες. Στη συγκεκριμένη απόφαση τονίστηκε,
μάλιστα, ότι αν δεν επιδιώκετο και
δεν επετύγχανε η επέμβαση του
2012 στο δημόσιο χρέος και η Ελληνική Δημοκρατία έφτανε σε κατάσταση χρεοκοπίας, οι απώλειες
των προσφευγόντων θα ήταν συντριπτικά μεγαλύτερες.

Το παράδοξο όμως δεν βρίσκεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όσο στην εξωφρενικά διφορούμενη στάση της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Που από τη
μία παρουσιάστηκε ως διαπρύσια υπερασπίστρια των μικροομολογιούχων για λόγους δημοτικότητας στο εσωτερικό, αλλά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στάθηκε απέναντι στις προσφυγές, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον Ευ.
Βενιζέλο και στηρίζοντας στο έπακρο την υπερασπιστική γραμμή
που είχε χαράξει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα επί
ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε επικεφαλής των
νομικών ο πρώην ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ (ανεξάρτητος από το
2017), ο συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος, ενώ στην ελληνική ομάδα προσελήφθησαν
και ειδικοί από Γαλλία και Βέλγιο.
Και όπως είχε καταγγείλει από του
βήματος του Κοινοβουλίου ο Ευ.
Βενιζέλος, «η κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο Στρασβούργο το PSI με
όλες της τις δυνάμεις». Τότε (καλοκαίρι 2016) μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή ο κ. Βενιζέλος ήταν ιδιαίτερα οξύς όταν ρωτήθηκε σχετικά: «Ο κ. Τσίπρας έλεγε μπούρδες
για το PSI. Είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό και πάνε στα διεθνή δικαστήρια και υπερασπίζονται το PSI.
Τώρα ο κ. Τσίπρας ζητά από τον κ.
Λιού να συνεχιστεί το PSI, ενώ συνεχίζουν ακόμη κάποιοι δικοί του να
ψελλίζουν διάφορα εναντίον τής πιο
σημαντικής λύσης για τη χώρα».
Στο ΕΔΔΑ είχαν προσφύγει από κοινού όχι μόνο μικροομολογιούχοι που κατείχαν ομόλογα ο-

νομαστικής αξίας έως €100.000,
αλλά και κάτοχοι ομολόγων ονομαστικής αξίας έως €1.500.000.

Τα ίδια και με τα δώρα
Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε
και στο ΣτΕ, όπου η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μην επιστρέψει αναδρομικά στους δημόσιους υπαλλήλους τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα της άδειας, που είχαν κοπεί
με απαίτηση της τρόικας επί Σαμαρά – Βενιζέλου - Κουβέλη, υπερασπίστηκε την τρικομματική
κυβέρνηση του 2012 για τις περικοπές της.
Οι νομικοί του Δημοσίου, με εντολή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξαν στο δικαστήριο, προ
ολίγων 24ώρων, ότι η επαναφορά
των δώρων θα είχε και θα έχει αρ-

νητικές συνέπειες για την οικονομία. Επιπλέον, υπερασπιζόμενη
στην ουσία τις περικοπές της τρικομματικής κυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ.ΑΡ., που αποφασίστηκαν ομόφωνα και εφαρμόστηκαν
από τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα τον Αύγουστο του 2012 για να μην κοπούν οι συντάξεις κάτω από τα
€1.000, η σημερινή κυβέρνηση
διά των δικηγόρων του Δημοσίου
υποστήριξε στο δικαστήριο ότι με
το κόψιμο των δώρων, ούτε τέθηκαν, ούτε τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Κι αυτό γιατί, όπως είπαν, δεν θίχτηκε ο κύριος
μισθός των δημοσίων υπαλλήλων
από το 2012 επί των τότε κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και, επιπροσθέτως, συνέχιζαν και συνεχί-

ζουν να παίρνουν τα άλλα επιδόματα, όπως της ειδικής θέσης, τα
οικογενειακά, τα ειδικά ανά ειδικότητα και ανά υπουργείο κ.λπ.
Το αποκορύφωμα της «κρίσης
ειλικρίνειας» των κυβερνητικών
κρατικών λειτουργών για να πείσουν τους δικαστές να μη δώσουν
τα αναδρομικά για τα δώρα από το
2013 μέχρι και το 2015, που συνέχισε την κατάργηση και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., κατέθεσαν
ότι την κρίση την πλήρωσαν και
την πληρώνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και όχι οι δημόσιοι. Κάτι
που στον δημόσιο λόγο ούτε που
το αποδέχονται υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, οι συνήγοροι του Δημοσίου επιχειρηματολόγησαν πως
οι ιδιωτικοί υπάλληλοι υπέστησαν
και υφίστανται όλη την ανεργία, τις
ευέλικτες μορφές εργασίας, την απληρωσιά από τους εργοδότες και
επιπλέον παίρνουν πολύ λιγότερα
λεφτά από τους δημόσιους υπαλλήλους. Χωρίς να έχουν καμιά εργασιακή ασφάλεια, όπως εκείνοι.
Και χωρίς μονιμότητα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, είπαν οι δικηγόροι
του Δημοσίου και της κυβέρνησης,
έχασαν τον 13ο και τον 14ο μισθό,
αλλά, σε αντίθεση με όλους τους
άλλους εργαζόμενους, εξασφάλισαν τους άλλους 12 μισθούς.
Κατά τα άλλα η κα Τασία Χριστοδουλοπούλου, νομικός στο επάγγελμα, είπε από του βήματος
του Κοινοβουλίου πως ο ΣΥΡΙΖΑ
στηρίζει τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά λησμόνησε να αναφερθεί στην επιχειρηματολογία των
νομικών του Δημοσίου στο ΣτΕ.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ «ΔΡΕΨΕΙ ΔΑΦΝΕΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ,
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΟΛΟΓΙΑ,
ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ, ΜΠΕΡΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

Σκόπιμη σύγχυση με τη δήθεν
«επιτυχία» εξόδου στις αγορές
για μικρές επιχειρήσεις
Η κυβέρνηση, μετά την αποτυχία να «δρέψει δάφνες»
από τη «συμφωνία των Πρεσπών», επιστρέφει επικοινωνιακά στην «παροχολογία», προβάλλοντας την αύξηση του κατώτατου μισθού και την έξοδο στις αγορές, ως βασικό στοιχείο δικαίωσης της πολιτικής της.
Γράφει ο
Γιάννης
Τόλιος(*)

ιδικότερα η ισχνή
αύξηση 11% του κατώτατου μισθού (από τα €586 στα
€650 και ημερομισθίου από €26 σε €29), μετά τη
δραματική μείωση κατά 22% το
2012 (από 751 σε €586 και νέους κάτω των 25 ετών από
€751 σε €504 ή 32%), δεν ανακόπτει ούτε στο ήμισυ την
τεράστια απώλεια εισοδήματος μισθωτών εργαζόμενων
την τελευταία 7ετία. Ταυτόχρονα, έχουν υποστεί μεγάλη
συρρίκνωση εισοδημάτων από
αύξηση άμεσων και έμμεσων
φόρων και μείωση κοινωνικών
δαπανών, με αποτέλεσμα το ποσοστό που ζει στα όρια της φτώχειας να ανέβει από 18% το
2010 σε 48% το 2017!
Από την άλλη, τα λεγόμενα
περί «επαναφοράς συλλογικών
συμβάσεων» είναι εντελώς αβάσιμα, αφού δεν αποκαταστάθηκε το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής
«Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας», που είχε

Ε

καταργηθεί επί κυβέρνησης Σαμαρά (Ν.4172/13), γεγονός
που είχε καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ
και είχε δεσμευτεί να επαναφέρει. Δυστυχώς, ο υπουργός Εργασίας με βάση τον νόμο έχει αποκλειστικό δικαίωμα ρύθμισης του κατώτατου μισθού, ο οποίος επηρεάζει έμμεσα όλη τη
μισθολογική κλίμακα, καθώς το
ύψος των επιδομάτων (ανεργίας, μητρότητας κ.ά.).
Δυστυχώς, στην πράξη, δεν
θα επέλθει πραγματική αύξηση κατώτατου μισθού, αφού
από το 2020 θα έχουμε μείωση
αφορολόγητου κατά 40% (από
8.636 σε 5.681 €), με αποτέλεσμα να πληρώσουν φόρο οι μερικά απασχολούμενοι και χαμηλοσυνταξιούχοι! Παράλληλα, με
το όλο πλέγμα των μεταμνημο-

νιακών δεσμεύσεων, για επίτευξη «υπερ-πλεονασμάτων» χάριν
των πιστωτών (εξυπηρέτηση
χρέους), δεν ενισχύεται ούτε η
αγοραστική δύναμη των λαϊκών
στρωμάτων, ούτε τονώνεται η
ζήτηση, η εγχώρια παραγωγή
και απασχόληση.
Ωστόσο, η ζωή έχει δείξει ότι
οι χαμηλοί μισθοί δεν αποτελούν όχημα οικονομικής «ανάπτυξης» και ανόδου της «ανταγωνιστικότητας», το οποίο επικαλούνται οι νεοφιλελεύθεροι
θεωρητικοί και εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ-ΣΕΤΕ-ΕΣΕΕ).
Αντίθετα, η διασφάλιση της αγοραστικής δύναμης και χορήγηση πραγματικών αυξήσεων
που θα καλύπτουν την άνοδο τιμών και μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας
(πραγματικού ΑΕΠ) είναι όρος
για τόνωση της παραγωγής, της
απασχόλησης και βελτίωσης
του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο
κατώτατος μισθός στις ισχυρό-

τερες οικονομίες της Ε.Ε. είναι
υψηλότερος, ενώ οι οικονομίες
ανταγωνιστικότερες της ελληνικής. Αλλά και στις χώρες που
πέρασαν από Μνημόνια, ο κατώτερος μισθός είναι υψηλότερος (Ιρλανδία από €1.613 το
2018, αυξήθηκε σε €1.960 το
2019, στην Κύπρο είναι €870
και μετά από έξι μήνες εργασίας
€974, ενώ στην Πορτογαλία σε
12μηνη βάση €676 τον μήνα).
Όσον αφορά την «επιτυχία»
«εξόδου στις αγορές», γίνεται
σκόπιμη σύγχυση μεταξύ «φαινομένου» και «ουσίας»! Οι αγορές ποτέ δεν είναι κλειστές, αρκεί κάποιος να πληρώσει το ανάλογο τίμημα. Δηλαδή, τοκογλυφικό επιτόκιο. Αυτό που έγινε τελευταία (δανεισμός 2,5
δισ. με 5ετές ομόλογο και επιτόκιο 3,6%) δεν είναι για «γέλια» αλλά για… «κλάματα». Τέτοια επιτόκια δεν αποτελούν
«επιτυχία» αλλά «καθαρή δυστυχία» για τον ελληνικό
λαό, που υποφέρει από «ματω-

Στην πράξη, δεν

θα επέλθει
πραγματική αύξηση
κατώτατου μισθού,
αφού από το 2020 θα
έχουμε μείωση
αφορολόγητου κατά
40% (από 8.636 σε
5.681 €), με
αποτέλεσμα να
πληρώσουν φόρο οι
μερικά
απασχολούμενοι και
χαμηλοσυνταξιούχοι!

μένα πλεονάσματα» 3,5% του
ΑΕΠ, προκειμένου να πληρώσει τα τοκοχρεολύσια στους υπερεθνικούς προστάτες έως το
2022 και τα προγράμματα «λιτότητας και επιτροπείας» με ορίζοντα το… 2060!!

Η πραγματική διέξοδος
Η ουσιαστική βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών μπορεί να γίνει με άμεση
επαναφορά του κατώτατου μισθού στα €751 και πραγματικών αυξήσεων (με συλλογικές
συμβάσεις εργασίας) που θα καλύπτουν άνοδο του τιμαρίθμου
και μέρος της παραγωγικότητας
(αύξηση πραγματικού ΑΕΠ).
Ταυτόχρονα χρειάζεται δημόσιος έλεγχος στις τράπεζες και
πολιτική «σεισάχθειας» στα
«κόκκινα δάνεια» λαϊκών νοικοκυριών με προστασία τής α΄ κατοικίας, καθώς και βαθιά απομείωση του δημόσιου χρέους,
κάνοντας χρήση του κυριαρχικού δικαιώματος μονομερούς
αναδιάρθρωσής του και ανάκτησης της χαμένης νομισματικής και λαϊκής κυριαρχίας.
Πρόκειται για εναλλακτική λύση που αργά ή γρήγορα θα επιβάλει ο ελληνικός λαός, απορρίπτοντας τα ψευτοδιλήμματα
ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. στις επερχόμενες εκλογές, καθώς και τις μεταμνημονιακές πολιτικές «λιτότητας και επιτροπείας», ανοίγοντας ελπιδοφόρους δρόμους
στη χώρα και στη νέα γενιά.
(*) Ο κ. Γιάννης Τόλιος είναι
διδάκτωρ Οικονομικών και μέλος ΠΓ της ΛΑΕ
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point
Νέο αφεντικό
στην
«Κρητών
Άρτος» η
Switz Group
Στον έλεγχο της Switz Group που
δραστηριοποιείται στην παραγωγή
και εμπορία προϊόντων αρτοποιίας
και ζαχαροπλαστικής, ετοίμων
προϊόντων καθώς και πρώτων υλών, πέρασε η κρητική βιομηχανία
παξιμαδιών «Κρητών Άρτος».
Όπως ανακοινώθηκε από την εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρεία, η Switz Group Europe
Limited κατέχει αμέσως και εμμέσως, μέσω της εταιρείας Exalico
Limited της οποίας είναι μοναδική
μέτοχος η ίδια, συνολικά
3.222.351 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 60,56% του συνόλου των
μετοχών της «Κρητών Άρτος».
Ο νέος πλειοψηφών μέτοχος δραστηριοποιείται στον χώρο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ετοίμων προϊόντων καθώς και πρώτων
υλών. Έχει παρουσία με θυγατρικές εταιρείες σε αρκετές χώρες όπως Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Αυστραλία και Ελλάδα μέσω
της πλειοψηφικής συμμετοχής της
στην εταιρεία Olympic Foods Ltd,
παραγωγή και εμπορία πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής.
«Η Κρητών Άρτος έχοντας στρατηγικό
μέτοχο τη Switz Group θα μπορεί να
ενισχυθεί κεφαλαιακά, να βοηθηθεί
σε τεχνογνωσία και οργάνωση και
στην περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το
προφίλ της εταιρείας θα παραμείνει
στην προώθηση σε Ελλάδα και εξωτερικό, προϊόντων κρητικής αρτοποιίας
και γενικότερα της κρητικής διατροφής με έδρα τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο Κρήτης», επισημαίνεται.
Μ.Κ.

of

view

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:
Επένδυση στην έρευνα
και την εκπαίδευση
νημόνιο Συνεργασίας
τριετούς διάρκειας μεταξύ του Ομίλου Ελληνικά
Πετρέλαια και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης «τρέχει» εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα. Οι σχετικές υπογραφές
μπήκαν πριν από μία εβδομάδα –την
Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου– από τον
πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΛ.ΠΕ., Στάθη Τσοτσορό, την
αντιπρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγήτρια Μαρία
Μιχαλοπούλου, και τον επιστημονικό
υπεύθυνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθηγητή Μιχάλη
Χρυσομάλλη.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επενδύοντας σταθερά στην έρευνα και
την καινοτομία και μέσω των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί

Μ

για τη Νέα Γενιά και την ποιοτική Εκπαίδευση, αναλαμβάνει έως την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, να επιχορηγεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνές και

Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» του τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η χορηγία περιλαμβάνει
την απονομή –κατ’ ελάχιστο αριθμό– 6 υπο-

Ισραηλινοί αγοράζουν το ιστορικό
ετά από 8 χρόνια… κλεισούρας και «λουκέτου», ένα ιστορικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, το «ΕΣΠΕΡΙΑ» της οδού Σταδίου, φαίνεται ότι θα αποκτήσει παλμό
και ζωή αφού το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ κατακύρωσε –μετά το πέρας του σχετικού
διαγωνισμού εκμίσθωσης– τη μονάδα στον ισραηλινό όμιλο Fattal Hotels
Ltd., έναντι μηνιαίου μισθώματος
95.833,33 ευρώ.
Ο χρόνος εκμίσθωσης του ακινήτου στους
πλειοδότες Ισραηλινούς καθορίζεται σε 30

Μ

έτη, με δικαίωμα παράτασης για ακόμη μία
δεκαετία, με συμφωνία των δύο μερών.
Σημειώνεται ότι το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο αποτέλεσε βάση για τη
διεξαγωγή της πλειοδοσίας του διαγωνισμού ήταν €54.210, το οποίο αφορούσε
στο σύνολο του ακινήτου και τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Επιπλέον, θα καταβάλλεται ετήσιο μεταβλητό μίσθωμα, το οποίο
υπολογίζεται ως ποσοστό 1,2% επί του
συνολικού ετήσιου τζίρου του αναδόχου
(πλέον πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης), εφόσον αυτός υπερβαίνει τα 6 ε-

κατ. ευρώ σε ένα οικονομικό έτος.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποφασίσει να μη χρησιμοποιήσει τον κινητό εξοπλισμό που υπάρχει σήμερα στο ξενοδοχείο, αυτός θα διατεθεί με ευθύνη και ενέργειες του αναδόχου για κοινωφελείς
σκοπούς σε φορείς της αλληλέγγυας οικονομίας που θα το αιτηθούν, χωρίς να δικαιούται γι’ αυτό κάποια αποζημίωση.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
της σύμβασης θα ισούται με 2 ετήσια μισθώματα. Επίσης, η εγγυητική επιστολή
εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος
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Η «διαταγή» Πιτσιλή για ελέγχους και το μαγικό φίλτρο του Αστερίξ
Μπορεί οι ανασχηματισμοί και οι παντός
είδους… έλεγχοι να μην προαναγγέλλονται,
αλλά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μάλλον θεωρούν ότι ο «φόβος» που
θα δημιουργήσει το άκουσμα των επερχόμενων ελέγχων ίσως (προ)φυλάξει τα… έρμα τα έσοδα από όσους σκόπευαν να φοροδιαφύγουν.
Κι αυτοί οι έλεγχοι αναμένεται να είναι εντατικοί όπως τουλάχιστον προκύπτει από

τη σχετική εντολή που έδωσε στις Υπηρεσίες Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.
Τι λέει αυτή; Ότι εντός του τρέχοντος έτους
θα διενεργηθούν από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 620 έλεγχοι-έρευνες σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και 16.000 μερικοί
επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων
των ελέγχων διακίνησης.
Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευ-

τροφιών κάθε χρόνο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, κλιμακούμενες ανάλογα με το ύψος της επίδοσής τους, αλλά και τη γενικότερη υποστήριξη
του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας, μέσω ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος σπουδών, καθώς και στη διαμόρφωση και ανάδειξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, προάγοντας την επιστήμη και
την έρευνα στον κλάδο της ενέργειας και ενσωματώνοντας αρμονικά μεταπτυχιακούς φοιτητές
της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος
Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Στ. Τσοτσορός, κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, «για τον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ.
αποτελεί κεντρική στόχευση να ενισχύσει, στο μέτρο
του δυνατού, την προσπάθεια ανάπτυξης των περιφερειακών πανεπιστημίων, ειδικότερα δε αυτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιπρόσθετα, πιστεύουμε βαθύτατα στο υψηλότατο επίπεδο τόσο των διδασκόντων
όσο και των υποδομών των πανεπιστημίων αυτών».
Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Π.Μ.Σ., καθηγητής Μ. Χρυσομάλλης, αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης των ΕΛ.ΠΕ., επισημαίνοντας:
«H συνεργασία αυτή, αφενός μας τιμά, καθώς αναγνωρίζει το έργο που επιτελούμε εδώ και 4 χρόνια
και, αφετέρου, μας στηρίζει σημαντικά διότι μπορούμε να διατηρήσουμε βιώσιμο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και σε υψηλό, ποιοτικά, επίπεδο. Η συμβολή
της ΕΛΠΕ, οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των
μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος, από 21

νών ανά ΥΕΔΔΕ θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2019.
Μια απλή διαίρεση, πάντως, των ημερών
που απομένουν μέχρι να μας αποχαιρετήσει
το 2019 με τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων που έχουν εξαγγελθεί δείχνει ότι για να
περατωθούν τόσες δεκάδες έλεγχοι καθημερινά θα πρέπει οι ελεγκτές να πέσουν στη
χύτρα με το μαγικό φίλτρο του Αστερίξ!
Ν.ΤΣ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ:
Μεγάλη επιχειρηματική
δωρεά αγάπης στα ορφανά
του Σκαγιοπούλειου
σε 37, κατά τη φετινή Ακαδημαϊκή χρονιά. Είναι μία
στρατηγική συμφωνία πολύτιμη για το Μεταπτυχιακό,
τη Νομική Σχολή και το Πανεπιστήμιό μας».
Από την πλευρά της η αντιπρύτανης του ΔΠΘ,
καθηγήτρια Μ. Μιχαλοπούλου, συμπλήρωσε:
«H στρατηγική αυτή συνεργασία μάς καθιστά ορατούς στον χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης και διατηρεί ζωντανό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Είναι
μια ενίσχυση καθοριστικής σημασίας και μας κρατάει σε επαφή με το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας, όπου αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην επάνδρωση των Προγραμμάτων μας και –σε δεύτερη
φάση– στη στελέχωση των θέσεων εργασίας που
χρειάζεται η ευρύτερη περιοχή».
Όπως προαναφέρθηκε, η συνεργασία με το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, εντάσσεται
στο συνολικό πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. για τη στήριξη της νέας γενιάς και της ακαδημαϊκής κοινότητας και
στοχεύει στην εκπαίδευση και εξέλιξη νέων επιστημόνων, δίνοντας ευκαιρίες διεύρυνσης γνώσεων και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων. Ν.ΤΣ.

«ΕΣΠΕΡΙΑ»
(δηλαδή της ανακαίνισης του ακινήτου)
είναι ύψους 3 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει
το φως της δημοσιότητας, ο όμιλος Fattal
Hotels θα προβεί σε εκτέλεση εργασιών επισκευής και εκσυγχρονισμού
του ακινήτου για τη λειτουργία του
ξενοδοχείου στην κατηγορία των
5 αστέρων. Ο σχετικός διαγωνισμός ανέφερε ότι το επενδυτικό
πρόγραμμα πρέπει να είναι ελάχιστου ύψους 10,5 εκατ. ευρώ.
Ν.ΤΣ.

O διευθύνων «νους» της Fattal
Hotels, Ντέιβιντ Φατάλ

ίναι από τις πράξεις αγάπης που δεν μπορείς να μην τις επικροτήσεις. Αν και όλα αυτά τα χρόνια ο ίδιος τηρεί «σιγή ιχθύος» για τη φιλανθρωπική δράση του, βοηθώντας «βουβά» και με όποιον τρόπο μπορεί ευπαθείς ομάδες, πολλοί είναι
αυτοί που επευφημούν τον Αλέξανδρο Καλλέργη για τις πρωτοβουλίες του. Τέτοια ήταν για παράδειγμα μία σπουδαία δωρεά
που πριν από έναν χρόνο έκανε σε φιλανθρωπική οργάνωση και
στον δήμο Πάτρας, δίνοντας 1,5 τόνο κρέατος, στη μνήμη του πατέρα του, Κωνσταντίνου Καλλέργη.
Πρόσφατα, πάλι, τα Χριστούγεννα, ο Πατρινός επιχειρηματίας ενημερώθηκε για τα προβλήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζει το
Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα και προ ημερών πήρε την απόφαση να μοιράσει ρούχα, παπούτσια, αλλά και αγάπη στους λιλιπούτειους φίλους του.
Συγκεκριμένα, ο Αλ. Καλλέργης όχι μόνο επισκέφτηκε το ορφανοτροφείο και δώρισε ρούχα στα δεκάδες φιλοξενούμενα παιδιά, αλλά υποσχέθηκε και στη διεύθυνση του Σκαγιοπούλειου ότι θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή-ανάπλαση των κυρίων εσωτερικών χώρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο μετά τις γιορτές, ο γνωστός Πατρινός επιχειρηματίας κάλεσε εκ νέου τα 32 αγόρια και κορίτσια του ιδρύματος
σε ένα από τα κορυφαία πολυκαταστήματα της Πάτρας, όπου τους αγόρασε σετ ενδυμασίας (παπούτσια, μπουφάν, μπλούζα, παντελόνια, εσώρουχα, κάλτσες αλλά και μπάλες).
Από την πλευρά της, η διεύθυνση του Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα ευχαρίστησε δημοσίως τον Αλ. Καλλέργη για τη στήριξη που προσφέρει στα
παιδιά που δοκιμάζονται σκληρά και ευχήθηκε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες
να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλες ισχυρές οικογένειες της πόλης.
Ν.ΤΣ.

Ε
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Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ Ν’ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γράφει η Άννα Στεργίου(*)
ριν από μερικές ημέρες ανεβαίνοντας
για την έκθεση
«Ζωοτεχνία» στη
Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας στο τρένο, έπεσα σ’ έναν Αλβανό ταξιτζή, «διαόλου
κάλτσα». Μου ανέφερε διάφορα περιστατικά, από την πολιτική κατάσταση στην Αλβανία,
την περίοδο του Χότζα.
Ανέφερε κι ένα περιστατικό,
που δεν μπορώ να το διασταυρώσω δημοσιογραφικά, για τη
σύγκρουση Χρουστσόφ - Χότζα για την εγκατάσταση πυραύλων, διότι ο… σύντροφος Νικίτα φάνηκε αντίθετος στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
Ο Ενβέρ Χότζα αντέδρασε λέγοντας «λαός που δεν παράγει την
τροφή του είναι καταδικασμένος».
Από εκεί που είχε δρομολογήσει αλλαγές στην Αλβανία, η οποία βγήκε κατεστραμμένη, δημιουργώντας δρόμους, υποδομές και ταΐζοντας τον κόσμο και
με οικονομία που δεν χρωστούσε ένα ευρώ, βρέθηκε να είναι
το «κακό παιδί». Τ’ αποτελέσματα για το αλβανικό κράτος τα ξέρουμε όλοι. Σήμερα όμως με τη
βοήθεια των ξένων η Αλβανία
αναπτύσσει τον κτηνοτροφικό
τομέα της. Αν το ασφαλιστικό
σύστημα ήταν ο βασικός παράγοντας αύξησης των ελλειμμάτων της ελληνικής οικονομίας,
μέρος της δημοσιονομικής κρίσης οφείλεται στον κτηνοτροφικό τομέα. Κάθε χρόνο η Ελλάδα
σωρεύει χρέη εξαιτίας των διατροφικών ελλειμμάτων σε γάλα
(αγελαδινό) - κρέας (κυρίως
χοίρειο/βόειο). Πολλά υποσχόμενοι τομείς με τις σύγχρονες συνθήκες εκτροφής αλλά επί δεκαετίες στον πάτο του πηγαδιού.
Την τελευταία πενταετία, εξαιτίας των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε η κτηνοτροφία, δόθηκε εκεί ιδιαίτερη βαρύτητα από τέσσερις διαδοχικές κυβερνήσεις, του Γ.
Παπανδρέου, Λ. Παπαδήμου, Σαμαρά - Βενιζέλου,
Τσίπρα. Πιο πριν με κυβέρνηση Καραμανλή ο Αλ. Κοντός
είχε προχωρήσει ένα αξιόλογο
επιδοτούμενο πρόγραμμα και
πολλοί μπήκαν στην εκτροφή

Π
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Γλυκόξινη σάλτσα
με… προβατίνα

αιγοπροβάτων, εγκαταλείποντας τις δενδροκαλλιέργειες,
στις οποίες η χώρα μας είναι
πλεονασματική κι εξαγωγική.
Η Ελλάδα αγοράζει σόγια για
ζωοτροφή, αγοράζει κτηνοτροφική τεχνολογία, αγοράζει ζωικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένα
κτηνοτροφικά είδη, αγοράζει εμβόλια, αγοράζει ακόμη και κλωβούς. Η Ελλάδα μπορεί να μην
είναι σε θέση να παράγει αυτοκίνητα, αλλά μπορεί να μειώσει
τα ελλείμματα σε κτηνοτροφικά
προϊόντα και ν’ αυξήσει τις εξαγωγές. Κι ενώ κατέχει πρωτιές
στην αιγοπροβατοτροφία, η τιμή του γάλακτος έχει καταρρεύσει και τρομακτικές πιέσεις δέχονται οι παραγωγοί του αγελαδινού. Σε μία τεράστια αγορά,
που λατρεύει τη φέτα, η τιμή είναι στο ναδίρ. Σε μία εγχώρια αγορά, που πια θα έχει 32 εκατομμύρια τουρίστες, η φέτα έχει
εξαιρετικά χαμηλή τιμή.

Προσπάθεια για
αλλαγή δυναμικής
Το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες
για ν’ αλλάξει η δυναμική στον
χώρο του γάλακτος - κρέατος.

Παραγωγοί, βιομηχανία, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν
πάμε πουθενά με τις ίδιες λογικές. Προσωπικές βλέψεις, μικροσυμφέροντα, άγνοια για το
διεθνές περιβάλλον ή το λιανεμπόριο υπάρχουν. Ταυτόχρονα,
όμως, υπάρχει και η βούληση
να προχωρήσουν τα πράγματα,
από το τέλμα, παρ’ ότι η πρόσφατη ιστορία με το ΘΕΣγάλα,
που δημιούργησε ευφορία, επανέφερε επιφυλάξεις και φοβίες, για την ένταξη σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Η προώθηση της ελληνικής
κτηνοτροφίας με σύγχρονους όρους μάρκετινγκ είναι ο μόνος
δρόμος για ν’ αλλάξει κάτι στην
ελληνική ύπαιθρο και στην εθνική οικονομία.
Η Ελλάδα παράγει πρόβειο
κρέας, για να ταΐσει όλον τον
κόσμο και δεν το τρώει ο Έλληνας. Είναι τραγικό να γίνονται
τόσες εκπομπές μαγειρικής
στην ελληνική τηλεόραση και,
αντί ν’ αξιοποιηθούν τα ντόπια
κρέατα και τα υπέροχα φρούτα
μας, να έχουμε πήξει στην εξωτική πάπια με τον ανανά. Αντί
να φτιάξουμε ένα ωραίο πιάτο

με πρόβειο ή γίδινο κρέας και
γλυκόξινες σάλτσες από ροδάκινο, ακτινίδιο, κεράσι, προβάλλουμε το σούσι.

Κοινό πρόβλημα
οι ελληνοποιήσεις
και η νοθεία
Το μεγαλύτερο και κοινό πρόβλημα σε όλους τους κλάδους
της ελληνικής βιομηχανίας γάλακτος - κρέατος είναι οι ελληνοποιήσεις και η νοθεία. Η αρχή έγινε με το σύστημα «Άρτεμις», που πιστώνεται στην άλλοτε υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, και τώρα η
κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη διά του δίδυμου Αραχωβίτη - Τελιγιορίδου να προχωρήσει παρακάτω. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
με την Περιφέρεια Αττικής και
η προσπάθεια για ρύθμιση στον
τομέα του γάλακτος, αλλά και η
συνεργασία ΕΦΕΤ με τον μακεδονικό παράγοντα.
Η κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών στην Ελλάδα
είναι η βάση, για ν’ αλλάξει η
ζοφερή εικόνα στην εγχώρια αγορά. Από εκεί και πέρα, χιλιά-

δες ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό μπορούν να είναι κοινωνοί της προσπάθειας και για
τη φέτα και για το πρόβειο κρέας. Διψά η ξένη αγορά για πραγματικό ελληνικό γιαούρτι, κι εμείς τώρα θέτουμε τις βάσεις για
ένα προϊόν που θα έπρεπε, μαζί
με τη φέτα, να είναι η αιχμή του
δόρατος.
Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει πρωτίστως οι πολιτικές που
ακολουθούνται να μην είναι αποσπασματικές. Χρειάζεται, λοιπόν, ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την κτηνοτροφία, ο
οποίος θα λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου (γάλα /
κρέας / αβγό / τυριά / μέλι /
παραγωγή μετάξης) και θα δώσει και στον Έλληνα καταναλωτή
τη δυνατότητα να επιλέξει.
Το έτερο στοιχείο, που συχνά
ακούγεται αλλά ουδέποτε εφαρμόζεται, είναι να υπάρχουν ποιοτικές κατηγορίες και στη φέτα
και στα κρεατοσκευάσματα, όπως συμβαίνει με το ελαιόλαδο.
Δεν μπορεί ένας να ψήνει τη φέτα τρεις μήνες κι άλλος πέντε και
να παίρνει την ίδια τιμή στην αγορά ή να μην έχει διαφορά η
καμπίσια φέτα από τη φέτα του
βουνού.
Η έκθεση «Ζωοτεχνία» είχε
περί τους 1.000 εκθέτες. Δυστυχώς, πολλούς που είδαμε ήταν κατά κανόνα οι «συνήθεις ύποπτοι», δηλαδή άνθρωποι που
πραγματικά ενδιαφέρονται για
τον κλάδο κι είναι και καλοί παραγωγοί, με μεσαίες ή μεγάλες
κι οργανωμένες ομάδες.
Οι κτηνοτρόφοι και κυρίως
οι αιγοπροβατοτρόφοι μπορούν
ν’ αλλάξουν το τοπίο, αν αλλάξουν όμως πρώτα τον εαυτό
τους. Αν λάβουν υπόψη τους
πως ο κλάδος έχει εξελιχθεί, αντί να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο από αυτά που έμαθαν από τον παππού τους. Κι
αυτό δυστυχώς δεν είναι στοίχημα του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης. Κι ίσως θα ήταν μια
καλή ιδέα να ξεκινήσουμε την
προώθηση του πρόβειου κρέατος από τον οίκο μας, δηλαδή τη
Βουλή και τις ξένες αντιπροσωπείες.
(*) Η Άννα Στεργίου είναι κοινοβουλευτική συντάκτρια και
συγγραφέας
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Περασμένα μεγαλεία το
«ατάκα και χιλιόευρο»

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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Είναι γνωστό ότι όταν ο Απόστολος Γκλέτσος αποφασίζει να μιλήσει, τα λέει… χύμα και τσουβαλάτα
και σε όποιον αρέσει!
Έτσι συνέβη και πριν από κάποιες ημέρες, όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ, και αποκάλυψε ότι ο μισθός του στη
γνωστή τηλεοπτική σειρά «Τατουάζ» είναι μάλλον…
ευκαταφρόνητος, αφού τα 1.000 ευρώ με τα οποία
αμείβεται, τα έπαιρνε παλαιότερα μόνο για μια ατάκα(!).
Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο ίδιος δεν
εισπράττει τίποτα από αυτό το ποσό, καθώς πηγαίνει
απευθείας σε ιδρύματα για φιλανθρωπικό σκοπό.

• Πόσα χρήματα ζήτησε η τηλεπαρουσιάστρια ως πιθανή
πρωταγωνίστρια του Όμηρου Ευστρατιάδη

«Τίναξε την μπάνκα»
η Σπυροπούλου για
να παίξει στο σινεμά!
ετά από το «Survivor», το «My Style Rocks» και όλες
τις προηγούμενες απόπειρές της να κυριαρχήσει στον
χώρο της τηλεόρασης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
βάζει πλώρη για τον κινηματογράφο.
Ναι, στον κινηματογράφο, σωστά διαβάσατε! Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του Στέφανου Κωνσταντινίδη, στο
blog του «ΦωτοΣτέφανο», αφήνοντάς μας κυριολεκτικά με το στόμα
ανοιχτό, αν και όλα θα έπρεπε να τα περιμένουμε από την ξανθιά
παρουσιάστρια.

Μ

«Πρωταγωνίστρια» σκοπεύει να τη χρίσει στην πέμπτη συνέχεια της
γνωστής επιτυχημένης του ταινίας «Ρόδα Τσάντα Και Κοπάνα» ο σκηνοθέτης, Όμηρος Ευστρατιάδης, ο οποίος συναντήθηκε μαζί της πρόσφατα προκειμένου να τα μιλήσουν και να τα συμφωνήσουν. Δεν τα
συμφώνησαν όμως ακόμη, αφού η μέλλουσα… πρωταγωνίστρια ζήτησε
το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 50.000 ευρώ(!) για να πει το «ναι».
«Βρες χορηγό και πάρε όλα τα χρήματα εσύ!» φέρεται να απάντησε ο
σκηνοθέτης λίγο πριν πάρει υπογλώσσιο!
Και η συνέχεια επί της (μεγάλης) οθόνης!

ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ

Μετακομίζει(;)
στην Τουρκία
λόγω… έρωτα
Όλο και φουντώνουν το τελευταίο
διάστημα οι φήμες που θέλουν την
παρουσιάστρια του «Power of Love»,
Μαρία Μπακοδήμου, να είναι
ερωτευμένη με επιχειρηματία από τη
γειτονική Τουρκία, με την ίδια
πάντως να τηρεί σιγήν ιχθύος.
Σε μια φιλότιμη προσπάθεια να
λύσει τον «γρίφο», δημοσιογράφος
της εκπομπής «Φωλιά των ΚουΚου»
δεν έχασε ευκαιρία να τη ρωτήσει τι
από όλα αυτά ισχύει, εντοπίζοντάς
την στο αεροδρόμιο, σε ένα ταξίδιαστραπή που έκανε στην Αθήνα από
την Κωνσταντινούπολη όπου
γυρίζεται το ριάλιτι αγάπης του ΣΚΑΪ.
Ωστόσο, ούτε αυτήν τη φορά κατέστη
εφικτό να μάθουμε κάτι παραπάνω
σχετικά με το ερώτημα που… μας
καίει, αφού εκείνη προτίμησε να
τηρήσει ουδέτερη στάση και ούτε να
το επιβεβαιώσει αλλά ούτε και να το
διαψεύσει.
Τι να συμβαίνει άραγε στην καρδιά
της παρουσιάστριας; Μόνο εκείνη
και ο καλός της το γνωρίζουν.
Προς το παρόν τουλάχιστον…
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«Καρναβάλι» αποκάλεσε
τη νικήτρια του «My Style
Rocks 2» η Καινούριου

1 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ

Έρωτας ήταν και πάει…
«Μα πόσο αγαπημένο και ταιριαστό ζευγάρι!» σκέφτονταν οι περισσότεροι παρατηρώντας την Ευαγγελία Αραβανή και τον Νίκο
Οικονομόπουλο σε διάφορες κοινές εμφανίσεις τους. Και σίγουρα
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν μάλιστα και λόγο για το ενδεχόμενο να φάμε σύντομα κουφέτα.

Ω

στόσο, όπως λέγεται, «όταν εμείς κάνουμε σχέδια,
η ζωή γελάει», κι έτσι αντί
για κουφέτα μάλλον θα
φάμε… γλαρόσουπα, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Secret», οι δυο τους πλέον μάλ-

νώ η χώρα ζει σε προεκλογικούς –έστω και άτυπα– ρυθμούς με το θερμόμετρο της
αντιπαράθεσης να χτυπάει «κόκκινο», ήρθε και το «κερασάκι» που έλειπε για να συμπληρωθεί η τούρτα της εθνικής μας φαιδρότητας.
Μιας τούρτας που ως «συστατικά»
της έχει έναν υπουργό, έναν διάσημο μουσικοσυνθέτη και μια εθνική παρουσιάστρια.
Αν σας μπερδέψαμε, η εισαγωγή αφορά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το πολλά βαρύ ζεϊμπέκικο
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας,
Παύλου Πολάκη, ο οποίος ακούγοντας τα όσα του καταλόγισε μέσω της εκπομπής της η Τατιάνα
Στεφανίδου για το σύστημα οργά-

Ε

λον τραγουδάνε το «έρωτας ήταν και πάει», ρίχνοντας προ ημερών τίτλους τέλους
στην πολυσυζητημένη σχέση τους.

Τι συνέβη, όμως, και τα πράγματα οδηγήθηκαν μέχρι εκεί; Όπως αναφέρει
το παραπάνω δημοσίευμα, η αιτία ήταν
ότι ο καθένας τους είχε διαφορετικό ζη-

τούμενο, με την ξανθιά παρουσιάστρια
να επιθυμεί να ανέβουν τα σκαλιά της
εκκλησίας, ενώ εκείνος μάλλον προτιμά να αφοσιωθεί στις απαιτήσεις της
πίστας, κι έτσι ο καθένας τράβηξε τον
δρόμο του.Μάλιστα, πριν από τρεις εβδομάδες η πρώην Σταρ Ελλάς μετακόμισε από το σπίτι που είχαν νοικιάσει
στα νότια προάστια, αφήνοντας πίσω
της το παρελθόν και κοιτάζοντας δυναμικά προς το μέλλον.
Εκεί, όπου σίγουρα την περιμένουν
τα καλύτερα!

Μάλλον δεν πείστηκε για τις στιλιστικές ικανότητες
της νικήτριας του «My Style Rocks 2», Φωτεινής
Τράκα, κι έτσι η Κατερίνα Καινούριου δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την άποψή της ότι το
ντύσιμο της Φωτεινής παραπέμπει σε… καρναβάλι.
Και όπως ήταν επόμενο, η εστεμμένη πλέον βασίλισσα του στιλ και κάτοχος των 30.000 ευρώ που
αντιστοιχούν στο έπαθλο που κέρδισε από το σόου
μόδας, δεν θα μπορούσε να μη δώσει τη δική της
απάντηση μέσω του λογαριασμού της στο
Instagram.
«Μέσα από την εκπομπή της έχει δείξει πως δεν κατανοεί θέματα ακόμη πιο σημαντικά. Αυτό που είπε για
μένα θα με πειράξει; Αναμενόμενη άποψη ανθρώπου
που τόσα ξέρει τόσα λέει», έγραψε σχετικά όταν κάποιος από τους ακόλουθούς της τής ανέφερε τα λεγόμενα της Καινούριου.
Μια νέα «φιλία» γεννιέται…!

Οι «λούγκρες», ο Κρητίκαρος και η… Τατιάνα!
νωσης στον τομέα της αρμοδιότητάς του, φαίνεται ότι στενοχωρήθηκε τόσο πολύ που είπε να πνίξει
τον καημό στο νυχτερινό κέντρο,

όπου τραγουδάει ο Σταμάτης
Κραουνάκης. Άλλο που δεν ήθελαν οι… οχτροί του Κρητίκαρου.
Τον είδαν να φουμάρει και τα σέρτικα σε κλειστό χώρο
μη καπνιζόντων και
άρχισε το ξυλίκι!
Πάλι καλά να λέει
ο Παυλάρας που
βρήκε «συνήγορο»
στο πρόσωπο του
Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος έσπευσε να τον υπερασπιστεί μέσω της εκπομπής του στο ραδιό-

φωνο, αποκαλώντας «λούγκρες» όλους τους ζηλιάρηδες που κατηγόρησαν όπως είπε τον Κρητίκαρο,
μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να τον έχουν(!).
Έστω κι έτσι όμως, η Τατιάνα
έμεινε με την απορία. «Τι είναι λούγκρα;» αναφώνησε έκπληκτη αλλά
μάλλον ακιζόμενη!!! Στο κάτω-κάτω, γι’ αυτό υπάρχουν τα λεξικά,
γι’ αυτό υπάρχει το κοντρόλ που θα
μπορούσε να γκουγκλάρει την άγνωστη λέξη και να της την ψιθυρίσει ο αρχισυντάκτης στο αυτί. Αφήστε που αποκλείεται να μην ήξερε να της το εξηγήσει κάποιος α-

πό τους συνεργάτες της στο πάνελ
της εκπομπής της.
Αλλά καλά τα λέει η λαϊκή σοφία για τα παλικάρια που γίνονται
μαλλιά κουβάρια. Αν τώρα δεν το
ξέρει ούτε αυτό η «Τάτη», τότε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά…
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• ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΝΗ: Μετά από δεκαετίες καριέρας η αγαπημένη ηθοποιός εξομολογείται στην «Α»
ότι συνεχίζει να έχει τρακ και πως γι’ αυτήν το θέατρο είναι ψυχανάλυση!
Την καμαρώσαμε ως Σπεράντζα Βρανά και στη συνέχεια ως… Τόνι Σφήνο,
στο δημοφιλές σόου του
ANT1 «Your Face Sounds
Familiar», που πραγματοποίησε πρεμιέρα πρόσφατα. Όμορφη όπως πάντα,
λαμπερή, με διάχυτη αγάπη γι’ αυτό που κάνει. Σε όποια σκηνή κι αν βρίσκεται, δίνει πάντοτε τον καλύτερο εαυτό της. Η ηθοποιός Ελένη Φιλίνη, με άπειρες σημαντικές συνεργασίες και ανεξάντλητο
πάθος για ζωή, συνεχίζει
ακάθεκτη στο αντικείμενο
που κάνει την ψυχή της να
πανηγυρίζει. Εκεί όπου, όπως η ίδια δηλώνει, «είναι
το μόνο πράγμα στο οποίο
δείχνω απίστευτη υπομονή, αφού οπουδήποτε αλλού δεν έχω σχεδόν καθόλου». Και η συζήτησή μας
ξεκινά…
Συνέντευξη στη Βίκυ Καλοφωτιά
• Τι ήταν αυτό που σας έκανε
να πείτε το «ναι» στη συμμετοχή
σας στο φετινό «Your Face
Sounds Familiar»;
«Ήταν ένα παιχνίδι που το παρακολουθούσα και μου άρεσε πολύ, πριν
ακόμη δεχτώ τη συγκεκριμένη πρόταση. Βέβαια, στην αρχή, πίστεψα ότι
με πήραν για μέλος της κριτικής επιτροπής, αλλά μετά το σκέφτηκα διαφορετικά οπότε προχώρησα. Όλη αυτή η διαδικασία τού να μεταμφιέζεσαι
κάθε εβδομάδα σε ένα άλλο πρόσωπο, εκτός του ότι έχει πάρα πολλή
κούραση, ταυτόχρονα είναι για εμένα
και μια πρόκληση! Μάλιστα, στην εμφάνισή μου ως Σπεράντζα Βρανά είχα
και τρακ, λες και ήμουν μαθήτρια! Ωστόσο, εγώ δεν μπήκα στο παιχνίδι
για να διεκδικήσω κάτι παραπάνω,
ούτε έχω να αποδείξω το οτιδήποτε,
αφού την καριέρα μου την έχω κάνει.
Μπήκα για να περάσω καλά και αισθάνομαι πολύ τυχερή γιατί όλη η ομάδα είναι πραγματικά εξαιρετική!»
• Με τη δική σας πορεία, πώς
νιώθετε που στέκεστε μπροστά
σε μια κριτική επιτροπή μετά από κάθε εμφάνισή σας;

Ανδριανός, Φυσσούν, Βουτσάς, Μουστάκας, Δαδινόπουλος, Κωνσταντίνου, Ρουσσέα, Μόρτζος και πολλοί
άλλοι. Φυσικά δεν θα ξεχάσω ποτέ
τον πρώτο μου ρόλο όταν ήμουν ακόμη κοριτσάκι στη δραματική σχολή
και έπαιξα στις “Εκκλησιάζουσες” δίπλα στον Ντίνο Ηλιόπουλο. Ήταν άνθρωπος άλλου επιπέδου, τον πατούσες και σου έλεγε… συγγνώμη! Όλοι
τους τόσο ξεχωριστοί, και είναι μεγάλη απώλεια για το θέατρο όσοι από
αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή. Απώλεια που δεν αναπληρώνεται…»

«Χωρίς φθόνο
δεν υπάρχεις»
«Η δουλειά η δική μας πάντα υπόκειται σε κριτική, είτε αυτή είναι θετική,
είτε είναι αρνητική. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Πάντα υπάρχουν
και αρνητικά σχόλια, δεν γίνεται να
μην υπάρχουν, αλλιώς αυτό σημαίνει
ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι αυτό που

λέμε, χωρίς φθόνο δεν υπάρχεις. Γιατί ακόμη και ο φθόνος δείχνει ότι κάποιους τους… πονάς πολύ» (γέλιο).
• Ποια ξεχωρίζετε από τις συνεργασίες σας μέχρι σήμερα;
«Σίγουρα είναι πάρα πολλοί οι ρόλοι

που έχω αγαπήσει, και έχω συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, με σπάνιο ταλέντο και ευγένεια,
όπως οι: Πιατάς, Παπαγιαννόπουλος,
Ρηγόπουλος, Τσιβιλίκας,
Πάρλας, Ρίζος,
Γεωργίτσης,

«Αγάπησε, άραγε, ποτέ κανείς
πραγματικά αυτή τη χώρα;»
Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν θα έκανα κάτι, που θα ήταν κατά της πατρίδας μου». Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση και γενικότερα οι πολιτικοί σήμερα πράττουν κάτι αντίστοιχο;
«Για ένα πράγμα αναρωτιέμαι: “Αγάπησε άραγε ποτέ κανείς πραγματικά
αυτήν τη χώρα; Τόσοι θυσιάστηκαν για να απελευθερωθούμε. Τελικά απελευθερωθήκαμε; Μήπως κοροϊδευόμαστε;” Θυμάμαι ότι αυτά που συνέβησαν μετά την είσοδό μας στο μνημόνιο, τα είχα διαβάσει παλαιότερα σε ένα βιβλίο ενός πράκτορα της CIA, του Τζον Πέρκινς. Άρα, αφού τα γνώριζα εγώ, μια… άσχετη, είναι δυνατό να μη γνωρίζουν οι
κυβερνήσεις; Πόσο δούλεμα πρέπει να εξακολουθούμε να τρώμε από αυτούς; Εγώ θα ήθελα έναν ηγέτη να βγει και να μιλήσει με ειλικρίνεια, γνωρίζω όμως ότι κάτι τέτοιο ανήκει στη σφαίρα του φανταστικού γιατί όλοι κοιτάζουν την πάρτη τους…»

• Πώς και δεν έχετε αποκτήσει
έως αυτήν τη στιγμή το δικό σας
θέατρο;
«Επειδή ποτέ δεν θέλησα να μπω σε
αυτό το “παιχνίδι”. Είναι άλλη η δουλειά του επιχειρηματία και άλλη του
καλλιτέχνη, και είναι δύσκολο να επενδύσει σε αυτό το πόστο ο καλλιτέχνης, αν δεν έχει άλλους ανθρώπους
από πίσω. Εγώ αγαπώ αυτό που κάνω
και μέσω των ρόλων ταξιδεύω. Για εμένα το θέατρο είναι εσωτερική ανάγκη και ψυχανάλυση».
• Ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχετε κάνει για έναν έρωτα;
«Όταν είσαι ερωτευμένος, όλα όσα
κάνεις είναι φυσιολογικά. Τίποτα δεν
είναι υπερβολή, και κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Αν δεν τα κάνεις,
είτε εσύ, είτε ο άλλος, τότε αυτό δεν
είναι έρωτας».
• Τι είναι αυτό που σας δίνει
δύναμη για να σηκωθείτε, κάθε
φορά που λυγίζετε;
«Η ίδια η φύση μου. Έτσι γεννήθηκα. Ίσως οφείλεται στο ότι ψαχνόμουν από παιδί, και σίγουρα όταν έχεις περάσει δυσκολίες από μικρός,
αυτό σε “ατσαλώνει”. Χάνεις ανθρώπους, χάνεις ό,τι αγαπάς, χάνεις τις
ρίζες σου, βλέπεις τον κύκλο της ζωής, οπότε δεν γίνεται να μην αναθεωρείς τα πάντα κάποια στιγμή. Εγώ έχω νιώσει την απώλεια από μικρή,
την έλλειψη του πατέρα που δεν τον
είχα σε όλη την παιδική ηλικία μου,
επειδή έπρεπε να φύγει για να δουλέψει στο εξωτερικό».
• Ποια είναι τα μελλοντικά επαγγελματικά σας σχέδια;
«Τώρα θα αφοσιωθώ στο “YFSF” μέχρι το Πάσχα, μετά θέλω να μελοποιήσω κάποια ποιήματά μου και αργότερα να εκδώσω την ποιητική μου
συλλογή».
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Δίνοντας τόπο στην οργή, ο
Γιώργος Παπαδάκης ευχήθηκε μέσα από την εκπομπή του,
στην πρώην συνεργάτιδά του, Μπάγια Αντωνοπούλου –με την οποία
η συνεργασία είχε λήξει επεισοδιακά– καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα
της στην εκπομπή «Survivor Πανόραμα»: «Με χαρά βλέπω την επαγγελματική της εξέλιξη, όπως κάποτε έβλεπα και
τη δική μου. Την Μπάγια, χθες που έκανε πρεμιέρα στη δική της την εκπομπή
στον ΣΚΑΪ και της ευχόμαστε ολόψυχα
καλή επιτυχία!» Αυτό θα πει ανωτερότητα…
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«ΣΑΡΩΣΕ» ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ Τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση οι
υπεύθυνοι του τηλεοπτικού ΣΚΑΪ, καθώς το κοινό υποδέχτηκε ιδιαίτερα θερμά το «Ράδιο
Αρβύλα» με παρουσιαστή τον Αντώνη Κανάκη, στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, κατά την ώρα μετάδοσης (23:45-01:44) η εκπομπή στο σύνολο του κοινού είχε ποσοστό 33% και στις ηλικίες 18-54 το ποσοστό ανήλθε στο 34%. Στις γυναίκες ηλικίας 18-24 η εκπομπή έφτασε στο 50%, στην ηλικιακή
κατηγορία 25-44, στο 39% και στους άνδρες 25-44 το μερίδιο άγγιξε το 34%.

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

άντοτε –μα πάντοτε– χαιρόμαστε ιδιαίτερα να γινόμαστε μάρτυρες εικόνων και δηλώσεων έρωτα
και αγάπης, έστω κι αν οι αγωνίες και τα όσα
συμβαίνουν καθημερινά, δεν μας αφήνουν και πολλά
περιθώρια να ασχοληθούμε περισσότερο από όσο θα
θέλαμε με τέτοια θέματα.
Μια τέτοια έκρηξη αγάπης με τη μορφή δημόσιας εξομολόγησης και μάλιστα δια στόματος του υποψήφιου δημάρχου
Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρακολουθήσαμε πρόσφατα στην εκπομπή «The 2night show» με παρουσιαστή τον
Γρηγόρη Αρναούτογλου.
Φυσικά, αποδέκτης της εν λόγω κατάθεσης ψυχής ήταν η
σύζυγος του πολιτικού, Σία Κοσιώνη, με την οποία νιώθει
ακόμη περισσότερο ερωτευμένος
μετά τη γέννηση
του μικρού γιου
τους, με το όνομα
Δήμος.
«Η Σία είναι ο
πιο αυστηρός κριτής μου αλλά ταυτόχρονα και ο άνθρωπος που με
στηρίζει όσο κανείς
άλλος.
Νιώθω πολύ τυχερός που υπάρχει στη ζωή μου», ήταν κάποια
από τα λόγια του Κ. Μπακογιάννη, ο οποίος δεν δίστασε να
παραδεχθεί ότι το να γνωρίσει τη σύζυγό του ήταν για εκείνον ό,τι καλύτερο του έχει συμβεί.
Όταν ζει κανείς τέτοια αγάπη, πάει περίπατο και η δημοσιογραφία και η πολιτική…

Π

Ερωτευμένος
περιφερειάρχης!



«Θα μείνω στην τηλεόραση», φέρεται να απάντησε ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, στην πρόταση που δέχτηκε από τον πρόεδρο
της Ν.Δ., Κυριάκο Μητσοτάκη, να
είναι υποψήφιος του κόμματος στη
Β΄ Πειραιά αλλά στο ευρωψηφοδέλτιο, όπως αρχικά είχε συζητηθεί μεταξύ τους. Ευχόμαστε να μην το μετανιώσετε, κύριε Αυτιά μας…



Νέες ισορροπίες διαμορφώνονται στον ευρύτερο τομέα της ενημέρωσης στην ΕΡΤ, μετά την απομάκρυνση της προηγούμενης διοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
Παναγιώτης Τσούτσιας, ο Γιάννης
Σμυρλάκης, ο Νίκος Μερτζάνης
και ο Μπάμπης Παπαδάκης τοποθετούνται αντίστοιχα στη θέση του γενικού διευθυντή Ραδιοφωνίας, του
γενικού διευθυντή Ενημέρωσης, του
εντεταλμένου σύμβουλου Ενημέρωσης και του συντονιστή όλων των
Μέσων της ΕΡΤ.

Η on air εξομολόγηση της Σταμάτη ότι ζήλευε την
Τσιμτσιλή
Θέλει κότσια για να παραδεχτεί κανείς ότι απομακρύνθηκε από κάποιον που εκτιμούσε, μόνο και μόνο επειδή… τον ζήλευε.
Αυτό απέδειξε η Σάσα Σταμάτη, που βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή της Σταματίνας
Τσιμτσιλή «Happy Day», και ενώ εικάζουμε ότι η ψυχολογία της δεν είναι και στα καλύτερά
της -λόγω της πρόσφατης λήξης της δικής της εκπομπής- ωστόσο δεν δίστασε να κάνει την
αυτοκριτική της ενώπιον όλων μας.
«Δεν είχαμε πάντα πολύ καλή σχέση μεταξύ μας, γιατί εγώ παλαιότερα σε ζήλευα λόγω της επιτυχίας σου. Εσύ προχωρούσες ενώ εγώ όχι, και τότε δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», δήλωσε με θάρρος η ξανθιά παρουσιάστρια. «Αμαρτία» εξομολογουμένη, ουκ έστιν αμαρτία…
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΑΔΕΙΩΝ Η παράταση καταβολής των δόσεων του τιμήματος για κάθε τηλεοπτική άδεια αποφασίστηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
και έτσι η κάθε δόση θα καταβάλλεται μέχρι τις 15 Μαΐου κάθε έτους. Η παράταση κρίθηκε εύλογη,
καθώς ο διαγωνισμός για την αδειοδότηση των σταθμών ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και η πρώτη δόση καταβλήθηκε από τους αδειοδοτημένους σταθμούς μόλις πριν από 3 μήνες. Υπέρ της παράτασης έγειρε η πλάστιγγα και λόγω της αναγνώρισης των αυξημένων υποχρεώσεων και επενδύσεων στην παραγωγή πρωτότυπου ποιοτικού και ανταγωνιστικού προγράμματος.
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Πρώτο έκοψε το νήμα της τηλεθέασης το «Your Face Sounds
Familiar» του ΑΝΤ1 έναντι του μέχρι
πρότινος φαβορί «Survivor 3». Η
Μαρία Μπεκατώρου και η ομάδα
της κατάφεραν όχι μόνο να κλέψουν
τη συνολική πρωτιά, αλλά το «Your
Face Sounds Familiar» να παραμείνει πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, περνώντας έτσι μπροστά
σε γενικό και νεανικό κοινό.


ι ενώ όλα
ήταν σχεδόν έτοιμα για να
βγει στον τηλεοπτικό αέρα του
Alpha η πολυαναμενόμενη εκπομπή με παρουσιαστή τον Αντώνη Ρέμο, όπως
φαίνεται τα σχέδια ναυάγησαν στο… παρά ένα.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Α», ο τραγουδιστής είχε μάλιστα προσεγγίσει με δική του πρωτοβουλία
σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως τη Μαρινέλλα, τον Πασχάλη
Τερζή, τον Γιάννη Πάριο και τη Χαρούλα Αλεξίου, τους οποίους θα φιλοξενούσε στο στούντιο σε διαφορετικά επεισόδια, κάνοντας ένα αφιέρωμα στην καλλιτεχνική τους διαδρομή,
ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής το κοινό θα είχε την ευκαιρία να τους ακούσει να τραγουδούν παρέα με τον οικοδεσπότη.
Ωστόσο, το πολλά υποσχόμενο concept που αναμένετο να αποτελέσει την έκπληξη της φετινής σεζόν, δεν κατέστη εφικτό να
υλοποιηθεί, καθώς οι εμπνευστές του υπολόγιζαν… χωρίς τον

Κ

ξενοδόχο ή αλλιώς τις αλλαγές
που επέφερε η επιχειρηματική σύμπραξη του Star
με τον Alpha. Όπως αναφέρουν οι
παραπάνω πηγές, ο μεγαλομέτοχος του Alpha, Δημήτρης Κοντομηνάς, ήταν εξαρχής απόλυτα σύμφωνος στο να δοθεί το
«πράσινο φως» στο πρωτότυπο εγχείρημα, αλλά η πλευρά Βαρδινογιάννη στο Star δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της λόγω του
αυξημένου κόστους που θα απαιτείτο για να βγει στον αέρα. Σημειώνεται ότι ο Αντ. Ρέμος ζητούσε δεύτερη υπερσύγχρονη
κονσόλα ήχου και ζωντανή ορχήστρα στο πλατό, κάτι που τουλάχιστον σε αυτήν τη χρονική στιγμή δεν τίθεται καν προς συζήτηση λόγω περιορισμένου οικονομικού budget.
Ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα να αποδειχθεί πιο πρόσφορο το έδαφος για το τηλεοπτικό ντεμπούτο του αγαπημένου
τραγουδιστή ως παρουσιαστή. Όπως και να έχει, η «A» θα σας
κρατά ενήμερους…

Γιατί «παγώνει» η εκπομπή
του Ρέμου στον Alpha

Καιρός για… Βουλή!
Τα ονόματα δύο παρουσιαστών μετεωρολογικών δελτίων ακούγεται ότι
θα θέσουν υποψηφιότητα για τη Βουλή και την Ευρωβουλή αντίστοιχα.
Ο ένας είναι ο Γιάννης Καλλιάνος –που θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ και
πλέον αποχωρεί από το Open, όπου παρουσίαζε το δελτίο καιρού– και ο έτερος –υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ ως ευρωβουλευτής– θα είναι ο Σάκης Αρναούτογλου, παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων στην ΕΡΤ, η οποία θα
κληθεί να αποφασίσει αν θα συνεχιστεί ή όχι η συνεργασία μαζί του, όταν
ανακοινωθεί επίσημα η υποψηφιότητά του. Για να δούμε αν τελικά θα κάνει «ηλιοφάνεια» στα ψηφοδέλτια με τα ονόματα και των δυο τους. Και αναφορικά με το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά κυρίως μετά, στην πράξη…

Επίσημα ανήκει πλέον ο διακεκριμένος μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού «Star», από την
περασμένη Τρίτη 5 Φεβρουαρίου.
Με τηλεοπτική εμπειρία 30 χρόνων
στην παρουσίαση του καιρού –τον
θυμόμαστε να μας μεταφέρει από το
«Mega» τα μετεωρολογικά νέα– επιστρέφει μέσα από το Κεντρικό Δελτίο
Ειδήσεων του Star, με σκοπό να ενημερώνει το κοινό για κάθε αλλαγή
των καιρικών συνθηκών στην Ελλάδα και τον κόσμο.



Ρεκόρ τηλεθέασης απέσπασε η
νέα σειρά της ΕΡΤ, «Η ζωή εν
τάφω», κατά τη διάρκεια της προβολής του πρώτου επεισοδίου της. Όπως έδειξαν
οι μετρήσεις,
1.026.325
τηλεθεατές –
για τουλάχιστον ένα λεπτό– παρακολούθησαν την πολυαναμενόμενη
πρεμιέρα του αριστουργήματος του
Στρατή Μυριβήλη, από τις 22:00 έως τις 22:54(!).



Σε νέα ώρα προβολής μεταφέρθηκε προ ημερών το γνωστό
ριάλιτι αγάπης «Power of Love»,
και σύμφωνα με την αλλαγή θα αρχίζει όταν το ρολόι δείχνει 15:00 από
Δευτέρα έως Παρασκευή, και την Κυριακή το ραντεβού με το τηλεοπτικό
κοινό θα πραγματοποιείται στις
14:40, στο πλαίσιο του Gala.
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Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ:
• Σελ. 25-27

ΣΟΚ από
την UEFA για
το ελληνικό
ποδόσφαιρο

Ξενοδοχείο
«Νότια
Μακεδονία
Palace»

• Σελ. 14

Το ντέρμπι θα
κριθεί από
τους παίκτες «ΜΑΤατζήδες»

Είχαμε δεν είχαμε, μας προέκυψε «υπόθεση Γκαζόζα» και στο σκοπιανό
ζήτημα. ΟΚ, το ξεπούλημα της Μακεδονίας από τον Τσίπρα δεν είναι
για τέτοιους παραλληλισμούς, αλλά τι άλλο μπορείς να γράψεις
για την κωλοτούμπα των οπαδών του ΠΑΟΚ; ▶ ΣΕΛ. 15

Ιβάν – Μαρινάκης

Βελούδινο διαζύγιο;
Κάθε άλλο…
• Διαζύγιο όχι βελούδινο, αλλά από… σμυριδόπανο θα είναι
του Ιβάν με τον Βαγγέλη, αφού ο Ρωσοπόντιος επιχειρηματίας
δεν κράτησε τον λόγο του και δεν σεβάστηκε τη χειραψία του

ΣΕΛ.
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