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ι τελευταίες δύο ημέρες κοινοβουλευτικής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση αποτέλεσαν ακόμη μία απόδειξη ότι το κυβερνών κόμμα φοράει κατά το δοκούν τη μεταρρυθμιστική μάσκα του, προκειμένου να κρύψει τους θεατρινισμούς και τη λογική «άρτος και θεάματα» που ακολουθεί σχεδόν από
την πρώτη μέρα που σκαρφάλωσε στην εξουσία.
Δεν είναι μόνο οι τέσσερις ΣΥΡΙΖΑϊκές προτάσεις (σ.σ. ανάμεσά τους και αυτή που προέβλεπε την απευθείας εκλογή
Προέδρου Δημοκρατίας από τον λαό) που δεν υπερψηφίστηκαν από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Δεν είναι καν το αλαλούμ που επικράτησε με τις απανωτές καταμετρήσεις μέχρι να σχηματιστεί η οριακή πλειοψηφία των 151 βουλευτών που
ψήφισαν υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 3 του Συντάγματος για τη θρησκευτική ουδετερότητα.
Είναι κυρίως η νηπιακής έμπνευσης επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να επιδιώξει να στριμώξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη
χρησιμοποιώντας ως «όχημα» τον Προκόπη Παυλόπουλο.
Εντελώς άκαιρα, δεδομένου ότι η διαδικασία προεδρικής εκλογής προβλέπεται για τον Φεβρουάριο του 2020 –δηλαδή
ακριβώς έναν χρόνο από σήμερα–, ο πρωθυπουργός επέμενε
να ζητά από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να του «υποσχεθεί» αν θα ψηφίσει για ΠτΔ τον «καραμανλικό» άλλοτε
«γαλάζιο» υπουργό.
Γιατί άραγε; Και γιατί τελικά θα έπρεπε να είναι υπέρ της επανεκλογής Παυλόπουλου η Ν.Δ.; Για όσους έχουν ασθενή
μνήμη, να θυμίσουμε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει εξηγήσει
πεντακάθαρα την άποψή του για τον εκλεγέντα τελικά ΠτΔ ήδη από το 2015, λέγοντας ότι «δεν αντιστάθηκε στις “σειρήνες” του πελατειακού κράτους, χειρίστηκε με ανεπάρκεια μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας μας, τον Δεκέμβριο
του 2008, και τέλος δεν εκφράζει τη θέση της Ελλάδας στη ενωμένη Ευρώπη με τον τρόπο που εγώ θα επιθυμούσα». Και πώς να την
εκφράσει την ελληνική θέση, όταν και στα σοβαρότερα εθνικά θέματα ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας μοιάζει να λειτουργεί –συνταγματικά μεν νομότυπα, πολιτικά όμως ανάρμοστα– ως θεματοφύλακας της κυβέρνησης;
Δεν είχε περάσει δα και τόσο καιρός από τον Ιούνιο του 2018 όταν ο αρχηγός της Ν.Δ. συνάντησε τον Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο ζητώντας του να παρέμβει ώστε η Συμφωνία των Πρεσπών να έρθει προς συζήτηση
στη Βουλή πριν την υπογράψει ο Αλέξης Τσίπρας. Ούτε αυτό όμως έκανε ο ΠτΔ, με το πρόσχημα ότι είναι δεμένα τα χέρια
του. Σε αντίθεση προφανώς με το στόμα του πρωθυπουργού, που δεν είναι καθόλου «φιμωμένο» όταν εκτοξεύει στη Βουλή
απίστευτα fake news του τύπου ότι η Ν.Δ. και το Κίνημα Αλλαγής έχουν μυστικά συμφωνήσει να «ρίξουν» τον Προκόπη
Παυλόπουλο, στηρίζοντας από κοινού την υποψηφιότητα ενός κεντροαριστερού στελέχους, όπως λ.χ. ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Σε κάθε περίπτωση την ανεπάρκεια ή μη του Προκόπη Παυλόπουλου για το υπέρτατο πολιτειακό αξίωμα θα το κρίνει
η Ιστορία. Όπως θα κρίνει και τη χαμένη ευκαιρία που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπατάλησε σκεπτόμενος μικροκομματικά, να
κάνει μία βαθιά μεταρρύθμιση αλλάζοντας προς το καλύτερο τον καταστατικό χάρτη της χώρας. Προτείνοντας αλλαγές που
να οδηγούν σε ένα σύνταγμα σύγχρονο, δίχως ιδεοληψίες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με συνταγματική πρόβλεψη για την
αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, με μία θαρραλέα κατάργηση της επιλογής της κεφαλής της Δικαιοσύνης από την πολιτική εξουσία.
Ψιλά γράμματα για τη μυωπική κυβερνώσα Αριστερά…

Ο

Μετρήθηκαν
και βρέθηκαν…
μυωπικοί
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• Αμφίβολης αποτελεσματικότητας η συμφωνία κυβέρνησης
- τραπεζιτών για τον «διάδοχο» του νόμου Κατσέλη που υπόσχεται να
προστατέψει(;) την α΄ κατοικία των «κόκκινων» δανειοληπτών

Κανένα σπίτι
στα χέρια…
ιδιοκτήτη;
Μπορεί ο φετινός Φλεβάρης να μην είναι δίσεκτος αλλά πόρρω απέχει από το να αποδειχτεί γρουσούζικος για την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να «φτιασιδώσει» ένα
φαινομενικά φιλολαϊκό πλαίσιο που θα αντικαταστήσει τον θνήσκοντα νόμο Κατσέλη,
αποτρέποντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο ενός τραπεζικού Τιτανικού λόγω «κόκκινων» δανείων.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

ο βράδυ της Πέμπτης
προς Παρασκευή «έσκασε» η διαρροή της
πληροφορίας ότι η κυβέρνηση συμφώνησε
τελικά με τους εκπροσώπους των
τραπεζών στο νέο νομοθετικό καθεστώς που θα έρθει να αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη (σ.σ. εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου) και θα
αφορά την προστασία της πρώτης
κατοικίας.
Αρχικός στόχος, πριν οι δύο
πλευρές κάτσουν στο τραπέζι, ήταν
να γεφυρωθεί το αρχικό χάσμα που
υφίστατο αναφορικά με το ύψος της
αντικειμενικής αξίας των ακινήτων
που έμπαιναν κάτω από την προστατευτική ομπρέλα του νόμου, αλλά και σε σχέση με το ύψος του υπόλοιπου του δανείου μέχρι του οποίου οι δανειολήπτες θα μπορούν
να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Τα κριτήρια
Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, επίσημες ανακοινώσεις δεν υπήρχαν, αλλά σύμφωνα
με όλες τις επιβεβαιωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες ως βασικά κριτήρια υπαγωγής στον διάδοχο του νόμου Κατσέλη είχαν
συμφωνηθεί: α) Αντικειμενική αξία
ακινήτου έως €250.000, β) υπόλοιπο δανείου έως €130.000, γ) οικογενειακό εισόδημα έως €30.000.
Ειδικότερα για τα εισοδηματικά

κριτήρια, αυτά διαμορφώνονται για
άγαμους στα €12.500, στα
€21.000 για ζευγάρι, αυξανόμενα
κατά €5.000 για κάθε παιδί.
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι
στη νέα ρύθμιση υπάρχει μέριμνα
προστασίας και των επαγγελματικών δανείων που χορηγήθηκαν με
ενέχυρο την πρώτη κατοικία του
δανειολήπτη, ενώ η δόση όσων υπάγονται στη ρύθμιση θα επιδοτείται σε ποσοστό 33% για όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά
κριτήρια, ενώ το συνολικό ποσό
της δημόσιας δαπάνης θα φτάνει

στα 200 εκατ. ευρώ.
Το κούρεμα, τέλος, του υπόλοιπου ποσού του δανείου θα επέρχεται όταν η αξία υπερβαίνει το 120%
της αξίας του ακινήτου.

Ρύθμιση αμφίβολης
αποτελεσματικότητας
Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά του
deal κυβέρνησης-τραπεζιτών, η
κοινή πρόταση αναμένεται να διαβιβαστεί στους εποπτικούς θεσμούς
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προκειμένου να ακολουθήσει –εφόσον πάρει το ΟΚ– η νομο-

σοι ορέγονταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρούσε σε έναν
δομικό ανασχηματισμό, ο οποίος θα έστελνε μήνυμα-κάλεσμα
στην ευρύτερη Κεντροαριστερά, έμειναν με την… όρεξη στο χέρι –ή
για να είμαστε ακριβέστεροι– αρκέστηκαν στην (παλαιο)ΠΑΣΟΚική
«γαρνιτούρα» τής μίνι αναδόμησης.
Συγκεκριμένα, το νέο σχήμα περιλαμβάνει δύο «παιδιά» του πάλαι ποτέ κραταιού Κινήματος: τον Θάνο Μωραΐτη, που
το 2000 εξελέγη γραμματέας της νεολαίας ΠΑΣΟΚ και από χθες το μεσημέρι χρίστηκε υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τον Άγγελο Τόλκα, τον
νέο υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής που τον Αύγουστο του 2011 είχε ορκιστεί υφυπουργός Επικρατείας
στην τότε κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
Κατά τα λοιπά, οι παρακολουθούντες από κοντά τα τεκταινόμενα στο κυβερνητικό στρατόπεδο ήξεραν ότι οι εκπλήξεις θα ήταν εξ αντικειμένου περιορισμένες, μιας και
αυτό που προείχε ήταν η αντικατάσταση των θέσεων που
άφησαν κενές οι αυτοδιοικητικές υποψηφιότητες του Νά-

Ό

θετική διαδικασία και αυτή με τη
σειρά της να ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του τρέχοντος μήνα.
Αναφορικά, όμως, με την ταμπακιέρα, πολλοί από τους αναλυτές που γνωρίζουν καλά τα θέματα
του νόμου Κατσέλη (όχι μόνο στην
οικονομική αλλά και στη νομική
διάστασή τους), διαφωνούν με την
κυβερνητική και ωραιοποιημένη
σε σημαντικό βαθμό παραφιλολογία. Μία παραφιλολογία που υποστηρίζει ότι τα νέα βασικά κριτήρια
του καθεστώτος που από 1ης Μαρτίου 2019 έρχεται να διαδεχτεί το
άρθρο 9 του νόμου 4346/2015 θα
διαμορφώσουν σχεδόν καθολική
προστασία για τους αγωνιούντες
δανειολήπτες, καθώς εκτιμάται ότι
περιλαμβάνει το 90% των «κόκκινων» δανείων πρώτης κατοικίας.
Λένε, για παράδειγμα, με νόημα
οι απαισιόδοξοι ότι η νέα ρύθμιση

σου Ηλιόπουλου (ως υποψηφίου για τον δήμο
Αθηναίων) και της Κατερίνας Νοτοπούλου
ως υποψήφιας δημάρχου Θεσσαλονίκης.
Έτσι στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υφυπουργός ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, ενώ στο υπουργείο Εσωτερικών Υφυπουργός με αρμοδιότητα Μακεδονίας-Θράκης ορίστηκε η
Ελευθερία Χατζηγεωργίου.
Μία προαναγγελθείσα εν πολλοίς αλλαγή σκυτάλης είχαμε και στο υπουργείο Εξωτερικών όπου ο Αλέξης Τσίπρας, αφού ολοκληρώθηκε
η Συμφωνία των Πρεσπών την οποία ήθελε να χειριστεί
προσωπικά, «ξεφορτώθηκε» το χαρτοφυλάκιο, αναβαθμίζοντας τον Γιώργο Κατρούγκαλο και βάζοντας δίπλα του
–ως αναπληρώτρια ΥΠ.ΕΞ. με αρμοδιότητα την Ευρωπαϊκή
Πολιτική– τη Σία Αναγνωστοπούλου.
Για την ιστορία απλώς να αναφέρουμε ότι η ορκωμοσία των νέων υπουργών θα γίνει τη Δευτέρα, μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα από το Μόναχο στο οποίο
βρίσκεται για τις εργασίες της 55ης Διάσκεψης για την
Ασφάλεια

ΠΑΣΟΚογενής
αναδόμηση
ανάγκης…

θα προσφέρει στην πράξη πολύ λιγότερη προστασία από αυτή που υπόσχεται στη θεωρία. Τον ίδιο ισχυρισμό ασπάζεται και η αντιπολίτευση που θεωρεί ότι την τελευταία τετραετία η κυβέρνηση Τσίπρα
παρατηρούσε νωχελικά το πρόβλημα να διογκώνεται, κατηγόρησε ως
φαντασιόπληκτους τους δημοσιογράφους για τα καμπανάκια Δραγασάκη περί επικινδυνότητας των
τραπεζών, και ότι σήμερα για να
μην αντιμετωπίσει σκηνές εξώσεων πολιτών από τα σπίτια τους αλά Ισπανικά που θα της κόστιζαν ένα εκλογικό Βατερλό, τρέχει να
κλείσει άρον-άρον ένα μείζον θέμα
με μία αμφίβολης αποτελεσματικότητας ρύθμιση.
Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία πήγε τις ανησυχίες της ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας διά στόματος του
αντιπροέδρου της Κωστή Χατζηδάκη ότι το διάδοχο σχήμα του
νόμου Κατσέλη συρρικνώνει αντί
να επεκτείνει την προστασία της
πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα, πάντα, με τα «γαλάζια» στελέχη, το νέο
νομοθετικό καθεστώς προβλέπει
μία σειρά από «κόφτες» που πετούν
εκτός ρύθμισης αρκετούς δανειολήπτες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που επικαλέστηκε ο Κ.
Χατζηδάκης, εξηγώντας ότι ένας άγαμος δανειολήπτης που έχει κατοικία αντικειμενικής αξίας €150.000,
αλλά ετήσιο εισόδημα €13.000,
δεν θα υπάγεται στη ρύθμιση.
Αν τελικά οι φόβοι της αντιπολίτευσης αποδειχτούν πραγματικοί,
η κυβερνητική πλειοψηφία θα πρέπει να υπερπηδήσει ακόμη έναν
σκόπελο καθώς από το προεκλογικό σύνθημα του 2015 «Κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη» θα αναγκαστεί
να υπερασπιστεί το «Κανένα σπίτι
στα χέρια… ιδιοκτήτη».
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• Με το μυαλό στη δύσκολη διαχείριση της… κληρονομιάς
που ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της η νυν διακυβέρνηση, θα πορευτεί προς
τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επιτελείς του

Με την ενδοσκόπηση των
δημοσκοπήσεων, ενόψει εκλογών, αλλά και τους απαραίτητους σχεδιασμούς
για το πώς θα γίνει η διαχείριση της διακεκαυμένης
κληρονομιάς που ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της η
νυν διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίζει τον βηματισμό της η Νέα Δημοκρατία το επόμενο χρονικό
διάστημα.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Η

Νέα Δημοκρατία
γνωρίζει ότι, όπως
είναι φυσικό, έχει
την υπεροχή στις
δημοσκοπήσεις και
στην οδό Πειραιώς εκτιμούν ότι η
υπεροχή του κόμματος απέναντι
στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη. Ιδιαίτερη βαρύτητα ρίχνει η Ν.Δ. στις
δημοσκοπήσεις που θα εμφανιστούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο,
που θα είναι πιο κοντά στις ενδεχόμενες εκλογές του Μαΐου.
Στο επιτελείο του Κυριάκου
Μητσοτάκη εκτιμούν ότι, αν και η
συσπείρωση του κόμματος βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, θα πρέπει
να υπάρξει κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης της συσπείρωσης
του εκλογικού κοινού της, με αμφίπλευρη διεύρυνσή της και από
τη δεξαμενή του Κέντρου και από
αυτήν της αποκαλούμενης δημοκρατικής Δεξιά.
Σε αυτήν, μάλιστα, την προσπάθεια δεν χωρούν αποκλεισμοί και
διαχωρισμοί μεταξύ νέων ή παλαιών στελεχών, μεταξύ έμπειρων
ή άπειρων «στρατιωτών» της παράταξης. «Δεν περισσεύει κανείς, ούτε στέλεχος ούτε μέλος», λένε χαρακτηριστικά στη Ν.Δ.

5 «μπανανόφλουδες»
η προίκα του ΣΥΡΙΖΑ
στη Νέα Δημοκρατία
Κοντά η αυτοδυναμία,
αλλά… προσοχή!
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρούν ότι μετά τα όσα έχουν γίνει επί της θητείας της
παρούσας κυβέρνησης (Συμφωνία των Πρεσπών, τραγωδία στο
Μάτι, τραγωδία στη Μάνδρα Αττικής, οικονομική καταστροφή μικρομεσαίων, διάλυση Πανεπιστημίων, υποβάθμιση Δημόσιας Παιδείας και Υγείας, κατάρρευση του
αισθήματος ασφάλειας του απλού
πολίτη κ.ά.) η αυτοδυναμία είναι
ένας στόχος επιτεύξιμος πιο πολύ από ποτέ.
Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει
εφησυχασμός αλλά εθνικό προσκλητήριο, ώστε να κερδίσει η
Ν.Δ. όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
κοινοβουλευτική δύναμη, προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια
ως κυβέρνηση να επουλώσει τις
πληγές που θα έχει αφήσει πίσω ο
Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του.

Η διαχείριση της
συμφωνίας των Πρεσπών
Μία από αυτές τις πληγές είναι σίγουρα η συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ και τα «βαφτίσια» των Σκοπίων

σε «Βόρεια Μακεδονία».
Παρ’ ότι η νυν κυβέρνηση είχε
η ίδια πολιτικό κόστος, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, από την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, την ίδια
στιγμή η τακτική της να κλείσει το
θέμα η ίδια, ακόμη και προεκλογικά, παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης, σημαίνει ότι μεταφέρει στην επόμενη κυβέρνηση το
βάρος της εφαρμογής μιας συμφωνίας που δεν περιορίζεται απλώς στην αλλαγή των πινακίδων
στα σύνορα, αλλά περιλαμβάνει
και τον αγώνα δρόμου για να κατοχυρωθεί η ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» erga omnes, τα ζητήματα
της κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών ονομασιών προϊόντων, αλλά και την
πραγματική αντιμετώπιση των όποιων αλυτρωτικών τάσεων εμφανιστών.
Και εδώ μένει να αποδειχθεί
στην πράξη τι περιθώρια ελιγμών
θα έχει η Νέα Δημοκρατία, ούσα
κυβέρνηση, να αλλάξει προς το εθνικά συμφερότερο μία ήδη υπογεγραμμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη συμφωνία.

Η «καυτή πατάτα»
της ΔΕΗ

Τα «κόκκινα δάνεια» και
το μέλλον των τραπεζών

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση Τσίπρα, παρ’ ότι προσπαθεί να πείσει ότι είναι πετυχημένη ως προς
το πεδίο της οικονομίας, ετοιμάζεται να μεταφέρει πολύ μεγάλες εκκρεμότητες στην επόμενη κυβέρνηση.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η
υπόθεση της ΔΕΗ.
Το γεγονός ότι κατέστη άκαρπος ο διαγωνισμός για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων,
ένα κρίσιμο βήμα που περιλαμβάνεται στα βασικά προαπαιτούμενα για τα οποία έχει δεσμευτεί
η χώρα μας έναντι των Ευρωπαίων εταίρων μας, σημαίνει ότι ουσιαστικά μια κρίσιμη «ωρολογιακή βόμβα» για την οικονομία απλώς μεταφέρεται στην επόμενη
κυβέρνηση, που από πολύ χειρότερη αφετηρία θα πρέπει να
χειριστεί ένα ζήτημα που συνδυάζει την επιβίωση μιας πολύ
μεγάλης επιχείρησης, το μέλλον
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
αλλά και την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρύτερο ευρωπαϊκό
πλαίσιο.

Με έναν επικίνδυνο χάρτινο πύργο που αν κουνηθεί ένα τραπουλόχαρτο θα πέσει όλο το οικοδόμημα μοιάζει, εξάλλου, και το θέμα
των πλειστηριασμών και των «κόκκινων» δανείων θα «παραδώσει»
στη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου
να έχει στρέψει το βλέμμα του στην
επίτευξη μίας συμφωνίας με τις
τράπεζες και τους Ευρωπαίους εταίρους που θα του επιτρέπει να
λέει ότι «προστατεύει την πρώτη κατοικία» (σ.σ. σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά αλλά και τα επιχειρηματικά δάνεια που περιλαμβάνουν την
υποθήκευση της πρώτης κατοικίας), αλλά δεν κάνει το ίδιο με το
συνολικότερο πρόβλημα των
«κόκκινων» δανείων.
Γιατί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των
ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι συνολικότερο, αφορά το σύνολο του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και η λύση
του απαιτεί πολιτική αποφασιστικότητα για την εφαρμογή του. Ιδίως όταν θα χρειαστεί με τον έναν

Η συζήτηση που ΔΕΝ έγινε
για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξαρχής εξαγγείλει ότι ήθελε Συνταγματική Αναθεώρηση. Με έναν τρόπο,
ήταν και ένα ώριμο αίτημα. Όμως, παρ’ ότι η σχετική συζήτηση ανακοινώθηκε ως μεγάλη συζήτηση με την κοινωνία, στο τέλος είχαμε μια έντονα κομματική διεργασία, σε μια
διαδικασία σχεδόν εξπρές, χωρίς προσπάθεια διαμόρφωσης συναίνεσης γύρω από τις υπό αναθεώρηση διατάξεις.
Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να χειριστεί μια αναθεωρητική διαδικασία, που άλλοι σχεδίασαν και με άλλες προτεραιότητες, και σίγουρα όχι με τη λογική του διακομματικού και συναινετικού διαλόγου που είναι η βάση μιας πετυχημένης αναθεώρησης.



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 16/17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

|5

Το παρασκήνιο του «κοψίματος»
Αυτιά από τα «γαλάζια»
ευρωψηφοδέλτια



ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΡΙΧΝΕΙ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΠΡΙΛΙΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ

ή τον άλλο τρόπο να αναλάβει και
το Δημόσιο την ευθύνη του ως
προς την εξασφάλιση της μεσοπρόθεσμης επιβίωσης και ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος,
ως αναγκαίας συνθήκης για την ανάπτυξη.
Όταν αναλάβει να εφαρμόσει
την όποια λύση η επόμενη κυβέρνηση, θα έχει χαθεί πολύτιμος
χρόνος, την ώρα που ούτως ή άλλως όποια λύση προκριθεί θα
χρειαστεί χρόνο για να εφαρμοστεί
πλήρως. Μόνο που κάθε καθυστέρηση στοιχίζει στην οικονομία,
γιατί παρατείνεται η περίοδος κατά
την οποία το τραπεζικό σύστημα
δεν ενισχύει πραγματικά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Και όλα αυτά τα κάνει την ώρα

που η Ελλάδα μπορεί να ασχολείται με τη ρύθμιση του υψηλότατου
δημόσιου χρέος, αλλά λίγα γίνονται για το τεράστιο πρόβλημα της
ολοένα και μεγαλύτερης διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους που, εάν δεν υπάρξει αντιμετώπιση και
κυρίως αναπτυξιακή δυναμική,
μπορεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη επισφάλεια της ελληνικής οικονομίας.

Αναδρομικά
και προσλήψεις
Δύο εκκρεμούντα –για την ώρα–
βασικά ζητήματα θα βρει μπροστά
του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εφόσον φυσικά βρεθεί εκείνος στον
πρωθυπουργικό θώκο.
Το πρώτο αφορά το ζήτημα των

αναδρομικών και του τρόπου με
τον οποίο η νυν κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έχει επιλέξει
μέσω αυτού του θέματος να δείξει
ότι κάνει «κοινωνική πολιτική», ακόμη και εάν αυτό σημαίνει ότι η
χώρα ξεφεύγει από τους δημοσιονομικούς της στόχους.
Το άλλο ζήτημα αφορά την πολιτική προσλήψεων με αρκετές χιλιάδες διορισμών που είτε έχουν
ήδη δρομολογηθεί, είτε πρόκειται
να δρομολογηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και που αντικειμενικά θα έχουν ένα σημαντικό οικονομικό κόστος.
Είναι προφανές ότι επειδή καμιά κυβέρνηση δεν θα θελήσει να
αντιστρέψει αποφάσεις για θέματα
όπως τα αναδρομικά και δεν θα
θελήσει να ακυρώσει δρομολογημένους διορισμούς, αυτό που θα
συμβεί, δεδομένων των εξοντωτικών πρωτογενών πλεονασμάτων
στα οποία δεσμεύτηκε η κυβέρνηση Τσίπρα, είναι η επόμενη κυβέρνηση να πρέπει να αναζητήσει
περικοπές σε άλλες εξίσου σημαντικές πλευρές των κοινωνικών
δαπανών.

Η… πόρτα που έφαγε ο Γιώργος Αυτιάς από την ηγεσία της Ν.Δ.
και η ακύρωση της συμμετοχής του στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο
των ευρωεκλογών έχουν τροφοδοτήσει πολλές και έντονες φήμες μέσα στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία τις τελευταίες ημέρες.
Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι ο γνωστός δημοσιογράφος
εμφανίζεται πολύ πικραμένος από την απόρριψη που εισέπραξε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κι αυτό διότι ο Γ. Αυτιάς είχε
ξεκινήσει κύκλο επαφών με την ηγεσία της Ν.Δ. εδώ και πολλούς
μήνες, συμφωνώντας –καταρχήν– με τον αρχηγό του κόμματος
στο να είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή.
Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ είχε καταλήξει σε αυτήν την προσωπική επιλογή του λίγα χρόνια πριν, αφού πρώτα είχε συζητήσει
το θέμα αναλυτικά με τη σύζυγο και τα παιδιά του.
«Ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην τηλεόραση και να μεταφέρει τη δραστηριότητά του στις Βρυξέλλες, όπου θα ανέπτυσσαν
παράλληλη δραστηριότητα –σπουδών και εργασίας– και τα παιδιά
του», ανέφερε χαρακτηριστικά πρώην στενός του συνεργάτης.
Σε κάθε περίπτωση ο Γ. Αυτιάς θεωρούσε την ευρω-υποψηφιότητά του με τη Ν.Δ. ως κάτι δεδομένο και τελειωμένο. Γι’ αυτό
και είχε ξεκινήσει να εμφανίζεται σε πολλές εκδηλώσεις «γαλάζιων» υποψηφίων της Ν.Δ. στο λεκανοπέδιο Αττικής και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου και όταν το επέτρεπε ο χρόνος
του. Μάλιστα, δεν είχε περάσει καθόλου απαρατήρητο το γεγονός
ότι κάθε Σαββατοκύριακο καλούσε στις εκπομπές του τους στενότερους συνεργάτες του Κυρ. Μητσοτάκη, με τέτοια επιμονή και
τέτοια συνέπεια, που είχαν προκληθεί ποικίλα αρνητικά σχόλια
στα υπόλοιπα στελέχη της Ν.Δ.
Φαίνεται, όμως, ότι αυτό που δεν είχε υπολογίσει καλά ο Γ. Αυτιάς ήταν οι εσωκομματικές αντιδράσεις αυτές που
φέρεται να έχουν εκφράσει λ.χ. ο πρώην πρόεδρος
της Ν.Δ., Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ή ο πρώην γραμματέας του κόμματος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Οι
πληροφορίες επιμένουν ότι η αντίδραση των δύο έριξε το βάρος της στη ζυγαριά, αλλά δεν έφτανε από μόνη της για να κοπεί
τελικά απ’ το ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ. ο Γ. Αυτιάς,
όπως και έγινε.
Χρειάστηκε –όπως ψιθυρίζεται– και η επιμονή
μερίδας οικονομικών συμβούλων του Κυρ. Μητσοτάκη ότι η υποψηφιότητα
και η εκλογή Αυτιά θα τροφοδοτήσει ένα κλίμα λαϊκισμού γύρω από το θέμα
της πολιτικής που θα ακολουθήσει μια μελλοντική κυβέρνηση της Ν.Δ. στο θέμα των συντάξεων.
Σε κάθε περίπτωση, το κόψιμο του Γ. Αυτιά είναι γεγονός! Και η
απογοήτευση, που έχει γευτεί ο ίδιος είναι μεγάλη, καθώς εξετέθη
και στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ όπου είχε συνεννοηθεί και είχε συμφωνήσει να διακόψει σε λίγο καιρό τις εκπομπές του, για να ξεκινήσει προεκλογικές περιοδείες σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, είχε
βρεθεί και ο αντικαταστάτης του, ο οποίος, ήδη, προετοιμαζόταν
για να παραλάβει τη σκυτάλη.
Τι λέει τώρα ο Γ. Αυτιάς για τον Κυρ. Μητσοτάκη; Στενός συνεργάτης του δημοσιογράφου αρνήθηκε να πει λεπτομέρειες και
περιορίστηκε σε μια μόνο φράση: «Λέει πικρά λόγια!…»
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προηγούμενο διάστημα δεν είπε
κουβέντα;
«Αυτό που ζήτησα από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας ήταν να πάρει θέση. Είχε, ήδη, κάνει πολλές δημόσιες παρεμβάσεις
στο Σκοπιανό ζήτημα και είχε αναλάβει,
αυτοβούλως, κάποιες δεσμεύσεις. Δεν υπέδειξα ποια θέση πρέπει να πάρει και με
ποιο τρόπο. Αυτό είναι δικό του δικαίωμα».

Συνέντευξη στον
Μιχάλη Κωτσάκο
υτό είναι ο ορισμός του
ευτελισμού του Κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών. Μία
μαύρη σελίδα στην πολιτική μας ιστορία. Απίστευτα πολιτικά ανθρωπάκια διασύρουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία και την ευτελίζουν στα μάτια του Ελληνικού λαού».
Με αυτά τα σκληρά λόγια αντέδρασε ο βουλευτής της Ν.Δ., Δημήτρης
Σταμάτης, όταν του ζητήσαμε να σχολιάσει τα όσα έχουν λάβει χώρα στο
Κοινοβούλιο από την ημέρα που ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης. Εν συνεχεία,
ακολούθησαν δύο ακόμη σημαντικές
συζητήσεις στη Βουλή, η κύρωση της
συμφωνίας των Πρεσπών και το πρωτόκολλο εισδοχής των γειτόνων μας
στο ΝΑΤΟ.
Ο πρώην υπουργός Επικρατείας (Ιούνιος 2012 - Ιανουάριος 2015) της
κυβέρνησης συνεργασίας Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ και για κάποιο διάστημα και της
ΔΗΜ.ΑΡ., υπό τον Αντώνη Σαμαρά,
αναδεικνύει τις διαφορές που υπήρχαν
στην τότε κυβέρνηση και το πνεύμα αλληλεγγύης, υποστηρίζοντας πως «η τότε
κυβέρνηση αποτελεί σημαντικό κέρδος για
την πολιτική ζωή του τόπου και μια παρακαταθήκη για το μέλλον».
Επίσης, ο κ. Σταμάτης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Α» αναφέρθηκε στη συμφωνία των Πρεσπών και στα νομικά τετελεσμένα που
έχει δημιουργήσει, τονίζοντας πως το
μόνο όπλο που έχει στα χέρια της η
Ν.Δ. ως αυριανή κυβέρνηση είναι το
δικαίωμα του βέτο στις ενταξιακές
διαπραγματεύσεις των γειτόνων μας
στην Ε.Ε.
Αναφερόμενος στα οικονομικά θέματα και στο κυβερνητικό αφήγημα για
την έξοδο από τα μνημόνια, ο κ. Σταμάτης στάθηκε στις δηλώσεις του αντιπρόεδρου Γιάννη Δραγασάκη για πιθανή νέα ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, λέγοντας χαρακτηριστικά
πως «οι τελευταίες δηλώσεις του κ. Δραγασάκη είναι μια ακόμη απόδειξη αυτής
της καταστροφικής πολιτικής».
Τέλος, για το θέμα που προέκυψε εντός της Ν.Δ. με τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου
Δένδια, ότι δεν έχουν θέση οι ακραίοι,
ο κ. Σταμάτης στάθηκε στην αναδίπλωση του πρώην υπουργού επισημαίνοντας πως «τη γραμμή του κόμματός
μας εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο ο πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και κανένας άλλος».
Αναλυτικά η συνέντευξη του Δημήτρη Σταμάτη είναι η εξής:

Α

«

• Πρόσφατα θέσατε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας ενώπιον των ευθυνών του για τη συμφωνία των
Πρεσπών. Αλήθεια, πιστεύετε ότι έπρεπε να κάνει παρέμβαση; Δεν εξετάζετε μήπως και αυτός ήταν υπέρ
της συμφωνίας και γι’ αυτό όλο το

• Στην πράξη η Νέα Δημοκρατία, όταν γίνει κυβέρνηση, μπορεί και θέλει να αλλάξει τη συμφωνία των
Πρεσπών;
«Δεμ μπορούμε να λέμε ψέματα στον Ελληνικό λαό. Η κύρωση της Συμφωνίας των
Πρεσπών έχει δημιουργήσει, ήδη, νομικά
και πραγματικά τετελεσμένα σε διεθνείς
οργανισμούς, που είναι εξαιρετικά δύσκολο, έως αδύνατο, να ανατραπούν, ακόμη
κι αν ακυρώναμε τη συμφωνία. Επίσης,
μέσα στην ίδια τη συμφωνία υπάρχουν
ρήτρες και δεσμεύσεις σε βάρος της χώρας, σε περίπτωση ακύρωσής της. Δυστυχώς, αυτή η κυβέρνηση μειοψηφίας του κ.
Τσίπρα έχει αλυσοδέσει τη χώρα με τρόπο
άθλιο και επικίνδυνο. Αυτό που μπορούμε
να κάνουμε –και θα κάνουμε– είναι να μειώσουμε, όσο μπορούμε, τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας κατά τις
ενταξιακές διαπραγματεύσεις των Σκοπίων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής και κατηγορηματικός σε αυτήν τη δέσμευση. Θα ασκήσουμε
το δικαίωμα του veto σε κάθε βήμα των
προενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα
Σκόπια».

μαύρη σελίδα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δ ημ η τ ρ η ς
ςταματης
• Ο πρώην υπουργός Επικρατείας σε μία εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξη στην «Α» μιλάει για τις Πρέσπες,
την οικονομία, αλλά και τις δυσκολίες που
θα συναντήσει η κυβέρνηση της Ν.Δ.

«Με βουλευτές
leasing κυβερνά
ο Τσίπρας»

• Πώς σχολιάζετε την κατάσταση
στο Κοινοβούλιο, όπου οι βουλευτές
το πρωί είναι με το ένα κόμμα και το
βράδυ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε
με όσους ισχυρίζονται πως αυτό είναι ευτελισμός του Κοινοβουλίου;
«Αυτό είναι ο ορισμός του ευτελισμού του
Κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών. Μία μαύρη σελίδα στην πολιτική
μας ιστορία. Απίστευτα πολιτικά ανθρωπάκια διασύρουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία και την ευτελίζουν στα μάτια του
Ελληνικού λαού. Μια Κυβέρνηση μειοψηφίας, 145 βουλευτών και 6 γυρολόγων
βουλευτών, καταρρακώνει το κύρος της
Βουλής προκειμένου να ικανοποιήσει τις
ευτελείς πολιτικές επιδιώξεις της. Με αυτή
την Κυβέρνηση ζούμε και το φαινόμενο
των βουλευτών με leasing, που επισημάνατε στην ερώτησή σας. Βουλευτών που
μαζί με την ψήφο τους εκχωρούν και τη
συνείδησή τους».
• Στη συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ
είχατε έναν ρόλο-κλειδί, καθώς μαζί με τον κ. Σκανδαλίδη προσπαθούσατε να επιλυθούν οι διαφωνίες
των δύο κομμάτων και να λειανθούν οι αρνητικές εντυπώσεις. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου αποτελεί ένα είδος προτύπου για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι κυβερνήσεις συνεργασίας;
«Νομίζω πως αυτό κανείς δεν μπορεί να το
αμφισβητήσει. Παρά τις ιδεολογικοπολι-
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Θράκης. Και κοντά σε αυτές η προκλητική
αναγγελία NAVTEX εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις των Τούρκων, δεν δόθηκε καμία απάντηση από την Κυβέρνηση. Τι σημαίνει
αυτό; Πήγε ο κ. Τσίπρας στην Άγκυρα απροετοίμαστος και χωρίςσυμπεφωνημένη
ατζέντα, ή την είχε συμφωνήσει προηγουμένως; Το ένα χειρότερο από το άλλο. Όσον αφορά στην ουσία των διαπραγματεύσεων, ανάμεσα σε Τσίπρα - Ερντογάν, δεν
έχει γίνει καμία απολύτως ενημέρωση των
κομμάτων μέχρι αυτήν την ώρα. Εύχομαι
να μην είναι και αυτή η διαπραγμάτευση
μια ακόμη από τις γνωστές “επιτυχημένες”
διαπραγματεύσεις του κ. Τσίπρα».

τικές διαφορές και το έντονο συγκρουσιακό
πρόσφατο παρελθόν μεταξύ των δύο κομμάτων, καταφέραμε να συγκροτήσουμε μια
συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία και να
επιτύχουμε πολύ σημαντικά βήματα προς
τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κέρδος για την πολιτική ζωή
του τόπου και μια παρακαταθήκη για το
μέλλον. Βέβαια, ξεκαθαρίζω πως η Νέα
Δημοκρατία δεν πρόκειται ποτέ να συμπράξει με τον ΣΥΡΙΖΑ στον σχηματισμό
συγκυβέρνησης. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται
να μας το συγχωρήσει κανείς».
• Από τον Αύγουστο ακούμε τα κυβερνητικά πανηγύρια ότι η χώρα
βγήκε από τα μνημόνια. Και τώρα ο
κ. Δραγασάκης μάς πληροφορεί με
έμμεσο, πλην σαφή, τρόπο ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν μία νέα ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών. Πώς κρίνετε την πορεία της οικονομίας;
«Δυστυχώς, όχι μόνο δεν βγήκαμε από τα
Μνημόνια, αλλά με την τυχοδιωκτική πολιτική των Τσίπρα - Καμμένου μπήκαμε σε
μια μακρά μνημονιακή περίοδο μέχρι το
2060. Το κόστος αυτής της περιόδου είναι
τεράστιο για την οικονομία και δυσβάστακτο για τους πολίτες. Οι τελευταίες δηλώσεις του κ. Δραγασάκη είναι μια ακόμη απόδειξη αυτής της καταστροφικής πολιτικής. Γιατί ουσιαστικά ο κ. Δραγασάκης με
κυνισμό είπε πως την αποτυχία της πολιτικής τους θα την πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Είναι χαρακτηριστική η ταχύτητα με
την οποία ο κ. Τσακαλώτος έσπευσε να καταγγείλει –εμμέσως πλην σαφώς– τις δηλώσεις του κ. Δραγασάκη, φοβούμενος το
ντόμινο κατάρρευσης που μπορούν να
προκαλέσουν στο αίολο κυβερνητικό αφήγημα, περί εξόδου από τα μνημόνια».
• Με αυτήν τη δεδομένη κατάστα-

ση στο οικονομικό περιβάλλον τι
μπορεί να αλλάξει η Ν.Δ. και πώς
μπορεί αυτό να το καταλάβουν άμεσα οι πολίτες;
«Σοβαρή προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης δεν μπορεί να γίνει με δυσβάσταχτους φόρους από τη μια μεριά και εξευτελιστική επιδοματική πολιτική από την άλλη. Αυτό που χρειάζεται η οικονομία είναι
μια πολιτική επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, που θα μπορέσει να βάλει τη χώρα
σε αναπτυξιακή τροχιά υψηλών ταχυτήτων. Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία είναι
νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης και όχι μια θέση στη λίστα των αναξιοπαθούντων. Το πρόγραμμα της Νέας
Δημοκρατίας είναι δομημένο ακριβώς πάνω σε αυτούς τους άξονες. Ανάπτυξη της
Οικονομίας, απασχόληση για τους πολίτες, και κοινωνική μέριμνα για τους πιο α-




δύναμους από τον πλούτο της οικονομίας
κι όχι από τους δυσβάσταχτους φόρους.
Η αναδιανομή φτώχειας, από τους φτωχούς στους φτωχότερους, είναι μικρής
διάρκειας, πλήρως καταστροφική και εξευτελιστική για τους πολίτες».

Απροετοίμαστος
• Πώς εκτιμάτε τα αποτελέσματα
του ταξιδιού του κ. Τσίπρα στην
Τουρκία;
«Δυστυχώς, τα αποτελέσματα άρχισαν να
εμφανίζονται προτού ακόμη φτάσει ο κ.
Τσίπρας στην Άγκυρα. Αναφέρομαι στην
ατζέντα που δημοσιοποίησε η Τουρκία,
μια μέρα πριν την αναχώρηση του κ. Τσίπρα, στην οποία περιλαμβάνονταν απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος της χώρας.
Διεκδικήσεις στο Αιγαίο, στα νησιά μας
και στη μουσουλμανική μειονότητα της

Τα όσα συμβαίνουν στη Βουλή αποτελούν
μαύρη σελίδα στην πολιτική ιστορία του τόπου

Κέρδος για την πολιτική ζωή του τόπου
και μια παρακαταθήκη για το μέλλον
η συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου



Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία είναι νέες
και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης,
και όχι μια θέση στη λίστα των αναξιοπαθούντων

• Πρόσφατα, ο κ. Δένδιας εντός του
Κοινοβουλίου έκανε λόγο ότι η Ν.Δ.
έχει τύχη εάν στραφεί προς το κέντρο για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στηλιτεύοντας
κάποιες ομιλίες, τις οποίες μάλιστα
χαρακτήρισε ως «εθνικιστικές», κατά
τη συζήτηση για τη συμφωνία των
Πρεσπών. Ήταν ατυχής η δήλωση –
όταν μάλιστα επίκεινται εκλογές και
η Ν.Δ. πρέπει να αφυπνίσει όλες τις
τάσεις–, ατυχές το τάιμινγκ, ή με δεδομένο ότι φιλοσυριζαϊκά ΜΜΕ εξήραν την τοποθέτησή του μπορεί να
χαρακτηριστεί ως μια μορφή εσωστρέφειας στην παράταξη;
«Ο κ. Δένδιας προέβη, με νεότερη δήλωσή
του, σε διευκρίνιση των δηλώσεων που είχε κάνει, διαψεύδοντας τις ερμηνείες που
δόθηκαν. Εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα
περισσότερο, γιατί δεν θέλω να δώσω την
ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργεί προβοκάτσιες σε βάρος του κόμματός μας. Η
Νέα Δημοκρατία είναι ένα Ευρωπαϊκό Κεντροδεξιό κόμμα, που αποστρέφεται τα άκρα και απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Τη γραμμή του κόμματός μας εκφράζει
με τον καλύτερο τρόπο ο πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και κανένας άλλος».
• Πώς κρίνετε την πρωτοβουλία του
προέδρου της Βουλής, να ερμηνεύσει
τον κανονισμό ώστε να παραμείνει
ως κόμμα η παράταξη των ΑΝ.ΕΛ.;
«Δυστυχώς ο κ. Βούτσης έχει εκτραπεί από
τον ρόλο του ως προέδρου της Βουλής και
εγγυητή των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, και ενεργεί ως κομματάρχης. Με τις
ενέργειες και τη συμπεριφορά του φέρει
τεράστια ευθύνη για τον ευτελισμό του
Κοινοβουλίου. Είναι φανερό πως κάνει ό,τι
μπορεί για να κρατήσει κλειστό το στόμα
του κ. Καμμένου».
• Όλα τα γκάλοπ δείχνουν πρώτο
κόμμα τη Ν.Δ. Με τη «ναρκοθέτηση»
της οικονομίας επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, θα τα καταφέρει η παράταξή σας να σταθεί δίπλα στον πολίτη
και να επουλώσει τις πληγές του;
«Με την κυβέρνηση Σαμαρά αποδείξαμε
πως μπορούμε να τα καταφέρουμε στα δύσκολα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επιβεβαιώσουμε τις κυβερνητικές ικανότητες
της παράταξής μας. Στόχος του κυβερνητικού προγράμματός μας δεν είναι η ευημερία μόνον της οικονομίας, αλλά και η διάχυσή της στην ελληνική κοινωνία».
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• ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς από «ορφανό» του
«καραμανλισμού», αφού δεν τον ήθελαν Ντόρα και Σαμαράς, κατέληξε
μέσω Γιούνκερ και Καμμένου σε Πρόεδρο «yes men»

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τύχη και περνούν ζωή
χαρισάμενη. Υπάρχουν και άτυχοι, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι έχουν ικανότητες, ταλέντο και σπουδαίο βιογραφικό, εν τούτοις δεν απολαμβάνουν τις «ομορφιές»
του επίγειου βίου. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι από
αυτούς τους ανθρώπους που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Έχοντας το κοκαλάκι της νυχτερίδας, όπως τον
κατηγορούν οι άσπονδοι φίλοι του, πάντα ήταν στην ομπρέλα των ισχυρών και δεν... βρεχόταν.

καθηγητικά του καθήκοντα είχε ανοικτούς δίαυλους μέσω του Νίκου Αλιβιζάτου με το ΠΑΣΟΚικό
κατεστημένο. Τον Δεκέμβριο του
1989 διορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Προεδρίας (κυβερνητικός εκπρόσωπος) στην Οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα και η πορεία προς την κορυφή ξεκινά.

Δίπλα στον Έβερτ
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ευσυγκίνητος
κ.
Παυλόπουλος ξεκίνησε το πάρε-δώσε
με την πολιτική το
1974, όταν ανέλαβε
γραμματέας του πρώτου Προέδρου
της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας,
Μιχάλη Στασινόπουλου. Στην

πολιτική τον «παρέσυρε», όπως λέει ο ίδιος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής (εθνάρχης) στην αρχή της
δεκαετίας του ’80, όταν ως νέος
νομικός εργάστηκε στην Προεδρία
της Δημοκρατίας. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε Σαρτζετάκη αντί για Καραμανλή το
1985, ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν χάθηκε. Εκτός από τα

Χρειάστηκε να αναλάβει ρόλο δίπλα στον αείμνηστο Μιλτιάδη Έβερτ το 1994 και με μότο τις... συχνές αποχωρήσεις που με ηχηρό
τρόπο ανακοίνωνε παρέμεινε στην
πρώτη γραμμή μέχρι σήμερα. Οι
«παλιοί» θυμούνται ότι λίγο πριν
από την αποχώρηση του Έβερτ από την ηγεσία του κόμματος, το
1997, είχε διαβεβαιώσει ότι θα ακολουθούσε και η δική του έξοδος.

Η ζωή δεν το επέτρεψε, αφού ο
Κώστας Καραμανλής τού ζήτησε
να παραμείνει δίπλα του, κάτι που
πρόθυμα έκανε. Τα πρώτα χρόνια
ήταν ο εξ απορρήτων σύμβουλος
και ο λογογράφος του, με τη «γαλάζια μυθολογία» να αναφέρει ότι δεν
έγραφε τα κείμενα ο ίδιος αλλά τα
υπαγόρευε στη γραμματέα του Καραμανλή.
Όπως ήταν λογικό, ο κ. Παυλόπουλος ανέλαβε το πρώτο τη τάξει υπουργείο, αυτό του Εσωτερικών στην κυβέρνηση Καραμανλή. Και τότε άρχισαν οι γκέλες...
Πρώτη και ηχηρή το νομοσχέδιο
του «Βασικού Μετόχου» το 2005.
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που προειδοποιούσαν πως δεν θα περάσει από τις Βρυξέλλες, με τον κ. Πάκη
(το χαϊδευτικό του στην κυβέρνηση Καραμανλή) να απαντά «εγώ είμαι συνταγματολόγος». Όμως, το αφήγημα του κυρίου συνταγματολόγου καταρρίφθηκε πανηγυρικά, με
την Κομισιόν να απορρίπτει το νομοσχέδιο του «Βασικού Μετόχου»
και οι πρώτες αμφιβολίες για την
κυβέρνηση Καραμανλή ήταν γεγονός. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως λένε οι γνώστες, «ο
κ. Παυλόπουλος είχε διαβεβαιώσει
τον κ. Καραμανλή πως η ιδέα του ασυμβίβαστου ανάμεσα σε εκδότη και
επιχειρηματία δημοσίων έργων ήταν
κάτι συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».
Μετά το φιάσκο όσοι προέβλεψαν και στοιχημάτισαν την αντικατάστασή του, είδαν τα λεφτά τους
να καταλήγουν στον κουβά. Τουναντίον, του δόθηκε και η εποπτεία
του Δημοσίας Τάξεως. Επί ημερών
του κάηκε η Αθήνα στην «εξέγερ-

ση του 2008» με τη δολοφονία του
16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από το όπλο του αστυφύλακα
Επαμεινώνδα Κορκονέα. Ούτε
τότε εδιώχθη.

Οι αθρόες προσλήψεις
Επί των ημερών του στο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –από το
2004 έως το 2009– κατάφερε να
δεχθεί ομοβροντία «πυρών». Ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε την
περιβόητη «συνέντευξη» στον πολύπαθο ΑΣΕΠ, ανοίγοντας μια αδιαφανή «τρύπα» στον διαγωνισμό, ενώ διόρισε το άπαν σύμπαν
στο Δημόσιο χωρίς να λογαριάσει
τις ανάγκες των οργανισμών, κάτι
που είχε σαν αποτέλεσμα περισσότεροι από 865.000 άνθρωποι
να περάσουν τις πόρτες δεκάδων
δημόσιων υπηρεσιών από τον
Μάρτιο του 2004 έως τον Ιούνιο
του 2009 χωρίς κανέναν σχεδιασμό, βάζοντας γερά τα θεμέλια της
χρεοκοπίας, καθώς η εκτόξευση
των δαπανών του Δημοσίου, συν
της δαπάνης του συνταξιοδοτικού
και σε συνδυασμό με την εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης,
ανέβασαν στο 15,5% το έλλειμμα
του 2009 και οδήγησαν τη χώρα
ένα βήμα πριν από την άτακτη
χρεοκοπία.
Μετά τις χαμένες εκλογές του
2009 και την παραίτηση του Καραμανλή από την ηγεσία της
Ν.Δ., υποστήριξε (για δεύτερη
φορά) ότι θα αποχωρήσει και ο ίδιος από το προσκήνιο. Φυσικά,
πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρις, το
λησμόνησε. Στην αρχή, στις εσωκομματικές εκλογές του 2009, συ-

Ο «Γκαστόνε»
είναι πάντα εδώ
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ντάχθηκε με την Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά δεν του έδωσαν ιδιαίτερη σημασία. Έτσι και ο κ.
Παυλόπουλος προσπάθησε να
προσεγγίσει το περιβάλλον Σαμαρά. Κι εκεί απέτυχε, διότι στο
περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού δεν έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης. Έτσι ξέμεινε ως ορφανό του «καραμανλισμού». Έλα όμως που ο καλός Θεός βλέπει πάντοτε τους απανταχού Γκαστόνε
(η τυχερή πάπια που έκανε τεράστια κινηματογραφική καριέρα από τον αείμνηστο Ουόλτερ Ντίσνεϊ) αυτού του μάταιου κόσμου.

Με τη βοήθεια του
Γιούνκερ
Κι εκεί που ο κ. Παυλόπουλος
σκεφτόταν τη συνταξιοδότηση, τα
παιδιά του, τα εγγόνια του και την
οικογενειακή θαλπωρή, ενεμφανίσθη, όπως στις αρχαίες τραγωδίες, ο από μηχανής Θεός. Άκου-

ταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Δημήτρης
Αβραμόπουλος, ο Μαργαρίτης
Σχοινάς, ο Σταύρος Παπασταύρου και κάποιοι εκ των στενών
συνεργατών του νεοεκλεγέντος το
2014 στην Κομισιόν Γιούνκερ.
«Ο Παπανδρέου αποδείχθηκε λίγος
στη διαχείριση της κρίσης, όμως για
τη χρεοκοπία της χώρας ευθύνεται ο
Καραμανλής», είπε ο Γιούνκερ, αφήνοντας άναυδους τους συνδαιτυμόνες του.
Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ με την «καραμανλική» πτέρυγα είχε ξεκινήσει
αγαστή συνεργασία, καθώς ο
Καμμένος όπου στεκόταν έλεγε
πως εκφράζει τον «καραμανλισμό» (παλιό και νέο), οπότε και ο
κ. Τσίπρας αποδέχθηκε την πρόταση του εταίρου του υποδεικνύοντας τον Προκόπη Παυλόπουλο ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον είχαν σε
καμία υπόληψη και αυτό φάνηκε



Στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον εΙχΑν Σε
κΑμΙΑ Υποληψη κΑΙ ΑΥτο
φΑνηκε με τον τΡοπο ποΥ τοΥ το
ΑνΑκοΙνωΣε η Ζωη
κωνΣτΑντοποΥλοΥ

γε στο όνομα Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Με το που μόλις ανέλαβε τα
πρωθυπουργικά του καθήκοντα ο
κ. Τσίπρας, όπως ισχυρίζονται από την Κουμουνδούρου, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κομισιόν. Εκ μέρους της ελληνικής
πλευράς τέθηκε ζήτημα αντικατάστασης του κοινοτικού επιτρόπου
Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να τον προτείνει ο πρωθυπουργός για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάτι που
σήμαινε ότι θα υπήρχε αντικατάσταση του Αβραμόπουλου στο
Κολλέγιο των Επιτρόπων με τον
Γιάννη Μηλιό. Κάτι που δεν δέχθηκε ούτε καν να το συζητήσει ο
Λουξεμβούργιος πρόεδρος της
Ε.Ε., όπως θυμούνται πέντε χρόνια μετά όσοι άκουσαν τον πρωθυπουργό να τους εκμυστηρεύεται
το τι είπε με τον κ. Γιούνκερ.
Σε αυτή τη συνάντηση, ο κ. Γιούνκερ επανέλαβε κάτι που είχε
πει κάποιους μήνες νωρίτερα (καλοκαίρι του 2014) ότι την ευθύνη
για τη χρεοκοπία της χώρας την έχει ο πρωθυπουργός της Ελλάδας
από το 2004-2009, δηλαδή ο
Κώστας Καραμανλής. Την πρώτη φορά που ο Γιούνκερ ως πρόεδρος της Κομισιόν είπε σε Έλληνες αξιωματούχους για τις ευθύνες Καραμανλή στη χρεοκοπία
ήταν το καλοκαίρι του 2014 στο εστιατόριο της Μεγάλης Βρετάνιας.
Παρόντες σε αυτό το γεύμα εργασίας, πέραν του κ. Γιούνκερ, ή-

με τον τρόπο που του το ανακοίνωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου
(πρόεδρος Βουλής) στο σπίτι του
στο Νέο Ψυχικό το βράδυ της
13ης Μαρτίου. Προφανώς ο κ.
Παυλόπουλος έλαβε το μήνυμα
και από τότε εκτελεί τα καθήκοντά
του, όπως ακριβώς τα επιθυμεί ο
κ. Τσίπρας. Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει μετατραπεί σε ένα «yes men», ο οποίος
δεν αντέδρασε ούτε ακόμη και όταν η χώρα βρισκόταν με το ένα
πόδι εκτός ευρώ τον Ιούλιο του
2015, με το αλόγιστο δημοψήφισμα που προκήρυξε η κυβέρνηση. Οπότε δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση που έχει κρυφθεί και μιμείται σε αφωνία τον
Κώστα Καραμανλή στη Συμφωνία των Πρεσπών.
Προφανώς ο γαλλομαθής ΠτΔ
ακολουθεί τη ρήση ενός παλιού
Γάλλου πρωθυπουργού, του Ζακ
Μορίς Κουβ ντε Μιρβίλ (1968),
ότι «η πολιτική είναι η τέχνη να μοιράζεις την πίτα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να πιστεύει ότι πήρε
το καλύτερο κομμάτι». Και παρά το
γεγονός ότι ο κ. Παυλόπουλος
δήλωνε πάντα ότι είναι ακαδημαϊκός και ουχί πολιτικός, η πορεία
του θυμίζει τη ρήση του Μιρβίλ
(στενού συνεργάτη του Σαρλ Ντε
Γκολ), καθώς πάντα έψηνε τους
πιο ισχυρούς από αυτόν ότι το
κομμάτι της πίτας που τους έκοψε
ήταν το μεγαλύτερο από τους άλλους
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ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ…

Δεν θέλουν τον Προκόπη και φοβούνται μην
τους κάτσει ο μουτζούρης
ο 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κάνει γνωστό πως το ΠΑΣΟΚ θα υπεδείκνυε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λίγους μήνες πριν
από τις εθνικές εκλογές. Η αντίδραση της βάσης του ΠΑΣΟΚ κατά του αρχηγού ήταν απίστευτη για τα δεδομένα της εποχής. Ο αστικός
μύθος αναφέρει ότι ο αείμνηστος εκδότης της
«Αυριανής», Γιώργος Κουρής, λίγες ημέρες
πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, επισκέφθηκε το
Μαξίμου σε ραντεβού που είχε κλείσει ο τότε
δεύτερος τη τάξει ισχυρός άνδρας του ΠΑΣΟΚ,
Μένιος Κουτσόγιωργας. Ο Κουρής, λοιπόν, πήγε με δέκα μαύρες σακούλες σκουπιδιών (γίγας) γεμάτες με επιστολές από ψηφοφόρους
του ΠΑΣΟΚ και φανατικούς αναγνώστες της
«Αυριανής», οι οποίες κατέληγαν στο ίδιο μότο:
«Αν προτείνεις Καραμανλή, τότε εμείς δεν ξαναψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ».
Ο ίδιος μύθος λέει πως η πλειοψηφία των επιστολών γράφτηκαν από τον ίδιο τον Γιώργο Κουρή, όπως επίσης ότι τις χρησιμοποίησε
ως διαπραγματευτικό όπλο ο Ανδρέας Παπανδρέου για να πείσει τον Χαρίλαο Φλωράκη ώστε από κοινού να στηρίξουν άλλο πρόσωπο
και όχι τον Καραμανλή. Όταν ο Περισσός έδωσε το Οκ, ο Παπανδρέου εμφανίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε τον
Χρήστο Σαρτζετάκη, κι άφησε σύξυλους όλους
όσοι εντός της «πράσινης» νομενκλατούρας
είχαν επωμιστεί το δύσκολο έργο να πειστεί η
βάση.
Η επίσημη ανακοίνωση για την υποψηφιότητα Σαρτζετάκη έβαλε τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ να βγουν στον δρόμο να πανηγυρίσουν
και να ριχθούν στη μάχη των εθνικών εκλογών του 1985, τις οποίες κέρδισε εκ νέου το
ΠΑΣΟΚ. Επίσης οδήγησε τον Γιώργο Κουρή να
προσθέσει στον τίτλο της «Αυριανής» το «η εφημερίδα που γκρέμισε τον καραμανλισμό». Οι
επόμενοι μήνες μέχρι τις εθνικές εκλογές ήταν
πολύ σκληροί, με την «Αυριανή» να οργιάζει
κατά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αφενός
μεν κατηγορώντας τον για εξωσυζυγική σχέση, αφετέρου δε δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από την Κατοχή με Γερμανούς στρατιώτες, κατηγορώντας τον ως προδότη.

Τ

Η σχέση με το σήμερα
Πολλοί θα αναρωτηθούν τι σχέση μπορεί να
έχει το 1985 με το 2019. Η σιγουριά με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει εκ
νέου τον Προκόπη Παυλόπουλο για ανανέωση της προεδρικής θητείας, θύμισε σε πολλούς
την ιστορία Παπανδρέου - Καραμανλή του
1985.
Η αλήθεια είναι ότι τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο
και ο κ. Μητσοτάκης αναζητούν ένα άλλο πρόσωπο για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Απλά και οι δύο επιθυμούν να σπρώ-

ξουν τον μουτζούρη στον άλλο. Πρώτος ξεκίνησε το παιχνίδι ο Αλέξης Τσίπρας και οι συν
αυτώ στον ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζοντας πως πιέζοντας
τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα του δημιουργήσουν εσωκομματικό πρόβλημα. Είτε με τους
«καραμανλικούς», είτε με την κεντρώα τάση
του κόμματος. Γι’ αυτό εκτός του Παυλόπουλου έριξε και στο τραπέζι τα ονόματα των Κώστα Σημίτη - Ευάγγελου Βενιζέλου (και συμφωνίας με το ΚΙΝΑΛ) τα οποία διέψευσε άμεσα η Νέα Δημοκρατία.
Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα το αυτονόητο, πολιτικά: «Οι εκλογές θα καθορίσουν τον
τρόπο που θα διατυπωθούν οι προτάσεις μας, είτε εκλεγούμε εμείς, είτε εσείς». Κοινώς, η συζήτηση αυτή δεν είναι της παρούσης. Ο πολιτικός χρόνος πάντα μετρά διαφορετικά. Και ο
Φεβρουάριος του 2020 είναι πολύ μακριά.
Και οι δύο αρχηγοί γνωρίζουν ότι όποιος νικήσει στις εθνικές εκλογές ακόμη και εάν κερδίσει έχοντας αυτοδυναμία, αυτή θα είναι οριακή. Οπότε θα χρειαστεί κάποια πλάτη για τις
δύσκολες ώρες. Με βάση τις δημοσκοπήσεις,
και τα δύο κόμματα προσβλέπουν στο ΚΙΝΑΛ.
Κι αυτό διότι με το ΚΚΕ δεν υπάρχει τόπος συνεννόησης, ενώ με τη Χρυσή Αυγή δεν θέλουν
νταραβέρια. Η ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής
έχει στείλει τα μηνύματά της και στην Κουμουνδούρου και στην Πειραιώς: «Πέρα από την
όποια προγραμματική συμφωνία, δεν θέλουμε
να ακούσουμε τίποτα σε ό,τι αφορά Καραμανλή
και καραμανλικούς». Μάλιστα, η κα Γεννηματά
το έκανε πιο σαφές με επίσημη δήλωσή της, ξεκαθαρίζοντας πως «εμείς θα κάνουμε τη δική
μας πρόταση και όποιος θέλει να ακολουθήσει»,
υποστηρίζοντας πως «αυτά που άκαιρα συζητιούνται για το πρόσωπο του επόμενου Προέδρου
της Δημοκρατίας, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι
η “καραμανλική” συνιστώσα ενώνει σταθερά τον
κ. Τσίπρα με τον κ. Μητσοτάκη».
Ο δε στενός συνεργάτης της, ο Μανώλης
Όθωνας, σε δηλώσεις του επεσήμανε: «Και αν
δεν τα βρουν στον κ. Παυλόπουλο, θα τα βρουν
στην κα Παπακώστα, στον κ. Αντώναρο, σε κάποιον εν πάση περιπτώσει τελικά θα συμφωνήσουν».
Αναμφίβολα μπορούν τα δύο μεγάλα κόμματα να ψηφίσουν Παυλόπουλο και να ξεμπερδέψουν. Όμως και οι δύο έχουν ανάγκη
το ΚΙΝΑΛ, ή και τα άλλα κόμματα που πιθανόν
να εισέλθουν στη νέα Βουλή. Και όλα τα κόμματα –πλην ΑΝΕΛ– δεν θέλουν τον Παυλόπουλο. Οπότε για να επιτευχθεί η κυβερνησιμότητα πρέπει να «συνταξιοδοτηθεί» ο νυν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξάλλου πέρα από τα παχιά λόγια, ο κ. Τσίπρας τον χρησιμοποίησε για να τα έχει καλά με τους «καραμανλικούς», ενώ ο Μητσοτάκης προσωπικά αρνήθηκε να τον ψηφίσει το 2015. Απλά Τσίπρας
και Μητσοτάκης καίγονται για να πετάξει ο ένας στον άλλο τον μουτζούρη. Μ.Κ.



Η σύζυγος,
οι πιέσεις και
το ΚΕΕΛΠΝΟ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Γραμμή επαρχίας
Μπορεί το συνέδριο του
ΚΙΝΑΛ να είναι προγραμματισμένο για το τέλος
Μαρτίου, αλλά οι παρασκηνιακές ζυμώσεις είναι
σε εξέλιξη. Στο προεδρικό
μπλοκ θέλουν να διαμορφώσουν μία «γραμμή επαρχίας» με στόχο την εκλογή τουλάχιστον 30
μελών στο νέο καθοδηγητικό όργανο.

Το πουλάκι του ΚΕΕΛΠΝΟ γνωρίζει
για ποιον λόγο ο Κρεμαστινός θέλει να
φέρει πιο κοντά ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ. Λέει
συνέχεια ένα όνομα: Τζένη

Μήνυμα του ΚΙΝΑΛ στον Μπούλμαν
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο επικεφαλής της ομάδας των
Σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Ούντο Μπούλμαν, στην Ελλάδα δεν βλέπει τίποτε άλλο από Τσίπρα.
Και πιέζει πανταχόθεν το ΚΙΝΑΛ για να συστήσουν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ την Προοδευτική Συμμαχία. Γι’ αυτό
και στις 4 Μαρτίου θα βρεθεί στην Αθήνα, για να μιλήσει σε σχετική εκδήλωση μαζί με τον Δημήτρη Παπαδημούλη και τη Λούκα Κατσέλη. Η εκδήλωση διοργανώνεται ενόψει και των ευρωεκλογών, ενώ αναμένεται
να την παρακολουθήσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο, θα καταγραφεί μία βασική απουσία. Του ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος, προσκλήθηκε αλλά αρνήθηκε να παραστεί. Κι όταν ο Παπαδημούλης του άσκησε κριτική μέσω Facebook, αυτός παρέπεμψε τον γνωστό Μήτσο του Ν. Ψυχικού στη δήλωση μήνυμα του ΚΙΝΑΛ προς τον Μπούλμαν: «Εμείς στηρίζουμε τον Τίμερμανς για πρόεδρο
της Κομισιόν και θα είμαστε δίπλα του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιον στηρίζει;»

Το ετοιμοθάνατο πρόβατο
και οι κουρασμένοι κολυμβητές
Φέτες έκανε τον Πάνο Καμμένο, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάνης
Βαρουφάκης. Ο πρώην «τσάρος» της οικονομίας απάντησε με τη γνωστή του ειρωνεία σε όσα τον κατηγόρησε ο πρώην κυβερνητικός εταίρος. «Αισθάνομαι σαν να με κατασπαράσσει ετοιμοθάνατο πρόβατο», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης, ακούγοντας το απόσπασμα, ενώ διέψευσε όλα όσα ισχυρίστηκε ο κ. Καμμένος, λέγοντας ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στο εναλλακτικό σύμπαν στο οποίο ζει ο τέως υπουργός. Στα πιο σοβαρά τώρα, ο κ. Βαρουφάκης προέβλεψε και νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σε αντίθεση με τα όσα διαρρέει το
Μαξίμου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Υπό τις παρούσες συνθήκες
το Δημόσιο και οι τράπεζες θυμίζουν δύο κουρασμένους κολυμβητές
που βουλιάζουν μαζί πιάνοντας ο ένας τον άλλον».

Πρώτο πιάτο
Αύριο θα πάρουν μία γεύση στο Ποτάμι για το τι
σκέφτεται για την επόμενη ημέρα ο Σταύρος Θεοδωράκης. Στο Ζάππειο
στις 12 το μεσημέρι είναι
προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Μεγάλης
Συνάντησης των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ). Εκεί
θα είναι το πρώτο πιάτο.
Τα άλλα θα τα σερβίρει
στις 26 Φεβρουαρίου με
την ανακοίνωση του ευρωψηφοδελτίου του Ποταμιού.

Περιμένει
Πάνω από το τηλέφωνο
περιμένει ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος για να
υπογράψει το νέο του
δελτίο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο
πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ έχει βάλει, από ό,τι
μαθαίνω, λυτούς και δεμένους για να τον δεχθεί
ο Τσίπρας.

Με το οσκαρικό κινηματογραφικό έργο «ο ταχυδρόμος χτυπάει δύο φορές»
παρομοιάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη
τον Δημήτρη Κρεμαστινό. Τι είπε ο καρδιολόγος του Ανδρέα Παπανδρέου προξενώντας αρρυθμίες σε πολλούς; «Είπα
ότι εάν η χώρα είχε κυβέρνηση των όμορων κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - Ποτάμι), και όχι αυτή που είχε, θα ήταν καλύτερα. Θα είχε αποφευχθεί το πρώτο
εξάμηνο γιατί δεν θα συμφωνούσαμε να
ασκηθεί η πολιτική Βαρουφάκη. Μην ξεχνάτε ότι τα νομοσχέδια κοινωνικού περιεχομένου δεν τα ψήφιζαν οι ΑΝΕΛ. Το
ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι τα ψήφιζαν, αλλά
το σπουδαιότερο είναι ότι η χώρα θα είχε
ωφεληθεί». Οι αντιδράσεις εκφράστηκαν
μέσω των social media, με αρκετά «πράσινα» στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής να στρέφουν τα πυρά τους
κατά του πρώην υπουργού. Μάλιστα, κάποιοι ενέπλεξαν τη σύζυγό του υποστηρίζοντας: «Δεν θα πληρώσουμε εμείς τις πιέσεις
που ασκούνται στον Κρεμαστινό για τη δικαστική εμπλοκή της γυναίκας του στο ΚΕΕΛΠΝΟ».

Τον προσπέρασε σαν
να μην υπήρχε
Τους τρέλανε όλους και πάλι ο Απόστολος Κακλαμάνης. Ο πρώην πρόεδρος
της Βουλής και εκ των ιστορικών στελεχών
του ΠΑΣΟΚ παραβρέθηκε στην ετήσια δεξίωση προς τιμήν του διπλωματικού σώματος
που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία του
πρωθυπουργού. Ο Προκόπης Παυλόπουλος στεκόταν και
χαιρετούσε διά χειραψίας τους καλεσμένους του, έχοντας δίπλα του τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε
το ίδιο. Κάποια στιγμή, εμφανίστηκε ο Απόστολος Κακλαμάνης. Στάθηκε, χαιρέτησε τον Προκόπη Παυλόπουλο και
προσπέρασε, σαν να μην υπήρχε, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όπως ήταν λογικό έμεινε άναυδος. Να θυμίσουμε ότι του
Αγίου Αντωνίου στο σπίτι του Αντώνη Λιβάνη, όταν εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ για να ευχηθούν στον πρώην στενό συνεργάτη του Ανδρέα, ο κ. Κακλαμάνης είχε πει το «ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα».

«Εμείς στον μαυροπίνακα,
οι άλλοι με αλγόριθμους»
Ολομέτωπη ήταν η επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα που έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου με αφορμή την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί απέναντι στο άρθρο 16 του Συντάγματος, προκειμένου να μην είναι δυνατή η ίδρυση είτε ιδιωτικών πανεπιστημίων, είτε μη κρατικών. «Εάν θέλαμε να δώσουμε όνομα και
αριθμό στη συντήρηση, την οπισθοδρόμηση και τον αναχρονισμό,
αυτό είναι : ΣΥΡΙΖΑ-16», λέει η πρώην υπουργός, καταγγέλλοντας ότι όταν ο κόσμος γύρω μας κινείται με μεγάλες ταχύτητες
προς το ψηφιακό μέλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ εμμένει σε ένα ξεπερασμένο παρελθόν. «Είναι απολύτως αδιάφορα για τους ανθρώπους που μισούν την Αριστεία, τον εκσυγχρονισμό, την αληθινή
πρόοδο, τους ανθρώπους που έμειναν στην εποχή του μαυροπίνακα,
την ώρα που οι μαθητές στα δημοτικά σχολεία άλλων χωρών μαθαίνουν να φτιάχνουν αλγόριθμους».
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ΚΟΥΙΖ: Πόση είναι η διαφορά Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ;
Όταν φιλοκυβερνητική εφημερίδα παρουσιάζει –με
ενθουσιασμό– δημοσκόπηση η οποία δείχνει τη
διαφορά στο 5,5%, πόση είναι η πραγματική διαφορά;
Απλή «μέθοδος των τριών» χρειάζεται, εύκολο είναι…

Πιο πολλές «μεταγραφές»
στον ΣΥΡΙΖΑ παρά
στη… Super League!

Ο κύριος υπουργός
των ταξιδιών και
των περιπλανήσεων!
Ποιος δεν θυμάται ότι μέχρι το 2015 και μόνο το ενδεχόμενο συνεργασίας των ΑΝ.ΕΛ. με τον ΣΥΡΙΖΑ πρόσβαλλε
τον πυρήνα της ιδεολογικής ύπαρξής του τον Τέρενς
Κουίκ; Φαίνεται, ωστόσο, ότι η υπουργοποίησή του τού
απάλυνε τον «πόνο».
Υπουργός των ταξιδιών και των περιπλανήσεων ανά την υφήλιο. Δεν είναι τυχαίο και έγινε
πράξη: 70 ταξίδια σε 26 μήνες! Και με τι συνθήκες; VIP και παρατρεχάμενοι, πολυτελή δείπνα, ενθύμια, συγκίνηση, πατριδοκαπηλία και πάλι από την αρχή, κάθε φορά που έμπαινε σε αεροπλάνο για να ανακαλύψει ομογενείς στις πιο απόμακρες γωνιές του πλανήτη.
Ήταν λογικό, λοιπόν, να βουρκώσει όταν ορκίστηκε και ως βουλευτής στη θέση του Θανάση
Παπαχριστόπουλου. Είναι ενδεχομένως μια… επιβράβευση γι’ αυτόν για όσα έχει κάνει για
την πατρίδα. Τόσα ταξίδια, για να… Άραγε, για ποιο λόγο; Η περιπλάνησή του ανά την υφήλιο
εντάσσεται σε κάποια στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό; Υπηρετεί μία ατζέντα με διαμορφωμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα;
Ποιος ξέρει; Και φυσικά εμείς δεν θα το μάθουμε ποτέ…

Ήθελε και
δεύτερη μυστική
υπηρεσία
Πολλά ήταν τα θέματα που κατά καιρούς
είχαν δημιουργήσει τριβές στους δύο
πρώην κυβερνητικούς εταίρους Τσίπρα
και Καμμένο. Μεγάλη διαμάχη είχε ξεσπάσει στο παρελθόν όταν ο Π. Καμμένος επεχείρησε το 2015 να ιδρύσει και
δεύτερη μυστική υπηρεσία στους κόλπους
του υπουργείου Άμυνας. Το γεγονός αυτό
είχε προκαλέσει τη σύγκρουσή του με τον
επικεφαλής της ΕΥΠ, Γιάννη Ρουμπάτη.
Ξεχάστηκε, όμως, κι αυτό, και η συνεργασία των δύο κυβερνητικών εταίρων μακροημέρευσε επειδή (και όσο) βόλευε και
τους μεν και τους δε. Πλέον… ξεβολεύτηκαν και τα «χώνει» ο ένας στον άλλον.

Ο εκτελεστής στήριξε
τον εκτελεσμένο…
Με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ ο Πάνος Καμμένος
είχε την απαραίτητη στήριξη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, που αποφάσισε με βάση την εφαρμογή
του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών να εισηγηθεί υπέρ τη μη-άρσης ασυλίας του προέδρου
των ΑΝ.ΕΛ., σε περίπτωση που αφορά μήνυση
για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του από
τον εκδότη της εφημερίδας «Παραπολιτικά»,
Γιάννη Κουρτάκη. Ο τέως συγκυβερνήτης επικαλέστηκε την εφαρμογή του άρθρου –η κατάργηση του οποίου έχει ευρεία στήριξη στη συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο της αναθεωρητικής
διαδικασίας– υποστηρίζοντας ότι το αδίκημα έγινε κατά τη διάρκεια άσκησης των υπουργικών καθηκόντων του και άρα εμπίπτει στην πολυσυζητημένη διάταξη. Σαν να λέμε, ο εκτελεστής στήριξε τον εκτελεσμένο…

Με μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιώδη
παλμό έγινε την περασμένη Δευτέρα
στο αμφιθέατρο του Β΄ Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής η εκδήλωση της
τοπικής οργάνωσης της Ν.Δ. με θέμα
τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και
κεντρικούς ομιλητές την Ιωάννα
Καλαντζάκου, τον Άδωνι Γεωργιάδη
και τον Μανώλη Κεφαλογιάννη.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον ευτελισμό των θεσμών από την κυβέρνηση και τις
δυσμενείς εξελίξεις στα εθνικά θέματα και την οικονομία, και υπογράμμισαν την ανάγκη επίσπευσης των εκλογών προκειμένου να επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα. Όλα τα λεφτά ήταν πάντως μία ατάκα της τέως αντιπροέδρου του ΔΣΑ, η οποία είπε στην ομιλία της
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενσάρκωσε σε τέτοιο βαθμό την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής, ώστε το τελευταίο
δίμηνο να έχει περισσότερες μεταγραφές και δανεισμό
βουλευτών στο Κοινοβούλιο παρά στο ποδοσφαιρικό
πρωτάθλημα! «Την εικόνα», είπε, «συμπληρώνει ο κ. Καμμένος που δείχνει να προτιμά το μπάσκετ αγωνιώντας να
συγκεντρώσει πεντάδα».
Όπως ήταν φυσικό, η αποστροφή της Ιωάννας Καλαντζάκου πυροδότησε τα χειροκροτήματα του κοινού,
που άκουσε στη συνέχεια τη γνωστή νομικό να υπογραμμίζει ότι απέναντι στον ευτελισμό η Ν.Δ. αντιτάσσει
νηφάλιο και ειλικρινή πολιτικό λόγο και ένα εθνικό και
κοινωνικό πολιτικό πρόγραμμα, που δεν περιλαμβάνει
ανεδαφικές γενικόλογες υποσχέσεις, αλλά κοστολογημένα μέτρα που θα ξανακάνουν την Ελλάδα τη χώρα
που θέλουμε και αξίζουμε.



12 | Η ΑΠΟΨΗ
«Οι συγκεντρώσεις του Κινήματος Αλλαγής δείχνουν την πραγματική εικόνα και όχι οι δημοσκοπήσεις», λένε οι συνεργάτες της κας Γεννηματά που
συζητούν ακόμη και για
καταγγελία των δημοσκοπήσεων
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

τον πειρασμό να καταγγείλουν τις δημοσκοπικές εταιρείες έχουν
μπει στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς σε όλες
τις μετρήσεις της κοινής γνώμης το
Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται πολύ
χαμηλά, όμως στις εκδηλώσεις του
ΚΙΝΑΛ σε όλες τις πόλεις παρατηρείται το αδιαχώρητο.
Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν
στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη
στις κοπές πίττας των τοπικών ομάδων στους δήμους της πρωτεύουσας μαζεύονται τουλάχιστον
100 άνθρωποι. Την ίδια ώρα, στις
αντίστοιχες εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το ζόρι ξεπερνούν τα 15 άτομα. Μάλιστα, λένε χαρακτηριστικά για την περίπτωση της τοπικής του ΣΥΡΙΖΑ στο Γαλάτσι (την
προηγούμενη Κυριακή), όπου από τα 15-20 άτομα που συγκεντρώθηκαν οι μισοί ήταν συνεργάτες των υψηλών προσκεκλημένων,
του Κώστα Ζαχαριάδη (διευθυντή της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ) και του
πρώην υπουργού Παναγιώτη
Κουρουμπλή.
Κι όμως, σε όλες τις μετρήσεις
ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνά το 20% στην
πρόθεση ψήφου, ενώ το ΚΙΝΑΛ
κινείται πέριξ του 6%. «Οι συγκεντρώσεις του Κινήματος Αλλαγής δείχνουν την πραγματική εικόνα, και όχι
οι δημοσκοπήσεις». Η φράση ανήκει σε στενό συνεργάτη της Φώφης Γεννηματά και αποτυπώνει
την πεποίθηση που υπάρχει στη
Χαριλάου Τρικούπη για συσπείρωση του κόμματος σε επίπεδο
κοινωνίας, σε πλήρη αντίστιξη με
τις δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν ένα δημοσκοπικό «ταβάνι»
για το ΚΙΝΑΛ.
Σε αυτό αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος
Χρηστίδης, σημειώνοντας σε ραδιοφωνική του παρέμβαση πως
«οι τελευταίες συγκεντρώσεις είχαν
πολύ κόσμο». Πράγματι τα στελέχη
του ΚΙΝΑΛ, αλλά και η πρόεδρος
κα Γεννηματά, προχώρησαν τις
τελευταίες ημέρες σε εξόρμηση ανά την Ελλάδα. Καρδίτσα, Βόλος,
Κοζάνη και Ιωάννινα ήταν οι σταθμοί όπου έγιναν κομματικές συγκεντρώσεις. Ειδικά όμως στις δύο
συγκεντρώσεις για τα 100 χρόνια
από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου δημιουργήθηκε το α-
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• Δεν πιστεύουν στα μάτια τους
με τις πολυπληθείς συγκεντρώσεις
τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής

Στο ζενίθ
η συσπείρωση,
στο ναδίρ
οι δημοσκοπήσεις

διαχώρητο, τόσο στη Χίο, όπου μίλησε η Φώφη Γεννηματά, όσο και
στην Πάτρα με ομιλητή τον πρώην
πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.
Ενεργό συμμετοχή έχει πλέον
και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ήταν
ο κεντρικός ομιλητής σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα. Ο ευρωβουλευτής, που όπως φαίνεται θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την Ευρωβουλή, συνδυάζει με αυτό τον
τρόπο την ενίσχυση του κόμματος
με την έναρξη του προεκλογικού
του αγώνα. Και στις δύο ομιλίες
του Νίκου Ανδρουλάκη υπήρξαν

μεγάλες συγκεντρώσεις, με κόσμο
ο οποίος επέδειξε πάθος, θυμίζοντας παλιές καλές ημέρες του ΠΑΣΟΚ. Ανάλογες εικόνες έχει ζήσει
και σε όλες τις τελευταίες εξορμήσεις του ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος
κατάφερε να γεμίσει τις αίθουσες,
παρά το γεγονός ότι ήταν άγνωστος
στο ευρύ κοινό.

Λύθηκε το θέμα
με Παπανδρέου
Παράλληλα, όλοι στη Χαριλάου
Τρικούπη νιώθουν πιο ήρεμοι μετά τη δήλωση του Γιώργου Πα-

πανδρέου ότι το ΚΙΔΗΣΟ θα συμμετάσχει με όλες τους τις δυνάμεις
στο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής. Προφανώς και με βάση τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού
φαίνεται ότι απέδωσε το τελευταίο
δύσκολο ραντεβού με την κα Γεννηματά, κάτι που δείχνει πως η
συνεργασία θα συνεχιστεί προς όφελος όλων. Έτσι, στο ΚΙΝΑΛ εκτιμούν πως τόσο στο συνέδριο, όσο και μετά την κορυφαία εσωκομματική διαδικασία. η συσπείρωση
θα αυξηθεί ραγδαία.
Στην εκτενή δήλωσή του ο κ.
Παπανδρέου τονίζει πως η συμμετοχή στο συνέδριο του ΚΙΝΑΛ,
που θα διεξαχθεί στις 30-31 Μαρτίου, γίνεται «για να δοθεί φωνή σε
μια πλατφόρμα αξιών και θέσεων με
καθοριστική και σαφή προοδευτική
κατεύθυνση». Παράλληλα, κατά την
πάγια τακτική του, προσθέτει πως
«υπάρχει ανάγκη μιας προοδευτικής
παράταξης, με όρους πολυφωνίας και
δημοκρατικής έκφρασης», καταλήγοντας πως «μια προοδευτική παράταξη, με διακριτή, προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου» θα είναι «η απάντηση στη συντήρηση».
Η Χαριλάου Τρικούπη, μετά το

μεγάλο ξεκαθάρισμα που έφερε η
αποχώρηση του Ποταμιού και της
ΔΗΜ.ΑΡ., προσανατολίζεται σε
διαδικασία εκκαθάρισης των καταλόγων με τα μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ανοίξει η διαδικασία
εγγραφής νέων μελών και ανανέωσης των παλαιότερων, ενώ στις
3 Μαρτίου θα υπάρξει εκλογή νέων συνέδρων. Το ζήτημα πάντως
της ΔΗΜ.ΑΡ. εξακολουθεί να επηρεάζει το ΚΙΝΑΛ. Την προηγούμενη Κυριακή η Κεντρική Επιτροπή
της ΔΗΜ.ΑΡ. έκανε δεκτή κατά
πλειοψηφία την εισήγηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου να αποχωρήσει το κόμμα από το ΚΙΝΑΛ.
Η απόφαση ωστόσο πέρασε με
πολλές απώλειες, καθώς υπέρ ψήφισαν 37 (ποσοστό 65%), ενώ υπήρχαν 19 μέλη που στήριξαν την
παραμονή στο ΚΙΝΑΛ.
Από τη Χαριλάου Τρικούπη μιλούν ουσιαστικά για διάσπαση της
ΔΗΜ.ΑΡ., ενώ από την Αγίου
Κωνσταντίνου εκπέμπουν πως υπήρξε απόφαση κατά πλειοψηφία
και όσοι διαφώνησαν αποτελούν
απλά «μειοψηφία», όπως σε όλες
τις δημοκρατικές αποφάσεις. Ενδεικτικό των προθέσεων του κ.
Θεοχαρόπουλου στην πολιτική
σκακιέρα είναι πως, μιλώντας στην
Κ.Ε., προανήγγειλε επίσκεψη στην
Αλβανία, όπου θα παρευρεθεί στο
συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας παρουσία του
Ούντο Μπούλμαν, ενώ προτίθεται να ταξιδέψει και στα Σκόπια για
να συναντηθεί «με τον Σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, ως
μια κίνηση συμβολισμού για τη φιλία
μεταξύ των δύο χωρών», όπως δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Οι υποψηφιότητες
Σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο των
ευρωεκλογών, εκεί θα φιγουράρουν σίγουρα τα ονόματα των δύο
νυν ευρωβουλευτών, του Νίκου
Ανδρουλάκη και της Εύας Καϊλή. Υποψήφιος θα είναι και ο Νίκος Παπανδρέου. Κάτι που ήταν
γνωστό, αλλά ανακοινώθηκε με
κάθε επισημότητα μετά τη συνάντηση που είχε ο κ. Παπανδρέου
με τη Φώφη Γεννηματά την Τρίτη. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Παπανδρέου στις εκδηλώσεις για τον Ανδρέα ακολούθησε την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ στη
Χίο και όχι τον αδελφό του στην
Πάτρα. Υποψήφιοι θα είναι επίσης
ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, αλλά και ο πρόεδρος της
ομοσπονδίας των ΑμεΑ, Ιωάννης
Βαρδακαστάνης.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί τόσο η υποψηφιότητα του Γιώργου Καμίνη, όσο και των υπολοίπων, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διαρρέει πως
αναμένονται και κάποιες ηχηρές
εκπλήξεις στο ευρωψηφοδέλτιο
του ΚΙΝΑΛ.
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Σε όλες τις εκλογές για
την ανάδειξη δημάρχων,
νομαρχών (παλιότερα)
και τώρα περιφερειαρχών, το αλατοπίπερο που
τις «νοστιμίζει» είναι αναμφίβολα οι αντάρτικες
υποψηφιότητες. Αυτοί
που αποφασίζουν να πάνε κόντρα στο κόμμα
τους, διότι είτε νιώθουν
αδικημένοι από τη μη επιλογή τους, είτε θέλουν να
πιέσουν για να έχουν παράπλευρα οφέλη.
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• Οι πονοκέφαλοι που δημιουργούν στα μεγάλα κόμματα
οι πολλές υποψηφιότητες στους δήμους

Με τον Κ. Μπακογιάννη,
τον Χρήστο Τεντόμα και
εσχάτως τον Γιώργο
Βουλγαράκη, οι
Νεοδημοκράτες της
Αθήνας θα βρεθούν σε
δίλλημα για το ποιον θα
επιλέξουν για δήμαρχο
της πρωτεύουσας

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

ς μη λησμονούμε ότι
στις αυτοδιοικητικές
εκλογές του 2014 ο
Απόστολος Τζιτζικώστας, ως αντάρτης
της Ν.Δ., εξελέγη περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας έναντι του
Γιάννη Ιωαννίδη, που είχε τη
στήριξη του κόμματος. Και βέβαια
εκτός αυτής της περίπτωσης, είχαμε τη ζημιά που είχε κάνει η υποψηφιότητα του Νικήτα Κακλαμάνη στον δήμο της Αθήνας το
2014, όπου έκοψε ψήφους από
τον επίσημο υποψήφιο της Ν.Δ.,
Άρη Σπηλιωτόπουλο, με συνέπεια να περάσουν στον δεύτερο
γύρο ο Γιώργος Καμίνης (επανεξελέγη δήμαρχος) και ο Γαβριήλ
Σακελλαρίδης.
Πολλοί θα μιλήσουν για διπλό
κάζο της Νέας Δημοκρατίας. Όμως
ανάλογες ζημιές είχε υποστεί και
το ΠΑΣΟΚ, απλά είχε την ευελιξία
να «υιοθετεί» σε χρόνο ρεκόρ (εντός ολίγων λεπτών) τον αντάρτη
νικητή και να «βάφει» αμέσως τον
δήμο πράσινο.
Τώρα και με βάση το εκλογικό
σύστημα της απλής αναλογικής
που επιβάλλει ο «Κλεισθένης», έχουν αυξηθεί οι αντάρτες σε όλους
τους δήμους.
Κι αυτό διότι μπορεί ο δήμαρχος να εκλέγεται στον δεύτερο γύρο, αλλά η εκλογή των συμβούλων
θα γίνει την πρώτη Κυριακή. Κάτι
που σημαίνει ότι για να σχηματιστεί διοίκηση σε ένα δήμο, ή σε
μία περιφέρεια, θα μπορούν να έχουν ρόλο και λόγο ακόμη και όσοι εκλέξουν μόνο έναν ή και δύο
συμβούλους.
Γι’ αυτό και υπάρχει πληθώρα
υποψηφίων ακόμη και σε δήμους
που δεν θεωρούνται μεγάλοι.
Σε κάποιους δήμους, όπως αυτόν της Κηφισιάς, υπάρχουν επτά
υποψήφιοι προερχόμενοι από τη
Ν.Δ.
Κι όπως λένε οι κακές γλώσσες,
υπάρχει εμπλοκή υποψήφιων
βουλευτών της Ν.Δ. στον Βόρειο
Τομέα της Β΄ Αθήνας, οι οποίοι θα

Πήραν θάρρος
οι... αντάρτες
επιθυμούσαν ο δικός τους άνθρωπος να εκλεγεί δήμαρχος.
Ή στο Χαλάνδρι, όπου κατέρχονται τέσσερις από το ΠΑΣΟΚ και ισάριθμοι από τη Ν.Δ.
Στους λεγόμενους μεγάλους δήμους, εκτός φυσικά της Θεσσαλονίκης, τα πράγματα είναι κάπως
καλύτερα. Στη «Νύμφη του Θερμαϊκού» οι υποψήφιοι, όπως λένε
οι γνωρίζοντες πρόσωπα και καταστάσεις της πόλης, θα καταλήξουν
να ξεπερνούν τους 20.
Οπότε, πολύ λογικά στις μέχρι
τώρα δημοσκοπήσεις να προηγείται ο υποστηριζόμενος από τη Νέα

Δημοκρατία, Νίκος Ταχιάος, με
ένα ποσοστό που κινείται πέριξ
του 18%. Όλες οι πιθανότητες δείχνουν πως ο Νίκος Ταχιάος, ο
Γιώργος Ορφανός και ο Σπύρος
Βούγιας (ΚΙΝΑΛ-Ποτάμι) θα συνεργαστούν για να υπάρξει διοίκηση στην πόλη, ενώ οι ειδήμονες ισχυρίζονται πως η κυβερνητική υποψήφια Κατερίνα Νοτοπούλου,
παρά τα «δώρα» που μοιράζει ακόμη και σε πεθαμένους μέσω διαφόρων πολιτιστικών συλλόγων,
δεν της επιτρέπουν να διατηρεί την
αισιοδοξία ότι τελικά μπορεί να ανέβει στο βάθρο.

Διπλός πονοκέφαλος
στην Αθήνα
Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ως «τη
μητέρα των μαχών» τον δήμο της
Αθήνας. Μετά από εννέα χρόνια ηγεσίας του κεντροαριστερού Γιώργου Καμίνη, στην Πειραιώς νιώθουν τη βεβαιότητα ότι ο Κώστας
Μπακογιάννης θα είναι ο νέος
δήμαρχος της πόλης. Εξάλλου, αυτό υποστηρίζουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όπου ο Μπακογιάννης τρέχει μόνος του, καθώς
προηγείται σχεδόν 20 ποσοστιαίες
μονάδες από τον δεύτερο Παύλο
Γερουλάνο, ενώ η διαφορά του με

O παράγoντας Βουλγαράκης
α τελευταία 24ωρα πλανάται στην ατμόσφαιρα και υποψηφιότητα Γιώργου Βουλγαράκη, ποντάροντας στις «καραμανλικές» ψήφους. Ο πρώην υπουργός που εκλεγόταν στην Α΄ Αθήνας, ξέρει τα κατατόπια, αλλά έχει χρόνια να κατέβει στο πεζοδρόμιο για να διεκδικήσει την ψήφο των
πολιτών. Προς το παρόν, ο ίδιος ο Βουλγαράκης δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Συνεργάτες του απλά μεταφέρουν πως ο ίδιος μπορεί να συσπειρώσει τους «καραμανλικούς» δεξιούς, κάτι που δεν μπορεί
να κάνει ο Μπακογιάννης.
Βέβαια, οι φίλοι τού πρώην υπουργού λησμονούν ότι ο κ. Μπακογιάννης έχει πέρασμα σε όμορους χώρους, κερδίζει ψήφους από το κέντρο, αλλά και από τη ΔΗΜ.ΑΡ., ενώ έχει και τη συμπαράσταση του
Ποταμιού, που στην Αθήνα η δύναμή του είναι πενταπλάσια των δημοσκοπικών του ποσοστών.
Πάντως υπάρχουν και κάποιοι πονηροί που ισχυρίζονται πως με την υποτιθέμενη υποψηφιότητα ο κ.
Βουλγαράκης πιέζει την ηγεσία για να κερδίσει μία θέση στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Αθηνών. Ο μόνος που
αντέδρασε θετικά στο ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος δήμαρχος ο Βουλγαράκης ήταν ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο οποίος σχολίασε την πιθανή υποψηφιότητα του πρώην υπουργού: «Τώρα που το σκέφτομαι –αν βέβαια ευσταθούν οι πληροφορίες που εισπράττω για την υποψηφιότητά του– δεν θα ήταν κακός δήμαρχος Αθηναίων ο Γιώργος Βουλγαράκης. Πάντως καλύτερος από τους περισσότερους μέχρι
τώρα υποψηφίους που έχουν ανακοινωθεί!» Σε πλήρη μετάφραση το μήνυμα στους «καραμανλικούς» είναι ξεκάθαρο… Κατά τα άλλα, όλα βαίνουν καλώς στα εσωτερικά της Ν.Δ.

Τ

τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ, τον υφυπουργό Εργασίας, Νάσο Ηλιόπουλο, εκτοξεύεται στις τριάντα μονάδες. Κι αυτό διότι ο νεαρός που
επέλεξε η Κουμουνδούρου έχει
πρόβλημα αναγνωρισιμότητας. Πέραν των στενών κομματικών στην
Κουμουνδούρου, ακόμη και οι φανατικοί οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν τον
γνωρίζουν ούτε φατσικά.
Ήδη Κώστας Μπακογιάννης
και Παύλος Γερουλάνος έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό την προεκλογική τους εκστρατεία, γνωρίζουν
και οι δύο άριστα από επικοινωνία
και ξέρουν πώς να αναπαραγάγουν
τις όποιες επισκέψεις τους και τις επαφές τους, είτε με θεσμικούς φορείς, είτε με απλούς πολίτες. Τουναντίον, ο Ηλιόπουλος παραβρέθηκε σε μία συγκέντρωση κάποιων
πολιτών έξω από το γηροκομείο ζητώντας τη διάσωσή του.
Βέβαια, μέχρι τις εκλογές υπάρχει αρκετός χρόνος για να αλλάξουν
τα πάντα. Ή πιο σωστά να υπάρξουν ανακατατάξεις. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι αντάρτες. Ήδη
δύο προκαλούν πονοκεφάλους. Ο
λόγος για τον Χρήστο Τεντόμα, επί
χρόνια αυτοδιοικητικό στέλεχος της
Ν.Δ. στην Αθήνα, ο οποίος έχοντας
περάσει από πολλά πόστα, στις
πρώτες δημοσκοπήσεις αφήνει πίσω του τον Ηλιόπουλο. Όμως, όπως εξηγούν νεοδημοκρατικά στελέχη, εάν χρειαστεί, ο Τεντόμας θα
βάλει πλάτη στον Μπακογιάννη
για να υπάρξει σταθερή διοίκηση.
Ο άλλος πονοκέφαλος είναι για
τον ΣΥΡΙΖΑ και ακούει στο όνομα
Γιάννης Τσιρώνης. Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
κατέρχεται ως υποψήφιος δήμαρχος με τη στήριξη των ΟικολόγωνΠράσινων. Μάλιστα, η απόφαση
των Οικολόγων έπιασε στον ύπνο
την Κουμουνδούρου, καθώς ουδείς ανέμενε ότι θα έφταναν στο
σημείο να... «κατεβάσουν» στην Αθήνα υποψήφιο έναν πρώην υπουργό της κυβέρνησης κόντρα
στον επίσημο υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Ηλιόπουλο!
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• Κομψές –για την ώρα– αμφιβολίες και ενστάσεις της Πανελλήνιας
Ένωσης Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για την «παντοδυναμία»
της νέας προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Επί… Θάνου
«κρεμάμενοι»
οι εργολάβοι

Η ταμπακιέρα

Την ώρα που η επικαιρότητα… κατοικοεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής, πότε με αφορμή τη
Συμφωνία των Πρεσπών και εσχάτως με την κοινοβουλευτική μάχη για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στα
μετόπισθεν της πραγματικής οικονομίας, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας επιδίδονται σε πολεμικές προετοιμασίες μίας ακήρυχτης για την ώρα σύγκρουσης. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης; Τα προειδοποιητικά
τροχιοδεικτικά πυρά των εργολάβων φτάνουν μέχρι την
οδό Κότσικα, ένα μικρό κάθετο στην οδό Πατησίων στενάκι δίπλα στην ΑΣΟΕΕ, όπου φιλοξενούνται τα γραφεία
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της πολυθρύλητης νέας
προέδρου της, κυρίας Βασιλικής Θάνου.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Δ

εν είχε στεγνώσει καν
το μελάνι της υπογραφής του διορισμού
της, όταν στο τεύχος
113 του κλαδικού περιοδικού «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» της Πανελλήνιας Ένωσης
Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) καταγράφηκαν οι προβληματισμοί της Ένωσης για το μέλλον των μεγάλων
κατασκευαστικών ομίλων, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στον
τίτλο του σχετικό δημοσίευμα είναι «Επί Θάνου κρεμάμενοι»!
Παρ’ ότι –όπως ανέφερε το επίμαχο άρθρο– «ο κλάδος στάθηκε
διακριτικά αμέτοχος στην πολιτική αντιπαράθεση που “πυροδότησε” ο εν
λόγω διορισμός και φυσικά, ουδέποτε
υιοθετήθηκε από εκπροσώπους του,
η κριτική και η ανησυχία που εκδηλώθηκε, σχετικά με τα κίνητρα επιλογής της συγκεκριμένης δικαστικού,
που αντιμετωπίζεται από μερίδα της
αντιπολίτευσης ως πρόσωπο εκ προοιμίου συντασσόμενο με την υπεράσπιση μιας σειράς επιλογών της κυ-

βέρνησης και δη του πρωθυπουργού»,
οι ανησυχίες των εργολάβων δημοσίων έργων είναι καταφανείς: αδημονούν διότι σε πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών προβλέπονται κυρώσεις αποκλεισμού από διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων έργων για εταιρείες που καταδικάστηκαν ως συμμετέχουσες σε συμπράξεις που αποσκοπούσαν στη στρέβλωση των
όρων του υγιούς ανταγωνισμού.
Με δεδομένο ότι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της Ελλάδας έχουν ήδη καταδικαστεί για τέτοιες
συμπράξεις και ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί είτε να επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις (έως
και αποκλεισμό από δημόσιες
συμβάσεις) είτε να θεωρήσει ότι οι
καταδικασθείσες εταιρείες συμμορφώθηκαν και άρα μπορούν να
συμμετάσχουν ξανά σε διαγωνισμούς, γίνεται εύκολα αντιληπτή η
αγωνία που διακατέχει τον κλάδο
για τη διαφαινόμενη «παντοδυναμία» της… Ελλανιδίκου Βασιλικής
Θάνου. Aπό μία άποψη δεν μοιάζει παράλογη η εν λόγω ανησυχία

εφόσον εναπόκειται στην κρίση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού να
διαπιστώσει ποιες από τις ήδη καταδικασθείσες επιχειρήσεις έχουν
συμμορφωθεί προς τη νομιμότητα
σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/24) που προβλέπει ιδίως μέτρα που αφορούν
το προσωπικό και την οργάνωση,
όπως είναι η διακοπή όλων των
δεσμών με πρόσωπα ή οργανισμούς που εμπλέκονται στην παράνομη συμπεριφορά, κατάλληλα
μέτρα αναδιοργάνωσης προσωπικού, την εφαρμογή συστημάτων υποβολής εκθέσεων και ελέγχου, τη
δημιουργία δομής εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση
της συμμόρφωσης και την έγκριση
εσωτερικών κανόνων ευθύνης και
αποζημίωσης.
«Όταν τα εν λόγω μέτρα προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν θα πρέπει
πλέον να αποκλείεται για αυτούς τους

λόγους και μόνον», ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, χωρίς να ορίζει όμως τα εχέγγυα μια τέτοιας ανέλεγκτης (υπό το πρίσμα του χαρακτήρα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως Ανεξάρτητης Αρχής) κρίσης.
Εκεί είναι που οι εργολήπτες
πριν… πονέσουν μαγειρεύουν,
δημοσιοποιώντας με ένα αδιόρατο υπαινιγμό το προφανές: ότι «η
ορθή και απαλλαγμένη από πολιτικές σκοπιμότητες και επιρροές άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, μπορεί να διασφαλίσει την προστασία του Δημοσίου
Συμφέροντος, τόσο υπό την έννοια
της εμπέδωσης της φερεγγυότητας
και νομικής εγκυρότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων, όσο και υπό την έννοια της προστασίας του κοινωνικού
συνόλου και των φορολογουμένων από τις πιθανές επιπτώσεις της απουσίας τους».

Το διακύβευμα συνεπώς είναι πώς
θα κριθεί συμμορφωμένη μια ήδη
καταδικασμένη επιχείρηση που
θέλει να αναλάβει ξανά
την εκτέλεση ενός δημοσίου έργου, και σε αυτό
συνίστανται οι –πολύ
κομψά διατυπωμένες–
ενστάσεις των εργοληπτών, αφού εκτιμούν ότι πλέον βρίσκονται κυριολεκτικά «κρεμάμενοι» στα χέρια της κας
Θάνου, η οποία ως
πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής θα δώσει
το προσωπικό της στίγμα, έχοντας όμως πάνω της το στίγμα της
προηγούμενης πολιτικής της θέσης στο πλάι
του πρωθυπουργού.
Ένα στίγμα που σημειωτέον δεν άφησε ασυγκίνητη τη Διεθνή
Διαφάνεια, η οποία
στη φετινή έκθεσή της
αναφέρει ότι ο πρόσφατος διορισμός της κας Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εγείρει ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων,
δεδομένου ότι υπήρξε διορισμένη
και στενή σύμβουλος του πρωθυπουργού.
Ακόμη κι έτσι να μην ήταν, πάντως, η ίδια η κα Θάνου στην από
31/1/2019 προσωπική της ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
φροντίζει να ξεκαθαρίσει ποιος θα
είναι το «αφεντικό» στην Ανεξάρτητη Αρχή: «Ο υγιής και αποτελεσματικός ανταγωνισμός συμβάλλει σε
μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη και κατά συνέπεια ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει καθοριστικό ρόλο».
Και για να μην αναρωτιέται κανείς για το timing της «παρέμβασης» των εργοληπτών να θυμίσουμε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί
μεγάλα δημόσια έργα. Μεταξύ αυτών οι αποκαταστάσεις περιοχών
που επλήγησαν από καιρικά φαινόμενα, ο ευρωπαϊκός αυτοκινητόδρομος Ε-65, το μεγαλόπνοο και
πολυδάπανο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» των 2,3 δισ. ευρώ κ.ά.,
πρότζεκτ δηλαδή στα οποία οι μεγαλοκατασκευαστές θέλουν διακαώς να παίξουν «μπάλα». Οπότε
κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά… έργα γύρευε!



Το ζητούμενο στο ντέρμπι Ολυμπιακού - ΑΕΚ είναι πόσους παίκτες θα
κατεβάσουν στην επίθεση όταν έχουν την μπάλα οι δυο προπονητές

Ο Μαρτίνς θα
παίξει… οικονομικά κι
ο Χιμένεθ… στατιστικά
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Φορτούνης
και Λιβάγια,
Σιμόες και
Καμαρά
Σημαντική παράμετρος
στο ντέρμπι του
«Καραϊσκάκης» είναι η
απόδοση του
Φορτούνη από τον
Ολυμπιακό και του
Λιβάια από την ΑΕΚ.
Δεν κομίζουμε
γλαύκας εις Αθήνας.
Είναι δυο παίκτες που
ενεργούν εκτός
«κλισαρισμένου»
ποδοσφαίρου, βάσει
τακτικής δηλαδή.
Κι οι δυο προπονητές,
Μαρτίνς και Χιμένεθ,
επενδύουν στο
απρόσμενο. Γι’ αυτό κι
οι δυο διεθνείς άσοι
παίρνουν και τα
περισσότερα λεφτά.
Τον μεν Φορτούνη θα
τον παρατηρεί στον
χώρο ένας
δοκιμασμένος στα
δύσκολα, ο
Πορτογάλος Σιμόες.
Τον Λιβάια, ο Καμαρά.
Το ζητούμενο και για
τους δυο επιθετικούς
είναι να μην πάρουν
την μπάλα στα πόδια ή
να την πάρουν όχι με
φάτσα το τέρμα, αλλά
να χρειαστεί να
στρίψουν, οπότε
δίνεται η δυνατότητα
στην άμυνα να
οργανωθεί καλύτερα.

Του Άλκη Φιτσόπουλου
το «Καραϊσκάκης» Ολυμπιακός και ΑΕΚ παίζουν για τον τίτλο της…
2ης θέσης, που οδηγεί
στους πρόποδες του Champions
League, με τους «ερυθρόλευκους» να βολεύονται και με ισοπαλία και τους «κιτρινόμαυρους» να ενδιαφέρονται μονάχα για τη νίκη, καθ’ ότι πέντε
βαθμούς πίσω.
Τι μπορεί να σκέφτονται οι δυο
προπονητές, Πέδρο Μαρτίνς και
Μανόλο Χιμένεθ; Το προφανές.
Τη μη ήττα ο ένας, την πάση θυσία
νίκη ο άλλος. Αν και για λόγους γοήτρου κι οι δυο επιζητούν τη νίκη,
καθ’ ότι Ολυμπιακός και ΑΕΚ δεν έχουν κερδίσει ντέρμπι.
Και τι… σύστημα θα παίξουν οι
δυο αντίπαλοι. Πολλές φορές «το
σύστημα είναι ένοχο», που τραγούδησε ο Καζαντζίδης. Στην προκειμένη περίπτωση το σύστημα είναι απαλλαγμένο από ενοχές γιατί δεν
θα παίξει και τον πλέον σημαντικό
ρόλο.
Θα παίξει, ωστόσο, η τακτική.

Σ

Διότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σύστημα είναι ο τρόπος που στήνεται μία ομάδα στον αγωνιστικό
χώρο για να κλέψει την μπάλα. Τακτική είναι η στρατηγική αρμονία μέχρι την αντίπαλη περιοχή, κι αυτό είναι έργο του προπονητή.
Από ’κεί και πέρα, «πρέπει να πληρώσεις», όπως είπε κι ο μέγας «αναθεωρητής» του κλασικού ποδοσφαίρου, Πεπ Γκουαρντιόλα. Δηλαδή, όσα υπογράψεις στον τραπεζικό λογαριασμό για την αγορά ικανών στο σκοράρισμα επιθετικών, τόσα σου επιστρέφουν στο γήπεδο.
Στο ντέρμπι του Φαλήρου, ένα
πράγμα θα έχει εξαιρετικά «τακτικό»
ενδιαφέρον. Πόσους παίκτες κατεβάζει στην επίθεση η κάθε ομάδα γενικά και πόσους βάζει ο προπονητής
μέσα στη μεγάλη περιοχή, όταν η ομάδα του βρίσκεται στην επίθεση.
Μία ομάδα που βολεύεται με ισοπαλία σαν τον Ολυμπιακό, κουρασμένος καθώς θα είναι από το
ματς με την Ντιναμό Κιέβου, είναι
βέβαιον ότι ο Μαρτίνς δεν πρόκειται να μείνει πίσω με λιγότερους από τρεις. Οι δυο, είναι λίγοι.
Συνήθως, ο Μαρτίνς αφήνει πί-

σω τα δυο κεντρικά μπακ, Σισέ και
Βούκοβιτς, και μπροστά τους τον
Καμαρά. Μέσα στην περιοχή θα είναι σίγουρα ο Χασάν και ο Φορτούνης. Για τους πλάγιους, Ποντένσε και Ζιλ Ντίαζ ή Χριστοδουλόπουλο, δεν είναι σίγουρο.
Όπως δεν είναι σίγουρο ότι ο
Γκιλιέρμε θα πατήσει ποτέ περιοχή. Το πιο πιθανό είναι να παίξει 15
μέτρα πιο μπροστά από τον Καμαρά, όχι περισσότερα. Τα δε μπακ,
Τοροσίδης και Κούρτης, δεν πρόκειται να σπαταλήσουν ενέργεια δίχως λόγο.
Διότι ένα μπακ, όποιο κι αν είναι
αυτό, δεν μπορεί να κάνει περισσότερες από τέσσερις κούρσες πάνωκάτω σε κάθε ημίχρονο. Διότι δεν
φτάνει να πάει μπροστά, πρέπει να
γυρίσει κιόλας, κι αυτό μεταφράζεται σε 140 μέτρα σπριντ τις περισσότερες φορές.
Ο Χιμένεθ, από τη μεριά του, ξέρει ότι δεν του αρκεί η ισοπαλία, άρα θα πρέπει να βγάλει πολλούς
παίκτες στην επίθεση όταν έχει την
μπάλα. Θα το κάνει αυτό από το
πρώτο λεπτό; Αποκλείεται. Είναι αδύνατο να το επιχειρήσει, γιατί πρέ-

πει πρωτίστως: Να μη δεχτεί γκολ.
Ο Ισπανός προπονητής θα παίξει
στο ντέρμπι βασιζόμενος στο στατιστικό αξίωμα του ποδοσφαίρου. Τι
λέει αυτό; Πως όποιοι και να είναι οι
αντίπαλοι, το κάθε παιχνίδι «χρωστάει» δύο ευκαιρίες για γκολ.
Αν καταφέρει κι εκμεταλλευτεί
μία από τις δύο και βάλει ένα γκολ
πρώτος, τότε ξέρει αυτός πώς να το
διαφυλάξει. Όπως, επίσης, αντιλαμβάνεται ότι ο Ολυμπιακός από τα
μέσα του δευτέρου ημιχρόνου θα
ρίξει ταχύτητα, κουρασμένος καθώς
θα είναι, ειδικά αν δεν κάνει οικονομία δυνάμεων. Τότε είναι που ο Ισπανός προπονητής θα βγάλει πολλούς παίκτες στην επίθεση.
Όλα αυτά, βέβαια, στην προοπτική πως δεν θα καθορίσουν το παιχνίδι αστάθμητοι παράγοντες, π.χ. ένα τυχαίο γκολ, όπως έγινε στην
Τούμπα (ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1)
ή ένα γρήγορο γκολ από στημένη
φάση.
Τότε ο κάθε προπονητής είναι υποχρεωμένος ν’ αλλάξει την τακτική
του και να διαμορφώσει νέες συνθήκες άμυνας ή επίθεσης ή και των
δυο.
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Του Νίκου Συνοδινού

Εντυπωσιακή
αύξηση
στα έσοδα
της UEFA
Όπως έγινε γνωστό στο
43ο τακτικό συνέδριο
στη Ρώμη, υπάρχει πρόβλεψη για έσοδα ύψους
5,7 δισ. ευρώ για τη σεζόν 2019/20!
Το 2017/18 το UEFA είχε
έσοδα 2,790 δισ. ευρώ,
παρουσιάζοντας ελαφρά
μείωση σε σύγκριση με
το 2016/17 (2.836 δισ.
ευρώ).
Η πλειονότητα των χρημάτων προέρχεται από
τις συμφωνίες για τηλεοπτικά δικαιώματα
(2.236 δισ. ευρώ), εκτός
από 450 εκατ. από εμπορικά έσοδα, 23 εκατ. από
εισιτήρια, 25 εκατ. από
φιλοξενία και 35 εκατ.
από άλλα έσοδα. Όσον
αφορά στο κόστος, 2,1
δισ. ανακατανέμονται
μεταξύ των πριμ και των
εισφορών.
Οι αριθμοί αναμένεται
να βελτιωθούν για τις επόμενες σεζόν. Τα έσοδα
θα αυξηθούν από 2,79
δισ. το 2017/18 σε 3,86
δισ. το 2018/19 και θα ανέλθουν σε 5,72 δισ. το
2019/20.
Η εκτίμηση της UEFA αναφέρεται σε 4,19 δισ.
από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, 977 εκατ. εμπορικά έσοδα, 361 εκατ. από εισιτήρια, 154 από
φιλοξενία και 38 από
άλλα έσοδα.
Να σημειωθεί ότι τα έσοδα του Euro 2020 θα
φθάσουν τα 2,085 δισ.
ευρώ, από τα 1,916 δισ.
ευρώ το 2016. Αντιστοίχως, περισσότερα θα είναι και τα χρήματα που
θα καταλήξουν στις εθνικές ομάδες. Για τη
διοργάνωση του 2020,
τα πριμ θα είναι 371 εκατ., όταν για το τουρνουά του 2016 ήταν 301
εκατ.

υσκολότερα από… ποτέ θα είναι για τις ελληνικές ομάδες τα
εμπόδια στην ευρωπαϊκή τους
πορεία. Οι αλλαγές της UEFA έχουν δυσχεράνει το έργο των
εκπροσώπων της χώρας μας, που
πλέον κάθε άλλο παρά βατό είναι να διαγράψουν σημαντική
ευρωπαϊκή πορεία. Τη διανυόμενη σεζόν, εξάλλου, η ΑΕΚ ναι μεν
κατάφερε να μπει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το χρυσοφόρο Champions
League, αλλά στους ομίλους
βρέθηκε αντιμέτωπη πανίσχυρων ομάδων (Μπάγερν Μονάχου, Άγιαξ, Μπενφίκα) και δεν
κατάφερε να πάρει βαθμό.
Η «Ένωση» ως πρωταθλήτρια
πέρασε στον 3ο προκριματικό γύρο
του Champions League τη Σέλτικ
(2-1, 1-1), στα play off τη Βίντι (1-1,
2-1), αλλά στους ομίλους με Μπάγερν (0-2, 0-2), Άγιαξ (0-2, 0-3) και
Μπενφίκα (2-3, 0-1) έμεινε τελευταία και δεν συνέχισε στο Europa
League.
O ΠΑΟΚ ως δευτεραθλητής πέρασε στον 2ο προκριματικό γύρο
του Champions League τη Βασιλεία
(2-1, 3-0) και στον 3ο τη Σπάρτακ
Μόσχας (3-2, 0-0), αλλά στα play
off δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπενφίκα (1-4, 1-1).
Πήγε στους ομίλους του Europa
League, όπου κόντρα σε Τσέλσι (01, 0-4), Μπάτε Μπορίσοφ (1-3, 41) και Βίντι (0-2, 0-1) δεν κατάφερε να περάσει.

Δ

Δυσκολότερος από ποτέ ο νέος ευρωπαϊκός δρόμος των
ελληνικών ομάδων, καθώς ακόμη και ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ
θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League και
θέλει τρεις προκρίσεις για να κάνει βουτιά στο χρυσάφι
των ομίλων. Η μάχη Ολυμπιακού-ΑΕΚ για το δεύτερο εισιτήριο
στην κορυφαία διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός, το Κύπελλο
και οι στόχοι των 11 που βλέπουν Ευρώπη

Περισσότερα
τα λεφτά,
μεγαλύτερα
τα εμπόδια
ματικό πηγαίνει απευθείας στους ομίλους του Europa League. To ίδιο
ισχύει βεβαίως και αν αποκλειστεί
στα play off.

Τα τρία εισιτήρια
του Europa League

Η μάχη
στο Champions League
Tη σεζόν 2019-2020, στο
Champions League θα συμμετέχουν επίσης δύο ελληνικές ομάδες.
Ο πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής. Μετά το ντέρμπι της Τούμπας
την περασμένη Κυριακή, ο ΠΑΟΚ
«κλείδωσε» το πρωτάθλημα. Τι τον
περιμένει στην Ευρώπη; Ο πρωταθλητής Ελλάδας θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του από τον Ιούλιο στον
2ο προκριματικό των πρωταθλητών του Champions League και
πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους (δεύτερος, τρίτος και
play off) για να βρεθεί στους ομίλους. Τη διανυόμενη σεζόν τα πράγματα ήταν κατά έναν… γύρο πιο εύκολα, καθώς η πρωταθλήτρια ΑΕΚ
άρχισε από τον 3ο προκριματικό.
Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον
δεύτερο
προκριματικό
στο
Champions League, δεν αποχαιρετά την Ευρώπη, αλλά συνεχίζει στον
τρίτο προκριματικό του Europa

League, και περνώντας δύο προκριματικούς –3ο και play off– με τους
υπόλοιπους αποκλεισμένους του
Champions League μπορεί να φτάσει στους ομίλους της διοργάνωσης.
Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον
τρίτο προκριματικό, συνεχίζει στα
play off του Europa League, με
τους υπόλοιπους αποκλεισμένους
του Champions League. Με μια
πρόκριση μπαίνει στους ομίλους του
Europa.
Αν αποκλειστεί στα play off του
Champions League, προκρίνεται απευθείας στους ομίλους του Europa
League.
Για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα μάχη δίνουν ο Ολυμπιακός
και η ΑΕΚ. Την Κυριακή το μεταξύ
τους παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» θα
παίξει καταλυτικό ρόλο για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός έχει αέρα πέντε

πόντων από την «Ένωση» και αν δεν
χάσει σημαντικό προβάδισμα θα πάρει τελικά τη δεύτερη θέση που ανοίγει δρόμο για το Champions
League.
Η δευτεραθλήτρια ομάδα –Ολυμπιακός ή ΑΕΚ– θα αρχίσει κι αυτή
από τον 2ο προκριματικό γύρο του
Champions League, όπως και φέτος, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Πρέπει να περάσει τρεις
προκριματικούς γύρους (2ος, 3ος,
play off) για να μπει στους ομίλους.
Αν αποκλειστεί από τον 2ο προκριματικό στο Champions League,
δεν αποχαιρετά την Ευρώπη, αλλά
συνεχίζει στον 3ο προκριματικό του
Europa League, και περνώντας δύο
προκριματικούς (με τις υπόλοιπες αποκλεισμένες του Champions
League) μπορεί να φτάσει στους ομίλους της διοργάνωσης.
Αν αποκλειστεί στον 3ο προκρι-

Τη σεζόν που πέρασε υπήρχε ένα
καλό εισιτήριο του Europa League
το οποίο είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
Με αυτό η ομάδα του Πειραιά έπαιξε στον 3ο προκριματικό γύρο όπου
πέρασε τη Λουκέρνη (4-0, 3-1), στη
συνέχεια στα play off ξεπέρασε το
εμπόδιο της Μπέρνλι (3-1, 1-1) και
μπήκε στους ομίλους όπου έφθασε
σε μεγάλη πρόκριση παίρνοντας τη
δεύτερη θέση με αντιπάλους την
Μπέτις (0-0, 0-1), τη Μίλαν (3-1, 13) και τη Ντουντελάνζ (5-1, 2-0). Ο
Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον στους
32 του Europa League έχοντας βρει
στον δρόμο του την Ντιναμό Κιέβου
από την Ουκρανία.
Η ομάδα που θα πάρει την τρίτη
θέση στο πρωτάθλημα –ΑΕΚ ή Ολυμπιακός– ξεκινάει και τη νέα σεζόν
από τον 3ο προκριματικό του
Europa League, πρέπει, δηλαδή, να
περάσει δύο προκριματικούς γύρους (3ος και play off) για να φτάσει στους ομίλους.
Mένουν δύο ακόμη ευρωπαϊκά
εισιτήρια, για τα οποία έχουν το
προβάδισμα ο Ατρόμητος (κυρίως)
και ο Άρης (δευτερευόντως). Οι δύο
αυτές ομάδες θα μπουν στον 2ο
προκριματικό του Europa League,
έχουν δηλαδή τρεις προκριματικούς
γύρους (δεύτερος, τρίτος και play
off) μέχρι τη φάση των ομίλων.
Την περασμένη σεζόν οι ελληνικές
ομάδες που μπήκαν στον 2ο προκρι-
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ματικό γύρο του Europa League, δεν
προχώρησαν. Ο Ατρόμητος αποκλείστηκε από την Ντιναμό Μπρεστ (1-1,
3-4) και ο Αστέρας Τρίπολης από τη
Χιμπέρνιαν (1-1, 2-3).
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Ο κυπελλούχος
το «καλό» εισιτήριο
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία
σχετίζεται με το Κύπελλο. Ο κυπελλούχος Ελλάδος παίρνει το «καλό»
εισιτήριο της χώρας για το Europa
League. Αν βέβαια κατακτήσει την
πρώτη ή τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, θα… προτιμήσει το
Champions League. Aν ο κυπελλούχος πάρει την τρίτη θέση, θα έχει
ούτως ή άλλως από το Κύπελλο το
«καλό» Ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Αν ο κυπελλούχος όμως δεν είναι ένας εκ των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού
ή ΑΕΚ, των τριών ομάδων δηλαδή
που θα καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα και είναι για παράδειγμα ο Ατρόμητος,
τότε αυτός θα πάρει το καλό εισιτήριο του Europa League και η τρίτη
θέση στο πρωτάθλημα θα προσφέρει μαζί με την τέταρτη τα δύο «κακά» εισιτήρια που αρχίζουν από τον
2ο προκριματικό γύρο του Europa
League. Aν η ομάδα που πάρει το
Κύπελλο είναι εκτός της πρώτης πεντάδας στο πρωτάθλημα (π.χ. Πανιώνιος, Λαμία ή Αστέρας Τρίπολης),
τότε η πέμπτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ως εκ τούτου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions
League θα μπει ο δεύτερος, στον
τρίτο προκριματικό γύρο του
Europa League ο Κυπελλούχος, και
στον δεύτερο προκριματικό γύρο ο
τρίτος και ο τέταρτος της βαθμολογίας.
Σε περίπτωση που κατακτηθεί το
Κύπελλο από έναν εκ των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ ή από τον τέταρτο
της βαθμολογίας, τότε παίρνει εισιτήριο και ο πέμπτος του πρωταθλήματος. Αυτό είναι και το πιθανότερο
σενάριο.

Ο Παναθηναϊκός
και η πέμπτη θέση
Η ποινή αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από την Ευρώπη προσφέρει
ακόμη μια παράμετρο, καθώς αν το
«τριφύλλι» μπει στην πεντάδα, τότε
ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa
League θα δώσει και η έκτη θέση
στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος!!
Ο Παναθηναϊκός θέλει την πέμπτη θέση και την έξοδο στην Ευρώπη, ώστε να σβήσει τον ένα χρόνο τιμωρίας που του έχει επιβληθεί
από την UEFA. Σε αυτή την περίπτωση, ο έκτος, εφόσον δεν έχει πάρει το Κύπελλο κάποιος εκ των Πανιώνιου, Αστέρα, Λαμίας, θα πάρει
το τελευταίο εισιτήριο για το Europa
League. Σε αυτό το ενδεχόμενο θα
ωφεληθεί ο μέγιστος αριθμός ελληνικών ομάδων (έξι συνολικά).
Το αστρονομικό ποσό των 2,4 δι-

χουσα περίοδο στα
3,25 δισ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε η
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από το
προαναφερόμενο ποσό θα αφαιρεθούν 295 εκατ. για την
κάλυψη των οργανωτικών δαπανών που αφορούν τους διαγωνισμούς και 227,5 εκατ. θα διατεθούν για πληρωμές αλληλεγγύης.
Από τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν ύψους 2,73 δισ., το 6,5%
θα παραμείνει στην UEFA και το άλλο 93,5% θα διανεμηθεί στους συλλόγους.
Πιο συγκεκριμένα 2,04 δισ. θα
πάρουν οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο Champions League, και
στο Super Cup και 510 εκατ. θα λάβουν οι ομάδες που θα συνεχίσουν
στο Europa League.

Όπου φτωχός
κι η… μοίρα του

σεκατομμυρίων ευρώ θα μοιράσει η
UEFA στο Champions League της
περιόδου 2018-2019 και στο Super
Cup.

To άγγιγμα του Μίδα
Η ευρωπαϊκή λάμψη της UEFA δεν
περιορίζεται στα σημαντικά παιχνίδια που προσελκύουν μάνατζερ,

σκάουτερ και όλη την αφρόκρεμα
της Ευρώπης, αλλά κυρίως και πάνω απ’ όλα… έσοδα. Το ποδόσφαιρο πλέον έχει το άγγιγμα του Μίδα.
Προσφέρει χρυσάφι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τις δύο κορυφαίες διοργανώσεις (Champions
League/Europa League) και το
Super Cup υπολογίζονται την τρέ-

Το Champions League επέστρεψε
με τη φάση νοκ-άουτ (16) και το
VAR. Σε ανάλυση που έκανε η ιταλική ιστοσελίδα «calcioefinanza»,
που ασχολείται με την οικονομία
του ποδοσφαίρου, διαπιστώθηκε
στον αγωνιστικό χώρο η επικράτηση των ομάδων εκείνων που είχαν
μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, δηλαδή των πιο πλούσιων ομάδων.
Αναλύθηκαν 72 από τα 96 παιχνίδια των οκτώ ομίλων, καθώς αποκλείστηκαν τα 24 παιχνίδια των
ομίλων που ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία.
Συνολικά, 53 φορές (από 72) η
ομάδα με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών ήταν η νικήτρια (73,6%).
Μόνο σε έναν αγώνα στους τέσσερις (26,4%) νίκησε σύλλογος με χαμηλότερο κύκλο εργασιών. Από τα
275 γκολ (σε 96 αγώνες), τα 179
(65,1%) σημειώθηκαν από την ομάδα που είχε πιο μεγάλο κύκλο εργασιών.
Συνολικά, οι 14 ομάδες από τις
16 (87,5%) με τα μεγαλύτερα έσοδα στους ομίλους τους, πέτυχαν την
πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι
μόνες εξαιρέσεις ήταν σε 4ο και 5ο
όμιλο, εξαιτίας της αποτυχίας των
Γαλατασαράι και Μπενφίκα να προκριθούν.
Όλες οι ομάδες με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών προκρίθηκαν,
ενώ σε έξι από τις οκτώ περιπτώσεις πήραν την πρώτη θέση (87,5%)
και σε δύο τη δεύτερη θέση (4ο και
8o).
Έτσι, όπως και την περασμένη
σεζόν, οι πλουσιότερες ομάδες από
κάθε όμιλο προκρίθηκαν, όμως παρατηρήθηκε ότι η επίπτωση του κύκλου εργασιών στα αποτελέσματα
ήταν συνολικά υψηλότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν.

Οι στόχοι
στην
Ευρώπη
Μια ενδεκάδα ομάδων
μας κάνει ευρωπαϊκές
σκέψεις. Εκτός από τον
πρωταθλητή ΠΑΟΚ που
θα πρέπει να… ετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις
του στον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας
διασυλλογικής διοργάνωσης, ακόμη 10 ομάδες
της Super League εξετάζουν τους ευρωπαϊκούς
τους στόχους. Ποιοι είναι αυτοί;
Ολυμπιακός, ΑΕΚ: Δεύτερη θέση και προκριματικά Champions League.
Ατρόμητος: Κατάκτηση
Κυπέλλου ή τρίτη θέση
και να μην κατακτήσει το
Κύπελλο μία εκ των Πανιώνιου, Αστέρα και Λαμίας για να πάρει το καλό εισιτήριο του Europa
League.
Άρης, Παναθηναϊκός,
Παναιτωλικός, Ξάνθη:
Πέμπτη θέση και να μην
κατακτήσει το Κύπελλο
μία εκ των Πανιώνιου,
Αστέρα και Λαμίας για
να πάρουν ευρωπαϊκό
εισιτήριο.
Πανιώνιος, Αστέρας Τρίπολης, Λαμία: Να κατακτήσουν το Κύπελλο και
μέσω αυτού να βρεθούν
στο Europa League.
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Ο Γραμμένος
κι όχι ο
Μπαταγιάννης
την κούπα
Το δίκαιο και το σωστό
είναι να είναι παρών ο
τσάρος της Μακεδονίας
στη φιέστα της Τούμπας.
Μια κατοστάρα μιλιόνια
έριξε, και δεν θα πάρει
την κούπα; Γλέντι τρελό
θα ετοιμάσει ο Σαββίδης.
Με αδελφούς
Τσαχουρίδη, που
παίζουνε ποντιακά λες κι
έγραφε τις νότες ο
Μπετόβεν. Και Βασιλάκη
Καρρά και Ζαφείρη
Μελά και Μελίνα
Ασλανίδου θα φέρει ο
Ιβάν στη φιέστα. Και θα
τη δείξει το Open Tv,
φυσικά, τη φιέστα.
Τώρα, αν ψάχνει και τον
κονφερασιέ, η Έλλη
Στάη είναι μια χαρά.
Ποιος Φερεντίνος, τώρα,
και ποιος Ρένος
Χαραλαμπίδης που ήταν
στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η
Έλλη που είναι και φίλη
του πρωθυπουργού
πρέπει να το οργανώσει
όλο αυτό, για να πετύχει
η φιέστα.
Κι άμα αρνηθεί η Έλλη,
υπάρχει κι ο Μουτσινάς
στο κανάλι του Σαββίδη.
Ο αγαπημένος του Ιβάν
είναι ο Μουτσινάς, γιατί
παράγει πολιτισμό κάθε
μέρα στην εκπομπή του.
Δεν είναι μικρό πράγμα
να κρίνεις το βάψιμο
των επωνύμων, τα
κραγιόν και τα ρούχα
που φοράνε αν
ταιριάζουνε μεταξύ τους.

Η «Α» ξεμπροστιάζει τους παρατρεχάμενους του Σαββίδη,
Γκαγκάτσηδες, Κυριάκους και Σαββιδοτέχνες, κι αποκαλύπτει γιατί
ο «τσάρος» παραμένει τιμωρημένος μόνο στα παιχνίδια και όχι στη
φιέστα απονομής του κυπέλλου του πρωταθλήματος
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
Σαββίδης θα είναι παρών στη φιέστα του
ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μην ακούτε διάφορες
παπαριές ότι είναι τιμωρημένος,
όπως λέει ο κανονισμός.
Ένα κάρο κόσμο έχει δίπλα του ο
Ιβάν, τον Βασιλάκη και τον Μάκη
και τον ινστρούχτορα Κυριάκο και
τον αφήνουν τον άνθρωπο να προβληματίζεται αν θα πρέπει να πάει
στη φιέστα, μη τυχόν και τον κοπανήσουνε με νέα τιμωρία.
Μέχρι και ν’ ανοίξει τρύπα στον
τοίχο όπως αυτές στα οχυρά του
Ρούπελ του είπανε, για να βλέπει
τον Βιεϊρίνια να σηκώνει την κούπα. Μέχρι κι ότι έπρεπε να ζητήσει
ειδική άδεια για να μπει στην Τούμπα.
Μάλιστα, ένας φίλος ΠΑΟΚτσής
μού έλεγε ότι είναι αδιανόητο να δίνεται άδεια στον Κουφοντίνα και
να μη δίνεται στον Ιβάν.
Η «Α» θα τον σώσει τον Σαββίδη. Κανονικά θα πάει και νόμιμα στη
φιέστα και δεν θα έχει ανάγκη κανέναν. Ο κανονισμός λέει ότι απαγορεύεται να παραβρίσκεται ακόμα
και στο πάρκινγκ κατά την τέλεση
ποδοσφαιρικού αγώνα.
Κανένας αγώνας, όμως, δεν θα
γίνει στην Τούμπα για την κούπα.
Φιέστα θα γίνει. Όχι αγώνας. Δηλαδή, για να καταλάβω. Αν αύριο πάει
ο Σαββίδης να επιθεωρήσει τα α-
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Ο Ιβάν την κούπα
στον Βιεϊρίνια
ποδυτήρια στην Τούμπα θα του απαγορεύσει κανένας; Όχι βέβαια!
Μόνο άμα γίνεται παιχνίδι δεν επιτρέπεται να πάει. Ούτε στις προπονήσεις δεν μπορεί να πάει, σου
λέει ο άλλος. Παπαριές. Τόσους έχει και πληρώνει αβέρτα ο Ιβάν και
κανένας δεν διάβασε τον κανονισμό. Ούτε αυτοί, ούτε το Σαββιδοτεχνείο που κονομάει.
Ο Ιβάν θα είναι παρών κανονικά και με τον νόμο. Και την κούπα
θα πάρει, και βόλτες σε όλη τη Νότια Μακεδονία θα την κάνει. Τώρα,
αν θα παίζουνε τα κλαρίνα και τα
βιολιά το «Μακεδονία ξακουστή
του Αλεξάνδρου η χώρα» δεν παίρνω όρκο.
Εκείνες τις μέρες της φιέστας θα
γίνουν και οι εκλογές κατά πάσα πιθανότητα. Κι ο Ιβάν, άπαξ κι έδωσε
τον λόγο του στον Τσίπρα, θα τον
κρατήσει και θα κάνει τουμπέκα για
τη Μακεδονία. Λογοτιμήτης είναι ο
Ιβάν.
Όπως είχε δώσει τον λόγο του
στον Μητσοτάκη και τον κράτησε,

όταν τον πήρε ο Μαρινάκης από το
χέρι και τον πήγε το γραφείο του. Ή,
όπως τον κράτησε με τον ίδιο τον
Μαρινάκη και τη συμμαχία στο
Sofitel.
Να μην ξεφύγουμε, όμως. Για τη
φιέστα λέγαμε. Το μοναδικό πρόβλημα που θα υπάρχει στη φιέστα
είναι ποιος θα παραδώσει την κούπα. Κανονικά, βάσει πρωτοκόλλου,
θα πρέπει να την παραδώσει ο
Μπαταγιάννης, ο πρόεδρος της
Super League.
Θα πρέπει μαζί του, ωστόσο, να
πάρει και 2.000 ΜΑΤατζήδες για να
μπει στην Τούμπα. Και ελικόπτερα

του στρατού να πετάνε από πάνω με
πρασινοσκούφηδες αλεξιπτωτιστές
για να τον απαγάγουν. Ποιος Μπαταγιάννης, τώρα, ρε.
Σοβαροί να είμαστε. Κανένας
Μπαταγιάννης δεν θα πάει στην
Τούμπα. Κι ο Λυκουρέζος ως πρόεδρος της ΕΠΑΕ έκανε την απονομή
στον Ολυμπιακό το 2005 και αποδοκιμάστηκε. Και ποιος θα πάει στην
Τούμπα να κάνει την απονομή;
Δύο λύσεις υπάρχουν.
Η πρώτη να κάνει την απονομή ο
Βασίλης Γκαγκάτσης ως διευθύνων σύμβουλος της Λίγκας. Λίγο
χλωμό, γιατί ο Ιβάν θυμάται κάτι
«δώρα» που δεν επεστράφησαν όταν ο Μπιλ έχασε από τον Σαρρή
στις εκλογές της ΕΠΟ το 2012.
Η δεύτερη και πιθανότερη είναι
να κάνει την απονομή ο Βαγγέλης
Γραμμένος. Ας λέει άλλα το Καταστατικό της Super League. Σάμπως
θα την τιμωρήσει κανείς; Άλλωστε
και οι δύο προαναφερόμενοι έχουν
συνεισφορά στην κούπα της εξυγίανσης…
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Ο Μαρινάκης θα ρίξει χρήμα αν βγει η ομάδα του στο
Champion League και συνεπώς πρέπει να βάλει κι
ο Σαββίδης, ενώ αν οι «ερυθρόλευκοι» παίξουν καλοκαίρι
στο Europa League, θα «καούν» και για το πρωτάθλημα

Ιβάν

«Τον "Τίγρη"
θέλω όχι
τον Βαγγέλη»
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ΠΑΟΚ το καβάντζωσε το κατσαρόλι. Πάμε για του χρόνου. Καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα είχε ο
ΠΑΟΚ. Κι από την ΑΕΚ που κλάταρε με το Champions League και φύγε-έλα με
τον Λαμπρόπουλο, τον Μπακασέτα και τον
Σιμόες και από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η
αλήθεια.
Τώρα, θα πεις ότι άπαξ κι ο Βούκοβιτς δεν έκανε εκείνο το τσιφτετέλι με τον Γιαννιώτη στο
«Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο ΠΑΟΚ έπεσε χωρίς αλεξίπτωτο και βρήκε δέκα τόνους μπαμπάκι στη
γη και δεν έπαθε τίποτα, τα πράγματα θα ήταν
διαφορετικά.
Με το αν, όμως, δεν γίνεται δουλειά. Ό,τι γράφει το κοντέρ, αυτό μετράει. Δίκαια το πήρε ο ΠΑΟΚ. Τα μόνα δύσκολα παιχνίδια που έχει είναι με
την Ξάνθη, όπου κανένας δεν ξέρει που ανήκουν οι
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μετοχές, παρά μόνο ότι ο Βρύζας θα είναι ο νέος
πρόεδρος.
Και με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα. Αυτό κι αν είναι δύσκολο δηλαδή, με τον Χριστοβασίλη να θυμάται
τις ωραίες στιγμές στο «Νότια Μακεδονία Παλάς».
Περίπατο κάνει ο ΠΑΟΚ και θα το πάρει και αήττητος, ιστορία θα γράψει.
Κι όπου, βέβαια, υπήρχε πρόβλημα, το έλυναν
οι Κουτσιαύτηδες στο πιτς φυτίλι. Έχει και το άλλοθι ότι αδικήθηκε στη Ν. Σμύρνη και στον ΟΦΗ. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αλλού σε πάω σήμερα.
Είσαι εσύ, ο Ιβάν Σαββίδης, έριξες πάνω από
100 μιλιόνια και παίρνεις το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Κάθεσαι και τα ξύνεις, μετά; Κάθεσαι και πίνεις
βότκα - πορτοκάλι και πανηγυρίζεις μαζί με τον λαό;
Όχι, ρε. Για του χρόνου σκέφτεσαι. Τι θα γίνει
του χρόνου. Έτσι κάνουν οι σοβαροί επιχειρηματίες. Κι ο Ιβάν είναι επιχειρηματίας στο ποδόσφαιρο, διάβασέ το στο σχετικό θέμα που έχουμε.
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Μπίζνα είναι το ποδόσφαιρο, σου λέει. Άσχετα τώρα που πούλησε πατριωτιλίκι. Το
είδαμε τι έκανε με το ξεπούλημα της
Μακεδονίας. Να μην ξεφύγω, όμως.
Μπαίνω στο ψαχνό. Για του χρόνου, τι τον
συμφέρει τον Σαββίδη να γίνει φέτος, που
ελέγχει το παιχνίδι; Να βγει ο Ολυμπιακός στο
Champions League ή η ΑΕΚ;
Ποιες συμμαχίες, τώρα, με τον Μαρινάκη και
παπαριές, για να μην ξεχνάμε και την Ελενίτσα
την Αυλωνίτου. Τα έγραψε η «Α» στο προηγούμενο φύλλο. Καμία συμμαχία δεν υπάρχει μεταξύ
του Σαββίδη και του Μαρινάκη κι ότι το διαζύγιο δεν θα είναι βελούδινο.
Άρα, ο Σαββίδης το συμφέρον του θα κοιτάξει
από τώρα για του χρόνου. Την ΑΕΚ θέλει στο
Champions League, όχι τον Ολυμπιακό. Κι όχι μόνο δεν τον θέλει στο Champions League, αλλά
και ν’ αποκλειστεί από τον τελικό του Κυπέλλου
και στο Europa League, να ξεκινήσει να παίζει Ιούνιο μήνα αν είναι δυνατόν.
Ούτε στα χωριά τους να μην προλάβουνε να
πάνε οι ποδοσφαιριστές, γιατί θα πρέπει ν’ αρχίσουνε προετοιμασία. Κι άπαξ ξεκινήσει η ομάδα
προετοιμασία Ιούνιο μήνα, κάηκε, όπως την είχε
κάψει ο Χάσι.
Έτσι είναι. Άπαξ κι ο Ολυμπιακός παρουσιαστεί
ξερογκαγκανιασμένος την παραπάνω χρονιά, αντίο πρωτάθλημα. Πάλι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Άπαξ, όμως, και κουνήσει σεντόνι ο Ολυμπιακός, ο
Μαρινάκης θα ρίξει λεφτά, σου λέει ο Ιβάν.
Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ο Μαρινάκης. Θα
ρίξει, μήπως καταφέρει να προκριθεί στους ομίλους και να ξαναπάρει το πρωτάθλημα, βέβαια.
Ενώ αν βγει η ΑΕΚ στο σεντόνι, ο Μελισσανίδης
έχει άλλα τρεχάματα. Πρέπει να φτιάξει το γήπεδο.
Είναι, όμως, και το άλλο. Έτσι και βγει στο τσαμπιόνι ο Μαρινάκης και χώσει χρήμα, πρέπει να
χώσει κι ο Ιβάν. Δεν μπορεί να πάει να παίξει στο
σεντόνι με τους ίδιους παίκτες που χάσανε μέσαέξω από τη Βίντι κι από την ΜΠΑΤΕ. Αυτοί είναι
για να νικάνε τον Λεβαδιακό και την ΑΕΛ. Άλλα
κόλπα είναι το Champions League.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
πιτέλους, το πήρε ο
Ιβάν. Ένα βαγόνι
ευρώ έριξε στον
ΠΑΟΚ κι ακόμα ένα για την εξυγίανση, και κατάφερε να το πάρει. Πάνω από
100 μιλιόνια ευρώ ακούμπησε
στον ΠΑΟΚ και πήρε ένα Kύπελλο στο λαξευτό, στοn Βόλο, ένα
κανονικό στο ΟΑΚΑ κι ένα πρωτάθλημα. Σε επτά χρόνια.
Ξεχάστηκε και η Μακεδονία ξα-

Ε

Το χούι
του Ιβάν
με τους
προπονητές
Όπως θα διαβάσετε στις
διπλανές στήλες, ο Ιβάν
Σαββίδης έδωσε συνεντεύξεις παλιά, πριν ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ,
κι είπε ωραία πράγματα.
Προφητικά, για την πολιτική και τις μπίζνες.
Εδώ μιλάει για τους προπονητές στην «Σπορτ
Εξπρές» το 2003. Κι άμα
έχουμε καμία απορία
πώς τα βρήκε με τον
Λουτσέσκου, το λέει ο ίδιος ο Ιβάν:
«Αργά ή γρήγορα η Ροστόφ θα βρει προπονητή
με τον δικό μου χαρακτήρα. Αθλητισμός και δημοκρατία είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Για να υποχρεώσεις 11 ανθρώπους
να δουλέψουν με ομοφωνία πρέπει ή να είσαι καλός ψυχολόγος ή να ξέρεις να τρίβεις
παξιμάδια. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει».
Και παρακάτω: «Προσπαθώ να μην εμπλέκομαι στη δουλειά του προπονητή. Όταν όμως βλέπω ότι τα χρήματά μου
πέφτουν στην άμμο, δεν
μπορώ να μείνω στην άκρη. Στο παιχνίδι με τη
Ζενίτ επί 80 λεπτά οι παίκτες δεν μπορούσαν να
δημιουργήσουν τίποτε.
»Συμβούλεψα τότε τον
προπονητή να βάλει στο
παιχνίδι τον Αλχάζοφ και
τον Ασλανίδη και μάλιστα μαζί». Το χούι δεν
κόβεται. Πρώτα βγαίνει
η ψυχή του ανθρώπου κι
ύστερα το χούι του.

κουστή του Αλεξάνδρου η χώρα και
η συμφωνία των Πρεσπών, τα πάντα όλα. Θα σ’ το προχωρήσω ακόμα παραπέρα. Δεν θ’ ασχοληθώ με
το πρωτάθλημα. Το πήρε, το σήκωσε, καθάρισε.
Στο παρακάτω είναι η δουλειά.
Έτσι θα το αφήσει αυτό ο Ιβάν; Δεν
θα θελήσει να το εκμεταλλευτεί; Να
σ’ το κάνω δεκάσεντσο. Αν βάλει για
δήμαρχος ο Σαββίδης, υπάρχει περίπτωση να μη βγει; Αν βάλει για
βουλευτής; Αν βάλει για περιφερειάρχης, υπάρχει περίπτωση να μην
πάρει τα σώβρακα;
Καμία υποψηφιότητα δεν θα βάλει ο Ιβάν. Σιγά, τώρα, ολόκληρος
κυβερνήτης της Μακεδονίας, μην ασχοληθεί με τον Ζουράρι και τον
Φωκά που φώναζε να καεί το
μπουρδέλο η Βουλή. Για καραμέλες
τούς έχει αυτούς όλους ο Ιβάν, για

να σπάει πλάκα.
Γι’ άλλα μεγαλεία ήρθε ο Ιβάν
στην Ελλάδα. Για να κάνει παιχνίδι.
Κι αυτό δεν είναι κακό, βέβαια. Όλοι
οι φραγκάτοι στην Ελλάδα παιχνίδι
κάνουνε με την εξουσία. Ο Ιβάν, το
λέει, τουλάχιστον και δεν το κρύβει,
ότι είναι μαθημένος στη διαπλοκή
από τότε που είχε μαύρα μαλλιά και
μόνο μουστάκι, χωρίς μούσι, στο
Ροστόφ.
Περνάμε στο παρασύνθημα. Την
πρώτη φορά που έσκασε μύτη στη
Θεσσαλονίκη ο Ιβάν ήταν το 2006
για ν’ αγοράσει τον ΠΑΟΚ. Είχε και
συνάντηση με τον τότε πρόεδρο, τον
Κάρολο Παπούλια, κόβανε κορδέλες και τα ρέστα. Τότε, η εφημερίδα
«ΤΟ ΒΗΜΑ», είχε κάνει ένα φοβερό
και τρομερό ρεπορτάζ για τον Ιβάν.
Ο δημοσιογράφος Γιάννης Γεωργάκης, που είχε σπουδάσει στη Μό-

σχα, την έψαξε τη δουλειά, τι μέρους
του λόγου είναι ο Ιβάν. Μιλάμε για
αποκαλυπτήρια του Σαββίδη. Και τα
έκανε μόνος του, όχι «ΤΟ ΒΗΜΑ». Και
λέει η εφημερίδα για μία συνέντευξη
που έδωσε ο Ιβάν το 2003 στην εφημερίδα «Φουτμπόλνιι Κουριέρ»:
«Με το ποδόσφαιρο ο Ιβάν Σαββίδης έμπλεξε επιχειρηματικά το
2002: “H ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο από τη θέση του προέδρου
μιας ομάδας κατά μία άποψη είχε πολιτικό χαρακτήρα. Ο κυβερνήτης της περιοχής του Ροστόφ Βλαντίμιρ Φεντορίτσεφ μου ανέθεσε να διατηρήσω την
ομάδα στην κατηγορία. Μπορώ να
σας διαβεβαιώσω ότι το 90% των θεμάτων που αφορούν την ομάδα λύνεται σε συνεργασία με τον κυβερνήτη”, παραδέχεται με κυνικό τρόπο».
Και ρωτάω τώρα εγώ: Αν έτσι έχεις μάθει, υπάρχει περίπτωση να το

Συνέντευξη Ιβάν το 2003

«Πολιτική είναι
το ποδόσφαιρο»
Η «Α» έψαξε και βρήκε ντοκουμέντα - αποκαλυπτήρια του αφεντικού του ΠΑΟΚ
μέσα από συνεντεύξεις που έδωσε στη Ρωσία, όταν ήταν στη Ροστόφ και
μιλούσε ευθέως για… διαπλοκή με τον κυβερνήτη της πόλης(!), όπως κάνει και
με τον Τσίπρα, παραδέχτηκε ότι το ποδόσφαιρο είναι μπίζνες κι όσο για τον
λαό του ΠΑΟΚ, εύκολα τους πείθει ότι είναι… Μυρμιδόνες, αντί για Μακεδόνες
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Το δημοσίευμα
της εφημερίδας
«ΤΟ ΒΗΜΑ», με
τίτλο:
«Ο Ιβάν
Σαββίδης
(αυτο)αποκαλύπ
τεται...»

αλλάξεις; Όπως τότε τα μιλάγανε με
τον Φεντορίτσεφ, τώρα κάνει το ίδιο με τον Τσίπρα. Μόνο που εκεί
κοντά, στο Ροστόφ, δεν υπήρχαν τα
Σκόπια που ήθελαν να πάρουν τη
Μακεδονία. Αυτή είναι η διαφορά.
Ο Ιβάν, ωστόσο, το είπε καθαρά.
Η ενασχόληση με την ομάδα είχε
πολιτικό χαρακτήρα. Και στην Ελλάδα τι θα έκανε δηλαδή, κάτι διαφορετικό; Τον Γραμμένο βρήκε, τον
«δικό» μας, όπως τον λέει, του φόρεσε και ράσα και το έκανε το ποδόσφαιρο εκκλησιαστικό. Της εξυγίανσης, δηλαδή.
Πάμε παρακάτω γιατί είπε κι άλλα ωραία ο Ιβάν. Τον Δεκέμβριο
του 2003 έδωσε συνέντευξη στην
εφημερίδα «Σπορτ Εξπρές» και είπε:
«Αν το φιλοσοφήσεις, τα χρήματα
στο ποδόσφαιρο έχουν εξευτελιστεί. Αγοράζουν ποδοσφαιριστές με
τριάντα, σαράντα, πενήντα εκατομμύρια δολάρια. Τέτοια πράγματα είναι παρά φύσιν.
»Πενήντα εκατομμύρια κοστίζει
μια ολοκληρωμένη επιχείρηση η οποία θα κάνει χρόνια να αποφέρει
κέρδη στην κοινωνία και στην οικονομία. Αν το ποδόσφαιρο είναι αθλητισμός και όχι μπίζνες, γιατί να επενδύσεις σε έναν παίκτη πενήντα εκατομμύρια;
»Αυτό σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο είναι μπίζνες και ο ιδιοκτήτης που
επενδύει 100 εκατομμύρια επιθυμεί
να τα κάνει 101 και όχι 99.
»Όταν δεν τα κάνει 101, αρχίζει
να ρωτάει τι δεν έκανε σωστά ως άνθρωπος, ως πολιτικός, ως πολίτης
της Ρωσίας, ως κάτοικος του Ροστόφ».
Αυτά είπε ο Ιβάν. Ότι τα 100 μιλιόνια θέλει να τα κάνει 101. Και
δεν είναι κακό αυτό, βέβαια. Επιχειρηματίας είναι ο Σαββίδης. Κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει να χάνει. Και ρωτάω τώρα εγώ: Υπάρχει
περίπτωση ο Ιβάν να ρεφάρει από
το βαγόνι με τα λεφτά που έδωσε

στον ΠΑΟΚ; Με την καμία. Βαρέλι
δίχως πάτο είναι το ποδόσφαιρο
στην Ελλάδα. Κάθε φορά που φτάνει από τη Ρωσία με το αερόπλανο,
φέρνει και μαζί του σακούλες τίγκα
στο ευρώ, λένε οι εχθροί του.
Σαν τον μακαρίτη τον Μάκη, που
όταν έφυγε από την ΑΕΚ μάζευε το
ρευστό σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Τα λεφτά στο ποδόσφαιρο
πάνε υπέρ πίστεως. Και γιατί συνεχίζει να τα σπρώχνει ο Ιβάν;
Είναι, μήπως, κανένα κορόιδο να
ρίχνει στον βρόντο το χρήμα του; Όχι βέβαια! Και μην πει κανένα κορόιδο ότι θα τα πάρει από το
Champions League. Για να τα πάρει, πρέπει να μπει στους ομίλους
πρώτα. Άπαξ και κοζάρει τριάρες από την ΜΠΑΤΕ και χάνει μέσα - έξω
από το Βίντι, θα γελάνε κι οι όμιλοι.
Έτσι είναι. Τα δίνει στον ΠΑΟΚ ο
Ιβάν για να τα πάρει από αλλού, με
τις τόσες μπίζνες που κάνει, αλλά
και για να παίξει έναν ρόλο. Πολιτικό ρόλο. Γράφτηκε ότι θέλει να κάνει κόμμα ποντιακό για να παίξει ρόλο. Με γεια του, με χαρά του.
Όποιος θέλει στην Ελλάδα κάνει
ένα κόμμα. Εδώ, ρε, έκανε κόμμα ο

Βασίλης ο Λεβέντης και δεν θα
κάνει ο Ιβάν; Πολιτικός και επιχειρηματίας μαζί είναι ο Σαββίδης.
Κι άντε, σου λέω εγώ, ότι φτιάχνει κόμμα. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να μην τον ψηφίσουν μονοκούκι στη Μακεδονία; Και μην πει
κανένα κορόιδο ότι ο Σαββίδης έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένη με
σκορδοστούπι για το ξεπούλημα της
Μακεδονίας από τον Τσίπρα.
Κανένα πρόβλημα, ρε. Ο ΠΑΟΚ
πήρε πρωτάθλημα, πλάκα κάνουμε
τώρα; Κι αυτό, με το ποντιακό κόμμα
δεν το λέω τυχαία. Γράφτηκε τα
προηγούμενα χρόνια ότι είχε κάνει
κουβέντες με τον Μελισσανίδη και
τον Καλεντερίδη, τον πρώην περιφερειάρχη Ημαθίας, Καραπαναγιωτίδη, και τον στρατηγό τον
Φραγκούλη.
Ο «Τίγρης», όμως, με τον Καλεντερίδη δεν είναι χτεσινοί να έπαιζαν ποντιακά παιχνιδάκια με τον
Σαββίδη. Για ποντιακά ανέκδοτα,
μια χαρά, αλλά μέχρι εκεί. Μια χαψιά τον έκανε ο «Τίγρης» και του
πήρε το πρωτάθλημα. Κι ο Φράγκος είπε πρόσφατα ότι δεν είναι
καιρός για κόμματα.

Κι επειδή
το είπε ο Φράγκος, τι πα να πει,
δηλαδή; Ότι δεν θα
βρει άλλους ο Σαββίδης; Άνθρωπος του παρακάτω είναι ο Ιβάν, δεν μένει
στο πρωτάθλημα. Έχει έναν ολόκληρο λαό που τον ακολουθεί και θα το αφήσει έτσι;
Εδώ, μιλάμε ότι οι Μακεδόνες
της Νοτίου Μακεδονίας είναι μαγεμένοι με τον Ιβάν. Να το πω κι αυτό.
Πήγα τις προάλλες σ’ ένα σπίτι στην
Κατερίνη και έπαιζε η τηλεόραση
Open Tv, του Σαββίδη. Όλοι βλέπουμε μόνο Open, σου λέει ο άλλος.
Για να κονομάει ο Σαββίδης. Κατάλαβες, τώρα, μάστορα; Πλανεμένοι
είναι όλοι στη Μακεδονία, επειδή ο
ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Κι
είναι λογικό βέβαια.
Ο Ιβάν σπούδασε στα καλύτερα
πανεπιστήμια της Σοβιετικής Ένωσης για το πώς θα κουλαντρίζει τα
μυαλά του κόσμου. Για κολατσιό
τούς έχει όλους στη Μακεδονία. Αύριο μπορεί να τους πείσει ότι είναι
απόγονοι των Μυρμιδόνων, ότι δεν
είναι Μακεδόνες.
Εύκολα, σου λέω εγώ. Άχνα δεν
θα βγάλουνε, έτσι κι ο ΠΑΟΚ ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Σάμπως έβγαλαν τώρα, που δόθηκε το είναι
τους όλο στους Σκοπιανούς; Μία
πορεία πήγανε να κάνουν οι ΠΑΟΚτσήδες και την πήρε πίσω ο Ιβάν,
γιατί σου λέει, δεν είναι ώρα για πολιτικά παιχνίδια.
Για ένα εθνικό θέμα οι ΠΑΟΚτσήδες μιλάνε για πολιτικά παιχνίδια.
Λες κι αυτό που παίζει τώρα ο Σαββίδης με τον Τσίπρα δεν είναι πολιτικό παιχνίδι, πλάκα κάνουμε τώρα; Βουλευτής στη Δούμα ήταν ο Ιβάν. Άσχετα, μετά, που τον φάγανε
και δεν ξαναβγήκε.
Να το κλείσουμε. Ο Σαββίδης
μπορεί σήμερα να πίνει καφέ με τον
Τσίπρα όποτε θέλει, αλλά δεν τον
παντρεύτηκε κιόλας. Κανένας στην
πολιτική δεν παντρεύεται με κανέναν. Μόλις ωριμάσουν οι συνθήκες,
που λένε κι οι γραμματιζούμενοι, θα
την κάνει και θα τραβήξει αλλού.
Γι’ αυτό και αγόρασε κανάλι, έχει
εφημερίδες κι έχει φτιάξει ολόκληρο
Σαββιδοτεχνείο. Τώρα πήγε με τον
Τσίπρα γιατί τον εξυπηρετεί, αύριο
μπορεί να πάει με κάποιον άλλον, ή
να είναι μοναχός του. Ποιος θα τον
κοντράρει; Ο Ζορό ή ο κάπελας;
Μπερλουσκόνι της Μακεδονίας θα γίνει ο Ιβάν, όπως τον αποκάλεσε η «Α». Τώρα, θα πεις ότι στη
Θεσσαλονίκη υπάρχει κι ο Άρης κι ο
Ηρακλής, δεν παίζει μονάχος του ο
Ιβάν. Για Ευρώπη πάει ο Άρης κι έχει λαό, δεν είναι παίξε-γέλασε. Όσο
είδατε εσείς τον λαό του Άρη και
του Ηρακλή να κατεβαίνουν στον
δρόμο για τη Μακεδονία, άλλο τόσο
τους είδε κι ο Ιβάν. Χαίρετε.

Ιβάν: «Να μη
λερώσω το
όνομά μου»
Για επιμύθιο-επιδόρπιο,
αφήσαμε τελευταίο το
ωραίο που είπε ο Ιβάν
Σαββίδης στη «Φουτμπόλνιι Κουριέρ» το
2003. Είναι απόλαυση:
«Όταν ανέλαβα την ομάδα υπέθετα ότι θα διοικούσα από κάποια απόσταση. Σύντομα κατάλαβα ότι το ποδόσφαιρο δεν
είναι χόμπι ούτε αθλητισμός αλλά αρρώστια…
»Όταν αντιλήφθηκα ότι
κάποιοι ποδοσφαιριστές
κορόιδευαν τους οπαδούς, τους έβαλα στη λίστα των υπό μεταγραφή. Όσο είμαι εγώ στην
ομάδα δεν πρόκειται να
υπάρξει κανένα στημένο
παιχνίδι. Δεν ήρθα στο
ποδόσφαιρο για να λερώσω το όνομά μου.
»Επιπλέον ή θα παλέψουμε για την κορυφή ή η ομάδα θα συνεχίσει χωρίς
εμένα». Έτσι είναι. Στη
Ρωσία που έστηναν και
τα δοκάρια, ο Σαββίδης
δεν ήθελε να λερώσει το
όνομά του.
Κι ήρθε μετά στην Ελλάδα κι έφτιαξε την εξυγίανση. Με τον «δικό»
μας τον Γραμμένο, τον
Κουτσιαύτη, τον Κούλα
Χασάν, τον Τσαμούρη
και τα άλλα παιδιά.
Τώρα, αν η εξυγίανση
στοίχισε στον Ιβάν περί
τα 3,5 εκατ., όπως ακούστηκε από σοβαρά στόματα, αυτό είναι άλλο
πράγμα.
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ΘΕΜΑ

Γιακαφέ
τονΣπανό
οΓραμμένος
στο«Νότια
Μακεδονία
Παλάς»
Για καφέ τον Σπανό ο
Γραμμένος στο «Νότια
Μακεδονία Παλάς»
Με τη διαιτησία της…
«εξυγίανσης» χάνει η
μάνα το παιδί και το
παιδί τη μάνα. Και μετά
τη συνάντηση των
διαιτητών με τον
πρόεδρο της ΕΠΟ, Β.
Γραμμένο, ακούστηκαν
φοβερά πράγματα.
Ο άτυπα πρόεδρος των
διαιτητών Τάσος
Σιδηρόπουλος, που δεν
έδωσε καθαρό πέναλτι
εις βάρος της ΑΕΚ στο
ματς με τον Ατρόμητο
και ένα ανύπαρκτο στην
ΑΕΚ στο ίδιο παιχνίδι,
δήλωσε…
ευχαριστημένος από τη
συνεργασία με την ΕΠΟ,
λες κι αυτό είναι το
ζητούμενο.
Ο δε Γραμμένος τόνισε
ότι θα συνεχιστεί η…
προσπάθεια. Να
συνεχιστεί, έχει και
παρακάτω. Η μεγάλη
πλάκα, ωστόσο, είναι ότι
ο Σπανός ζήτησε να δει
τον Γραμμένο (και τον
είδε) για να εκφράσει τα
παράπονά του.
Λες και λαμβάνεται υπ’
όψιν η γνώμη του
Γραμμένου από τους
διάφορους… Περέιρες
στην ΚΕΔ. Το μόνο που
θα μπορούσε να κάνει ο
Γραμμένος για τον
Σπανό, είναι να τον
καλούσε στο «Νότια
Μακεδονία Παλάς» στη
Θεσσαλονίκη για κάνα
καφέ.

ΗΚΕΔαποφάσισεότιτοντέρμπι
θέλειτονΓερμανότου
ΤονΣκουτέρηθυμήθηκεοΒιεϊρίνια
«Δεν υπάρχει» αυτό που έγινε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ κατατρόπωσε τον
Ολυμπιακό και στο τέλος «την έπεσαν» στο Σισέ και στον Τοροσίδη οι
βοηθοί του Λουτσέσκου. Και τι αποδείχτηκε; Ότι ο μόνος που έχει μυαλό
στον ΠΑΟΚ ήταν ο Βιεϊρίνια, που έτρεξε και τους μάζεψε.
«Τετραγωνικό μυαλό» ο Πορτογάλος αρχηγός του ΠΑΟΚ. Σου λέει, μετά τα
περσινά, ώρα είναι να βγάλει κανένα ρολό από την τσέπη ο βοηθός του
Λουτσέσκου και να το πετάξει στη μούρη του Σισέ και να έχει τρεχάματα
πάλι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί ο Σκουτέρης να έφυγε, όμως ποιος ξέρει τους διαδόχους του; Άλλωστε, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που πέρυσι κατάφερε σε 2
παιγνίδια στο γήπεδό του να χάσει 8 βαθμούς, θα μείνει στην ιστορία.
Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα κι οι «μικροί Λουτσέσκοι» ασχολιόντανε με
τον Σισέ και τον Τοροσίδη, αντί να τους γράψουν κανονικά, να τους αγνοήσουν. Ο Βιεϊρίνια ήταν ο μόνος στην Τούμπα που συνειδητοποίησε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα. Οι υπόλοιποι την έπεσαν στους Ολυμπιακούς, λες και το είχαν χάσει!

«Σαββιδοτεχνείο»:
Αντίν’αποθεώσειτονΠΑΟΚ,
χλεύαζετονΟλυμπιακό!
Τελειώνει το ντέρμπι της Τούμπας και κάνεις μία βόλτα στα sites και τα
social media, να δεις τι γράφουν στο «Σαββιδοτεχνείο», κυρίως. Κι ενώ
περιμένεις ν’ αποθεώσουν τον ΠΑΟΚ, ειρωνεύονται τον Ολυμπιακό!
Κατεβατά ολόκληρα ότι ο Σισέ δεν είναι παίκτης του ποδοσφαίρου, ο
Μαρτίνς έστησε τον Ολυμπιακό για να χάσει, μέχρι και για την ατάκα
του… Τσουκαλά γράφανε ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει 3-0. Λοιδορίες για τον Μαρινάκη και τον Ποντένσε που δεν τήρησε το fair play.
Ο ΠΑΟΚ έγινε… κυβέρνηση και το «Σαββιδοτεχνείο» έγραφε λες κι είναι
ακόμα στην αντιπολίτευση! ΟΚ, είναι δύσκολο μετά από μισό αιώνα σχεδόν να το συνειδητοποιήσεις.
Αντί όμως, οι «Σαββιδοτέχνες» να βοηθήσουν τον λαό του ΠΑΟΚ ν’ αντιληφθεί τη νέα πραγματικότητα, τον έβαλαν και πάλι στη μιζέρια.
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↪

Για νέο γύρο
στην ένταση με
τη Super League,
ετοιμάζονται στην
ΕΠΟ. Κάποιοι μάλιστα
εισηγούνται στον
Γραμμένο –αν
«χοντρύνει το
πράγμα»– να...
θυμηθεί το θέμα της
προκήρυξης του
πρωταθλήματος, για
να σταματήσουν οι
τσαμπουκάδες. Τους
οποίους, δεν
χρεώνουν –κυρίως–
στον πρόεδρο του
συνεταιρισμού αλλά
στον «ειδικό επί
παντός του επιστητού»
Βασιλομπίλαρο της
λίγκας.

φρρρρ
Ο Περέιρα όρισε,
τελικά, τον
Γερμανό Στίλερ, στο
Ολυμπιακός - ΑΕΚ και
όχι τον Νεβαλάινεν που
είχε προαναγγείλει η
ομοσπονδία της
Φινλανδίας. Κάποιοι
αιτιολογούν την επιλογή
του Πορτογάλου
αρχιδιαιτητή, ως «ποινή»
της άκαιρης
ανακοίνωσης. Άλλοι την
αποδίδουν στις έντονες
αντιδράσεις (με
υπόμνηση στα χάλια του
Δανού Τίκγκααρντ, στο
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ) και την
απαίτηση τοποθέτησης
πρωτοκλασάτου ρέφερι.

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

↪
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↪

Επίσημα ο –
κατοικοεδρεύων
στη λίγκα– εξ
απορρήτων
συμβουλάτορας του
υφυπουργού
Αθλητισμού
παρουσιάζεται
υπέρμαχος της
αναδιάρθρωσης.
Στις συζητήσεις με
εκπροσώπους ΠΑΕ
στη Super League
κάνει λόγο για
διεξαγωγή και του
επόμενου
πρωταθλήματος με 16
ομάδες… Ο αιώνιος
Βασίλης…

↪

Ο Κούγιας
ανακοίνωσε
(υποτίθεται) την οριστική
και αμετάκλητη
απόφασή του να
αποχωρήσει από την
ΑΕΛ και το ελληνικό
ποδόσφαιρο. «Μέχρι να
βρεθεί ο διάδοχός μου,
δεν θα συμμετάσχω στην
καθημερινότητα της
ΠΑΕ», είπε. Και μετά
ενημέρωσε ότι
διαπραγματεύεται την
απόκτηση Βραζιλιάνου
ποδοσφαιριστή... Μετά
την ανακοίνωσή του, οι
αναγνώστες ένιωσαν μια
ατέλειωτη φαγούρα
χαμηλά…

↪

Στην ΕΠΟ
συνέστησαν
επιτροπή για να
εξειδικεύσουν τη
διαδικασία
αναδιάρθρωσης των
πρωταθλημάτων. Στη
Super League
συνέστησαν επιτροπή
που θα εξετάσει
δομικές αλλαγές στο
δικό τους πρωτάθλημα.
Υπάρχουν, πάντως,
κάποιοι που
ισχυρίζονται πως οι
αλλαγές δεν
περιορίζονται στις
διοργανώσεις αλλά θα
επεκταθούν σε
«πρόσωπα και
καταστάσεις» των δύο
«μαγαζιών» σε Γουδί
και Μαρούσι.

Οι Αγγελόπουλοι να κάνουν όπως ο Ιβάν με τον Γραμμένο
Δεν τελειώνει εδώ η κόντρα του Ολυμπιακού με τον Βασιλακόπουλο. Οι Αγγελόπουλοι δεν πρόκειται να ξανακατέβουν σε ματς με τον Παναθηναϊκό, οπότε θα πρέπει να διαγραφούν από τα μητρώα. Και τότε θ’ αρχίσουν
οι… «ομορφιές» στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει
στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά θα παίρνει μέρος κανονικά στην EuroLeague, καθ’ ότι αυτή η διοργάνωση δεν
τελεί υπό την αιγίδα της FIBA. Η πλάκα, πάντως, είναι ότι
οι Αγγελόπουλοι ζητούν εκλογές για να φύγει ο Βασι-

λακόπουλος. Εδώ γελάνε. Κι αν αποχωρήσει οικειοθελώς ο «Σωλήνας», αυτοί που θα έρθουν θα είναι «παιδιά
του Σωλήνα», οπότε, η ζωή θα είναι ίδια.
Γιατί στο μπάσκετ δεν υπάρχει ένας γίγας Σαββίδης να
ρίξει 2,5 εκατ. ευρώ για να φέρει τον «δικό» του Βαγγέλη Γραμμένο στην εξουσία. Τώρα, αν για το 40-25, που
ήταν το σκορ στο ημίχρονο έφταιγε ο Γιώργαρος και όχι
οι Σπανούληδες, αυτό μάλλον πρέπει να το δουν οι Αγγελόπουλοι.

Χωρίς νίκη ο Ολυμπιακός με ξένους διαιτητές
Έδωσε μάχες για ξένους διαιτητές
ο Ολυμπιακός. Σήκωσε το θέμα, όσο κανείς από τους μεγάλους του
ποδοσφαίρου μας. Τα αποτελέσματα όμως δεν τον δικαίωσαν. Όχι μόνο γιατί οι ξένοι δεν είδαν με
συμπάθεια την ομάδα του Πειραιά,
αλλά τα αποτελέσματα με αυτούς
ήταν… αποκαρδιωτικά.
Σε τέσσερις αγώνες σφύριξαν ξένοι διαιτητές τον Ολυμπιακό στο
διανυόμενο πρωτάθλημα. Νίκες
για τους «ερυθρόλευκους» Καμία. Σαν να είναι το κάρμα τους τέτοιο που δεν τους πάνε οι αλλο-

δαποί. Δύο φορές με ξένο διαιτητή
αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, κι έχασε και στις δύο. Σε
Τούμπα (3-1) και «Καραϊσκάκη»
(1-0). Οι Πειραιώτες έπαιξαν με
ξένο διαιτητή και κόντρα στην
πρωταθλήτρια ΑΕΚ, αλλά και τον
Παναθηναϊκό των χιλίων προβλημάτων.
Δεν έφθασαν στη νίκη ούτε στη
μία περίπτωση με την «Ένωση» (11 στο ΟΑΚΑ), ούτε στην άλλη με
το «τριφύλλι» (1-1 στο Φάληρο).
Ο Ολυμπιακός δέχθηκε με ξένους
γκολ σε κάθε παιχνίδι του… Το ε-

ντυπωσιακό είναι ότι, εκτός από
τον ΠΑΟΚ, καμία άλλη ελληνική ομάδα δεν έχει γευτεί τη χαρά της
νίκης με ρέφερι από το εξωτερικό.
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός
και Άρης έχουν μείνει στο…. περίμενε με ξένους.

Ατλέτικο - Ρεάλ,
1-3: Γιατί το
VAR μπορεί να
είναι μια
(αυτ)απάτη…
O president Grammenos ο
γλωσσομαθής προανήγγειλε ότι του χρόνου θα έχουμε VAR στα γήπεδα. Και πέρυσι τα ίδια έλεγε, αλλά ας
μην το κάνουμε θέμα. Ας πιστέψουμε τον πρόεδρο.
Το ερώτημα που έθεσε η «Α»
πριν από τρεις εβδομάδες ήταν το εξής: Το μηχάνημα
αυτό ποιος θα το χειρίζεται;
Θα το χειρίζονται άνθρωποι.
Άσπιλοι, αμόλυντοι, άφθαρτοι, ή μήπως του «συστήματος»; Για να καταλάβετε: Στο
ντέρμπι Ατλέτικο Μαδρίτης
- Ρεάλ Μαδρίτης ο διαιτητής
σφύριξε πέναλτι υπέρ της
«βασίλισσας», που ήταν καθαρά εκτός περιοχής. Δεν
χρειαζόταν καν VAR για να
το αντιληφθείς. Επίσης, της
ισοφάρισης της Ατλέτικο
προηγείται καραμπινάτο
φάουλ αμυντικού της σε
παίκτη τη Ρεάλ. Τι έκανε και
στις δυο περιπτώσεις το
VAR; Μήπως… «έσωσε» το
ποδόσφαιρο; Και πέναλτι
δόθηκε και το γκολ μέτρησε.
Κι ας έβλεπαν οι VARίστες
και ο διαιτητής για πέντε λεπτά τις φάσεις. Όταν κάποιος είναι «ματιασμένος», δεν
λογαριάζει το VAR. Και να
θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα
το Οπτικοακουστικό Σύστημα Υποβοήθησης Διαιτητή
θα κοστίσει 14 εκατ. ευρώ.

Ο απλήρωτος Πρίντεζης και
η μείωση αποδοχών στον αρχηγό
Όταν ο Δημήτρης Γιανακόπουλος κλήθηκε από την ΕΡΤ να
σχολιάσει την αποχώρηση του Ολυμπιακού, είπε ότι οι Αγγελόπουλοι έχουν τον κόσμο απλήρωτο και γι’ αυτό έκαναν «ηρωική έξοδο».
Και το είπε αυτό, μετά από εκείνο το ηχητικό ντοκουμέντο που
πρώτο το newsbomb.gr (ιδιοκτησίας Γιαννακόπουλου) το δημοσίευσε. Εκεί, ο Πρίντεζης λέει ότι δεν είναι πληρωμένος και
ότι σταματάει να παίζει. Βέβαια, όταν τον «μπούκωσαν» οι Αγγελόπουλοι ξέχασε τι έλεγε. Η διαφορά με τον Παναθηναϊκό
είναι ότι και στον Καλάθη έγινε πρόταση για κάποια μείωση,
γιατί τα λεφτά που παίρνει είναι για το… ΝΒΑ. Ανεξάρτητα όμως αν δέχτηκε ή όχι, παίζει κανονικά και δεν λέει ότι σταματάει
μέχρι να… αποσυρθεί η πρόταση.
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λοι μαζί και ο… Βαγγέλης
Μπαταγιάννης χώρια! Τον απαξίωσαν πλήρως τον πρόεδρο της Super League οι παράγοντες της ΕΠΟ, οι ξένοι επιτετραμμένοι και οι εκπρόσωποι των διαιτητών!
Στην πρόσφατη τριμερή συνάντησής
τους, ούτε πρόσκληση δεν έστειλαν στον
δικηγόρο από τα Καμίνια. «Ήμουν ο μόνος
που τους είπα τις αλήθειες», σχολίαζε ο
Μπαταγιάννης για τη στάση απέναντί
του. Για τον Βαγγέλη μεγαλύτερη σημασία
έχει το γεγονός ότι όσοι διοικούν την ΕΠΟ
δίνουν ολοένα και λιγότερη σημασία στο ε-

O

Η κούραση του
Δημητρίου
Αν υπάρχει ένας άνθρωπος
στην ΕΠΟ που διαρκώς
δηλώνει κουρασμένος,
αυτός είναι ο Γιώργος
Δημητρίου. Ο υπεύθυνος
των αδειοδοτήσεων
επικαλείται κάθε τρεις και
λίγο τις αυξημένες
αρμοδιότητές του και
υπογραμμίζει πόσο
κοπιαστική είναι η θέση του.
Αν και αποτέλεσε έναν από
τους ευνοημένους της
σημερινής διοίκησης, καθώς
του δόθηκε εξαιρετική
αύξηση στις αποδοχές, κατά
τους επικριτές του, ο
Δημητρίου θέλει έξτρα
χρήματα, λόγω των
υπερωριών που τον
υποχρεώνουν να κάνει.
Υπάρχουν βέβαια και
αρκετοί διαφωνούντες, που
λένε ότι οι έξτρα ώρες
παραμονής στα γραφεία
απλά καλύπτουν τις
απουσίες του κατά τη
διάρκεια της ημέρας.
Εδώ, πάντως, οφείλουμε να
καταγράψουμε τη μείωση
των επισκέψεων στο
γειτονικό καφέ. Εκεί που
έκανε φιλοσοφικές
συζητήσεις με γυναίκα
συνάδελφό του.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Στη γωνία τη Super League
παγγελματικό ποδόσφαιρο. «Θέλουν μόνο
να κάνουν τους μάγκες με τα χρήματα των
ΠΑΕ και έπειτα τις αγνοούν», έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού στους συνεργάτες
του, που τον κοιτούσαν στα μάτια όσο βρίσκονταν μπροστά του. Άσχετα αν πίσω του
δίνουν δίκιο στον Ευάγγελο Γραμμένο.
Ο Μπαταγιάννης, πάντως, δεν πρόκειται να αφήσει τον πρόεδρο της ΕΠΟ σε χλωρό κλαρί. Επανέλαβε το αίτημά του για τα
πρακτικά της πρώτης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου, στη σκιά

Τα ντέρμπι το πρόβλημα
του Μαρτίνς
παρουσία του Πέδρο
Μαρτίνς στον Ολυμπιακό δεν έχει ακόμη θετικό πρόσημο.
Το ταμείο θα γίνει στα τέλη
Μαΐου, όταν η ομάδα του Πειραιά θα έχει ολοκληρώσει τις
αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Ο Πορτογάλος έχει δώσει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι
του Ολυμπιακού, τοποθέτησε
ήδη τη σφραγίδα του.
Η πλειοψηφία των φίλων του
Ολυμπιακού μιλά με καλά λόγια
για τη δουλειά και το έργο του
Μαρτίνς. Οι προπονητές όμως κρίνονται από μια παράμετρο από
τους διοικούντες που τους επιλέγουν. Τα αποτελέσματα.
Η αχίλλειος πτέρνα του Μαρτίνς μέχρι τώρα είναι τα ντέρμπι.
Και αν στα χρόνια του σε Μαρίτιμο, Ρίο Άβες και Γκιμαράες, ο Πορτογάλος είχε μόλις 9 νίκες σε 79 ματς απέναντι στους ισχυρούς
(Μπενφίκα, Πόρτο, Σπόρτινγκ, Μπράγκα), με 58 ήττες και 12 ισοπαλίες, στον Ολυμπιακό, δεν υπάρχουν ανοχές για ανάλογες λογικές απέναντι στους μεγάλους.
Η χαρά της νίκης ακόμη σε ντέρμπι δεν έχει καταγραφεί στο ενεργητικό του Μαρτίνς. Δύο ήττες στα ματς με τον ΠΑΟΚ, ισοπαλίες απέναντι στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβανόμενη
σύμπτωση
Ο Ολυμπιακός περιορίζεται σε κατοχή μπάλας, αλλά δείχνει να
μην έχει ψυχολογία. Γι’ αυτό το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο
Φάληρο είναι πολύ ξεχωριστό.
Όχι μόνο για τη μάχη της δεύτερης θέσης, αλλά κυρίως γιατί αν ο
Μαρτίνς δεν μπορεί να βγει νικητής από ένα ντέρμπι, τότε μπορεί
να γίνουν και δεύτερες σκέψεις για την παραμονή του στον Ολυμπιακό. Όσο θέαμα και αν προσφέρει.

Η

της επίθεσης που δέχθηκε ο Θανάσης Τζήλος. Επίσης μέσα στην εβδομάδα θα ανεβάσει τους τόνους για να μειωθούν τα χρήματα που δίνει η Super League στην Ομοσπονδία.
Μόνο που την πλειοψηφία στον Συνεταιρισμό έχει ο Μάκης. Λέτε να τα βάλει με
την ΕΠΟ, που πάλι έχει την πλειοψη φία ο
Μάκης; Λίγο δύσκολο.
Απλά θα τα πει ο Βαγγέλης για να έχει
κάτι να πει στον άλλο Βαγγέλη, τον μεγάλο…

Χάθηκε ο Βρακάς
Μέχρι και οι αντίπαλοί του έχουν ανησυχήσει από
την απουσία του. Ο Κώστας Βρακάς είχε συνηθίσει αλλιώς τους προέδρους των άλλων Ενώσεων. Με συχνές παρουσίες στα γραφεία της ΕΠΟ, αλλά και με σημαντικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις.
Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, ο Γιαννιώτης
παράγοντας έχει μειώσει σημαντικά τις δημόσιες
εμφανίσεις του. Λες και κρατάει αποστάσεις από
τον Ευάγγελο Γραμμένο και τα υπόλοιπα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ο ίδιος, βέβαια, αποφεύγει να πει οτιδήποτε
για να μάθουν οι περίεργοι αν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις του με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ή με κάποιο άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Σε αυτό το διάστημα ο Βρακάς έρχεται σε επαφή με λιγοστούς παράγοντες. Αλλά
ούτε και σε εκείνους έχει εκφράσει κάποιο παράπονο. Γι’ αυτό και τίθεται το ερώτημα
«γιατί χάθηκε ο Κώστας;». Η απάντηση στη Νικολούλη...

Με άνεση στην ΕΠΟ ο Μπέος
Ούτε στο σπίτι του δεν πρέπει να κινείται τόσο άνετα ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος επισκέφτηκε μεσοβδόμαδα το πάρκο Γουδή και έδειξε πως δεν πέρασε μέρα από την
τελευταία εμφάνισή του στην ΕΠΟ.
Ο αιρετός δήμαρχος Βόλου μπήκε σε διάφορα γραφεία, ενώ μίλησε με στελέχη και
παράγοντες. Συμπεριφερόταν λες και βρισκόταν στο δημαρχείο της πόλης του.
Διότι, εκτός από την άνεση που είχε στα σουλάτσα του, ακόμα και οι συζητήσεις
του έδειχναν αέρα… προϊσταμένου. Η πληθωρική
παρουσία του προκάλεσε
αίσθηση σε όλο τον κόσμο.
Με την απορία των περισσοτέρων να αφορά στη
συχνότητα των επισκέψεών του από ’δώ και πέρα.
Όσο για το κορυφαίο θέμα
που τον απασχολεί, δεν είναι άλλο από την πολυπόθητη δημιουργία της
Super League 2, ώστε να
ξέρει τι θα κάνει με τη
Super League 1, που ανεβαίνει με άνεση…
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Ο Πέλκας να
τιμωρηθεί
από τον
Άγγελο με
δυο ώρες
κατηχητικό

Μόνο με καλάσνικοφ το χάνει ο ΠΑΟΚ
Αρτινός Κουτσιαύτης, μέγας διαιτητής της «εξυγίανσης»,
που μάλιστα έδινε και δωρεάν… συμβουλές στους ανθρώπους του ΠΑΣ, πώς έπρεπε ν’ αποβληθεί ο (τραυματίας στον
πάγκο) Κριεζμάν στο ματς με τον Παναθηναϊκό, για να τιμωρηθεί μία αγωνιστική, είναι αυτό το… παλικάρι (που θα έλεγε κι ο
Άγγελος) που έδωσε εκείνο το ανύπαρκτο πέναλτι στον Πρίγιοβιτς
με το οποίο ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Αστέρα.
Καλά μέχρι εδώ. Ο Περέιρα τι θα κάνει με τον Κουτσιαύτη; Θα τον στεί-

Ο

ύμφωνα με το γνωστό ρητό, υπάρχουν πράγματα που γίνονται
και δεν λέγονται και πράγματα
που λέγονται και δεν γίνονται. Υπάρχει όμως και μια τρίτη περίπτωση. Αυτά που γίνονται και λέγονται, ενώ δεν θα
έπρεπε να συμβεί τίποτα από τα δύο.
Πήρε «σάρκα και οστά» στην αναμέτρηση
του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Παναθηναϊκό (9/2).
Στις καθυστερήσεις ο Κρίζμαν, βρισκόμενος
στον πάγκο, πέταξε μία μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη.
Ο τεχνικός των Ηπειρωτών παραδέχτηκε ότι αυτό έγινε μετά από υπόδειξη του τέταρτου
διαιτητή, Αριστομένη Κουτσιαύτη (Άρτας):
«Επί τη ευκαιρία θέλω να πω ότι πετάχτηκε μία
μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και κάτι τέτοιο δεν
έχει ξαναγίνει από την ομάδα μου, δεν είναι αυτή
η φιλοσοφία μας.
»Ζητώ συγγνώμη γιατί ήταν κάτι εκτός fairplay, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος
να φάει κάρτα ο Κρίζμαν. Επειδή θα πήγαινε στις
7 θα ήταν καλύτερα να πάρει κόκκινη να λείψει
από ένα ματς.
»Αυτό έγινε και με την καθοδήγηση του τέταρτου, που μας είπε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αποβληθεί».
Επτά ημέρες μετά, ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
Ευάγγελος Γραμμένος, και ο επικεφαλής της
ΚΕΔ, Μέλο Περέιρα, δεν έχουν παρέμβει. Δεν
άκουσαν, δεν διάβασαν, δεν έμαθαν; Ή απλά
«κάνουν τον Κινέζο»;

Σ

λει σπίτι του; Οι αθλητικοί εισαγγελείς δεν έχουν αρμοδιότητα να τιμωρούν
διαιτητές, άρα ο Πορτογάλος πρέπει ν’ αποφασίσει. Θα τον διαγράψει; Θα
τον παροπλίσει για λίγο;
Θα τον… τιμήσει, μήπως, για τις συμβουλές του; Να, μια ωραία περίπτωση
για στοίχημα. Ο ΠΑΟΚ, πάντως, δεν έχει ανάγκη τον Κουτσιαύτη, το έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα.
Με 18 νίκες και 2 ισοπαλίες δεν το χάνει. Εκτός και αν ο Σαββίδης τρελαθεί και «μπουκάρει» σε κάνα παιχνίδι με... καλάσνικοφ.

Άλλο Κρίζμαν, άλλο Μανωλάς
Να θυμίσουμε ότι αυτό που έγινε στους
«Ζωσιμάδες» απαγορεύεται από FIFA/UEFA.
Ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο
Κώστας Μανωλάς, τιμωρήθηκαν γιατί επε-

δίωξαν με δόλο να αποβληθούν με 2η κίτρινη.
Στην Ελλάδα όχι απλά γίνεται και δεν «τρέχει κάστανο», αλλά πραγματοποιείται μετά από
υπόδειξη διαιτητή...

Το «Σαββιδοτεχνείο»
γράφει και ξαναγράφει
και μοστράρει τον Σισέ
«να τα δείχνει» στον
κόσμο του ΠΑΟΚ, μετά το
τέλος του ντέρμπι της
Τούμπας και προβάλλει
και βίντεο. Στο οποίο
βίντεο, πράγματι δείχνει
τον Σισέ να χειρονομεί.
Είναι, ωστόσο,
«σεξουαλικού
περιεχομένου» αυτή η
χειρονομία; Έτσι θέλει να
το πλασάρει το
«Σαββιδοτεχνείο». Όπως
θέλει την ερμηνεύει ο
καθένας. Για τον Πέλκα,
ωστόσο, οι
«Σαββιδοτέχνες» δεν
γράφουν απολύτως
τίποτα.
Τι έκανε ο Πέλκας; Την
κλασική κίνηση «σας… γ»,
μόλις ο ΠΑΟΚ σκόραρε
το τρίτο γκολ με τον
Άκπομ. Το έδειξε
πεντακάθαρα η
τηλεόραση. Κουβέντα,
όμως, οι «εξυγιαντές».
Ο οποίος Πέλκας έχει
και… ιστορικό. Πρόπερσι
με τον Πανιώνιο στην
Τούμπα τα ίδια είχε κάνει,
μόλις σκόραρε στις
καθυστερήσεις. Για να τα
λέμε όλα.
Ευτυχώς που ανέλαβε ο
Άγγελος την Εθνική για
να κάνει δίωρο
κατηχητικό - τιμωρία
στον Πέλκα, πριν από το
ματς της Εθνικής.
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ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ρώτηση για το
θέμα της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδας
κατέθεσε ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Νίκος Νικολόπουλος. Η
οποία, απευθύνεται στην υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυρσίνη
Ζορμπά, και τον υφυπουργό, Γιώργο Βασιλειάδη.
Ο Ν. Νικολόπουλος επισημαίνει την ανάγκη
άμεσων αλλαγών στη Φ.Ε.Ε. Γιατί, όπως υπογραμμίζει , «βρίσκεται σε κίνδυνο η επιβίωση 3.000
οικογενειών, που ζουν από την ελληνική ιπποδρομιακή δραστηριότητα. Αιτία για αυτό αποτελούν οι
αποφάσεις, οι πράξεις και οι πρακτικές της διοίκησης της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), με τις
ιπποδρομιακές τάξεις να ζητούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας».
Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης
(Αρ.Πρωτ. 5584/12.2.2019) που κατέθεσε ο
ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας:
«Σύμφωνα με πλειάδα δημοσιευμάτων και επίσημες ανακοινώσεις ιπποδρομιακών φορέων που
καταθέτω, βρίσκεται σε κίνδυνο η επιβίωση 3.000
οικογενειών, που ζουν από την ελληνική ιπποδρομιακή δραστηριότητα. Αιτία για αυτό αποτελούν οι
αποφάσεις, οι πράξεις και οι πρακτικές της διοίκησης της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), με τις
ιπποδρομιακές τάξεις να ζητούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας. Από τα τέλη του 2017 και την
εκλογή του Γιάννη Μυτιληναίου στην προεδρία της
ΦΕΕ, υπάρχει σωρεία καταγγελιών για ενέργειες
που τορπιλίζουν τις ιπποδρομίες.
»Κορυφαία συνέπεια των ενεργειών αυτών ήταν η διακοπή της διεξαγωγής ιπποδρομιών, τον
περασμένο Δεκέμβριο, που έχει ως απόρροια δυσμενείς επιπτώσεις για τις ιπποδρομιακές τάξεις,
αλλά και τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.
»Η διακοπή της διοργάνωσης ιπποδρομιών σημειώθηκε όταν η Ένωση Ιδιοκτήτων Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (ΕΙΔΙΕ) και η Ένωση Επαγγελματικών
Προπονητών Δρομώνων Ίππων (ΕΝΕΠΔΙ) ανακοίνωσαν την αποχή τους από τις εγγραφές, λόγω αυθαίρετων, άδικων και καταχρηστικών αποφάσεων
της ΦΕΕ. Οι αποφάσεις των ιδιοκτητών και προπονητών που εκπροσωπούν τη μεγάλη πλειοψηφία
των ενεργών ίππων στο Μαρκόπουλο, σε συνδυασμό με το μειούμενο συνολικό δυναμικό των ενεργών ίππων (κάτω από 300), κατέστησαν αδύνατη
τη διοργάνωση ιπποδρομιών, με τρόπο που εγγυάται το κύρος και την αξιοπιστία τους.
»Πέρα από τα παραπάνω, η πλειοψηφία της ιπποδρομιακής κοινότητας “βράζει” με τις ενέργειες
της διοίκησης Μυτιληναίου, καταγγέλλοντας ότι ενεργεί ως “κράτος εν κράτει” και ότι αντιμετωπίζει
την ΦΕΕ, ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
ως “προσωπικό λόμπι”. Μεταξύ άλλων, δημοσιεύματα του Τύπου και καταγγελίες αναδεικνύουν προβληματικές καταστάσεις, που εκτείνονται από “γκρίζες σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις” έως φαινόμενα
“σύγκρουσης συμφερόντων” και “σύγχυσης ιδιοτήτων ελεγχόμενου και ελεγκτή”. Για παράδειγμα,
σημειώνεται ότι ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΦΕΕ, Πέτρος Ζαφείρης, προσφέρει ταυτόχρονα κτηνιατρικές υπηρεσίες στους ίππους του
κυρίου Μυτιληναίου.
»Με άλλα λόγια, υπάλληλος του Ελληνικού Δημοσίου προσφέρει υπηρεσίες (αλήθεια με τι παραστατικά και ποια αμοιβή;) στον ιδιοκτήτη ενός από
τους μεγαλύτερους στάβλους στον ελληνικό ιππόδρομο. Μάλιστα, αυτή η ιδιότυπη εργασιακή σχέση λαμβάνει χώρα, όταν οι δύο προαναφερθέντες
καλούνται, εκ της θέσης και των αρμοδιοτήτων
τους στη ΦΕΕ, να διασφαλίζουν την αξιοπιστία, την
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«Άμεση ανάγκη
αλλαγών στη
Φίλιππο Ένωση,
κινδυνεύουν
3.000 οικογένειες»

αμεροληψία και τη διαφάνεια στις ελληνικές ιπποδρομίες. Επιπλέον, αλγεινή εντύπωση προκαλεί καταγγελία που έγινε στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος πως άτυπος και στενός σύμβουλος
(χωρίς, βεβαίως, επίσημο ρόλο στη ΦΕΕ ή τα ιπποδρομιακά δρώμενα) του κυρίου Μυτιληναίου είναι ο Χρήστος Ιμιρτζιάδης, πρώην ιδιοκτήτης ίππων, που έχει αποβληθεί δια βίου από τον ιππόδρομο, καθώς η ίδια η ΦΕΕ έκρινε ότι “αποδεδειγμένα
προέβη σε πλείονες πράξεις παράνομες… προκειμένου να εξασφαλίσει προσχεδιασμένο αποτέλεσμα”, σε ιπποδρομία που διεξήχθη στις 24 Οκτωβρίου 2008.
»Και πρέπει να διερευνηθεί εάν πράγματι, ο Πρόεδρος της ΦΕΕ έχει στο πλευρό του έναν άνθρωπο
που έχει κριθεί ότι προσπάθησε να στήσει αγώνες
και πως μπορεί να συμβαίνει τούτο εάν πράγματι έχει
αποβληθεί δια βίου από τον ιππόδρομο. Επιπλέον, εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, οι ενέργειες της
διοίκησης Μυτιληναίου έχουν προκαλέσει χιονοστιβάδα αρνητικών εξελίξεων, που όπως μας πληροφορούν οι επαΐοντες πλήττουν τον ιππόδρομο.
»Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2018, σημειώθηκε αγανακτισμένη αντίδραση της ΕΙΔΙΕ, της αρχαιότερης ένωσης ιδιοκτητών ίππων, τα μέλη της
οποίας έχουν στην ιδιοκτησία τους περισσότερα από τα 2/3 των ενεργών ίππων στο Μαρκόπουλο.
Με αφορμή την προσπάθεια της ΦΕΕ να επιβάλει
μονομερώς νέο Κώδικα Ιπποδρομιών, εξέδωσε ανακοίνωση με σοβαρές καταγγελίες για “κλίμα τρομοκρατίας”, “κυνήγι μαγισσών”, άνιση μεταχείριση
ιδιοκτητών και για το γεγονός ότι “ο ελεγκτής είναι
συγχρόνως και ελεγχόμενος”.
»Τον Μάιο του 2018, οι πρακτικές της διοίκησης
Μυτιληναίου έφεραν αντιδράσεις ακόμη και εντός
της ΦΕΕ, καθώς τρία μέλη της (Ασπασία Ράλλη,

Γρηγόρης Παπαχρήστου και Γεώργιος Παρθένης)
κατήγγειλαν υπέρβαση αρμοδιοτήτων, καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου και των νόμων, μεθοδεύσεις και παρατυπίες, που προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα στην ιπποδρομιακή κοινότητα.
»Τον Σεπτέμβριο του 2018, η ίδια η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απέρριψε αποφάσεις της διοίκησης Μυτιληναίου, για μια σειρά σοβαρών ζητημάτων, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις τελούσαν κατά
παράβαση του Κώδικα Ιπποδρομιών και βασικών
φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων, μεταξύ
άλλων. Σημείο καμπής υπήρξε ο Νοέμβριος του
2018, όταν τέθηκε σε διαβούλευση νέος αθλητικός νόμος από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εκείνη
την περίοδο, η ΕΙΔΙΕ και η ΕΝΕΠΔΙ εξέφρασαν τη
στήριξη τους προς το νομοσχέδιο.
»Το γεγονός αυτό οδήγησε τη διοίκηση και τα
όργανα της ΦΕΕ, που δεν επιθυμεί οποιαδήποτε αλλαγή, σε ενέργειες που θεωρούνται “εκδικητικές”.
Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο, επιβλήθηκε αποκλεισμός στον πρόεδρο της ΕΙΔΙΕ, με την Ένωση να καταγγέλλει “επιμελή και συστηματική προσπάθεια του
Προέδρου της ΦΕΕ και της Επιτροπής Ιπποδρομιών,
να απομονώσουν τον Πρόεδρο της ΕΙΔΙΕ…” και “πογκρόμ εναντίον όσων τάχθηκαν υπέρ του Νομοσχεδίου, το οποίο συνεχίζεται καθημερινά…”.
»Την ίδια περίοδο, και η ΕΝΕΠΔΙ κατήγγειλε
πρακτικές άνισης μεταχείρισης των μελών της από
τις Επιτροπές Ελέγχου της ΦΕΕ, λόγω της στήριξης
που παρείχε στο αθλητικό νομοσχέδιο. Με τη σειρά
τους, τα γεγονότα αυτά οδήγησαν εν τέλει στη διακοπή διεξαγωγής των ιπποδρομιών.
»Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
• Ποια είναι η θέση σας για τις καταγγελίες που έχει διατυπώσει η ιπποδρομιακή κοινότητα για τη διοίκηση και τον τρόπο λειτουργίας της ΦΕΕ, η οποία
αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου;
• Μετά την διαβούλευση επί του Αθλητικού Νομοσχεδίου, πότε αναμένονται πρωτοβουλίες για αλλαγές στη λειτουργία της ΦΕΕ, ώστε να αποκατασταθούν οι αρχές της νομιμότητας, της ισότητας
και της αμεροληψίας εντός του ιπποδρόμου;
• Με δεδομένο ότι οι ιπποδρομιακές τάξεις έχουν καλέσει για την παρέμβαση της Πολιτείας,
ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες που προτίθεστε να αναλάβετε, ώστε να διαφυλάξετε τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και να προστατεύσετε τις 3.000 οικογένειες που ζουν από την ιπποδρομιακή δραστηριότητα;
• Μήπως έχει ασχοληθεί η Δικαιοσύνη με τις ανωτέρω καταγγελίες καθόσον ενδεχομένως πέραν
των πιθανών κολάσιμων πράξεων, να ζημιώνει και
το Δημόσιο από πράξεις ή παραλήψεις της Διοίκησης Γιάννη Μυτιληναίου;».
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«Από την άλλη Δευτέρα
και... βλέπουμε!» Αυτή την
απάντηση πήρε, σύμφωνα
με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες της «ΑΠΟΨΗΣ», η εισαγγελέας
Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, από τον νέο επόπτη της ανάκρισης, αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου,
Παναγιώτη Μπρακουμάτσο, ο οποίος αντικατέστησε –ως γνωστόν– τον προκάτοχό του Ιωάννη Αγγελή, που παραιτήθηκε παταγωδώς τον περασμένο μήνα, προκαλώντας τρύπα
μεγέθους... μετεωρίτη στην
έρευνα για την πολύκροτη
υπόθεση.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Η

ανυπομονησία της
κας Τουλουπάκη,
που με... χτυποκάρδι πρώτου ραντεβού
περιμένει εδώ και
μέρες να ενημερώσει τον αντιεισαγγελέα Μπρακουμάτσο, για
τα... επιτεύγματα της Εισαγγελίας
Διαφθοράς στην έρευνα της
Νovartis, βρίσκει για μία ακόμη
φορά... τοίχο! Μπορεί για την κα
Τουλουπάκη και το επιτελείο της,
τους επίκουρους εισαγγελείς
Ντζούρα-Μανώλη, ο προεκλογικός χρόνος να τρέχει, χωρίς να έχουν καταφέρει ακόμη, ούτε ποινικές διώξεις σε βάρος πολιτικών
προσώπων, να έχουν ασκήσει, ούτε καν κλήσεις, για ανωμοτί εξηγήσεις σε ορισμένους από αυτούς, να
έχουν στείλει.
Όμως, ο νέος επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Παναγιώτης
Μπρακουμάτσος, δεν δείχνει να
βιάζεται.

Η ΑΠΟΨΗ

• Δεν δείχνει να βιάζεται ο νέος επόπτης της ανάκρισης για το σκάνδαλο της
Novartis, αντιεισαγγελέας ΑΠ, Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, σε αντίθεση με την
εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, που καίγεται διότι ο εκλογικός χρόνος
τρέχει και εκείνη δεν έχει καταφέρει ακόμη να ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος
πολιτικών προσώπων, που όλως τυχαίως προέρχονται από την αντιπολίτευση

ΥΠΟΘΕΣΗ ΝOVARTIS

ΕΛ. ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ:

«Είναι όλα έτοιμα»
Π. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ:

«Μη βιάζεσαι…»
Ζήτησε χρόνο…

Έμπειρος που δεν
ακολουθεί το ρεύμα
Ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης
Εισαγγελέων Ελλάδος, μέλος του
Δ.Σ. της Ένωσης από το 2004 και
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
από τον Σεπτέμβριο του 2018, ο κ.
Μπρακουμάτσος δείχνει ότι ξέρει να περιμένει. Ενδεικτικό τού
πώς πορεύεται είναι η δήλωση,
που έκανε όταν βγήκε στη δημοσιότητα το πρώτο παραδικαστικό
κύκλωμα: «Ο φοβισμένος δικαστής
δεν είναι ανεξάρτητος και ανεξάρτητος δεν είναι ο δικαστής, που άκριτα
ακολουθεί το ρεύμα της εποχής, φοβούμενος μήπως αποτελέσει το δικανικό του έργο αντικείμενο επικρίσεων
από τους αυτόκλητους καθοδηγητές
της κοινής γνώμης», είχε πει τότε. Ο
ίδιος όπως προκύπτει από την έως τώρα πορεία του ούτε φοβήθη-
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κε, ούτε ακολούθησε το «ρεύμα».
Στη διάρκεια της θητείας του
χειρίστηκε «δύσκολες» υποθέσεις,
χωρίς ποτέ να εκτεθεί.
Η προκαταρκτική έρευνα για το
«Πόθεν Έσχες» του Γκίκα Χαρδούβελη και η συμμετοχή του
στην πρωτόδικη δίκη των Ζωνιανών σημάδεψαν τη θητεία του.
Υπήρξε εισαγγελέας στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων
Πειραιά, που εκδίκασε υπόθεση
της εταιρείας Αιγαίον Oil, για υπόθεση λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων, ενώ χειρίστηκε και την προκαταρκτική έρευνα που αφορούσε τις καταγγελίες του προφυλακι-

σμένου για την υπόθεση του Noor
1, Μάκη Γιαννουσάκη, που είχε
κάνει λόγο για πιέσεις που δέχτηκε από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, την εισαγγελέα Τζίβα και τον λιμενικό Χριστοφορίδη, προκειμένου να εμπλέξει τον εφοπλιστή Βαγγέλη
Μαρινάκη στην υπόθεση της μεταφοράς δύο τόνων ηρωίνης με το
πλοίο Noor 1.
Ο κ. Μπρακουμάτσος αρχειοθέτησε τη δικογραφία με τις καταγγελίες Γιαννουσάκη κατά Καμμένου, επιχειρηματολογώντας στο
πόρισμα του, πάντως χωρίς να
βιαστεί.

Έτσι και τώρα, που του ανατέθηκε
η εποπτεία των υποθέσεων της Εισαγγελίας Διαφθοράς, ζήτησε τον
χρόνο του. Μάλιστα, φέρεται να είπε χαρακτηριστικά ότι, ακόμη και
εάν η άποψή του δεν είναι δεσμευτική, για τους εισαγγελείς Διαφθοράς, τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει, εάν ο κ. Μπρακουμάτσος
δεν ενημερωθεί πλήρως για το υλικό της δικογραφίας όπως ο νόμος ορίζει. Έτσι, με την ηρεμία και
την αποφασιστικότητα που τον
διακρίνουν και χωρίς ίχνος δισταγμού, απάντησε αρνητικά στη
φουριόζα κα Τουλουπάκη, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες–
επέμενε να τον συναντήσει από την
περασμένη Δευτέρα.
«Είμαι έτοιμη. Είναι όλα έτοιμα. Τα
έχω όλα έτοιμα», ακούστηκε να λέει
η εισαγγελέας Διαφθοράς σε αρμόδιο υπάλληλο της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου. Για να πάρει την απάντηση, που οι ίδιες πηγές μετέφεραν στην «Α»: «Νοvartis; Από την
άλλη... Δευτέρα και βλέπουμε».
Και παρά το γεγονός ότι ο προεκλογικός χρόνος τρέχει, ο αντιεισαγγελέας Μπρακουμάτσος δεν
φέρεται διατεθειμένος να υπερβεί
τις κόκκινες γραμμές που έθεσε ο
προκάτοχός του αντιεισαγγελέας
ΑΠ, Ιωάννης Αγγελής, ο οποίος
αρνήθηκε να «ευλογήσει» τη φασττρακ διαδικασία, αρκεί να ασκηθούν ποινικές διώξεις, να συρ-

θούν προεκλογικά στον ανακριτή
τα πολιτικά πρόσωπα και ας μη
σταθεί τίποτα στη συνέχεια.
Ο αντιεισαγγελέας Μπρακουμάτσος φέρεται αποφασισμένος
να συμφωνήσει με τη γραμμή Αγγελή για την κλήση των πολιτικών
προσώπων, για τα οποία θα υπάρξουν ενδείξεις ενοχής, σε ανωμοτί
εξηγήσεις, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, που διενεργείται από τη Διαφθορά. Αυτό, φυσικά, προϋποθέτει να ολοκληρωθεί
η συλλογή στοιχείων της δικογραφίας, που, παρά το γεγονός ότι εμπλουτίστηκε με τις καταθέσεις
δύο νέων προστατευόμενων μαρτύρων, εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις και κενά. Προϋποθέτει, επίσης, να δώσει τη σχετική άδεια η Βουλή, καθώς η κλήση σε
ανωμοτί εξηγήσεις βουλευτών, όπως είναι ορισμένοι από τους ερευνώμενους, δικονομικά έχει την
ίδια διαδικασία που έχει η άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς το
πρόσωπο που καλείται ως ύποπτος έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατηγορούμενου.
Πάντως, ένα από τα στοιχεία της
δικογραφίας, που θεωρείται απαραίτητο για να προχωρήσει η έρευνα και για το οποίο φέρεται να έχει
βάλει βέτο ο κ. Μπρακουμάτσος,
είναι το πόρισμα των επιθεωρητών Υγείας. Θεωρείται σημαντικό
διότι θα διαπιστώνει εάν η υπόθεση της Novartis προκάλεσε ζημιά
στο Δημόσιο, προκειμένου να κληθούν σε ανωμοτί εξηγήσεις για απιστία και τα μη πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι οι γιατροί, διευθυντές νοσοκομείων κ.λπ.
Η κα Τουλουπάκη, από την
πλευρά της, που προσπαθεί, χωρίς ακόμη να το έχει καταφέρει, να
στηρίξει το οικοδόμημα των διώξεων σε βάρος των εμπλεκόμενων
πολιτικών προσώπων, «καίγεται»
να προχωρήσει η έρευνα που ήδη
πήγε πίσω εξαιτίας της παραίτησης
Αγγελή. Γι’ αυτό και βιαζόταν η εισαγγελέας Διαφθοράς την περασμένη Δευτέρα, να συναντήσει τον
νέο επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς αντιεισαγγελέα ΑΠ, Π.
Μπρακουμάτσο. Για να προχωρήσει σε κλήσεις υπόπτων για ανωμοτί εξηγήσεις. Η απάντηση
που πήρε θεωρείται ενδεικτική για
τη συνέχεια: «Novartis; Από την άλλη Δευτέρα και βλέπουμε...»!
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Η ΑΠΟΨΗ

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΦΑΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ, Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
«ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΩΝ» ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Πριν τέσσερα-πέντε χρόνια, αγροτοσυνδικαλιστής εμφανίζεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με μπλουζάκι
Lacoste. Αγρότες – συνάδελφοί του τού επισημαίνουν ότι με τα ρούχα
που έβαλε δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν
τίποτα, γιατί θα τους πάρει στο ψιλό ο υπουργός. Εκείνος απαντά ότι
είναι περήφανος που είναι γεωργός και δεν ήρθε για ζητιανιά. «Τα βιβλία εσόδων-εξόδων τα
κρατώ προτού μου το πει
το κράτος. Ήρθα για να
βελτιώσω το κόστος παραγωγής, ώστε να είμαι
ανταγωνιστικός στις ξένες αγορές», είπε.

Οι αγρότες, το Lacoste και
ο… χαλβάς Δραπετσώνας!
λιστικό.
Στις μέρες μας, ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σταύρος Αραχωβίτης, ζήτησε
κι αυτός ενιαίο αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα και αναμένεται
να φέρει νέο νομοσχέδιο. Έχουν καταλάβει όμως οι αγρότες
πως πρέπει ν’ αφήσουν τα κομματικά στεγανά και τον παραγοντισμό και να συνεννοηθούν;

Νυν υπέρ πάντων η
ποιότητα

Της Άννας Στεργίου(*)
αγροτοσυνδικαλιστής του προλόγου
αξιοποίησε τις επιδοτήσεις. Αγόρασε
τρακτέρ κι εξοπλισμό, δουλεύει πολλές ώρες, νοίκιασε κτήματα και υπερδιπλασίασε την παραγωγή του, επεκτείνεται στις εξαγωγές. Επίσης
ο συγκεκριμένος άνθρωπος εισακούγεται στην Αχαρνών, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που
νόμιζαν ότι, λαϊκίζοντας, διεκδικούν περισσότερα. Φυσικά τα…
Lacoste δεν κάνουν τον παπά,
αλλά πριν οι αγρότες αρχίσουν
τις δεήσεις για την επίλυση των
προβλημάτων τους θα πρέπει
πρώτα να απαγκιστρωθούν από μερικούς μύθους.
Ένας εξ αυτών είναι για παράδειγμα ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν θέλουν πρωτογενή τομέα! Κι όμως οι αγρότες είναι «αγαπημένα» παιδιά των πολιτικών. Οι περισσότεροι θέλουν
να τους βοηθήσουν, είτε γιατί
ξέρουν τις δυσκολίες της συγκεκριμένης δουλειά είτε έχουν
συγγενικούς δεσμούς ή ακόμη
και για λόγους αμιγώς ψηφοθηρικούς. Όμως, ό,τι και να ζητούν
οι αγρότες, υπάρχουν πράγματα
που γίνονται κι άλλα που είναι

Ο
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αδύνατον να συμβούν.
Ας το σκεφτούμε: οι επιδοτήσεις της Ε.Ε. συνοδεύονται και
από δεσμεύσεις, θετικές ή αρνητικές για εμάς, όπως συνέβη
με το αγελαδινό γάλα ή το τεύτλο. Άλλες δεσμεύσεις προκύπτουν λ.χ. από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (π.χ. για τα
καπνά) ή από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου (ανταγωνισμός). Αυτές οι δεσμεύσεις όμως παρέχουν και προστασία,
όταν κάτι πάει στραβά, όπως
συνέβη παλαιότερα με τη χρήση του όρου φέτα και σήμερα με
την Τσεχία και το ελληνικό για-

Το
αγροτικό
στοίχημα

ούρτι.
Έτερος σκόπελος για τον αγροτικό κόσμο είναι η διάσπαση διαρκείας που βιώνει. Κουτσή-στραβή και με ελαττώματα
υπήρχε η ΠΑΣΕΓΕΣ. Υπήρχαν
η ΓΕΣΑΣΕ με τη ΣΥΔΑΣΕ, οι
οργανώσεις του ΚΚΕ κι οι ανεξάρτητοι μπλοκατζήδες. Απ’ όταν ο Κώστας Σκανδαλίδης,
ως υπουργός Γεωργίας, ζήτησε
ενιαίο αγροτοσυνδικαλιστικό
κίνημα, οι αγρότες δεν έχουν
κατορθώσει να συνεννοηθούν
μεταξύ τους και δεν είναι προς
το συμφέρον των αγροτών να
μην έχουν ενιαίο θεσμικό όργανο, συνεταιριστικό ή συνδικα-

Το πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας δεν είναι ούτε το μειωμένο αγροτικό πετρέλαιο, ούτε
ο ΕΦΚ στο κρασί που καταργήθηκε, ούτε καν η κατάργηση των
μεσαζόντων. Κι αυτό διότι σκοπός δεν είναι να πουλούν οι παραγωγοί το ελληνικό κρασί τσάμπα. Το στοίχημα είναι το ελληνικό κρασί να είναι ποιοτικά ανώτερο με ωραία συσκευασία,
με δυνατό μάρκετινγκ και δυνατότητες όγκου παραγωγής, ώστε
να το χρυσοπληρώνουν οι ξένοι. Να διεκδικούν, δηλαδή,
ποιος θα το πρωτοπάρει, όπως
συμβαίνει με το πεπαλαιωμένο
ουίσκι ή την ακριβή σαμπάνια.
Γιατί π.χ. κάνουν ουρές οι καταναλωτές για τον χαλβά Δραπε-

Η… χιλιοειπωμένη μείωση του κόστους παραγωγής δεν είναι η λύση. Κάποιος πάντα θα
πουλά φτηνότερα. Πέρα από το πρόβλημα των ελεγκτικών μηχανισμών, οι αγρότες θα
έπρεπε να διεκδικούν αιτήματα όπως:
-Στρατηγική για άμεση διασύνδεση αγροτικού τομέα-τουρισμού και βελτίωση των εξαγωγών.
-Αξιολόγηση, βελτίωση κι ενίσχυση των προγραμμάτων προώθησης ελληνικών προϊόντων σε παραδοσιακές και νέες αγορές.
-Μείωση γραφειοκρατίας στις αδειοδοτήσεις μονάδων.
-Αύξηση κονδυλίων για σχέδια βελτίωσης-μεταποίηση.
-Περαιτέρω κίνητρα για ανανέωση του γερασμένου πληθυσμού.
-Κίνητρα για εκτροφές ή προϊόντα όπου υπάρχει διατροφικό έλλειμμα.
-Αλλαγή μοντέλου αγροτικής εκπαίδευσης με έμφαση σε οικοτεχνία, συνεταιριστική εκπαίδευση, ψηφιακή γεωργία, ανακύκλωση, καινοτομία.
-Διάχυση αγροτικής έρευνας στο χωράφι, για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
-Αγροτικά έργα υποδομής και ολοκλήρωση των αναδασμών.
Εκεί παίζεται το αγροτικό στοίχημα, εκεί βρίσκεται κι η λύση.

τσώνας, λες και δεν υπάρχουν
άλλοι ωραίοι χαλβάδες; Προφανώς γιατί παρά τα πολλά χρόνια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου προϊόντος δεν έχει αλλοιωθεί η ποιότητά του αλλά και
γιατί οι υπόλοιποι δεν διαφημίζονται κατάλληλα. Από την άλλη κυκλοφορούν ξένα αγελαδινά τυριά, σε συσκευασίες για μικρά παιδιά, τα διαφημίζουν
παιδικά κανάλια, και η ελληνική βιομηχανία τροφίμων δεν έβγαλε μία συσκευασία μινιόν,
φέτας ή γραβιέρας για τα κυλικεία! Για να μην αναφέρουμε
την πρόταση Τσαυτάρη για την
παλέτα τυριών με ελληνικά κρασιά στα ξενοδοχεία η οποία εγκαταλείφθηκε.
Σε κάθε περίπτωση, το δίκαιο
κάποιων αιτημάτων των αγροτών (π.χ. νοθεία - ελληνοποιήσεις, αύξηση εισφορών, καθυστέρηση στις αποζημιώσεις) αναγνωρίζεται στο πανελλήνιο. Εξίσου πολλοί είναι, όμως, κι εκείνοι που χαρακτηρίζουν «ετήσιο πανηγυράκι» την παρουσία
παραγωγών στα μπλόκα κάθε
Γενάρη-Φλεβάρη, όταν τελειώνουν τις γεωργικές δουλειές
τους ή τις γέννες ζώων.
Στο δια ταύτα, το να ζητούν οι
αγρότες μείωση του κόστους παραγωγής ενώ π.χ. το ενεργειακό κόστος μπορεί να μειωθεί
κατά 30% με τον νόμο Σταθάκη για τις ενεργειακές κοινότητες (ΑΠΕ, ανακύκλωση) ή άλλο
35% του κόστους παραγωγής
μπορεί να μειωθεί με την ψηφιακή γεωργία, που πιλοτικά εφαρμόζεται, σημαίνει πως η
κουβέντα έχει προχωρήσει και
ο αγροτοσυνδικαλισμός έχει
μείνει εκτός θέματος.
(*) Η Άννα Στεργίου είναι κοινοβουλευτική συντάκτρια εξειδικευμένη σε
θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και
συγγραφέας
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ΜΕΣΩ
ΚΙΝΗΤΟΥ…
Ηλεκτρονικός
«καταδότης»
όσων
χρωστούν
στο Δημόσιο!
Λένε ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι
αυτά που επί της ουσίας έκαναν πράξη τον οργουελικό «Μεγάλο Αδελφό», μιας και οι χρήστες δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πουθενά
κι από κανέναν, ειδικά αν αυτός ο…
κανένας είναι η Εφορία! Διότι στο
κυνήγι των εσόδων οι φορολογικές
αρχές παγκοσμίως μπορούν να έχουν πλέον ως σύμμαχο έναν ηλεκτρονικό καταδότη. Ο λόγος για μία
εφαρμογή που αναπτύχθηκε να «τρέχει» σε smartphones γνωστής εταιρείας στην Κίνα, και μέσω αυτής εντοπίζονται όσοι έχουν χρέη στο Δημόσιο! Το app τιτλοφορείται «χάρτης
για κακοπληρωτές οφειλέτες» και
βγάζει φωτεινή προειδοποιητική ένδειξη, όταν κάποιος που χρωστάει
βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων
από τον χρήστη της νέας εφαρμογής,
με το application να αποκαλύπτει
την ακριβή τοποθεσία του οφειλέτη.
Αυτό που για την ώρα παραμένει άγνωστο είναι το αν η εφαρμογή θα
εμφανίζει το όνομα και τη φωτογραφία του εκάστοτε οφειλέτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «χάρτης
των κακοπληρωτών οφειλετών» αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια της Κίνας να αναπτύξει ένα σύστημα κοινωνικής βαθμολόγησης,
το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί σε μεγάλο μέρος της χώρας και βασίζεται
στην… ντροπή, αφού στην κινεζική
κουλτούρα τα χρέη έχουν ακριβώς
αυτή την απαξία.
ΜΙΧ.ΚΑ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«Μανατζάρει» μέσω web
τα οικονομικά των πελατών της
έες καινοτόμες λύσεις και
πρωτοποριακά εργαλεία, που
αναβαθμίζουν περαιτέρω τις
δυνατότητες εξυπηρέτησης όλων των πελατών της, εισάγει
στη διατραπεζική «καθημερινότητά» της η
Τράπεζα Πειραιώς, εξελίσσοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες winbank web banking
και winbank mobile.
Σε αυτό πλαίσιο και αρχής γενομένης από
τις 5 Φεβρουαρίου, η τράπεζα έχει ενεργοποιήσει την επόμενη γενιά υπηρεσιών της
winbank που προσφέρει εργαλεία οικονομικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα, οι καινούργιες υπηρεσίες winbank web banking
και winbank mobile εφαρμογή προσφέρουν
λύσεις οικονομικού προγραμματισμού (PFM
– personal financial management) για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, δίνοντας στους χρήστες κάθε κατηγορίας τη δυνατότητα αλλά και το κίνητρο να ε-

Ν

λέγχουν και να προγραμματίζουν τα μηνιαία
έξοδά τους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και
τους δικούς τους προσωπικούς στόχους αποταμίευσης.

Διαρκής έλεγχος των
οικονομικών του πελάτη
Στη νέα winbank ο πελάτης της Τράπεζας
Πειραιώς θα μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα, αμέσως μετά το login, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να έχει σε διαρκή
έλεγχο την οικονομική του διαχείριση:
>>Όλες τις πρόσφατες συναλλαγές του
συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, από όλους
τους καταθετικούς λογαριασμούς και τις κάρτες του.
>>Αυτόματη ένταξη όλων των συναλλαγών σε κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση τους,
δηλαδή μετρητά, υγεία, σπίτι, ψυχαγωγία, υποχρεώσεις, ψώνια, μετακίνηση και έσοδα.
>>Παρακολούθηση κάθε κατηγορίας δα-

πανών διακριτά, τόσο για τον τρέχοντα μήνα,
αλλά και για προηγούμενους μήνες.
>>Δυνατότητα ορισμού επιθυμητού προϋπολογισμού για κάθε κατηγορία δαπάνης.
>>Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών στόχων αποταμίευσης, και παρακολούθησης της πορείας τους.
Ταυτόχρονα, ο πελάτης έχει την ευχέρεια
να προσαρμόζει τα δεδομένα στις δικές του
ανάγκες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν πραγματικά προσωποποιημένο οικονομικό προγραμματισμό.
Τέλος, με γνώμονα την ενθάρρυνση της
κουλτούρας της αποταμίευσης, οι χρήστες
της winbank μπορούν εύκολα να ορίσουν
στόχους αποταμίευσης για συγκεκριμένους
σκοπούς, να παρακολουθήσουν τη πρόοδό
τους σε σχέση με τον στόχο και να τους συνδέσουν με τη νέα υπηρεσία αποταμίευσης
«Pay & Save» που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς. Ν.ΤΣ.

WIND: Μνημόνιο με τον δήμο Καλαμάτας
Μία αναπτυξιακή συνεργασία που αφορά το «χτίσιμο» πιλοτικού δικτύου 5G
στην πόλη της Καλαμάτας «τρέχει» εδώ
και λίγες ημέρες ανάμεσα στη δημοτική
αρχή της μεσσηνιακής πρωτεύουσας και
τη γνωστή εταιρεία telecoms WIND.
Στόχος τής WIND ως ανάδοχος του
έργου είναι να ξεκινήσει –με την αρωγή
του δήμου– άμεσα τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες, προκειμένου το καλοκαίρι
να τεθεί πιλοτικά σε λειτουργία το 5G δίκτυο στην Καλαμάτα.
Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς μπορούν να

φέρουν καλύτερη ποιότητα τηλεπικοινωνιών, μεγαλύτερη χωρητικότητα, υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και
να συντελέσουν ουσιαστικά στην υλοποίηση όλων αυτών των εφαρμογών που μετατρέπουν μία πόλη σε «έξυπνη».
Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και χρόνια η Καλαμάτα έχει αναπτύξει την ψηφιακή… εξυπνάδα της, σχεδιάζοντας και
εγκαθιστώντας αντίστοιχες υποδομές όπως ευρυζωνικά δίκτυα και ασύρματες επικοινωνίες οι οποίες διευκολύνουν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις
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Αγωγή κατά του Δημήτρη Κουτσολιούτσου από τη Folli Follie
Τη δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεών
τους –μέσω αγωγών– κατά του Δημήτρη
Κουτσολιούτσου και άλλων δύο στελεχών
της FF Group Sourcing Limited (σ.σ. του
Law Chiu Chuen και του οικονομικού διευθυντή της FFGS, Ιωάννη Μπεγιέτη), που
έβαλαν τις υπογραφές τους στις οικονομικές
καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας της
Folli Follie στην Ασία για τη χρήση του
2017, αποφάσισε πριν από μερικά 24ωρα

Αποφασίστηκε, επίσης, να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των ιδίων
προσώπων στο πλαίσιο της εξελισσόμενης
διαδικασίας ενώπιον των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων. Η Folli Follie επιφυλάσσεται να στραφεί στο μέλλον και κατά άλλων
προσώπων, σε περίπτωση που κατά την πορεία της συνεχιζόμενης έρευνας προκύψουν
σχετικές ευθύνες.
Ν.ΤΣ.

το Δ.Σ. της εταιρείας.
Η είδηση έγινε γνωστή έπειτα από τη σχετική ενημέρωση που έκανε το FF Group προς
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, και σύμφωνα με αυτήν η αγωγή ασκήθηκε για τη ζημιά που υπέστη η Folli
Follie από τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις των προαναφερθέντων προσώπων,
όπως αυτές «σκιαγραφούνται» στα πορίσματα της εταιρείας Alvarez & Marsal.
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για πιλοτικό δίκτυο 5G
στην εργασία και την καθημερινότητά τους.
Απόδειξη αυτής της εντατικής προσπάθειας αποτελεί η πρόσφατη βράβευση του δήμου Καλαμάτας με τη διάκριση της «Έξυπνης Πόλης».
Αυτήν την πρωτοβουλία του δήμου αλλά
και της κεντρικής κυβέρνησης να γίνει η Ελλάδα πρωτοπόρος στην υιοθέτηση των δικτύων 5ης γενιάς στηρίζει ενεργά από την
πλευρά της η διοίκηση της WIND, η οποία δεσμεύεται μάλιστα να επενδύσει στην ανάπτυξη
του 5G, παράλληλα με τις αντίστοιχες επενδύσεις που κάνει στα δίκτυα οπτικών ινών.

Ειδικά για την περίπτωση της Καλαμάτας, ο γενικός διευθυντής Στρατηγικής της
WIND Ελλάς, Αντώνης Τζωρτζακάκης, εξηγεί ότι είναι σημαντικό πρότζεκ για την εταιρεία του η ανάπτυξη πιλοτικού 5G στην
πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Κι αυτό διότι
με τη νέα τεχνολογία η WIND θα συμβάλει
στην ενίσχυση της ανάπτυξης που ήδη σημειώνει η πόλη, μιας και η τοπική επιχειρηματική κοινότητα παρουσιάζει πολύ έντονη δραστηριότητα όχι μόνο στον τομέα
του τουρισμού αλλά και στην πρωτογενή
παραγωγή. Ν.ΤΣ.

Η

ύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ενδέχεται να απαλλάξουν τον ισολογισμό της
από «κόκκινα» δάνεια ύψους 3,5 δισ. ευρώ, προετοιμάζει
η Alpha Bank, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το «Bloomberg».
Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλείται δύο πηγές (σ.σ.
θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους), σύμφωνα με τις οποίες
το ένα από τα δύο «κοκκινισμένα» χαρτοφυλάκια της Alpha Bank περιλαμβάνει δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, εξασφαλισμένα έναντι περιουσιακών στοιχείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η ελληνική συστημική τράπεζα εξετάζει την
τιτλοποίηση του χρέους αυτού, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο
να πουληθεί απευθείας το εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Το δεύτερο «κόκκινο» δανειακό πακέτο ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων.
Σύμφωνα, πάντα, με τις ίδιες πηγές του Bloomberg, οι δύο συναλλαγές είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του
2019, αλλά εκπρόσωπος της Alpha Bank στο Λονδίνο αρνήθηκε να
σχολιάσει συνολικά τις πληροφορίες.
Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις για τον χρόνο και τον τρόπο της
πώλησης των δύο επισφαλών χαρτοφυλακίων της Alpha Bank αποτελούν συνάρτηση των προτάσεων της κυβέρνησης προκειμένου να
ξεφορτωθούν οι τράπεζες έναν σημαντικό όγκο των επισφαλών δανείων των τραπεζών, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί και με τους θεσμούς. Η τράπεζα περιμένει, τέλος, να αποσαφηνιστούν τα σχέδια
σχετικά με τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την προσωπική πτώχευση. ΜΙΧ.ΚΑ.

Δ
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• Κόλαφος για το εγχώριο σωφρονιστικό σύστημα τα στοιχεία που
συνέλεξε η Αντιτρομοκρατική για τη «Μαφία των φυλακών» και
περιέχονται στη σχετική ογκωδέστατη δικογραφία

Αρχι-μαγειρεία μαφιόζων
οι ελληνικές φυλακές
Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται πως οι ελληνικές φυλακές αποτελούν τα
αρχηγεία κάθε εγκληματικής ομάδας που θέλει να
κυριαρχεί στους δρόμους.
Και μάλιστα οι φυλακές
του Κορυδαλλού είναι η
«ναυαρχίδα» του υποκόσμου, καθώς πολλές φορές κρατούμενοι ηγούνται
εγκληματικών οργανώσεων μέσα από τα κελιά.
Του Στέλιου Προμπονά

Α

ποδεικτικό του προλόγου αποτελεί η ίδια
η ογκωδέστατη δικογραφία που συγκέντρωσε η Αντιτρομοκρατική για τη «Μαφία των φυλακών». Είναι χαρακτηριστικό ότι
στη δικογραφία αναφέρονται 13 άτομα σαν ηγετικά στελέχη, τα οποία
είναι έγκλειστα σε σωφρονιστικά
καταστήματα σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για 5 Έλληνες και 8 αλλοδαπούς, οι οποίοι έδιναν εντολές για
δολοφονίες –μέσα και έξω από τις
φυλακές–, για εκβιασμούς, αποδράσεις, συμβόλαια θανάτου, ακόμα και για καθοδήγηση μαρτύρων
σε ποινικές υποθέσεις, ώστε να αλλαχτούν καταθέσεις.
Μέσα στη δικογραφία που σχηματίστηκε υπάρχουν μεγάλες υποθέσεις, όπως αυτή της δολοφονίας
του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, που είχε δολοφονηθεί από τρεις Αλβανούς, μετά από εντολή του Αρμπέρ Μπάκο, ο οποίος
έγινε πιο γνωστός και ως «ο μακελάρης του Μικρολίμανου».
Ο ίδιος ο Μπάκο δολοφονήθηκε προ ημερών με απίστευτη αγριότητα, μέσα στο κελί του στις
φυλακές του Κορυδαλλού, από
τον δολοφόνο του Ζαφειρόπουλου, επειδή του φερόταν με υπο-

Ο Αλβανός κακοποιός Αρμπέρ Μπάκο, που έγινε πιο γνωστός και ως «ο
μακελάρης του Μικρολίμανου», δολοφονήθηκε προ ημερών με
απίστευτη αγριότητα, μέσα στο κελί του στις φυλακές του Κορυδαλλού

τιμητικό τρόπο. Η δολοφονία του
Μπάκο συμπεριλαμβάνεται μέσα
στη δικογραφία που συνέταξε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Επίσης, η επίθεση που έκανε ο Μπάκο τον Νοέμβρη του 2014 σε μπαρ
του Μικρολίμανου με καλάσνικοφ
αποτελεί μέρος της δικογραφίας.
Τότε, ο δολοφονημένος Αλβανός
είχε γαζώσει το μαγαζί για τα μάτια
μιας χορεύτριας. Ευτυχώς, από την
επίθεση δεν είχε σκοτωθεί κανείς,
αλλά είχαν τραυματιστεί 14 άτομα.
Άλλη μία σοβαρή υπόθεση που
υπάρχει μέσα στη δικογραφία είναι η υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του δικηγόρου Γιώργου
Αντωνόπουλου, στην οποία εμπλέκονται και οι δολοφόνοι του
Μιχάλη Ζαφειρόπουλου ως ηθι-

κοί αυτουργοί.
Ο κ. Αντωνόπουλος εξέφρασε
στο δικαστήριο την ακλόνητη πεποίθησή του, πως ο Αριστείδης
Φλώρος της Energa είναι ο ηθικός
αυτουργός της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Μάλιστα,
ο ένας από τους κατηγορούμενους
αναγνώρισε στο πρόσωπο του επιχειρηματία τον άνδρα που του έδωσε 3.000 ευρώ για να δολοφονήσει τον δικηγόρο.

Η απόδραση από τον
Κορυδαλλό
Άλλο ένα κομμάτι της δικογραφίας
είναι η απόδραση δύο Αλβανών από τις φυλακές του Κορυδαλλού,
οι οποίοι εμπλέκονται στη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπου-

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΙΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΕΔΙΝΕ ΚΑΙ
ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΑΠΟΔΡΑΣΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΟΥΝ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ Ή ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ

λου, και στην απόπειρα δολοφονίας του Γιώργου Αντωνόπουλου, και στη ληστεία εις βάρος του.
Όπως προέκυψε από τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, η εγκληματική οργάνωση όχι μόνο
διεύθυνε πίσω από τα κάγκελα τις
αποδράσεις κρατουμένων, αλλά έδινε και εντολή να αποδράσουν. Ο
λόγος ήταν πως τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης
που δρούσε μέσα στις φυλακές, εμπιστεύονταν συγκεκριμένα άτομα
για να κάνουν τις δολοφονίες ή
τους εκβιασμούς. Και αν αυτά τα άτομα ήταν έγκλειστα σε φυλακές,
τότε έπρεπε –είτε με τον έναν, είτε
με τον άλλον τρόπο– να αποδράσουν, ώστε να πραγματοποιήσουν
τις εντολές των αρχηγών του κυκλώματος.
Μάλιστα, υπήρξαν και προσπάθειες να φορτώσουν δολοφονίες
κρατουμένων σε άλλους φυλακισμένους, με σκοπό να τους ενοχοποιήσουν. Έτσι είχε γίνει και στις
27 Ιανουαρίου, όταν ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης προσπάθησε να αποδώσει τον
αιφνίδιο θάνατο ενός Αλβανού
κρατουμένου σε δηλητηρίαση, ώστε να ενοχοποιηθεί ένας Έλληνας
κρατούμενος, με τον οποίο βρίσκονταν στα «μαχαίρια».

Ενορχήστρωναν τα πάντα
μέσα από τις φυλακές
Η εγκληματική ομάδα ήταν ιδιαίτερα οργανωμένη. Μέσα από τις
φυλακές ενορχήστρωναν τα πάντα.
Το εμπόριο και η διακίνηση ναρκωτικών ήταν μέσα στην ημερήσια
διάταξη της οργάνωσης, όπως και
η προστασία καταστημάτων και
διαφόρων άλλων επιχειρήσεων.
Μέσω τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων πληρωμών έκαναν διακίνηση μαύρου χρήματος, νοίκιαζαν
σπίτια, αγόραζαν αυτοκίνητα και
μπορούσαν ακόμα να βγάλουν και
άδειες οδήγησης, ώστε να διευκολύνονται τα μέλη της οργάνωσης

στις αποστολές τους.
Τα μέλη της Αντιτρομοκρατικής
διαπίστωσαν ότι ηγετικά στελέχη
της οργάνωσης συνεννοούνται, κατευθύνουν και παρέχουν οδηγίες
σε μάρτυρες εν εξελίξει ποινικών
υποθέσεων, κάποιοι εκ των οποίων τυγχάνουν και μέλη της οργάνωσης, ώστε να ανασκευάσουν ή
μεταβάλουν τις μαρτυρίες τους. Σημειώνεται ότι η δικογραφία που
σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της
ηθικής αυτουργίας από κοινού σε
ανθρωποκτονία από πρόθεση, της
εκβίασης από κοινού με σκοπό την
προσπόριση, εκ μέρους των δραστών, στον εαυτό τους ή σε άλλον,
παράνομου περιουσιακού οφέλους, με τη χρήση απειλών, ενωμένων με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, καθώς και της ηθικής αυτουργίας σε υπόθαλψη εγκληματία.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η δικογραφία ρίχνει
φως σε όλα τα σοβαρά συμβάντα
στις φυλακές
Κορυδαλλού,
όπως οι αποδράσεις κρατουμένων, η
δολοφονία ενός
Αλβανού τροφίμου
και άλλων κακουργημάτων. Το οξύμωρο; Όλα αυτά ΔΕΝ συνιστούν
σύμπτωμα κατάρρευσης της σωφρονιστικής πολιτικής της κυβέρνησης, αντιθέτως αυτή θα συνεχιστεί με στόχο όπως διαμηνύεται από τη λεωφόρο Μεσογείων την ασφάλεια των κρατουμένων και των
εργαζομένων στις φυλακές, την ενίσχυση των δομών, «αλλά και στον
εξανθρωπισμό των συνθηκών κράτησης, με όρους κράτους δικαίου». Ας
φωνάζει ο Αραβαντινός ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι στο έλεος του Θεού…



Από το «My Style Rocks»,
υποψήφια περιφερειακή
σύμβουλος!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
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Η Έφη Αναστασοπούλου, την οποία γνωρίσαμε μέσα
από το ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ, «My Style Rocks», κατεβαίνει υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, στο πλευρό του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, με την παράταξη «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο».
Πρόκειται για μια υποψηφιότητα-έκπληξη που αφορά
μια εντυπωσιακή σε παρουσία γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, συνδυάζει και την πνευματική
καλλιέργεια, καθώς το βιογραφικό που τη συνοδεύει
είναι πλούσιο.
Τι να πούμε εμείς μετά από τέτοια τολμηρή απόφαση!
Καλή επιτυχία! Και αυτό τα λέει όλα..!

• Μετά από 12 χρόνια αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα του
παππού της η Αθηνά Ωνάση, με αφορμή με τον σπουδαίο ιππικό
αγώνα «Longines Jumping Nations Cup» που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο
στο Μαρκόπουλο

Είναι
έγκυος
η Στικούδη;

Έρχεται Ελλάδα η «αμαζόνα»
των Ωνάσηδων
ίκοσι δύο ετών κορίτσι ήταν η Αθηνά Ωνάση την τελευταία χρονιά που
πάτησε το πόδι της σε ελληνικό έδαφος, αλλά φέτος ήρθε η ώρα να… επανακάμψει. Και δεν είναι λόγοι αναψυχής
που κατά πάσα πιθανότητα θα φέρουν το
καλοκαίρι στη χώρα μας την Αθηνά, αλλά
η αγαπημένη ενασχόλησή της, η ιππασία.
Συγκεκριμένα, το τριήμερο 25-28 Ιουλίου
θα διοργανωθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας ο σπουδαιότερος αγώνας Κυπέλλου Εθνών μέσα στο 2019, με τον τίτλο
«Longines Jumping Nations Cup», οπότε το ελληνικό κοινό δεν αποκλείεται να θαυμάσει αγωνιζόμενη την «αμαζόνα» εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση.
Η αλήθεια είναι ότι το ενδεχόμενο άφιξης της Αθηνάς Ωνάση στην Ελλάδα μεταδόθηκε συγκεχυμένα και ως προς το είδος
της διοργάνωσης αλλά και ως προς την ιδιότητα με την οποία η 35χρονη –πλέον– κληρονόμος της εμβληματικής οικογένειας θα
έρθει στην Ελλάδα.
Για αυτό και η «Α» επικοινώνησε με την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, όπου εκπρόσωπός της μας εξήγησε ότι η Αθηνά Ωνάση
είναι Ελληνίδα αθλήτρια και άρα είναι ούτως ή
άλλως προσκεκλημένη. Αυτό το γεγονός, σε
συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο του εν λόγω
αγώνα, αυξάνουν αρκετά τις πιθανότητες να επισκεφθεί και εκείνη το Μαρκόπουλο, όπου
αυτός θα διεξαχθεί, συμπλήρωσαν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας.

Ε

Θυμίζουμε ότι το 2007 η Αθηνά Ωνάση
είχε παραστεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης
«Athina Onassis Horse Show». Τότε όμως δεν
αγωνιζόταν η ίδια, αλλά ο πρώην σύζυγός της,
ο Αλβάρο, και ο αγώνας διοργανώθηκε υπό
την αιγίδα της ίδιας.

Καλώς να μας έρθει, λοιπόν, αν και εφόσον τελικά το αποφασίσει! Ένας λόγος παραπάνω, τώρα που προσπαθεί να ξεκινήσει και
ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Στο μέρος όπου έζησε, ονειρεύτηκε και μεγαλούργησε ο
ευφυής παππούς της…

Απάντηση στις φήμες ότι ίσως και
να διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας έδωσε
η Κατερίνα Στικούδη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου,
όπου βρέθηκε προσκεκλημένη με αφορμή τη συμμετοχή της στο σόου
«Your Face Sounds Familiar».
Μάλιστα στο επεισόδιο της προπερασμένης Κυριακής την είδαμε να αφήνει άφωνη την κριτική επιτροπή
και το κοινό, με την εξαιρετικά πειστική μεταμφίεσή της υποδυόμενη
τη Δήμητρα Γαλάνη.
«Κατερίνα, είσαι έγκυος;» τη ρώτησε
αιφνιδιαστικά ο παρουσιαστής, κι εκείνη τον άφησε να διαβάσει τη σιωπή της, κοιτώντας τον με νόημα. Στη
συνέχεια εκείνος της είπε «καλή λευτεριά» και η εντυπωσιακή περφόρμερ έκανε τον σταυρό της.
Και ο νοών νοείτω…
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ

«Δεν ξέρω τον
Ρουβά
και τη Βίσση.
Είναι καλοί;»

Το «ξέσπασμα» του Καλυβάτση
για το Μακεδονικό
«Επειδή κατάγομαι από τη Μακεδονία, να ξέρετε ότι η βόρεια
Ελλάδα δεν μπορεί να συνέλθει από αυτό που έγινε. Τουλάχιστον στην Έδεσσα αυτή η συμφωνία τούς έχει πονέσει πάρα
πολύ. Αυτά τα θέματα, τα εθνικά, θέλουν μεγάλη ευαισθησία».
Τα παραπάνω λόγια δεν ανήκουν σε Μακεδόνα πολιτικό,
αλλά στον γνωστό Θεσσαλονικιό ηθοποιό και παρουσιαστή,
Σωτήρη Καλυβάτση, που λίγες ημέρες μετά από την ονοματοδοσία των Σκοπίων σε «Βόρεια Μακεδονία» βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη Συμφωνία
των Πρεσπών.
«Πέρασε από τα Κοινοβούλια και των δύο χωρών μια συμφωνία
που ουσιαστικά δεν ήθελαν οι δύο λαοί, αλλά οι ξένες δυνάμεις που
αποφασίζουν για τις τύχες τους, με βάση πάντα τα συμφέροντά τους»,

είπε χαρακτηριστικά ο Σ. Καλυβάτσης. Μάλιστα ο αγαπημένος
ηθοποιός δεν σταμάτησε εκεί, αλλά αναρωτήθηκε αν οι Έλληνες σήμερα «είμαστε κατώτεροι των ηρώων μας και δεχόμαστε οποιονδήποτε συμβιβασμό μάς επιτάσσει η παγκοσμιοποίηση».
Όσο για τα κέρδη της Ελλάδας από τη συμφωνία με τα Σκόπια, ο Σ. Καλυβάτσης τα σκιαγράφησε με τον γνωστό δηκτικό
ρητορικό τρόπο του, διερωτώμενος συναισθηματικά φορτισμένος αν τελικά όλα έγιναν για «να φανούμε πιο ενδοτικοί στους
Τούρκους;».
Πάλι καλά να λέει, πάντως, ο Σωτήρης που δεν του κόλλησαν κάποιοι τη ρετσινιά του ακροδεξιού, που «φοριέται» πολύ
εσχάτως όταν κάποιος υπερασπίζεται την ελληνικότητα της Μακεδονίας.

ΤΑΜΤΑ: «Είναι άδικο να με
συγκρίνουν με τη Φουρέιρα»
Ήταν –και, όπως όλα δείχνουν, θα είναι– αυτός που έκανε όλη την Ελλάδα να
αρχίσει να ασχολείται με το τένις. Η φήμη του ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο λόγω
των εξαιρετικών επιδόσεών του στο παραπάνω άθλημα.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχτηκε πληθώρα μηνυμάτων για συγχαρητήρια από διάσημα πρόσωπα, όπως η Άννα Βίσση και ο Σάκης Ρουβάς. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο
ίδιος, δεν τους γνωρίζει(!) υποβάλλοντας –στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στον Αντώνη Σρόιτερ– το εξής… ακανθώδες ερώτημα:
«Πράγματι δέχθηκα μηνύματα από τον Σάκη Ρουβά και την Άννα Βίσση, αλλά δεν
τους ξέρω. Είναι καλοί;»
Τι λέτε; Θα του το συγχωρήσουμε;

Ήταν –και, όπως όλα
δείχνουν, θα είναι–
αυτός που έκανε όλη
την Ελλάδα να αρχίσει να ασχολείται με
το τένις. Η φήμη του
ταξίδεψε σε όλον
τον κόσμο λόγω των
εξαιρετικών επιδόσεών του στο παραπάνω άθλημα.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχτηκε πληθώρα μηνυμάτων για συγχαρητήρια από
διάσημα πρόσωπα, όπως η Άννα Βίσση
και ο Σάκης Ρουβάς. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν τους γνωρίζει(!) υποβάλλοντας –στο πλαίσιο συνέντευξης που
παραχώρησε στον Αντώνη Σρόιτερ– το εξής… ακανθώδες ερώτημα:
«Πράγματι δέχθηκα μηνύματα από τον Σάκη
Ρουβά και την Άννα Βίσση, αλλά δεν τους ξέρω. Είναι καλοί;»
Τι λέτε; Θα του το συγχωρήσουμε;
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Γιάννης Ζουγανέλης:«Δεν είμαι ρατσιστής,

αλλά υπερασπίζομαι το ελληνικό βίωμα!»
Δεν έχει μάθει να ωραιοποιεί τα
κακώς κείμενα αλλά ούτε και να
κρύβει τα λόγια του, ιδίως όταν
πρόκειται για την Ελλάδα που αγαπά, και που όπως ο ίδιος λέει:
«Θα υπερασπίζομαι πάντα με όλη
μου τη δύναμη». Ο Γιάννης Ζουγανέλης. Ένας καλλιτέχνης που βάζει τη χαρακτηριστική του σφραγίδα σε ό,τι κι αν καταπιάνεται. Το
θέατρο, τη μουσική, τη διδασκαλία. Όλα όσα τον ωθούν να καταθέτει στο 100% το πάθος που ρέει
άφθονο στο αίμα του. Ανάμεσα
στις εμφανίσεις του στην παράσταση «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες», και τις ανεξάντλητες δραστηριότητές του, μας μίλησε για όλα. Κάθε του σκέψη, όμως,
ξεκινούσε και κατέληγε εκεί. Στην
κόρη του. Τη μεγαλύτερή του επιτυχία. Και κάπως έτσι, το νήμα άρχισε σιγά-σιγά να ξετυλίγεται…

• Υπάρχει κάποιο όνειρο που δεν έχετε
εκπληρώσει ακόμη;
«Είμαι γεμάτος όνειρα. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το ότι έχω 3-4 κατοστάφυλλα σκόρπια κείμενα που αφορούν βιώματα και
είναι απολύτως ποιητικά και θέλω να τα μεταφέρω στο θέατρο. Επίσης, επιθυμώ να δημιουργήσω μια ομάδα ταλαντούχων ανθρώπων
και να μπορούμε να κάνουμε Τέχνη με τη μορφή
διάδρασης στον δρόμο, στο θέατρο, παντού. Όμως η μεγαλύτερή μου επιτυχία είναι το παιδί
μου, η Ελεονώρα. Το τραγούδι που είχαμε τραγουδήσει παρέα, το “Να φυλάγεσαι”, σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, είναι τομή για εμένα και την Τέχνη μου».



ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ»
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ

Συνέντευξη στη Βίκυ Καλοφωτιά
• Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόσφατη κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών;
«Παρά το ότι τον τελευταίο καιρό διχάζει οτιδήποτε πει κανείς γύρω από το Μακεδονικό, δεν
είμαι από τους ανθρώπους που υπεκφεύγω, οπότε θα σας πω. Σαφέστατα θα ήμουν υπέρ του
δημοψηφίσματος, αλλά από την άλλη γνωρίζω
ότι η κυβέρνηση είχε υποστεί τρομερές διεθνείς
πιέσεις για να ψηφιστεί αυτή η συμφωνία. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτά που στη συγκεκριμένη
συμφωνία δεν θεωρούνται καλά για την πατρίδα
μας, είναι στο χέρι μας να μην εφαρμοστούν».
• Αρνηθήκατε πρόταση από ιδιωτικό κανάλι για να κάνετε σατιρική εκπομπή χτυπώντας συγκεκριμένο πρόσωπο. Κατά
πόσο μπορεί κανείς σήμερα να προτάσσει την ηθική του εις βάρος της οικονομικής του εξασφάλισης;
«Και μόνο που μου πρότειναν κάτι τέτοιο, το θεώρησα θράσος. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή
μου, το να προδώσω τα πιστεύω μου για οποιαδήποτε χρηματική αμοιβή. Ποτέ δεν θα πήγαινα
κάπου καθοδηγούμενος. Δεν κάνω τον καλό, απλά παίρνω δυναμικά αποστάσεις από το κακό.
Δεν σας κρύβω, όμως, ότι έχω την πολυτέλεια
να το πράξω. Ίσως αν δεν μπορούσα να βιοπο-

ριστώ, ενδεχομένως να έμπαινα σε μια τέτοια
διαδικασία».
• Θα ασχολιόσασταν ποτέ με τα κοινά,
εγκαταλείποντας την καλλιτεχνική δράση σας;
«Από όποιο πόστο κι αν βρίσκεται κανείς, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να εφαρμόζει την έννοια του τι σημαίνει να ενεργείς σαν
πολίτης. Θεωρώ ότι ήδη μπορώ να προσφέρω
αρκετά μέσα από την Τέχνη και τη διδασκαλία.
Έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια που αναφέρονται στα πρόσφατα γεγονότα του ελλείμματος
στον πολιτισμό μας, στην ιδεολογία, στους βολεμένους, στα ισχύοντα εκπαιδευτικά συστήματα. Η φίμωση που υφίσταμαι, είναι ότι δυστυχώς κανένα ραδιόφωνο δεν τα παίζει. Πρόκειται
για είκοσι τραγούδια αμιγώς πολιτικά, και υπάρχουν όλα στο youtube, όπως το “Με γεια το
κούρεμα”, και το “Ντίλερ, Κίλλερ και Σία”. Κάποτε συνάντησα τον Γκάτσο και του παραπονέ-

θηκα ότι δεν παίζονται αυτά που γράφω, και μου
είπε: “Μην ανησυχείς, ένας να τα ακούσει, ένας
να τα επικοινωνήσει, αυτό το πράγμα αβγατίζει”.
Κι εγώ αυτό ακριβώς κάνω. Απευθύνομαι στον
έναν και δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει σχέση
με τη μαζικότητα».
• Έχετε δηλώσει ότι «η βεντέτα είναι
τσάμπα μαγκιά». Τι άλλο θα χαρακτηρίζατε έτσι σήμερα;
«Η βεντέτα είναι κάκιστο πράγμα. Δείχνει ότι μας
διέπει ένας διχασμός, τη στιγμή που πρέπει όλοι
να ενωθούμε. Στη βεντέτα δεν υπερασπίζεσαι αξίες αλλά τσαμπουκάδες, δεν πονάς για τον άλλον, αλλά για τον εαυτό σου. Είμαστε πάρα πολλοί τσάμπα μάγκες σήμερα. Φαίνεται από αρκετά, όπως από το να κάνεις τον πατριώτη ενώ δεν
είσαι, να λες ψέματα και να παριστάνεις τον έξυπνο ενώ πρέπει να παλεύεις για τη διαφορετικότητά σου, μέχρι το πώς συμπεριφερόμαστε στον
δρόμο, στη γυναίκα, και γενικότερα».

• Με αφορμή την πρόσφατη περιπέτειά
σας με τις δηλώσεις σας για τους μετανάστες, θεωρείτε ότι οι Έλληνες με τη στάση
μας τους κάνουμε να νιώθουν φιλόξενα ή
τους ωθούμε στο να εκδηλώνουν τον άσχημο εαυτό τους;
«Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, η λέξη
και η έννοια “φιλοξενία” είναι μόνο ελληνική.
Ωστόσο, δεν μπορώ να δεχθώ να με δαγκώσει ο
άνθρωπος που αγκαλιάζω. Αυτό με οπλίζει με ένα πάθος να υπερασπιστώ το ελληνικό βίωμα.
Φυσικά αναφέρομαι στους κακούς και επιθετικούς μετανάστες. Αυτούς που δημιουργούν φόβο σε γυναίκες και παιδιά στο κέντρο της Αθήνας, μη αφήνοντάς τους να κυκλοφορήσουν με
ασφάλεια. Οπότε δεν πρέπει να υπερασπιστούμε την καθημερινότητά μας; Θα αγαπάμε
τους καλούς μετανάστες, αλλά όχι εκείνους που
προκαλούν προβλήματα. Βρέθηκε, λοιπόν, τώρα αυτό το “Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” –που είναι κατ’ εμέ μια τρομερή
μούφα– να με αποκαλέσει ρατσιστή. Εμένα,
που ασχολούμαι τόσα χρόνια ανιδιοτελώς με
τον κοινωνικό ρατσισμό! Όχι, δεν είμαι ρατσιστής! Και επειδή ουδέποτε παρέλαβα στα χέρια μου καμία μήνυση, όπως λανθασμένα διαδόθηκε, θα είμαι εγώ τώρα που θα προκαλέσω
με τον δικηγόρο μου, τον Βασίλη Καπερνάρο,
να γίνει το δικαστήριο για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που νομίζουν ότι μπορούν να παραχαράξουν προσωπικότητες ανθρώπων».
• Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά
σας σχέδια;
«Γράφω τραγούδια, κάνω εμφανίσεις εντός και
εκτός συνόρων, σκέφτομαι συνεχώς καινούργια
πράγματα. Παράλληλα, ετοιμάζω με τον Σταμάτη
Αστρά, έναν εξαιρετικό φίλο και παραγωγό που
ζει στη Βοστώνη, έναν δίσκο μόνο με μουσική,
που θα κυκλοφορήσει στην Αμερική».
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Σε πρόσφατο επεισόδιο του
«Power of Love», η Μαρία
Μπακοδήμου αναφώνησε στο άκουσμα των υποψιών κάποιων παικτών
για την ύπαρξη συνωμοσιών και στρατηγικών μέσα στο σπίτι του «Power of
Love»: «Δεν πιστεύω ότι το ζω αυτό!» Ούτε
εμείς αυτά που βλέπουμε στο σπίτι της
αγάπης, που τελικά μόνο αγάπη δεν
στεγάζει…



Μπαίνοντας στο πλατό λίγο μετά
τους τίτλους έναρξης της εκπομπής της, η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε: «Ρε παιδιά, και λέω την ώρα που έτρεχα να μπω “Γιατί κουτσαίνω”; Πάλι με
διαφορετικά παπούτσια είμαι». Άτιμη
κοινωνία, που σε άλλους δίνεις τόσα
ζευγάρια παπούτσια που τα μπερδεύουν, και σε άλλους ούτε ένα…



Σε συνέντευξη που παραχώρησε
«Στη Φωλιά των Κου Κου», η
Κατερίνα Γκαγκάκη, μεταξύ άλλων,
αναφέρθηκε και στην… ανύπαρκτη αμοιβή που έπαιρνε από τον Ant1, την
περίοδο που είχε και ρόλο μπροστά από τις κάμερες: «Λεφτά για όσα έχω κάνει
μπροστά από τις κάμερες δεν έχω πάρει.
Μόνο στο Epsilon. Αυτό το ξέρουν όλοι».
Τι τραβάνε κι αυτοί οι «μπαλαντέρ» των
καναλιών. Άβυσσος η ψυχή τους…



Σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της
εκπομπής της με όλη την ομάδα
των πανελιστών δίπλα της, για το ποιο
είναι το πιο ασυνήθιστο μέρος που έχει κάνει έρωτα, η Ναταλία Γερμανού
απάντησε: «Είμαι πιο βαρετή κι από
μπρόκολο στον ατμό. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι πιο παράξενο, εκτός από στούντιο
ηχογράφησης, ξημερώματα, άδειο!» Και
τώρα μπορείτε να γυρίσετε πλευρό ανέμελοι και να συνεχίσετε τον ύπνο
σας…
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«στο ΚοΚΚινο» η τηλεθεαση τησ εΚπομπησ τησ μελετη! Νικήτρια
στη μεταμεσονύκτια ζώνη αναδείχθηκε η εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη, καθώς το πρόσφατο ποσοστό
τηλεθέασης που κατέγραψαν οι μετρήσεις υπογραμμίζει πέρα για πέρα του λόγου το αληθές. Σύμφωνα με αυτές, τερμάτισε πρώτη στο σύνολο κοινού με ποσοστό 24,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό σχεδόν 8 μονάδες (Βινύλιο, Master Chef (Ε), Επιστροφή (Ε), Criminals Minds/ξένη ταινία), όπως επίσης και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 20,1% αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό σχεδόν 2,5 μονάδες. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η εκπομπή στις γυναίκες ηλικίας 15-24 κατέγραψε ποσοστό 35,4% και ήταν σχεδόν 13 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό. Ξεκίνησε με φόρα η όμορφη παρουσιάστρια! Και μπράβο της!

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

«MasterChef 3»: Πανικός
στο πλατό με… bullying
την ώρα της δοκιμασίας

Ε

ίπαμε, να τα δίνουμε όλα και
να βάζουμε πάθος σε ό,τι είναι η καψούρα μας, το μεράκι
μας, η μεγάλη μας αγάπη, βρε
αδερφέ! Στην περίπτωση, όμως, των υποψήφιων τηλεοπτικών σεφ
που καίγονται να… σκαρφαλώσουν στην
κλίμακα της επιτυχίας μετά τη συμμετοχή
τους στο «Master Chef», έχουμε να πούμε
ότι αυτή τη φορά πραγματικά το τερμάτισαν!
Η συγκεκριμένη διαπίστωση προκύπτει από τα όσα (απίστευτα) παρακολουθήσαμε σε πρόσφατο επεισόδιο του ριάλιτι μαγειρικής, όπου κατά τη διάρκεια
της πρώτης δοκιμασίας αποχώρησης γίναμε μάρτυρες bullying από παίκτες
προς παίκτες. Ναι, όπως το διαβάσατε.
Γιατί μόνο έτσι μπορεί να περιγράψει κανείς τον τρόπο με τον οποίο οι συμπαίκτες των υποψηφίων προς αποχώρηση,
τους απευθύνονταν από τον εξώστη.

«Άμα δεν βγάλεις πιάτο, θα γίνει χαμός»,
«Όχι άλλο δάχτυλο, θα σ’ το κόψω. Τελείωνε», ήταν κάποια από τα (απαράδεκτα)
σχόλια που εκτοξεύονταν στο πλατό ενός

παιχνιδιού, που υποτίθεται ότι φιλοδοξεί
να μας ψυχαγωγήσει.
Μόνο αυτό δεν θα λέγαμε ότι έκανε,
όμως…

Ενισχύεται το δελτίο
ειδήσεων του ΣΚΑΪ
Σαν να έχει διαπεράσει… ηλεκτρικό ρεύμα τον ενημερωτικό τομέα του τηλεοπτικού καναλιού του Νέου
Φαλήρου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία αλλά και οι πρώτες μετρήσεις
τηλεθέασης, η παρουσία του Βασίλη Παπαδρόσου στη
Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ ενεργοποίησε δημοσιογράφους και τεχνικούς. Περιμένουμε να
δούμε αν θα συνεχιστούν –προς το καλύτερο πάντα–
οι περαιτέρω αλλαγές και οι «τονωτικές ενέσεις»…
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ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΒΑΝΔΗ Δεν διστάζει να πειραματίζεται και έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι εξίσου επιτυχημένη τόσο στη μεγάλη της αγάπη –το τραγούδι– όσο και στην τηλεόραση από τον ρόλο της ως παρουσιάστρια. Πρόκειται για τη Δέσποινα Βανδή και
τη νέα εκπομπή που ετοιμάζει για το «Open», εκτός από το «X-Factor», στο οποίο αναμένεται επίσης να αναλάβει τα καθήκοντα της κεντρικής παρουσιάστριας. Με φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, μας αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες της ταξιδιωτικής της εκπομπής που βρίσκεται στα σκαριά, και θα έχει έντονο άρωμα Ελλάδας. Χαρακτηριστικό είναι και το απόσπασμα της λεζάντας που τη συνοδεύει: «Όσο άδικα κι αν της
φερόμαστε, το ανάστημά της δεν μικραίνει! Στέκει με έναν μαγικό τρόπο στο χρόνο!» Και συμφωνούμε! Απόλυτα!
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Ξεκίνησε η αναλυτική καταγραφή
της ταινιοθήκης του Mega, και τα
δικαιώματα κτήσης ανήκουν στην «Τηλέτυπος ΑΕ». Εκτιμάται πως τουλάχιστον ο ΑΝΤ1, ο ΣΚΑΪ, το Star αλλά και
η Άλτερ Έγκο θα διεκδικήσουν την ταινιοθήκη χωρίς αυτό να αποκλείει το
ενδεχόμενο να κάνει την εμφάνισή της
και η Digea.



H

ταν θέμα χρόνου να μιλήσει,
και μίλησε. Έξω από τα δόντια. Ο λόγος
για την Έλλη Στάη, η οποία
έδωσε τη δική της απάντηση
μετά τον πανικό που προκάλεσε η διαρροή των όσων έγιναν στα παρασκήνια της συνέντευξης του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα στο «Open».
Σε κείμενό της, που δημοσιεύτηκε στο «ΤheTOC», τόνισε ότι διασκέδασε με το επίμαχο βίντεο, ωστόσο την ίδια
στιγμή δεν δίστασε να επικρίνει τους συντελεστές της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» αλλά και τον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας πως «δεν έχουν δικαίωμα
να χρησιμοποιούν προϊόν κλοπής της δουλειάς των άλλων».

Στο σπίτι του υποκλοπέα
μιλάνε για… υποκλοπή;
Μπάχαλο με την απάντηση της Στάη
στους «Ράδιο Αρβύλα»
Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για πιθανή υποκλοπή του
συγκεκριμένου πλάνου από
το κανάλι Open. Με μία ανακοίνωσή τους, αφότου αποκαλύφθηκε το τι και το πώς, οι
παρουσιαστές της σατιρικής
εκπομπής έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους. Ξεκαθάρισαν πως το επίμαχο απόσπασμα δημοσιοποιήθηκε από

τον τηλεοπτικό σταθμό Open
στο web tv του, και από εκεί
το αλίευσαν οι συνεργάτες
τους, οπότε σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε καμία υποκλοπή από κανέναν.
Λίγο αργότερα ήρθε να
προστεθεί μια αποκάλυψη
που ενδεχομένως να ρίξει επιπλέον φως στην υπόθεση,
καθώς όπως ανέφερε στην

εκπομπή «Happy Day», η Τίνα Μεσσαροπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει
ένα πρόσωπο που ευθύνεται
για τη διαρροή του επίμαχου
βίντεο, και αυτό έχει ήδη απολυθεί. Πάντως, μέχρι τη
στιγμή που γράφονταν αυτές
οι γραμμές, η συγκεκριμένη
πληροφορία δεν είχε ακόμη
επιβεβαιωθεί…

Συζητήσεις ΣΚΑΪ - Αλιτζαλί για το «Survivor»
Μετά την πρώτη «σφυγμομέτρηση» και τα μάλλον απογοητευτικά ποσοστά που συγκέντρωσε η τηλεθέαση του πολυδιαφημισμένου «Survivor Ελλάδα - Τουρκία», η διοίκηση του ΣΚΑΪ και η διεύθυνση προγράμματος –σύμφωνα με πληροφορίες– έχει ξεκινήσει τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην εκπομπή.
Το πρόγραμμα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από το «Your
Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, στερώντας έτσι από τον ΣΚΑΪ τη
δυναμική που προσδοκούσε για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.
Ως εκ τούτου, τα δεδομένα της συνεργασίας του καναλιού, με την
ελληνοτουρκική εταιρεία παραγωγής εισέρχονται σε νέα βάση,
καθώς δεν έχει ανανεωθεί η συμφωνία, η οποία λήγει στο τέλος
της σεζόν.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, το συγκρότημα του Θανάση Μαυρίδη, δηλαδή η εφημερίδα
«Φιλελεύθερος» και η ιστοσελίδα
liberal.gr, πρόκειται να μετακομίσουν
στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού
σταθμού «Action 24» του Διονύση
Παναγιωτάκη.



Με μία ετεροχρονισμένη απόφαση, που καθυστέρησε μόλις… 7
χρόνια, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε να διαγράψει το
ALTER από τα μητρώα του. Ο λόγος
που οδήγησε το ΕΣΡ σε αυτήν την απόφαση ήταν ότι το κανάλι, που δεν εκπέμπει εδώ και τόσα χρόνια, δεν έλαβε
μέρος στον διαγωνισμό για τις άδειες
γενικού περιεχομένου.



Το WWE (World Wrestling
Entertainment) επιστρέφει στις
οθόνες μας μετά από 16 περίπου χρόνια μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό
ΣΚΑΪ. Μια συμφωνία που από ό,τι
φαίνεται θα κάνει χαρούμενους μικρούς και μεγάλους βλέποντας την παγκόσμια πάλη και πάλι στις οθόνες
τους.



Πρώτο αναδείχθηκε στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού,
την περασμένη Κυριακή χθες, το δημοφιλές σόου μεταμφιέσεων του Ant1
«Your Face Sounds Familiar», με
παρουσιάστρια
τη
Μαρία Μπεκατώρου, αφού 1.047.700
τηλεθεατές πήραν τη
θέση τους μπροστά
στην τηλεόραση για να
απολαύσουν το πρόγραμμα, το οποίο σημείωσε 23,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.
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ΙχνηΛΑΤΩΝΤΑΣ…

με την Καίτη Νικολοπούλου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΛΛΑ

«Τεράστιος
ρόλος, τεράστιο
στοίχημα...»


ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ» ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ
VAULT

Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε ότι φως σημαίνει να κοιτάζεις με αθόλωτο μάτι το σκοτάδι. Αυτή τη ρήση του θυμήθηκα όταν είδα την παράσταση «Χορεύοντας στο Σκοτάδι»
που ανεβαίνει στο Vault (Μελενίκου 26, Βοτανικός, τηλ. 21-3035.6472), το πολυβραβευμένο μιούζικαλ του Λαρς Φον Τρίερ. Όχι πως δεν έχουμε συνηθίσει τον Δημήτρη Καρατζιά να υπερβαίνει τον εαυτό του, με έργα παράτολμα, σκοπεύοντας την επιτυχία
την οποία τελικά κερδίζει πάντα. Έτσι, πλησιάσαμε την πρωταγωνίστρια του έργου, τη
γλυκύτατη Δήμητρα Κολλά, ζητώντας της να μας μιλήσει για την παράσταση και όχι μόνο, η οποία, ανάμεσα σε έναν πολυτάλαντο 9μελή θίασο, έδωσε όλο της τον εαυτό με
μια αξεπέραστη ερμηνεία στον κεντρικό ρόλο, τραβώντας όλο το έργο πάνω της, παραδεχόμενη ότι αυτός ο ρόλος είναι για εκείνη ένα «τεράστιο στοίχημα». Το οποίο, βέβαια, έχει κερδίσει!!!
• Πρωταντίκρισες το φως του
ήλιου στη χειμωνιάτικη Αθήνα.
Από εκεί κι έπειτα, πώς θα σταχυολογούσες τη διαδρομή σου
μέχρι τα πρώτα σου επαγγελματικά βήματα ως ηθοποιός;
«Μεγάλωνα με άλλα όνειρα και άλλους στόχους. Με κάθε βήμα μου, σε
κάθε επιλογή μου, υπήρχαν πάντα άνθρωποι που με δίδαξαν, είτε με ωραίο
ή είτε με τον άσχημο τρόπο, το πώς
να προστατεύω και να εξελίσσω τον
εαυτό μου. Το σίγουρο είναι ότι, όσο
μακριά και αν έφτασα από το πρωταρχικό μου όνειρο, πάντα άκουγα το
ένστικτό μου για το αν το μονοπάτι
που ακολουθώ με κάνει να χαμογελάω
στο τέλος της μέρας.
Αν έβαζα κάποιους τίτλους στα κεφάλαια της ζωής μου θα ήταν: Χόρευε
Μην Περπατάς, Βρες το Αστέρι στο
Σκοτάδι σου, Αγάπα εσένα και το Τα-

λέντο σου, Χαμογέλα, Ζήσε τη Στιγμή, Λάμψε είναι Επιλογή».
• Κάποιοι σημαντικοί σταθμοί
της καριέρας σου;
«Θα σου απαντήσω για όσα θυμάμαι
με πολλή αγάπη μέχρι τώρα και είναι
σημαντικά για μένα. Το κάθε ένα για
διαφορετικούς λόγους...
Θεατρικά, έχω συνεργαστεί με υπέροχους καλλιτέχνες αλλά αυτό που βιώνω αυτήν την περίοδο είναι πιστεύω
ό,τι πιο δυνατό έχω κάνει, έχει τρελές
απαιτήσεις ο ρόλος της Σέλμα, οπότε
θα πω το “Χορεύοντας στο Σκοτάδι”.
»Τηλεοπτικά, όλες οι δουλειές που
ήμουν ήταν πολύ ωραίες, αλλά δεν
μπορώ να μην ξεχωρίσω το
“Λίτσα.com”».
»Κινηματογραφικά, είχα κάνει κυρίως μικρού μήκους ταινίες, άρα το
“Αιγαίο SOS” παίρνει αυτόματα την

πρωτιά ως η πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία.
»Μουσικά, όταν τραγούδησα μια
δημιουργία του Μάνου Αντωνιάδη για
το catwalk του σχεδιαστή Στέλιου
Κουδουνάρη.
»Χορευτικά, όταν έκανα τον πρώτο
μου ρόλο ως “Ραϊμόντα” από το ομώνυμο μπαλέτο».
• Με τόσο σημαντική παρουσία
στα καλλιτεχνικά δρώμενα, θεωρείς ότι είναι δίκαιο πλέον να
μπορείς να επιλέγεις, και με
ποια κριτήρια;
«Ως φύση αλλά και ως θέση θέλω όλοι
γύρω μου να χαμογελάνε, πόσω μάλλον για τον εαυτό μου. Οπότε δίκαιο
για μένα είναι να ενεργείς πάντα με ευγένεια και σεβασμό. Με ξεκάθαρα τα
θέλω και τα ζητούμενα της κάθε δουλειάς από όλους. Ναι! Κάνω επιλογές,

σεβόμενη πάντα την ανάγκη μου την
εκάστοτε περίοδο. Δεν κάνω εκπτώσεις
σε αυτά που προσφέρω και σε αυτά
που ζητώ. Πιστεύω στον όρο “ό,τι δίνεις - παίρνεις”, και δεν το λέω μόνο
για το υλικό κομμάτι μιας συνεργασίας
αλλά και την ηθική της πλευρά. Λειτουργώ πια σε όλες τις κατηγορίες της
ζωής μου με αυτόν τον τρόπο!»
• Δεν είναι η πρώτη συνεργασία σου με τον Δημήτρη Καρατζιά και το Vault. Πώς ξεκίνησε
αυτό το ταξίδι;
«Τον Δημήτρη τον ήξερα ως συνάδελφο και είχαμε γίνει φίλοι πολλά χρόνια πριν έρθει η πρότασή του για να
συνεργαστούμε. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν και η πρώτη του σκηνοθεσία, στην οποία πέρασα υπέροχα και
ενθουσιάστηκα μαζί του, μετά έφυγα
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο
εξωτερικό. Σε αυτό το διάστημα γεννήθηκε το Vault από τον Δημήτρη και
τον Μάνο Αντωνιάδη, δυο πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους και ταλαντούχους καλλιτέχνες. Γυρνώντας λοιπόν πίσω, βρήκα έναν χώρο που έγινε
το νέο μου σπίτι, αυτή ήταν και η αρχή του κοινού μας ταξιδιού.
»Όταν βρίσκεις δημιουργούς που
μιλάτε την ίδια καλλιτεχνική γλώσσα,
δεν μπορείς να μη νιώθεις ευλογημένος. Νιώθω τυχερή, γιατί αυτό μου έχει συμβεί σχεδόν σε όλες τις συνερ-

γασίες μου.
»Με τα χρόνια, το Vault έγινε το
σημείο αναφοράς μου, μπήκα πιο ενεργά στη δράση του και στον τρόπο
λειτουργίας του πέρα της υπόστασής
μου ως ηθοποιού.
»Η αλήθεια είναι ότι την ελευθερία, τη ζεστασιά και την ασφάλεια
που νιώθω όταν είμαι στο Vault δεν
την έχω αισθανθεί μέχρι στιγμής σε
κανέναν άλλο χώρο».
• Πώς ήρθε η πρόταση να παίξεις στο «Χορεύοντας στο Σκοτάδι» και πώς ένιωσες στο άκουσμά της;
«“Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα”
στο Βρυσάκι, σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι, ήταν η τελευταία μου θεατρική δουλειά πριν από τρία χρόνια
σχεδόν. Ο Δημήτρης μού είχε αναφέρει ότι θέλει να κάνει το “Xορεύοντας
στο Σκοτάδι” αλλά και μια άλλη δουλειά για τις οποίες με ήθελε μέσα στην
ομάδα του, οπότε φυσικά και ενθουσιάστηκα. Είπα πολλά “όχι” σε άλλες
δουλειές, που δεν μου κάλυπταν τον
ενθουσιασμό που είχα νιώσει για το
“Χορεύοντας στο Σκοτάδι”.
»Ήξερα ότι ο Δημήτρης έψαχνε για
όλους τους ρόλους σιγά-σιγά, αυτό
που δεν ήξερα ήταν για ποιο ρόλο ήθελε εμένα! Πριν από ένα χρόνο λοιπόν ήρθε και μου ανακοίνωσε ότι έχει σχεδόν ολοκληρώσει την ομάδα.
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Στην ερώτησή μου ποια θα κάνει τη
Σέλμα, με κοίταξε λες και ήμουν εξωγήινη. Το “Εσύ” που άκουσα με μούδιασε ολόκληρη και νομίζω ότι δεν
μπορούσα να αντιδράσω για λίγη ώρα! Δεν είχα καταλάβει ότι με ήθελε
για αυτόν τον ρόλο, η χαρά μου που
θα ήμουν σε αυτό το έργο μεταλλάχθηκε σε σοκ! Τεράστιος ρόλος και
τεράστιο στοίχημα...»
• Η μεταφορά στο θεατρικό σανίδι μιας τόσο σημαντικής ταινίας –βραβευμένης με τον Χρυσό Φοίνικα– δεν σε τρόμαξε;
Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για
μιούζικαλ…
«Θα ήταν ψέμα αν έλεγα ότι δεν με
φόβισε το μέγεθος της ευθύνης που
φέρει ένα τέτοιο έργο. Αλλά, όχι, δεν
τρόμαξα, δεν φοβάμαι τη σκληρή
δουλειά, το μόνο που με φοβίζει είναι
να μην υπάρχει το ίδιο πάθος και η
αφοσίωση από όσους εμπλέκονται σε
αυτή. Δόξα τω Θεώ, είμαι τυχερή, γιατί όλοι τους είναι υπέροχοι και παθιασμένοι καλλιτέχνες!»
• Ο Δημήτρης Καρατζιάς δήλωσε πρόσφατα ότι «αυτό το έργο δεν μπορεί να ανέβει χωρίς
να έχεις βρει τη Σέλμα», προσθέτοντας: «Ευτυχώς, βρέθηκε
η Δήμητρα Κολλά». Μεγάλη η
ευθύνη να τραβήξεις το έργο
πάνω σου;
«Το σχόλιο αυτό ομολογώ ότι με χαροποιεί ιδιαίτερα! Ο Δημήτρης δεν
χαρίζει εύκολα καλά λόγια, αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν ήξερα πως
πιστεύει σε μένα ως ηθοποιό. Είναι
μεγάλη ευθύνη απέναντι σε όλους και
κυρίως στο στοίχημα που καλείσαι να
κερδίσεις ωθώντας τον εαυτό σου εκτός ασφαλούς ζώνης! Για μένα αυτός
είναι ο πρώτος μου ουσιαστικά δραματικός ρόλος, το πρώτο μου μιούζικαλ και ο πρώτος κεντρικός χαρακτήρας που ερμηνεύω. Αυτό που αισθάνθηκα είναι ότι ο πήχης ανεβαίνει και έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις από μένα».
• Από την εμπειρία σου θεωρείς
πως είναι εφικτό –κάτω από ιδανική σκηνοθεσία, μουσική και
ερμηνεία– να μεταφέρεται ένα
μιούζικαλ σε μικρή θεατρική
σκηνή;
«Νομίζω ότι το “Χορεύοντας στο Σκοτάδι” είναι μια περίτρανη απόδειξη
για αυτό...»
• Ποιοι κατά τη γνώμη σου ήταν οι παράγοντες που ένα τόσο
σημαντικό και γνωστό έργο κατάφερε να σταθεί με επιτυχία
στο Vault;
«Όταν ένα έργο που έχει αγαπηθεί από τους συντελεστές του τόσο πολύ,

Η ΑΠΟΨΗ

παρουσιάζεται στο μικρό μας Vault,
που οι σκηνές του σηκώνουν μόνο την
αλήθεια του καλλιτέχνη: ο κύριος παράγοντας. Είναι σχεδόν αδύνατον να
μην εισπράξεις ως θεατής, το πάθος,
τη δουλειά, την αγάπη και τη χαρά όλων μας για το αποτέλεσμά της. Όλοι
μας γινόμαστε αρωγοί δυνατών συναισθημάτων που το κοινό ρουφάει
καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης. Είναι ευλογία όταν τους παρασέρνεις στο ταξίδι σου...»

σματος που θα προσφέρεις στο κοινό
σου. Η ευθύνη μας προς το κοινό είναι να τους ταξιδεύουμε μέσα από ευφάνταστες καταστάσεις και να τους να
τους γεμίζουμε συναισθήματα, να τους
εκπαιδεύσουμε στο τι βλέπουν και στο
γιατί να το δουν την εκάστοτε στιγμή,
ώστε πάντα να είναι χαρούμενοι για
τις επιλογές τους. Η fastfood διάθεση στον χώρο μας δεν ήταν ποτέ του
γούστου μου».

• Πόσο διάστημα κράτησαν οι
πρόβες;
«Ξεκινήσαμε τις πρώτες συναντήσεις
μας στα μέσα Ιουλίου, οι εντατικές
πρόβες πρόζας άρχισαν από τα τέλη
Σεπτεμβρίου, και ακολούθησαν τα
τραγούδια και οι χορογραφίες. Συγκεντρωτικά, ήταν κοντά στους πέντε
μήνες».
• Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι το τελικό αποτέλεσμα;
«Αρκετές τεχνικές θα έλεγα, και μόνο
αυτές...»
• «Χορεύοντας στο Σκοτάδι»…
Ποιο το μήνυμα;
«Το έργο μιλάει στον καθέναν μας ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να λαμβάνεις το
προσωπικό σου μήνυμα από αυτό.
»Για μένα ο τίτλος και μόνο έχει ελπι-
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δοφόρο μήνυμα: όσο σκοτάδι και να
σου ρίχνει η ζωή, εσύ θα δίνεις φως στο
σκοτάδι της γιατί είναι η επιλογή σου.
Με τι ματιά θα κοιτάς την καθημερινότητα και όσα σου συμβαίνουν, αποκαλύπτουν το ποιος είσαι.
»Η αυτοθυσία, η αγάπη, η παιδική
αθωότητα αλλά και τα ιδανικά της Σέλμα
θα με ακολουθούν μια ζωή. Τεράστιο
σχολείο αυτό το έργο, αυτός ο ρόλος!»
• Με εντυπωσίασε η έντονη
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παρουσία της νεολαίας στο κοινό. Θεωρείς ότι τα νέα παιδιά διψούν για ποιότητα;
«Αν η ποιότητα είναι ταυτόσημη με την
αλήθεια των καλλιτεχνών, τότε νομίζω
ότι αυτό είναι και η καλύτερη επιλογή
τους. Χαίρομαι που βλέπω πολλά νέα
παιδιά με την αυτήν τη δίψα!
»Δεν έχει σημασία το είδος, αλλά ο
τρόπος και ο σεβασμός που το προσεγγίζεις μέσω της δουλειάς σου. Σημασία έχει η ποιότητα του αποτελέ-

• Πρωταγωνιστείς ανάμεσα σε
ταλαντούχους ηθοποιούς, δένετε όλοι μαζί, γίνεστε γροθιά και
το αποτέλεσμα είναι ασύλληπτο. Πώς το καταφέρατε αυτό;
«Αγάπη, σεβασμός, όραμα, αλληλοστήριξη, πάθος και ταλέντο! Αυτές τις
αξίες μοιράζομαι με αυτούς τους υπέροχους οκτώ καλλιτέχνες! Είμαι τυχερή που, αν και ερχόμενοι από διαφορετικές εμπειρίες και δουλειές, μοιραζόμαστε όλοι ένα μοναδικό ομαδικό
πνεύμα! Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο
ευχαριστώ στους Βιργινία, Θοδωρή,
Στέλιο, Ορνέλα, Πωλ, Ράσμι, Σωτήρη
και Αντώνη, που με κάνετε κάθε φορά
να νιώθω ασφαλής και ευλογημένη!!!»
• Μια φράση από το «Χορεύοντας στο Σκοτάδι», που θα εξακολουθεί να σε συγκλονίζει όπως την πρώτη φορά;
«Δύσκολο να βρω μια φράση μόνο...
Σε πολλά σημεία του έργου η Σέλμα
λέει κάτι στην πρόζα της ή μέσα από
ένα τραγούδι της που τονίζει την πολυδιάστατη ψυχοσύνθεσή της και με
μετατοπίζει συναισθηματικά... Αυτός
ο χαρακτήρας με συγκλονίζει στο σύνολό του...»
• Ρίγος… Το ρίγος που μεταφέρετε με την αυλαία της παράστασης στους θεατές σας το έχετε αντιληφθεί;
«Χαίρομαι όταν στο φουαγιέ υπάρχουν ανοιχτές αγκαλιές και με περιμένουν. Είναι ευλογία κάποιος άγνωστος, κάποιος που ίσως να μην ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου να έχει ανάγκη
την αγκαλιά σου για να γαληνέψει...
Ρίγος; Όχι, δεν το έχω αντιληφθεί,
αλλά χαίρομαι και είμαι ευγνώμων αν
αυτό συμβαίνει».
• Ένα μεγάλο της ζωής σου
«γιατί»;
«Γιατί κάνουμε τις καταστάσεις πολύπλοκες, ενώ όλα τα πράγματα στη ζωή
μας είναι απλά. Γιατί κοιτάμε το πρόβλημα, και δεν ψάχνουμε την λύση».
• Ένα μεγάλο της ζωής σου
«θέλω»;
«Θέλω να είμαι ειλικρινής με τα “θέλω” μου... Να είναι δικά μου και όχι
κάποιου άλλου...»
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Συνέντευξη Ιβάν
το 2003
«Πολιτική είναι
το ποδόσφαιρο»
Η «Α» έψαξε και βρήκε ντοκουμέντα - αποκαλυπτήρια του αφεντικού του ΠΑΟΚ μέσα από συνεντεύξεις
που έδωσε στη Ρωσία, όταν ήταν στη Ροστόφ και μιλούσε ευθέως για… διαπλοκή με τον κυβερνήτη
της πόλης(!), όπως κάνει και με τον Τσίπρα, παραδέχτηκε ότι το ποδόσφαιρο είναι μπίζνες κι όσο για
τον λαό του ΠΑΟΚ, εύκολα τους πείθει ότι είναι… Μυρμιδόνες, αντί για Μακεδόνες ▶ ΣΕΛ. 20-21

UEFA






Ιβάν: «Τον "Τίγρη"
θέλω όχι τον Βαγγέλη»
• Ο Μαρινάκης θα ρίξει χρήμα αν βγει η ομάδα του στο
Champion League και συνεπώς πρέπει να βάλει κι ο
Σαββίδης, ενώ αν οι «ερυθρόλευκοι» παίξουν καλοκαίρι
στο Europa League, θα «καούν» και για το πρωτάθλημα
▶ ΣΕΛ. 19

