Σε νομοθετικό οργασμό
μέχρι το τέλος
του χρόνου η κυβέρνηση

• «Ναι» έστω και με αστερίσκους από Γεννηματά, Κουτσούμπα
και Βελόπουλο στην πρόταση Μητσοτάκη για την ψήφο των
αποδήμων – Παραφωνία το «όχι» του Αλέξη Τσίπρα ▶ ΣΕΛ. 4
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• Εάν δεν ασκηθεί ποινική δίωξη
κατά της εισαγγελέως Διαφθοράς
με την κατηγορία της κατάχρησης
εξουσίας, τότε αυτομάτως καταρρέει
και το οικοδόμημα της δίωξης
για ηθική αυτουργία σε βάρος
του Δημ. Παπαγγελόπουλου!!!

• Ανάσες στην Κουμουνδούρου
έδωσαν οι διαρροές της κυβερνητικής
δεξαμενής στο θέμα της προανακριτικής
για τον Δ. Παπαγγελόπουλο ▶ ΣΕΛ. 11

▶ ΣΕΛ. 6-7

Πηγή ανωμαλίας…
• Πώς μπορεί να επηρεάσει
τα ελληνικά συμφέροντα η εισβολή
της Τουρκίας στη ςυρία ▶ ΣΕΛ. 2

 

ΣΥΡΙΖΑ: «Αφήστε

την κυβέρνηση
και χτυπήστε
τον Σαμαρά»




• Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή που δίνει
κατεύθυνση στα φιλικά της ΜΜΕ για να συνεχίζουν
την πολεμική κατά του πρώην πρωθυπουργού, ή
απλά η Κουμουνδούρου εξοφλεί πολιτικά
γραμμάτια στην καραμανλική συνιστώσα της;





Σε αυτούς
θα στηριχθείς,
Κυριάκο;
• Την πρώτη γρατζουνιά στο πρωθυπουργικό
προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσαν οι
«καραμανλικοί» βουλευτές, αδιαφορώντας για
τη γραμμή του κόμματος στην προσπάθειά τους
να στηρίξουν τον ευνοούμενο του Κώστα
Καραμανλή και του Προκόπη Παυλόπουλου,
τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ▶ ΣΕΛ. 8-9

2 | Η ΑΠΟΨΗ

σΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡιΑΚΗ 12/13 ΟΚΤΩΒΡιΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

12/13

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ: Όλοι (περίπου)
αντάμα κι ο… μουτζούρης χώρια

4

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS: Οι «αλχημείες»
Σοφουλάκη και οι «πιέσεις» σε Ζαχαρή για
αθώωση Τουλουπάκη και «Ρασπούτιν»

5-7

Σε αυτούς θα στηριχθείς Κυριάκο;

8-9

ΣΥΡΙΖΑ: «Αφήστε την κυβέρνηση και
χτυπήστε τον Σαμαρά»

10

Ο ΚΟΡΙΟΣ

12-13

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Οι «διαδρομές»
τον έφεραν στο ρετιρέ

14, 27

Οι 12 δεξαμενές δαπανών για να…
ψαρέψετε το αφορολόγητο

29

ΔΙΕΘΝΗ

34-35

MEDIA

36-37

LIFE STYLE

38-39



12 σελιδεσ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Εβδομαδιαία πολιτική
και αθλητική εφημερίδα
EKΔΟΤΗΣ:
Βίκτωρ Δ. Μητρόπουλος
Σύνταξη Ύλης–Επιμέλεια Ενθέτων:
Νίκος Τσαγκατάκης
Creative Director:
Βασίλης Σερφιώτης
Εκτύπωση: NEWS PRESS HOLD
Τασσιόπουλος Γ., Μπάρλας Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διανομή: ΑΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Καβάλας 76 & Άργους 148,
Αθήνα, Τ.Κ. 10441
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
210-5157730-1-2,
Fax: 210-5157698
e-mail:info@iapopsi.gr

www.iapopsi.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ:
Δ. Μπούρας & ΣΙΑ Ε.Ε.

ς
α
μ
ή
κ
ι
δ
Η
έτοια ημέρα την προηγούμενη εβδομάδα περιδιάβαινε στα μέρη μας ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο. Όσοι προσπαθήσουν να αποτιμήσουν τόσο γρήγορα τα αποτελέσματα μιας τέτοιας επίσκεψης,
θα δουν πιθανότατα την ιστορία να τους βγάζει κοροϊδευτικά τη γλώσσα.
Όχι γιατί η Ελλάδα δεν κέρδισε μία σαφέστατη δήλωση στήριξης του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Αντιθέτως, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαβεβαίωσε –για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα– ότι στην υποθετική περίπτωση
που η Άγκυρα αποτολμήσει ένα θερμό επεισόδιο τύπου Ιμίων, ο «θείος Σαμ» θα δράσει για να προστατεύσει τις βασικές αξίες της κυριαρχίας ενός κράτους, του κράτους Δικαίου.
Το θέμα είναι ότι η λεκτική στήριξη αλλάζει μορφή και σχήμα αναλόγως του προς τα πού «φυσούν» κάθε φορά οι γεωπολιτικές συνθήκες και τα εθνικά συμφέροντα των εμπλεκόμενων κρατών. Κι αυτό αποδείχθηκε πριν Πομπέο φωνήσαι: την περασμένη Κυριακή η Ουάσινγκτον έδωσε το ΟΚ στην Τουρκία να εισβάλει στη Συρία, την Τετάρτη έπλεκε το εγκώμιο των Κουρδών μαχητών, μετά τους άδειαζε και
εν συνεχεία ισχυριζόταν ότι ουδέποτε άναψε το πράσινο φως στην Τουρκία!
Όσο εναλλάσσονται τα διπλωματικά φληναφήματα, μένει σταθερά αυξανόμενος ο αριθμός των νεκρών
και των εκτοπισμένων από την εμπόλεμη ζώνη αμάχων, αλλά μένει και αναπάντητη η απορία πώς η πολεμική αποκοτιά των γειτόνων θα επηρεάσει τα ελληνικά συμφέροντα.
Για την ώρα γίνονται υποθέσεις. Οι μισοί λένε ότι μία νίκη του Ταγίπ Ερντογάν στο Κουρδικό (σ.σ. περί αυτού πρόκειται
και όχι για τη δήθεν ειρηνευτική δημιουργία ζώνης ασφάλειας στα τουρκο-συριακά σύνορα που θα φιλοξενήσει πρόσφυγες) θα του ανοίξει την όρεξη σε Κύπρο και Αιγαίο. Οι άλλοι μισοί ότι μία αντίστοιχη ήττα θα εξαγριώσει τον Σουλτάνο και
θα τον αναγκάσει να εξάγει την κρίση στη Μεγαλόνησο και στο Αρχιπέλαγος. Δυστυχώς, στο κλάσμα που αποτελούμε τον
μόνιμο παρονομαστή, όσο και να το ξορκίζουμε φαίνεται ότι το δόγμα της «διπλωματίας των κανονιοφόρων» παραμένει ζωντανό. Γι’ αυτό απαιτείται περίσσια εγρήγορση εκ μέρους της Ελλάδας, δεδομένου ότι οι γείτονες έχουν περάσει πλέον
στη «διπλωματία των γεωτρύπανων», χρησιμοποιώντας ως έξτρα πολιορκητικό κριό το «άνοιξε-κλείσε» της κάνουλας που
ρυθμίζει τις μεταναστευτικές ροές. Τα παραπάνω δεν αποτελούν απλές εικασίες:
1 Την περασμένη Τρίτη 8 Οκτωβρίου, η Κύπρος βρέθηκε σε ναυτικό κλοιό περίπου 20 τουρκικών φρεγατών, πυραυλακάτων και υποβρυχίων, τα οποία κλήθηκαν να προστατεύσουν το «Γιαβούζ» που προετοιμάζεται για τη γεώτρηση στο οικόπεδο 7 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1 Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου ο Ερντογάν δήλωσε ωμά και κυνικά πως αν επιχειρηθεί να περιγραφεί(;) η «Πηγή Ειρήνης» ως κίνηση κατάληψης της βόρειας Συρίας, τότε η κυβέρνησή του θα ανοίξει τα σύνορα και θα στείλει 3,6 εκατ. πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη.
Αυτόν τον γείτονα έχει μεσοτοιχία η Ελλάδα και δεν κάνει λάθος το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ. που υποστηρίζει ότι η Τουρκία διαβάζει τον 21ο αιώνα με manual βγαλμένο από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Το θέμα είναι πώς απαντάς
στον κακό γείτονα που επιμένει στον 21ο αιώνα να μη σέβεται τους κανόνες κοινής… ησυχίας και συμβίωσης. Διότι και νομικά να το δούμε είναι ακόμη αίολο αν θα φωνάξουμε τους χωροφύλακες (ΗΠΑ), αν θα περιμένουμε να τον μαλώσει ο
πταισματοδίκης (Ε.Ε.), ή θα πρέπει να βγάλουμε μόνοι μας τα κάστανα από τη φωτιά…

Τ

Η πηγή
της ανωμαλίας
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Ένα από τα κρισιμότερα
crash test για την κυβέρνηση και προσωπικά για
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί ο
νόμος για την ψήφο των
ομογενών και η προσπάθειά του να περάσει από τη
Βουλή με ευρεία πλειοψηφία. Αν κρίνουμε, πάντως,
από το αποτέλεσμα των
πρώτων συναντήσεών του
με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, φαίνεται
ότι θα ξεπεράσει τις όποιες
δυσκολίες και θα είναι αυτός που θα γελάσει τελευταίος.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο
αρμόδιος υπουργός
Τάκης Θεοδωρικάκος από την πρώτη
στιγμή έχουν επιλέξει μια μετριοπαθή στάση απέναντι στις αιτιάσεις
των κομμάτων, αλλά και στην αποδοχή προτάσεων που θα συνδράμουν θετικά στην επίλυση του ζητήματος. Σε αυτή τη… γυμναστική
συναίνεσης –όπως εύστοχα είχε
προαναγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα η «Α»– επιδόθηκε χθες ο
πρωθυπουργός στις συναντήσεις
με τους πολιτικούς αρχηγούς. Τι εισέπραξε; Μια αναμενόμενη εν
πολλοίς άρνηση από τον Αλέξη
Τσίπρα και μια πρώτη κατάφαση
από τη Φώφη Γεννηματά.
Σε κλίμα μάλλον ευγενικής…
παγωμάρας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στη θέση του κόμματός του να μπορούν να ψηφίζουν
στον τόπο διαμονής τους, όλοι όσοι έχουν ή μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, εκλέγοντας από
3 έως 12 βουλευτές Επικρατείας,
αναλόγως με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Αν και δήλωσε ανοιχτός σε κάθε άλλη σχετική πρόταση που θα διευκολύνει
την ψήφο των Ελλήνων εκλογέων
του εξωτερικού, ο Αλ. Τσίπρας έθεσε μία και μόνη, όπως είπε, προϋπόθεση: Να μην επιχειρηθεί η ανάμιξη της ομογένειας σε παιχνίδια μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, με κρυφό και δόλιο στόχο την
αλλοίωση των εκάστοτε πολιτικών
συσχετισμών στο εσωτερικό της
χώρας.
Πρόκειται δίχως άλλο για τον ανομολόγητο φόβο του ΣΥΡΙΖΑ ότι
η δεξαμενή των αποδήμων εν δυνάμει ψηφοφόρων έχει «γαλάζιο»
χρώμα, εξ ου και οι περιορισμοί
στον αριθμό των βουλευτών (3-
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• «Ναι» έστω και με αστερίσκους από Γεννηματά, Κουτσούμπα
και Βελόπουλο στην πρόταση Μητσοτάκη για την ψήφο
των αποδήμων – Παραφωνία άρνησης το «όχι» του Αλέξη Τσίπρα

ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Όλοι (περίπου) αντάμα
κι ο… μουτζούρης χώρια
12) που θα εκλέγονται, με την Κουμουνδούρου να ξεχνάει όμως ότι
κάτι τέτοιο θα προσέκρουε στις συνταγματικές επιταγές που απαγορεύουν να προσμετρηθεί με άλλα
μέτρα και σταθμά οι ψήφοι των πολιτών. Επομένως, η δηλωθείσα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα
«διαθεσιμότητά» του σε συναινετικές φόρμουλες επίλυσης του θέματος με την ψήφο των αποδήμων
μάλλον έγινε για το θεαθήναι.

Τα 4 «θέλω» της Φώφης
Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα (σ.σ.
με πράσινο τσάι και εκατέρωθεν αστεϊσμούς!!!) διεξήχθη η συνάντηση Μητσοτάκη - Γεννηματά για το
ίδιο θέμα. Σύμφωνα με τα όσα έγι-

ναν γνωστά από τη Χαριλάου Τρικούπη, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ έθεσε στον πρωθυπουργό τις παρακάτω 4 βασικές προτάσεις της:
1] Να έχουν όλοι οι Έλληνες
κάτοικοι εξωτερικού δικαίωμα ψήφου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και τα δημοτολόγια.
2] Καθιέρωση της επιστολικής
ψήφου με διαδικασίες που θα διασφαλίζουν πλήρως την εγκυρότητά της ούτως ώστε να επιτευχθεί η
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των αποδήμων.
3] Προσμέτρηση της ψήφου
τους στο εθνικό αποτέλεσμα των εκλογών, καθώς αυτό απαιτούν η

αρχή της ισότητας και καθολικότητας της ψήφου.
4] Εξασφάλιση με τον κατάλληλο τρόπο της εκπροσώπησης των
αποδήμων στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

«Ναι» με αστερίσκους
από το ΚΚΕ
«Ναι» με αστερίσκους ήταν η απάντηση του Δημήτρη Κουτσούμπα
στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την
ψήφο των απόδημων. Ο γενικός
γραμματέας του ΚΚΕ είπε προς τον
πρωθυπουργό πως συμφωνεί με
την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας
να προσμετράται στο τελικό αποτέλεσμα η ψήφος των αποδήμων. Απλά ο Περισσός δεν συμφωνεί με

την επιστολική ψήφο και ο κ. Κουτσούμπας τάχθηκε υπέρ του να
ψηφίζουν οι Έλληνες που έχουν
φύγει τα τελευταία χρόνια από την
Ελλάδα με αυτοπρόσωπη παρουσία
στα ελληνικά προξενεία. Στις δηλώσεις του έξω από το Μαξίμου ο
κ. Κουτσούμπας επιφυλάχθηκε να
δει την κυβερνητική πρόταση και
εν συνεχεία θα τοποθετηθεί.

Και τώρα τι;
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι 15 ψήφοι του ΚΚΕ είναι οι κρίσιμες, ώστε να περάσει με 200 ψήφους το
νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, καθώς εκτός από το ΚΙΝΑΛ
και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζεται –για
την ώρα τουλάχιστον– να συμπλέει με τους παραπάνω. Αν όντως
συμβεί αυτό, τότε δεν είναι παράλογη η προσδοκία να ψηφιστεί το
επίμαχο νομοσχέδιο με 214 «ναι».
Θυμίζεται ότι η Ν.Δ. τάσσεται υπέρ του πλήρους δικαιώματος ψήφου στους εκτός Ελλάδος διαβιούντες μέσω δύο τρόπων: είτε αυτόν
της επιστολικής ψήφου, είτε μέσω
της άσκησης του δικαιώματος στα
κατά τόπους προξενεία και πρεσβείες. Όπως ξεκαθάρισε με τον
πλέον κατηγορηματικό τρόπο ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, δικαίωμα ψήφου
θα έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και σε καμία περίπτωση
δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτό ως
«όχημα» για νέες εγγραφές, που θα
αλλοίωναν το εκλογικό σώμα, όπως υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Με άλλα λόγια, αυτό που θα γίνει είναι η «εξυπηρέτηση» εκείνων των πολιτών, που
έτσι κι αλλιώς εάν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα, τότε θα ασκούσαν κανονικά το εκλογικό τους δικαίωμα.
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συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής
και η εν συνεχεία
ψηφοφορία για τη
συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής, παρά τον αριθμό των 173 ψήφων που έλαβε,
ανέδειξε και κάποιες τάσεις που υπάρχουν για να μη διερευνηθεί
πλήρως όλο το σκηνικό της σκευωρίας στην υπόθεση Novartis.
Οι έξι διαφοροποιήσεις βουλευτών –το πιθανότερο από την
παράταξη της ΝΔ– σε μια στιγμή
μάλιστα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει κυριολεκτικά τα ρέστα του στη βελτίωση
της Καθημερινότητας, στην Ανάπτυξη, στην Οικονομία, στο Προσφυγικό και σε πολλούς άλλους τομείς, φανερώνει ότι στο εγγύς ενδεχομένως μέλλον θα υπάρξουν
και άλλες διαφοροποιήσεις που θα
καταστήσουν δύσκολο το έργο του.
Θα υπάρξουν και άλλες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, με αρκετά επεισόδια, ένα εκ των οποίων
είναι και η διερεύνηση της σκευωρίας στην υπόθεση Novartis.

Εισαγγ. Λάμπρος Σοφυλάκης:
«Δεν βλέπω δόλο στις
ενέργειες Τουλουπάκη. Μόνο
δικονομικά παραπτώματα,
που διώκονται πειθαρχικά και
όχι ποινικά»
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο αντεισαγγελέας ΑΠ, κ. Λάμπρος Σοφουλάκης –που μαζί με
τον συνάδελφό του Ευάγγελο Ζαχαρή έχουν αναλάβει την έρευνα
των καταγγελιών του επίσης συναδέλφου τους Γιάννη Αγγελή, των
μηνύσεων Αντ. Σαμαρά, Ευ. Βενιζέλου, Δημ. Αβραμόπουλου,
επίσης και των καταγγελιών των Γ.
Στουρνάρα και Ελ. Ράικου– έχει
εκμυστηρευτεί σε δικαστικούς κύκλους ότι με τις μέχρι σήμερα εις
χείρας του καταθέσεις έχει διαπιστώσει σωρεία δικονομικών παραβάσεων που διώκονται πειθαρχικά εις βάρος της κας Τουλουπάκη και των δύο επίκουρων εισαγ-
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γελέων Διαφθοράς, πλην όμως
δεν διακρίνει δόλο στις ενέργειες
των παραπάνω αναφερομένων εισαγγελέων, ώστε να στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα…
Βέβαια, η άποψη αυτή του κ.
Σοφουλάκη πιθανόν να οδηγήσει πολλούς εκ των συναδέλφων
του και στις τρεις εισαγγελικές βαθμίδες, να «σκίσουν» τα πτυχία τους,
αφού, όπως αναλύουμε στο επόμενο δισέλιδο, για τις κατά τη γνώμη μας ποινικές παραβάσεις των
εισαγγελέων Διαφθοράς στην προσμέτρησή τους δεν αρκούν τα δάχτυλα και των δύο χεριών, αλλά απαιτούνται και τα αντίστοιχα των
πελμάτων.

Αναζητείται με Silver
Alert ο κ. Ζαχαρής
Ο έτερος εισαγγελέας στην έρευνα
για τη Novartis, αφού έλαβε στις 9,
10, 11 και 12 Σεπτεμβρίου καταθέσεις από τους κ.κ. Αβραμόπουλο,
Σαμαρά, Βενιζέλο και Αγγελή,
στη συνέχεια ανέθεσε την έρευνα
στον κ. Λάμπρο Σοφουλάκη, ο οποίος στις 23/9/2019 το πρωί έλαβε κατάθεση από τον κ. Στουρνάρα, το μεσημέρι από την κα Ελ.
Ράικου, και στις 10/10/2019 από
τον κ. Κουτρουμάνη.
Όταν ο κ. Ζαχαρής αναζητήθηκε στον Άρειο Πάγο, οι δικαστικοί
μας συντάκτες έλαβαν την απάντηση ότι απουσιάζει το τελευταίο δεκαήμερο λόγω μικρού προβλήματος υγείας για το οποίο ενδεχομένως να απαιτηθεί κάποια μικροεπέμβαση.
Η απουσία του κ. Ζαχαρή, συνδυαζόμενη με την εκφρασθείσα άποψη του κ. Σοφουλάκη περί μη
διαπίστωσης ποινικών ευθυνών
στους εισαγγελείς Διαφθοράς, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, αν τελικά απόσχει των καθηκόντων του

λόγω υγείας ο κ. Ζαχαρής, το πόρισμα της έρευνας θα προσυπογράψει ΜΟΝΟ ο κ. Σοφουλάκης.

Η κατακόρυφη ανέλιξη
του κ. Σοφουλάκη
Ο κ. Σοφουλάκης προήχθη σε αντεισαγγελέα ΑΠ με απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία όμως είχε ισχύ μετά
την 11η Σεπτεμβρίου 2019, όταν
εκδόθηκε το ΦΕΚ με αρ. φύλλου
1563, το οποίο επικύρωνε το Προεδρικό Διάταγμα της 29ης Αυγούστου 2019.
Και όμως, πριν ακόμη εγγραφεί
στη δύναμη των εισαγγελέων του
Αρείου Πάγου, στις 26/7/2019,
όταν ήταν ακόμη τυπικά εισαγγελέας Εφετών, επελέγη από τον τότε
διευθύνοντα προσωρινά την Εισαγγελία ΑΠ, κ. Δημήτρη Δασούλα, μαζί με τον κ. Ζαχαρή, για την
έρευνα της υπόθεσης Novartis.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι
ο κ. Σοφουλάκης ήταν ένας εκ
των πέντε εισαγγελέων Εφετών
που προήχθησαν σε αντεισαγγελείς του ΑΠ, επί υπουργίας των
κ.κ. Δημ. Παπαγγελόπουλου και
Μιχ. Καλογήρου.
Τα παραπάνω δημιουργούν εντύπωση και απορίες για τον λόγο
τον οποίο επελέγη ο κ. Σοφουλάκης ως ερευνητής-εισαγγελέας σε
μια τόσο σοβαρή υπόθεση ποινικού και πολιτικού περιεχομένου,
όπως αυτή της Novartis.
Βεβαίως, μαζί του είχε ορισθεί
και έτερος εισαγγελέας, όπως προαναφέραμε, ο κ. Ευάγγελος Ζαχαρής.
Η απουσία όμως του κ. Ζαχαρή από την έρευνα και οι διαρροές
από το περιβάλλον του περί προβλήματος υγείας, σε συνδυασμό με
τις εκδηλωθείσες νομικές απόψεις
του κ. Σοφουλάκη περί μη υπάρ-

ξεως μέχρι στιγμής ποινικού αδικήματος στην υπόθεση Novartis,
και το ενδεχόμενο να προσυπογράψει μόνο εκείνος το σχετικό
πόρισμα, μας οδήγησαν σε μία έρευνα για το τι ακριβώς συμβαίνει
στην υπόθεση αυτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.
Ζαχαρής έχει εκδηλώσει τη θέση
του να απόσχει από την έρευνα για
τη Novartis, με τη δικαιολογία κάποιου προβλήματος υγείας. Η
πραγματικότητα όμως είναι ότι
«κάποιοι» του συνέστησαν να απόσχει από την έρευνα, θυμίζοντάς
του κάποια πειθαρχική εμπλοκή
του προ 20ετίας, εμπλοκή ροζ περιεχομένου για την οποία ο εν λόγω εισαγγελέας ετέθη τότε σε αργία
και με απόφαση του Πειθαρχικού
Συμβουλίου, με ψήφους 8-7, δεν
τιμωρήθηκε με την ποινή της απόταξης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, του
συνέστησαν να απόσχει από τη συγκεκριμένη έρευνα, για να μη φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα ΣΥΡΙΖΑϊκών εντύπων με οκτάστηλα ρεπορτάζ.
Βεβαίως, μέχρι σήμερα δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι
προθέσεις του κ. Ζαχαρή για το τι
πρόκειται να πράξει.

Ερωτηματικά για
τον κ. Δημ. Δασούλα
Πολλά ερωτηματικά εγείρονται για
τον επίσης αντεισαγγελέα ΑΠ, κ.
Δημήτριο Δασούλα, σχετικά με
τις επιλογές του και γενικότερα τη
στάση του στην υπόθεση Novartis.
Ως γνωστόν, ο κ. Δασούλας ήταν μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε τη θητεία της
κας Τουλουπάκη στην Εισαγγελία
Διαφθοράς, στις 11/4/2019, με
θετική ψήφο του κατά τη διενέργεια της διεξαχθείσης ψηφοφορίας.

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Τι τρέχει με τον
εισαγγελέα Ζαχαρή;
• Με «αλχημείες» ο εισαγγ. Λάμπρος Σοφουλάκης
δεν διαπιστώνει ποινικά αδικήματα στην
Ελ. Τουλουπάκη –αθωώνοντας έτσι τον
Δημ. Παπαγγελόπουλο– ενώ ο έτερος εισαγγ.
Ευ. Ζαχαρής είναι απών από τις 12/9(!!!)
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Όπως «κατήγγειλε» κατά την παροχή εξηγήσεών του ο Γιάννης
Αγγελής, στις 3/5/2019 με απόφαση της Γενικής Γραμματείας για
την Καταπολέμηση Διαφθοράς,
συγγενικό πρόσωπο του κ. Δασούλα προσελήφθη στην εν λόγω
Γραμματεία.
Η απόφαση επικυρώθηκε με
ΦΕΚ στις 30 Μαΐου 2019, και με
αρ. φύλλου 309.
Και εδώ γεννώνται πελώρια
ερωτηματικά.
Πώς ένας έμπειρος εισαγγελέας
από τη θέση του προσωρινού
προϊσταμένου της Εισαγγελίας ΑΠ
επέλεξε να τοποθετήσει στην έρευνα ενός τόσο μεγάλου θέματος, όπως η υπόθεση Novartis, τον κ.
Σοφουλάκη, ο οποίος κατείχε κατά τον χρόνο της επιλογής του θέση εισαγγελέως Εφετών και όχι αντεισαγγελέως ΑΠ, όπως προβλέπεται;
Ακόμη, με δεδομένο ότι ο εν
λόγω εισαγγελέας από την ημέρα
της επιλογής του και μέχρι την έναρξη της συμμετοχής του στην έρευνα αυτή, θα χρειαζόταν χρονικό διάστημα δύο περίπου μηνών
–όπως ακριβώς έγινε– είναι άξιον
απορίας γιατί ο κ. Δασούλας δεν
επέλεξε εισαγγελείς που την επόμενη κιόλας ημέρα θα ξεκινούσαν
τις έρευνες για μία υπόθεση που
είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Όλα τα παραπάνω, δηλαδή η επιλογή των εισαγγελέων, οι καθυστερήσεις, η συμμετοχή στην ανανέωση της θητείας της κας Τουλουπάκη, ο διορισμός συγγενικών προσώπων, οι απόψεις περί
μη εντοπισμού ποινικού αδικήματος και οι υπόνοιες ότι οι δύο εισαγγελείς της έρευνας τελικά μπορεί να γίνουν… ένας, δημιουργούν
μια καχυποψία για τα πεπραγμένα
στην εν λόγω έρευνα, κάτι που ο
αρμόδιος πλέον προϊστάμενος της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αλλά και ο υπουργός Δικαιοσύνης
δεν έχουν μόνο το δικαίωμα αλλά
και την υποχρέωση να παρέμβουν
ώστε η έρευνα αυτή να γίνει με διαφάνεια και όχι με ερωτηματικά.
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Στο... νεκροταφείο της Δικαιοσύνης οδεύει η υπόθεση των ποινικών ευθυνών
της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη,
που ελέγχεται ποινικά από
το δίδυμο των αντιεισαγγελέων ΑΠ Ευάγγελου Ζαχαρή και Λάμπρου Σοφουλάκη, για κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τους χειρισμούς της στην υπόθεση
Novartis;
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Α

υτό το... εφιαλτικό σενάριο αναδύεται ως
μυρωδιά κακομαγειρεμένου φαγητού
στους διαδρόμους του
Αρείου Πάγου, όπου παίζεται η τελευταία πράξη της κακοστημένης
παράστασης, που ξεκίνησε από την
προηγούμενη κυβέρνηση, με πρωταγωνιστές τον πρώην υπουργό
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον
επονομαζόμενο «Ρασπούτιν», και
τους... βραχίονές του στη Δικαιοσύνη, που όπως φαίνεται εξακολουθούν να κινούν τα νήματα.
Ίσως αυτό να εννοούσε ο πρώην υπουργός Διαφθοράς, στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή τις
προηγούμενες ημέρες, όπου μεταξύ των επιθέσεων, τις οποίες εξαπέλυσε κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, των
εισαγγελέων Γιάννη Αγγελή και
Ελένης Ράικου, είπε μια φράση
με πολύ νόημα, την οποία μόνον
οι γνωρίζοντες νομικά μπόρεσαν
να αποκρυπτογραφήσουν:
«Δεν μπορεί να κατηγορούμαι
για ηθική αυτουργία, όταν δεν υπάρχει φυσικός αυτουργός», είπε

ΥΠΟΘΕΣΗ
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Μεθοδεύουν
αθώωση
της Τουλουπάκη
• Εάν δεν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της εισαγγελέως
Διαφθοράς με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας,
τότε αυτομάτως καταρρέει και το οικοδόμημα της δίωξης για
ηθική αυτουργία σε βάρος του Δημ. Παπαγγελόπουλου!!!

τομάτως καταρρέει και το οικοδόμημα της δίωξης για ηθική αυτουργία σε βάρος του Δημ. Παπαγγελόπουλου.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
To σενάριο, που αναδύεται τις
τελευταίες ημέρες πίσω από τις
δρύινες πόρτες των εισαγγελικών
γραφείων του Αρείου Πάγου, μιλάει για το ενδεχόμενο να θεωρηθεί η κα Τουλουπάκη... ΑΔΟΛΗ!
Τι σημαίνει αυτό;
Να διαπιστωθούν λάθη, παραλείψεις και κακός χειρισμός στον
τρόπο, που διενεργεί την έρευνα
για τη Novartis, αλλά να κριθεί ότι
όλο αυτό έγινε χωρίς η ίδια να έχει δόλο και σκοπιμότητα στις
πράξεις της, αλλά να λειτούργησε
κατά παράβαση των δικονομικών
κανόνων, διαπράττοντας μεν παράπτωμα που διώκεται πειθαρχικά, αλλά λόγω ελλείψεως δόλου
δεν έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα(!!!). Κάτι σαν... δολοφονία
εξ αμελείας!

Γίνεται;
ο κ. Παπαγγελόπουλος. Και είχε δίκιο.
Όπως είναι γνωστό, η Βουλή θα
διερευνήσει εάν ο πρώην υπουργός Διαφθοράς έχει διαπράξει ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας στην περίπτωση της
Novartis, δηλαδή εάν αυτός κινούσε τα νήματα στο στήσιμο της
σκευωρίας σε βάρος των δέκα πολιτικών προσώπων, που αποτελούσαν πολιτικούς αντιπάλους του
ΣΥΡΙΖΑ, και εάν αυτός καθοδηγούσε την επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, που μαζί με τους επίκουρους εισαγγελείς Χρήστο Ντζούρα και Στέλιο Μανώλη «αλώνιζαν» στην υπόθεση, χωρίς να δί-

νουν λογαριασμό σε κανέναν.
Αυτό προϋποθέτει όμως, όπως
πολύ καλά είπε ο πρώην υπουργός, να καταλογιστεί ποινική ευθύνη, για κατάχρηση εξουσίας στον
φυσικό αυτουργό του αδικήματος
και, εν προκειμένω, στην εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη.

Ο δόλος και οι… δόλιοι
Οι αντιεισαγγελείς ΑΠ Ευάγγελος
Ζαχαρής και Λάμπρος Σοφουλάκης, οι οποίοι διερευνούν τις
καταγγελίες Αγγελή, για τους χειρισμούς της κας Τουλουπάκη
στην υπόθεση της Novartis, ελέγχουν εάν η εισαγγελέας Διαφθοράς
διέπραξε κατάχρηση εξουσίας, εάν δηλαδή είναι φυσικός αυτουρ-

γός, στο αδίκημα για το οποίο ελέγχεται από την Προανακριτική
Επιτροπή της Βουλής ο κ. Παπαγγελόπουλος.
Επομένως, εάν οι πράξεις της
κας Τουλουπάκη κριθούν αξιόποινες και ασκηθεί σε βάρος της
ποινική δίωξη για κατάχρηση εξουσίας, αυτομάτως θα έχει χτιστεί
η βάση, για να οικοδομηθεί η δίωξη που ενδεχομένως θα ασκηθεί εναντίον του πρώην υπουργού Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ο οποίος ελέγχεται από τη Βουλή για
ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας.
Εάν όμως δεν ασκηθεί ποινική
δίωξη κατά της κας Τουλουπάκη
για κατάχρηση εξουσίας, τότε αυ-

Όσο γίνεται να διαπράξει κάποιος
δολοφονία εξ αμελείας, άλλο τόσο
γίνεται και η κατάχρηση εξουσίας
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χωρίς δόλο.
Ο νόμος 239 ΠΚ ορίζει ότι «υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου
ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να
πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου,
μάρτυρα ή πραγματογνώμονα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τα άρθρα 137Α και
137Β· β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε
δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή
προκάλεσε την απαλλαγή του από την
τιμωρία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
δέκα ετών».
Περίπτωση κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος δεν υπάρχει.
Επομένως, εάν δεν αποδειχτεί ότι η κα Τουλουπάκη και οι
επίκουροί της εισαγγελείς
Ντζούρας - Μανώλης –γιατί και
αυτοί ελέγχονται– είχαν σκοπιμότητα στους χειρισμούς της
Novartis, τότε όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η εις βάρος
τους έρευνα αρχειοθετείται ή ενταφιάζεται, ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ!
Πόσο εφικτό είναι όμως
να... ταφεί ένα θωρηκτό, όπως
σε μία λακκούβα;
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σαγγελέας του Αρείου Πάγου μιλάει
για την τέλεση αξιόποινων πράξεων εκ μέρους των εισαγγελέων, είτε
τετελεσμένων είτε απόπειρα.
O κ. Αγγελής, ο οποίος ήταν
τότε επόπτης της ανάκρισης για
τη Novartis, εκτός από το ότι είχε χαρακτηρίσει «ανεπαρκείς» τους
εισαγγελείς Διαφθοράς στην άσκηση των καθηκόντων τους και είχε
ζητήσει την αντικατάστασή τους το
ταχύτερο δυνατόν, είχε εντοπίσει ενέργειες, που δεν μπορεί να έγιναν
από αμέλεια και επισημαίνει ότι:
1 Βιασύνη, για την άσκηση
διώξεων.
Ο κ. Αγγελής αναφέρει στο έγγραφό του προς την κα Δημητρίου: «Είναι αυτονόητο ότι μια τόσο σοβαρή υπόθεση όπως αυτή της
Novartis, με οικονομικές, πολιτικές
ενδεχομένως και κομματικές προεκτάσεις, απαιτεί τη χάραξη κάποιας συγκεκριμένης στρατηγικής χειρισμού

της να συνδυαστεί με την άσκηση
ποινικής δίωξης, αφού έτσι θα δοθεί
η εντύπωση ότι θα υπάρχει βιασύνη
που στοχεύει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα (άσκηση μερικής ποινικής δίωξης), γεγονός που ήθελε δημιουργήσει αρνητικά σχόλια για τη δικαιοσύνη για ευνόητους λόγους. Σε κάθε περίπτωση επίσης κατέστησα σαφές ότι
θα πρέπει να διερευνηθεί η ύπαρξη
επαρκών ή μη ενδείξεων ενοχής, εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, που
πρέπει να προσδιοριστούν, να κληθούν σε παροχή εξηγήσεων (άρθρο
31 ΠΔ) και σε περίπτωση που τα άτομα αυτά προστατεύονται από συνταγματικές διατάξεις, θα έπρεπε να προσδιοριστεί επακριβώς και το ποινικό αδίκημα που θα τους αποδοθεί (ύπαρξη του λεγόμενου “υπουργικού αδικήματος”), προκειμένου να εξεταστεί το
ενδεχόμενο παραγραφής του. Σε κάθε
περίπτωση δε, εξακολουθεί στα έργα
της εισαγγελέως διαφθοράς το άτομο

και έρευνας. Τέτοια στρατηγική δεν
χαράχθηκε με βάση τους κανόνες της
ανακριτικής επιστήμης και τεχνικής,
αλλά με “κριτήρια”, όπως προκύπτει
από τα πραγματικά περιστατικά που
αναφέρω παρακάτω. Συγκεκριμένα από την αρχή της τοποθέτησής μου ως
επόπτης Διαφθοράς, αντιλήφθηκα ότι
υπήρχε “σχετική βιασύνη” να ασκηθεί “κάποια ποινική δίωξη, για κάποιους πολιτικούς”, να παραπεμφθεί
η υπόθεση σε ανακριτή (και μάλιστα
χωρίς κλήση σε εξηγήσεις, αφού τα
ονόματα θα τα προσδιόριζε ο ανακριτής) και “τα υπόλοιπα θα τα έβρισκε ο
ανακριτής”».
- Σαλαμοποίηση της έρευνας για
τη Novartis, άποψη που, όπως σημειώνει, ήταν αντίθετη «με τη μέχρι
τότε ισχύουσα “γραμμή” που συνίστατο στο ότι “ασκούμε δίωξη στηριζόμενοι στις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων”».
Χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελής
αναφέρει: «Από την αρχή επίσης κατέστησα σαφές στην κυρία Τουλουπάκη ότι η έρευνα πρέπει να περαιωθεί ταυτόχρονα για όλους τους (και
τους δέκα) εμπλεκόμενους πολιτικούς
και προπάντων δεν πρέπει να “κομματιαστεί” χρονικώς και ένα “κομμάτι”

εκείνο το οποίο έχει προσδιοριστεί ως
“Ρασπούτιν” από την κυρία Ράικου;»
διερωτάται ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.
Και συνεχίζει στην αναφορά του:
«H βιασύνη για την όπως-όπως άσκηση ποινικής δίωξης αποδεικνύεται από τα όσα έλαβαν χώρα μεταξύ
της κυρίας Τουλουπάκη και του κλιμακίου του FBI στη Βιέννη». Όπως αναφέρει, η κα Τουλουπάκη είχε
πρόθεση να πληροφορήσει τους
Αμερικανούς ότι «γύρω στις 20 Δεκεμβρίου θα ασκήσουμε δίωξη κατά
τριών πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα κατά των Γεωργιάδη, Λοβέρδου και Σαλμά».
Kαι συμπληρώνει:
«Με μεγάλη μου έκπληξη τους άκουσα να με πληροφορούν διά στόματος κυρίας Τουλουπάκη (κατά λέξη) ότι “θα πούμε στους Αμερικάνους ότι γύρω στις 20 Δεκεμβρίου
θα ασκήσουμε δίωξη κατά τριών
πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα κατά των Γεωργιάδη, Λοβέρδου και Σαλμά», λέει ο κ. Αγγελής και συνεχίζει: «Αντέδρασα έντονα και τους είπα (κατά λέξη):
“Καλά, εμένα δεν με υπολογίζετε
ως επόπτη σας, την κυρία Εισαγγε-

Ο δόλος
Ο πρώτος, που μίλησε ευθέως για
διάπραξη του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας (άρθρο 239
ΠΚ) της εισαγγελέως Διαφθοράς
Ελένης Τουλουπάκη, που χειρίζεται την υπόθεση της Novartis, ήταν ο αντιεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης
Αγγελής, ο οποίος στο κείμενο της
25σέλιδης αναφοράς του, με την
οποία άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου, ανέφερε: «Η ευθιξία μου οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι δεν
επιθυμώ να συνδεθεί το όνομά μου με
όσα τουλάχιστον περίεργα, παράτυπα και ενδεχομένως παράνομα
(άρθρο 239 ΠΚ) αναφέρω παραπάνω, τόσο δηλαδή στην αρχική από 71-2019, όσο και στην παρούσα συμπληρωματική αναφορά μου, το περιεχόμενο των οποίων παρακαλώ να
κληθώ (εάν κρίνετε αναγκαίο) να επιβεβαιώσω και ενόρκως».
Ο έμπειρος εισαγγελικός λειτουργός είχε προβλέψει και αυτή την
πιθανότητα, γι’ αυτό στην ίδια αναφορά του είχε θέσει και θέμα απόπειρας κατάχρησης εξουσίας
από πλευράς Τουλουπάκη και επίκουρων, αναφέροντας επί λέξει:
«Σε κάθε δε περίπτωση διευκρινίζω ότι, η παρούσα αναφορά μου υποβάλλεται εκ λόγων υποχρεώσεως και κατά
την έννοια του άρθρου 37 ΚΠΔ, προκειμένου να κριθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις για τέλεση ποινικών αδικημάτων, είτε τετελεσμένων είτε σε απόπειρα (άρθρο 42 συνδ. με 239 ΠΚ)».
Με απλά λόγια, δηλαδή, ο αντει-

λέα του Αρείου Πάγου την έχετε ενημερώσει;” μου απάντησαν αρνητικώς. Στην ερώτησή μου “πώς
είναι δυνατόν να δίνουν στους Αμερικανούς αναφορά για θέματα
που δεν γνώριζε ούτε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου”, ουδέν μου
απάντησαν. Στην ερώτησή μου “με
τι αποδεικτικά στοιχεία θα ασκήσετε την δίωξη;”, μου απάντησαν
“με τις ενδείξεις που προκύπτουν
από τις καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης ο ανακριτής θα τα βρει”».
Εκτός όμως από τις καταγγελίες
Αγγελή, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθούν... άδολες ενέργειες της
κας Τουλουπάκη, όπως:
1 Η θέση τού μετέπειτα κατηγορουμένου Νικολάου Μανιαδάκη σε καθεστώς προστασίας. Παρά την ύπαρξη δύο προκαταρκτικών εξετάσεων εναντίον του και
παρά το γεγονός ότι αναφέρεται ως
εμπλεκόμενος-ύποπτος στις έστω
και παράτυπες πληροφορίες των
Αμερικανικών Αρχών, είναι «λογικώς ανεξήγητη» η ενέργεια να τεθεί
υπό καθεστώς προστασίας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι, με την
ενέργεια αυτή, δόθηκε η ευκαιρία
στον ίδιο (Νικόλαο Μανιαδάκη)
αλλά και στους άλλους εμπλεκόμενους να μαθαίνουν πληροφορίες
σχετικά με την πορεία της έρευνας
και έτσι να προετοιμάζουν τη στρατηγική της υπεράσπισής των.
1 Η μη διενέργεια συντονιστικών
συναντήσεων στο πλαίσιο της
Eurojust, αλλά, αντ’ αυτών, οι αμφιβόλου νομιμότητας, άτυπες συναντήσεις με τις Αμερικανικές Αρχές υπό το πρόσχημα της Δικαστικής Συνδρομής, χωρίς αυτές να
προβλέπονται από τον νόμο και
χωρίς την τελική λήψη κάποιου
συγκεκριμένου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου.
1 Η δημιουργία απόλυτων ακυροτήτων με τη συμμετοχή της
προϊσταμένης Εισαγγελέως διαφθοράς στη λήψη ενόρκων καταθέσεων.
1 Η προειλημμένη απόφασή των
για άσκηση ποινικής δίωξης τύπου «όπως όπως, τύπου fast track».
1 Η γνωστοποίηση απόρρητων
στοιχείων που λέχθηκαν στη Βιέννη σε τρίτο άτομο και η εντεύθεν
«κατασκευασμένη» διαρροή των
στα ΜΜΕ, γεγονός που οδηγεί σε
σκέψεις «χειραγώγησης» της υπόθεσης.
1 H μη συνέχιση της δικαστικής
συνδρομής, που άρχισε νομότυπα
και η χωρίς λόγο παύση της.
1 Μη διερεύνηση κρίσιμων πληροφοριών, που έστω και παράτυπα δόθηκαν από τις Αμερικανικές
Αρχές (π.χ. πληροφορίες για νομιμοποίηση χρήματος από συγκεκριμένο εκδότη, μη διερεύνηση
συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών.
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1 Κατάτμηση της δικογραφίας και
τμηματική της εξέταση αφού αυτό
αποδυναμώνει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

Επίσης:
Ποιος ξεχνάει ότι η κα Τουλουπάκη, με απίστευτη ταχύτητα εντός
δύο μηνών και παρά το γεγονός ότι το FBI είχε ενημερώσει ότι «δεν
υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά πρόσωπα», μέσω τριών «προστατευομένων μαρτύρων», τριών... «κουκουλοφόρων», εκμαίευσε καταθέσεις, για χρηματισμό 10 πολιτικών
προσώπων, με εγκυρότητητα τύπου «μου είπαν», «άκουσα», «λέγεται
στην πιάτσα».
Ποιος ξεχνάει, όπως είχε αποκαλύψει η «Α» ότι ο προστατευόμενος μάρτυρας, ενώ είχε δώσει
συνολικά επτά καταθέσεις, οι δύο
από αυτές, που δόθηκαν εκ νέου
στις 12 και 15 Ιανουαρίου παρουσία της εισαγγελέως Διαφθοράς,
Ελένης Τουλουπάκη, παρουσίαζαν ιδιαίτερο ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ενδιαφέρον;
Συγκεκριμένα, ο Μάξιμος Σαράφης στις 12/1 κλήθηκε να απαντήσει σε μία και μόνη ερώτηση
(σ.σ. Αν γνωρίζει για παράνομες
πρακτικές της Novartis Ελλάς και
λοιπών φαρμακευτικών εταιρειών
στην Ελλάδα), αλλά η ως διά μαγείας μακροσκελέστατη απάντησή
του, εκτός του ότι είναι σχεδόν αποκλειστικά στοχοποιημένη στον
Ευρωπαίο επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, είναι καταγεγραμμένη με άλλη γραμματοσειρά(!!!)
σε σχέση με το σώμα του υπόλοιπου εγγράφου.
Η ίδια γραφολογική ασυμβατότητα εντοπίζεται και στην κατάθεση
του ίδιου μάρτυρα στις 15/1, όπου
πάλι τα λεγόμενά του έχουν καταγραφεί από τη γραμματέα της ανάκρισης με διαφορετική γραμματοσειρά από το υπόλοιπο κείμενο.
Πώς μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι η εισαγγελέας κα
Τουλουπάκη, η οποία ανέλαβε αμέσως την Εισαγγελία Διαφθοράς
και φυσικά συνέχισε την έρευνα
μετά την κα Ράικου, δεν έστειλε αμελλητί τη δικογραφία στη Βουλή
για τον τότε υπουργό Υγείας κ.
Κουρουπλή, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες
του, που ακόμη δεν είχαν παραγραφεί, αφού δεν είχε κλείσει η
Βουλή, αλλά άφησε να περάσει η
βουλευτική σύνοδος, ώστε οποιεσδήποτε ευθύνες του υπουργού
για Novartis να ενταφιαστούν στον
λάκκο της παραγραφής;
1 Γιατί οι τρεις εισαγγελείς, μόλις
έγινε αναφορά πολιτικών προσώπων, στις 6/11/2017, δεν εφάρμοσαν το Σύνταγμα, στέλνοντας αμελλητί στη Βουλή τις επίμαχες καταθέσεις, αλλά συνέχισαν να εξετάζουν τους προστατευόμενους
μάρτυρες;
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Από το πουθενά προέκυψε ζήτημα για την κυβέρνηση μετά την ψηφοφορία για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής
κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, καθώς
έξι βουλευτές δεν ψήφισαν θετικά την κυβερνητική πρόταση, ως φαίνεται επειδή πείστηκαν από
τα όσα είπε στην ομιλίααπολογία ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ή

δη από το πρωί της
Τετάρτης, Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής προσπαθούν να διώξουν από πάνω τους τον μουτζούρη, ότι δηλαδή οι αντάρτες προέρχονται από τις δικές του Κοινοβουλευτικές Ομάδες. Να θυμίσουμε ότι η δύναμη των δύο κομμάτων
Ν.Δ. - ΚΙΝ.ΑΛ. είναι της τάξης των
180 βουλευτών, αλλά στην ψηφοφορία μετείχαν 179, καθώς απουσίαζε δικαιολογημένα στο εξωτερικό ο βουλευτής τής Ν.Δ. Ιωάννης
Αντωνιάδης. Απόντες –επίσης δικαιολογημένοι– ήταν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης,
Γιώργος Κατρούγκαλος, Νεκτάριος Σαντορινιός και Θεοδώρα
Τζάκρη.
Τελικά, οι θετικές ψήφοι για την
παραπομπή σε Προκαταρκτική του
κ. Παπαγγελόπουλου ήταν 173,
κάτι που σημαίνει ότι έξι βουλευτές κινήθηκαν εκτός γραμμής. Βέβαια, τόσο ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στέλιος Πέτσας έσπευσαν από το
πρωί της Τετάρτης να μιλήσουν ότι
«η εκτίμηση που έχουν είναι ότι υπήρξε συμπαγής πλειοψηφία εκ μέρους της Κ.Ο. της Ν.Δ.».
Μάλιστα, ο κ. Γεραπετρίτης
προσέθεσε: «Εγώ θεωρώ ότι είναι
σημαντικό οι βουλευτές να κρίνουν
κατά συνείδηση και κατά συνείδηση
να πράττουν. Δεν κατηγορώ κανέναν,
δεν πρόκειται ποτέ να χειραγωγήσω,
δεν πρόκειται ποτέ να εκβιάσω τον οποιονδήποτε βουλευτή». Από την
πλευρά του ο κ. Πέτσας το… τερμάτισε λέγοντας πως δεν είχε τεθεί
θέμα κομματικής πειθαρχίας εκ μέρους της Ν.Δ. Κάποιος οφείλει να
πει στον κ. Πέτσα ότι σε μυστική
ψηφοφορία με κάλπη δεν είναι
δυνατόν να τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Συνήθως κομματική πειθαρχία υπάρχει όταν γίνεται ψηφοφορία με την ανάγνωση
του ονόματος.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Την πρώτη γρατζουνιά στο πρωθυπουργικό προφίλ του Κυριάκου
Μητσοτάκη έδωσαν οι Καραμανλικοί βουλευτές αδιαφορώντας για την γραμμή
του κόμματος στην προσπάθεια τους να στηρίξουν τον ευνοούμενο του Κώστα
Καραμανλή και του Προκόπη Παυλόπουλου, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο

Σε αυτούς θα
στηριχθείς Κυριάκο;
Οι «καραμανλικοί»
Το πλέον πιθανό σενάριο είναι οι
έξι «αντάρτες» να προέρχονται από
τη λεγόμενη «καραμανλική πτέρυγα, η οποία δεν ξεχνά τις υπηρεσίες του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου προς τον πρώην πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή τόσο την εποχή που πάσχιζε να κερδίσει τις
εκλογές (2000 και 2004), όσο και
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του την πενταετία 2004-2009.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο πρώην εισαγγελέας είχε διατελέσει και επικεφαλής της ΕΥΠ. Επίσης ο κ.
Τσίπρας δεν τον ανακάλυψε στα…
γαριδάκια, ούτε φυσικά του ήρθε
επιφοίτηση από το Άγιο Πνεύμα.
Οι καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι το προξενιό για
να υπουργοποιηθεί ο κ. Παπαγγελόπουλος έγινε από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ την «ευλογία» του
έδωσε και ο Κώστας Καραμανλής. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι
ρωτήθηκε από τον κ. Τσίπρα και
είπε το «οκ». Εξάλλου, είναι γνωστό τοις πάσι ότι την εποχή που ως
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης έλυνε κι έδενε ο «Μίμης»,
για τους φίλους του, εισερχόταν
πολλάκις στο Προεδρικό Μέγαρο
από την πλαϊνή πόρτα μετά τις εννέα το βράδυ. Συνήθως δειπνούσαν με τον Πρόεδρο συζητώντας
τις εξελίξεις. Βέβαια, το ίδιο έχει
συμβεί ουκ ολίγες φορές και με τον
Γιώργο Αλογοσκούφη και με τον
Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος το
τελευταίο διάστημα όπου βρεθεί κι
όπου σταθεί στηρίζει με αστείρευτο
πάθος την επανεκλογή του κ.
Παυλόπουλου στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα.
Ουδείς μπορεί με βεβαιότητα να
πει ότι οι βραδινές συναντήσεις
του κ. Παυλόπουλου ήταν κατά

μόνας με τους φίλους του, ή ότι συνέτρωγαν και όλοι μαζί. Και οι τέσσερις (Παυλόπουλος - Αλογοσκούφης - Κακλαμάνης - Παπαγγελόπουλος) είχαν σημαντικούς ρόλους κατά τη διακυβέρνηση του 2004-2009. Ο Προκόπης
Παυλόπουλος ήταν ο πρώτος τη
τάξει υπουργός, όπου επί θητείας
του ψηφίστηκε ο νόμος για τον βασικό μέτοχο, που κατέπεσε από την
Κομισιόν. Επίσης επί θητείας
Παυλόπουλου, τον Δεκέμβριο
του 2008, κόντεψε να καεί όλη η
Αθήνα, θυμίζοντας τη Ρώμη επί εποχής Καλιγούλα, ως απότοκου
της δολοφονίας Γρηγορόπουλου
από τον αστυνομικό Κορκονέα.
Και βέβαια στα επιτεύγματα της υπουργικής θητείας Παυλόπουλου
θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις
προσλήψεις εισήλθε η προφορική
συνέντευξη, προκειμένου να ξεπεραστεί το ΑΣΕΠ.
Ο Γιώργος Αλογοσκούφης ήταν ο «τσάρος» της οικονομίας από
την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τη
διακυβέρνηση ο Κώστας Καραμανλής και σε αυτόν πιστώνεται
η... φαεινή ιδέα να προχωρήσει σε

απογραφή της οικονομίας με τη
βοήθεια της Κομισιόν, με συνέπεια
την επιτήρηση από τις Βρυξέλλες.
Αργότερα, ήταν αυτός που διαβεβαίωνε τους πάντες πως η ελληνική οικονομία είναι ισχυρή, την εποχή που είχε σκάσει το κανόνι
της Lehman Brothers και σειόταν
συθέμελα ακόμη και η οικονομία
των ΗΠΑ.
Ο δε Κακλαμάνης ως υπουργός Υγείας είχε ξεκινήσει να εκτοξεύει τη φαρμακευτική δαπάνη, ενώ και ως δήμαρχος Αθηναίων
κατάφερε να οδηγήσει την πρωτεύουσα σε καθεστώς χρεοκοπίας.
Τέλος, ο Παπαγγελόπουλος,
πριν αναλάβει διοικητής της ΕΥΠ
(την εποχή εκείνη η υπηρεσία ανήκε στο υπουργείο που πολιτικός
προϊστάμενος ήταν ο Παυλόπουλος), είχε φροντίσει ως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να βάλει στο αρχείο όλες τις
καυτές υποθέσεις που «ενοχλούσαν» τον Καραμανλή και τους συνεργάτες του. Όπως την υπόθεση
των τηλεφωνικών υποκλοπών και
τον μυστήριο θάνατο του τεχνικού
Τσαλικίδη. Ή και την περίεργη υ-

πόθεση της απαγωγής των Πακιστανών.
Ακόμη και στην ομιλία-απολογία του στη Βουλή, ο κ. Παπαγγελόπουλος φέρθηκε με τακτ στον
πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, διότι μπορεί να αλλαξοπίστησε ως γενίτσαρος και να γοητεύτηκε από τον Αλέξη Τσίπρα,
αλλά, πώς να το κάνουμε, «το αίμα
νερό δεν γίνεται». Και πώς να λησμονήσει ο κ. Παπαγγελόπουλος
τον «θεσμικό» του αγώνα ως «αδέκαστος εισαγγελέας» για να ρίξει το
ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση και να
προσφέρει την αρωγή του στον
Κώστα Καραμανλή.

Οι «επιστολές» που…
γεννούσαν έρευνες
Ποιος μπορεί να λησμονήσει την
πλειάδα προκαταρκτικών εξετάσεων που είχε παραγγείλει ως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, λαμβάνοντας αφορμή από
ανώνυμες επιστολές που όλο τυχαίως δημοσιεύονταν στην καθημερινή εφημερίδα «Ελεύθερος» του
συγχωρεμένου Γιάννη Μάστορα.
Όλες αυτές οι επιστολές είχαν πά-
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Ολα συγκλΙνΟυν
πωσ ΟΙ ΕξΙ
"ψυχΟπΟνΙαρηδΕσ"
βΟυλΕυτΕσ ΕίναΙ
«ΜυστΕσ» τΟυ
καραΜανλΙσΜΟυ

νω-κάτω τις ίδιες υπογραφές, όπως
«ένας έντιμος στρατιωτικός», ή «ένας γνήσιος πατριώτης».
Τότε, λοιπόν, διαβάζοντας τις επιστολές, έδινε εντολές για προκαταρκτικές εξετάσεις, που τελικά κατέληγαν στο αρχείο, μετά από έρευνα. Βέβαια, νωρίτερα από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών είχαν

φροντίσει να τις δώσουν ως αποκλειστικό θέμα ή στον «Ελεύθερο
Τύπο» ή στον «Αδέσμευτο Τύπο»
τού επίσης αείμνηστου Δημήτρη
Ρίζου, δημιουργώντας αρνητικό
κλίμα για την κυβέρνηση Σημίτη,
αλλά και συνολικά για το ΠΑΣΟΚ.
Από τη Χαριλάου Τρικούπη ισχυρίζονται ότι ο αείμνηστος Μάστορας τους είχε αποκαλύψει ότι τις
επιστολές τις έγραφε ο ίδιος ο Παπαγγελόπουλος.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι σχέσεις του αναπληρωτή υπουργού
Δικαιοσύνης με την «καραμανλική» πτέρυγα της Ν.Δ. είναι σχέσεις
αίματος. Οπότε είναι πολύ λογική
η εκτίμηση –όπως ανέφερε και το

Η ΑΠΟΨΗ
ΚΙΝΑΛ– οι έξι αυτές ψήφοι υπέρ
Παπαγγελόπουλου να προέρχονται από τους «καραμανλικούς».
Διότι, όπως λένε και στη Χαριλάου
Τρικούπη, «ο Παπαγγελόπουλος είναι η συγκολλητική ουσία που δένει
την πενταετία Καραμανλή με την πενταετία Τσίπρα. Πάλι καλά που περιορίστηκαν στους 6 πιο πρόθυμους,
γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα της
Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να
βρεθούν και περισσότεροι. Στο τέλος
βέβαια κάποιοι καλοθελητές θα μας
πουν ότι ο Παπαγγελόπουλος ήταν
ΠΑΣΟΚ». Και ας μη λησμονούμε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε στο
παρελθόν αποκαλέσει αυτή την ομάδα (Παπαγγελόπουλος και
σία) ως «η δεξιά συνιστώσα του
ΣΥΡΙΖΑ».
Το ερώτημα ποιοι είναι ακόμη
φανατικοί «καραμανλικοί» που
μπορεί ως γνήσιοι ψυχοπονιάρηδες να λυπήθηκαν τον Παπαγγελόπουλο και να μην ψήφισαν υπέρ της πρότασης για προκαταρκτική; Σίγουρα «καραμανλικός» είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Ο
κάτοικος Ραφήνας μάλλον είναι απίθανο να ψήφισε υπέρ του Παπαγγελόπουλου, καθώς οι κύκλοι του ισχυρίζονται πως «ο πρόεδρος είναι πολύ οργισμένος». Επίσης
«καραμανλικός» είναι και ο ξάδελφος Κώστας Καραμανλής του Αχιλλέα, νυν υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών. Κι αυτός θεωρείται απίθανο να ψήφισε υπέρ του
Παπαγγελόπουλου.
Από εκεί και πέρα, φανατικοί
μύστες του Καραμανλισμού θεωρούνται οι Ευριπίδης Στυλιανίδης, Γιώργος Βλάχος και Νικήτας Κακλαμάνης. Και ο Γιάννης
Ανδριανός, πρώην στενός συνεργάτης του Κ. Καραμανλή, είχε επαφή με τον Παπαγγελόπουλο
και είναι πολύ πιθανό να επηρεάστηκε από την ομιλία του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης. Στην Καραμανλική πτέρυγα
της Ν.Δ. εγγράφονται και οι Ανδρέας Κουτσούμπας από την Βοιωτία και Μάξιμος Χαρακόπουλος από την Λάρισα, όπως φυσικά και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Φυσικά, ουδείς μπορεί να κατηγορήσει τους προαναφερόμενους ότι πήγαν κόντρα στην
κομματική γραμμή, καθώς ό,τι και
να πεις είναι αδύνατον να το αποδείξεις.
Να σημειωθεί ότι οι διαρροές
στην μυστική ψηφοφορία είναι αναμφίβολα ένα μικρό γρατζούνισμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή σε μία κυβέρνηση μόλις τριών μηνών. Βέβαια υπάρχει
ο αντίλογος ότι δεν είναι η πρώτη
φορά που σε μυστική ψηφοφορία
υπάρχουν διαρροές. Για παράδειγμα διαρροές υπήρξαν και όταν ο
ΣΥΡΙΖΑ έστησε 10 κάλπες για την
παραπομπή όσων αναφέρονταν
στην σκευωρία της Novartis.
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Γιατί δεν είναι του ΚΙΝΑΛ
ο Μαξίμου στις διαρροές του ισχυρίζεται ότι οι έξι αντάρτες προέρχονται από το ΚΙΝΑΛ, υποστηρίζοντας πως είναι στο πλαίσιο της έντονης αμφισβήτησης της κας Γεννηματά. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα σημαντικό σφάλμα στην εκτίμηση των συνεργατών του κ. Μητσοτάκη.
Στην Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ οι περισσότεροι είναι ελεγχόμενοι από
τη Φώφη Γεννηματά. Εκλέχθηκαν χάρη και στην αβάντα της
προέδρου του ΚΙΝΑΛ. Οπότε, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να
κάνουν του κεφαλιού τους, ειδικά από τη στιγμή που έχουν σταθεί όλοι στο πλάι του Ανδρέα Λοβέρδου με πύρινες ομιλίες και
παρεμβάσεις εντός κι εκτός Βουλής.
Αυτόφωτοι θεωρούνται οι Κώστας Σκανδαλίδης, Γιώργος
Παπανδρέου και Χάρης Καστανίδης. Ο πρώτος είναι βαθιά κομματικός και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν, όπου έκανε πίσω
βάζοντας πάνω από όλα
τα κόμμα ακόμη κι όταν
διαφωνούσε οριζοντίως
και καθέτως. Οι Παπανδρέου και Καστανίδης μισούν οτιδήποτε έχει σχέση με την «καραμανλική»
περίοδο. Ακόμη και σήμερα κατηγορούν τον Καραμανλή ότι χρεοκόπησε
τη χώρα. Και βέβαια μπορεί πριν από λίγες ημέρες
να υπήρξε χειραψία Παπανδρέου-Καραμανλή
στο Ηρώδειο στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΓΑΠ και το
ΚΙΔΗΣΟ έχουν ξεχάσει.
Το πρωί της Τετάρτης
κάποιες ιστοσελίδες «γαλάζιας» απόχρωσης δημοσίευσαν ένα
βίντεο υποστηρίζοντας πως ο Γιώργος Καμίνης χειροκρότησε
τον Παπαγγελόπουλο με υπαινιγμούς ότι αυτός είναι ένας από
τους αντάρτες. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, όμως, προχώρησε
σε μία σκληρή δήλωση κάνοντας λόγο για επίδοξους «γαλάζιους» Μυνχάουζεν. Αναλυτικά η δήλωση του κ. Καμίνη είναι: «Δυστυχώς με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, η
χθεσινή, κορυφαία διαδικασία στη Βουλή εξελίχθηκε σε κωμωδία. Ο μισός θίασος κρύφτηκε στην κουίντα, ο άλλος μισός, με
προεξάρχοντα τον κ. Παπαγγελόπουλο, θεώρησε σκόπιμο να διανθίσει τη διαδικασία με σχόλια για τα φυσικά προσόντα του Ρασπούτιν. Αυτή είναι η σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουν ένα
τεράστιο πολιτικό και ηθικό σκάνδαλο που έχει βλάψει τον ελληνικό λαό και έχει σπιλώσει με αναίσχυντο τρόπο μέλη της παράταξής μας.
»Σύσσωμη η ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής ψήφισε υπέρ της παραπομπής του κ. Παπαγγελόπουλου.
»Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να μας κάνει να ξεχάσουμε το παρελθόν του κ. Παπαγγελόπουλου, είναι καταγέλαστη.
Ο ίδιος άλλωστε αναφέρθηκε εκτενώς χτες σε εξυπηρετήσεις που
έχει κάνει κατά κόρον στο παρελθόν που φθάνουν μέχρι την υπόθεση της Mayo.
»Δυστυχώς, εκτός από τον Ρασπούτιν, έχουμε και επίδοξους
γαλάζιους Μυνχάουζεν στην υπόθεση Νοβάρτις».
Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο γραμματέας της
Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου έσπευσε τόσο στη σκληρή ομιλία του στη Βουλή, όσο και σε
τηλεοπτικές εκπομπές, να στείλει ένα μήνυμα προς τη Ν.Δ., τονίζοντας ότι «τώρα στην επιτροπή θα βγάλουμε τις κουκούλες από τους μάρτυρες να μας πουν όλη την αλήθεια», και ότι το ΚΙΝΑΛ
δεν θα δεχθεί πιθανή αναρμοδιότητα.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι στη Χαριλάου Τρικούπη ακόμη
βράζουν με τον Παπαγγελόπουλο από την εποχή που έβαλε στο
αρχείο τις καταγγελίες του Κώστα Λαλιώτη για τη χρηματοδότηση της Ν.Δ. από την εταιρεία Mayo. Δηλαδή, μιλάμε για μία
κολόνια που κρατά σχεδόν μία εικοσαετία.

Τ

10 | Η ΑΠΟΨΗ
Πρωθυπουργός της χώρας
από την 8η Ιουλίου του
2019 είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόεδρος της
Δημοκρατίας παραμένει
(μέχρι να φύγει) ο Προκόπης Παυλόπουλος. Πρόεδρος της Βουλής είναι ο
Κώστας Τασούλας, ενώ
αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ο Αλέξης
Τσίπρας. Κι όμως, στον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν σαν έχουν
εισέλθει σε χρονοκάψουλα κι εξακολουθούν να καταφέρονται πρωί, μεσημέρι και βράδυ κατά του Αντώνη Σαμαρά.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
ι επιθέσεις της Κουμουνδούρου γίνονται
φυσικά ανεπισήμως
(διότι αλλιώς θα ξεπέρναγε τα άυλα όρια της
ξευτίλας) και μέσω των φίλιων δημοσιογράφων και ΜΜΕ. Προφανώς, η πολλή παρέα με τον Καραμανλισμό άφησε κουσούρια στον
ΣΥΡΙΖΑ. Έμαθαν να χρησιμοποιούν
τους κύκλους, τα τετράγωνα, ίσως
και τα τρίγωνα Πανοράματος, αν έχουν την ίδια γαστριμαργία με τον
πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.
Οι συνεχείς επιθέσεις κατά Σαμαρά ήταν δικαιολογημένες –έως ένα σημείο– την εποχή που κατοικοέδρευε στο Μαξίμου (2012-2014)
και ο κ. Τσίπρας περίμενε στη γωνία για να τον ρίξει μέσω της προεδρικής εκλογής, ώστε να αναλάβει τη
διακυβέρνηση. Άντε και την εποχή
που στήθηκε η σκευωρία της
Novartis. Μέχρι που εδέησε η κ.
Τουλουπάκη να αρχειοθετήσει την
υπόθεση με 15 μήνες καθυστέρηση,
παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το
παραμικρό στοιχείο. Τώρα, όμως,
μοιάζει παρανοϊκό. Και μπορεί οι
κύκλοι της Κουμουνδούρου να ισχυρίζονται ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά την Τρίτη στη Βουλή
σχεδόν παραληρούσαν όταν στην ομιλία-απολογία του ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος επιχειρούσε
μετά μανίας ολομέτωπη επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά.
Δεν τους ενόχλησε που ο πρώην
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης χρησιμοποιούσε πολύ τακτ (για
να αποφύγουμε αγοραίες εκφράσεις
του στυλ τον έγλειφε) για τον βασικό
πολιτικό αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ, τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντίθετα, έβλεπες στα πρόσωπα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ την εικόνα κάποιου
που βρίσκεται σε παροξυσμό ηδονής, επειδή ο καραδεξιός Παπαγγελόπουλος καταφερόταν κατά του κ.
Σαμαρά.
Πολλοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι
μέσω του Παπαγγελόπουλου και
των επιθέσεων στον Αντώνη Σαμαρά στοχεύουν να προκαλέσουν
ρήγματα στην κυβερνητική πλειοψηφία και να δημιουργήσουν εν τέλει
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• Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή που δίνει κατεύθυνση στα φιλικά
της ΜΜΕ για να συνεχίζουν την πολεμική κατά του πρώην πρωθυπουργού, ή
απλά η Κουμουνδούρου εξοφλεί πολιτικά γραμμάτια στην καραμανλική συνιστώσα της;

ΣΥΡΙΖΑ:

"Αφήστε την κυβέρνηση
και χτυπήστε τον Σαμαρά"

Ο

πρόβλημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό εξάλλου είναι μία στρατηγική που ξεδιπλώνεται πριν από τις
εκλογές. Αλήθεια, ποιος μπορεί να
λησμονήσει την εφημερίδα «Κόντρα» (που στηρίζει με χέρια και πόδια, με νύχια και δόντια τον ΣΥΡΙΖΑ), η οποία στις 6 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τις εθνικές εκλογές
της 7ης Ιουλίου, αντί να παροτρύνει
τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ για να μην έλθει στην εξουσία
η επάρατος δεξιά (μία φράση που
χρησιμοποιούσε το ίνδαλμα του
Τσίπρα, ο Ανδρέας Παπανδρέου)
είχε πρωτοσέλιδο «Βαρίδι ο Σαμαράς
για τον Κυριάκο» και επί της ουσίας
προανήγγειλε τον θρίαμβο της Νέας
Δημοκρατίας.

Η περιπέτεια
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Σαμαράς εδώ και δύο περίπου χρόνια προσπαθεί με κάθε θεμιτό και νόμιμο
τρόπο να υποστηρίξει την υστεροφημία του και την τρωθείσα τιμή του,
καθώς η κυβέρνηση Τσίπρα τον
κρέμασε στα μανταλάκια κατηγορώντας τον ότι δωροδοκήθηκε από τον
πρώην επικεφαλής της Novartis
στην Ελλάδα, τον Κωνσταντίνο
Φρουζή. Και όχι μόνο ο κ. Σαμαράς. Μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άλλα οκτώ πολιτικά πρόσωπα

(μεταξύ των οποίων ο κεντρικός τραπεζίτης και ο Επίτροπος στην Κομισιόν) κι ένας εξαίρετος δικαστικός,
ο οποίος είχε την ατυχία να αναλάβει πρωθυπουργός για 30 ημέρες.
Το κατηγορητήριο στηριζόταν σε
μια σαθρή κατάθεση ενός κουκουλοφόρου μάρτυρα, ο οποίος ισχυρίστηκε πως ο κ. Σαμαράς δωροδοκήθηκε από τον Φρουζή με τροχήλατη βαλίτσα που είχε μοβ, κίτρινα
και πράσινα χαρτονομίσματα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι προ ολίγων ημερών ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σάκης Παπαδόπουλος, παραδέχθηκε πως όταν διάβασε το κατηγορητήριο έβαλε τα γέλια μαζί με συναδέλφους του. Κι όμως, παρά το σαθρό
κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς Διαφθοράς αντιμετώπισαν τον πρώην
πρωθυπουργό χειρότερα και από
κοινό εγκληματία που βαρύνεται με
σωρεία κακουργηματικών πράξεων.
Πώς μπορούσε να λησμονήσει ο
κ. Σαμαράς το ντου που έκαναν κι
έσπασαν τις τραπεζικές του θυρίδες
για να... ανακαλύψουν τον θησαυρό
της τροχήλατης βαλίτσας; Αλήθεια,
η πολυπράγμων κα Τουλουπάκη –
που σύμφωνα με τον κ. Παπαγγελόπουλο έχει εξαίρετες νομικές
γνώσεις– δεν γνώριζε πως μπορούσε να σφραγίσει την θυρίδα με εισαγγελική εντολή και να περιμένει
24 ώρες μέχρι να επιστρέψει από το

εξωτερικό η κ. Γεωργία Σαμαρά,
σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού;
Διότι κάτι τέτοιο το γνωρίζουν ακόμη
και οι πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής. Πολύ απλά, η κα Τουλουπάκη και οι συν αυτή ήθελαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις στην κοινή
γνώμη, ότι δήθεν κρύβει κάτι φοβερό και τρομερό στις θυρίδες της η οικογένεια Σαμαρά.
Η έρευνα κατά του κ. Σαμαρά περατώθηκε, η υπόθεση πήγε στο αρχείο, αλλά εξακολουθούν τα ΣΥΡΙΖΑικά ΜΜΕ, όχι μόνο να τον χτυπούν, αλλά στην κυριολεξία να βυσσοδομούν κατά του πρώην πρωθυπουργού. Όμως η εξήγηση που δίνεται, ότι χτυπώντας τον Σαμαρά
θέλουν να προκαλέσουν ζημιά στον
κ. Μητσοτάκη, μάλλον είναι πολύ...
παιδική. Ειδικά εάν σε όλες αυτές τις
επιθέσεις προσθέσουμε τις έξι ψήφους υπέρ του Παπαγγελόπουλου,
οι οποίες όπως συνηγορούν όλοι
προέρχονται από την «καραμανλική»
πτέρυγα της Ν.Δ.
Ας μην ξεχνάμε ότι η «καραμανλική» πτέρυγα όχι μόνο ανέχθηκε τη
διακυβέρνηση Τσίπρα, αλλά έβαλε
και πλάτη όποτε το χρειάστηκε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις δεκάδες τηλεοπτικές εμφανίσεις του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου του Ευάγγελου Αντώναρου στην ΕΡΤ, δικαιολογώντας τις κυβερνητικές απο-

φάσεις, αφού προηγουμένως είχε επισκεφθεί τα... υπόγεια του Μαξίμου;
Ποιος μπορεί να λησμονήσει ότι
ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλής και πρώην αρχηγός
της Ν.Δ., όταν ο ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιούσε έξι στελέχη της κυβέρνησής
του, δεν άρθρωσε λέξη; Προφανώς
απουσίαζε σε μία από τις εκατοντάδες εξορμήσεις του στο πλαίσιο των
γευσιγνωστικών του αναζητήσεων.
Η διαφορά αναδεικνύεται και στο
γεγονός ότι όταν η επικεφαλής της
αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος, Άννα Ζαΐρη, στοχοποίησε τον
Κώστα Σημίτη (κι εδώ η υπόθεση
κατέληξε στο αρχείο, όπως και για
τους κ.κ. Μαλέσιο και Χρυσοχοΐδη) το όλον ΠΑΣΟΚ έσπευσε να
στηρίξει τον πρώην πρωθυπουργό.
Ακόμη και ο Γιώργος Παπανδρέου, που έχει διαρρήξει τις σχέσεις
του με τον Σημίτη (εδώ και ένδεκα
χρόνια) όχι μόνο του τηλεφώνησε,
αλλά έκανε και σκληρή δήλωση κατά
της κυβέρνησης Τσίπρα.
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι προ ολίγων εβδομάδων, όταν έσκασαν οι καταθέσεις των εισαγγελέων κατά του κ. Παπαγγελόπουλου και συντάχθηκε η πρόταση για
προανακριτική, από τη Ραφήνα διέρρευσε πως ο κ. Καραμανλής ούτε
θέλει να ακούσει το όνομα του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, όπως επίσης
ότι ο κ. Παυλόπουλος δεν σηκώνει
το τηλέφωνο στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης. Όμως
δεν μας εξήγησαν εάν το ίδιο ισχύει
και για τους κύκλους, τα τρίγωνα και
τα τετράγωνα των κ.κ. Καραμανλή
και Παυλόπουλου. Ούτε φυσικά έκαναν λόγο για την βραδινή επίσκεψη του πρωταθλητή των fake news,
Θανάση Καρτερού, στο Προεδρικό
Μέγαρο...
Ίσως στη Νέα Δημοκρατία θα
πρέπει να προβληματιστούν από τις
επιθέσεις των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ κατά του κ. Σαμαρά. Διότι δεν θα πρέπει να αποκλείουν ότι η χείρα βοηθείας προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τους
«καραμανλικούς» να συνεχίζεται.
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• ΣΥΡΙΖΑ: Οι διαρροές που παρουσίασε η κυβερνητική δεξαμενή στο θέμα
της προανακριτικής για τον Δ. Παπαγγελόπουλο δίνει ανάσες στην
Κουμουνδούρου να αποκρούσει –έως ένα βαθμό τουλάχιστον– τις κατηγορίες
περί σκευωρίας στην υπόθεση Novartis

Έπεσαν από την Ακρόπολη
και βρήκαν 6… πορτοφόλια
Πολλές αναγνώσεις προκάλεσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που διεξήχθη τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βουλή
και ενέκρινε με 173 «ναι» τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μία (αναμενόμενη) ήττα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως, οι διαρροές
που παρουσίασε η κυβερνητική δεξαμενή δίνει ανάσες και επιχειρήματα στην Κουμουνδούρου να αποκρούσει –έως ένα
βαθμό τουλάχιστον– τις κατηγορίες περί σκευωρίας.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ς χριστουγεννιάτικο
μποναμά εν μέσω φθινοπώρου αντιμετωπίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ τους
6 βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας ή του Κινήματος Αλλαγής (σ.σ. ή και των δύο μαζί) που…
λοξοδρόμησαν από την εκπεφρασμένη πρόταση των κομμάτων τους
να υπερψηφιστεί η παραπομπή Παπαγγελόπουλου. Κι αυτό διότι εν
μία νυκτί η επικοινωνιακή πίεση πέρασε στην οδό Πειραιώς και τη Χαριλάου Τρικούπη. Θυμίζεται ότι, μέχρι να φτάσουμε στην Τετάρτη, τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καλούνταν να
απαντήσουν στο αν θα στηρίξουν ή
όχι τον υπουργό του Αλέξη Τσίπρα
και με εύλογη αμηχανία έστρεφαν τη
συζήτηση στο ότι η Νέα Δημοκρατία
δεν τόλμησε να βάλει στο κάδρο τον
τέως πρωθυπουργό.
Τώρα, όμως, που τα κουκιά δεν
βγήκαν στον απόλυτο αριθμό, τα ίδια στελέχη επιχειρηματολογούν ότι
οι κορώνες της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ
περί πολιτικής σκευωρίας που κατηγορείται ότι έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την υπόθεση Novartis «δεν έπεισαν ούτε τους δικούς τους». Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ιδιαίτερα ωφέλιμη πολιτικά για την αντιπολιτευτική αντεπίθεση του κόμματος την εξέλιξη με τους «άγνωστους αντάρτες».
Προσθέτοντας, έστω διασταλτικά,
στα 86 «όχι» του ΣΥΡΙΖΑ τα 34 «απών» των βουλευτών του ΚΚΕ (15),
της Ελληνικής Λύσης (10) και του
ΜέΡΑ25 (9), στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αθροίζουν ένα

Ω

σύνολο 120 + 6 βουλευτών που θεωρούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξύφανε κανενός
είδους σκευωρία στην υπόθεση
Novartis. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου βλέπουν, με χαρά είναι
η αλήθεια, τη Ν.Δ. και το ΚΙΝΑΛ να
χρεώνουν το ένα κόμμα στο άλλο
τους έξι «αντάρτες». Αυτό ακριβώς το
κλίμα ανακούφισης αντανακλά και η
δηκτική αναφορά πηγών προσκείμενων στον ΣΥΡΙΖΑ που, σχολιάζοντας
τη στάση της Ν.Δ. στη Βουλή για τη
σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής
για τον Δ. Παπαγγελόπουλο, δεν
στάθηκαν μόνο στα άδεια υπουργικά
έδρανα που θεωρούν ότι απαξίωσαν

τη συζήτηση για την προανακριτική,
αλλά ευχήθηκαν «καλά ξεμπερδέματα...» στις ηγεσίες της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ, επικαλούμενες τους έξι βουλευτές που έσπασαν την κομματική
γραμμή. «Μοιάζει», όπως είπε χαριτολογώντας στην «Α» ένας παλιό στέλεχος της Αριστεράς, «σαν να έπεσαν
από την Ακρόπολη και να βρήκαν όχι ένα αλλά… έξι πορτοφόλια».

Σκληρό αντιπολιτευτικό
ροκ για οικονομία και
προσφυγικό
Με ή χωρίς… εύρετρα, στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η υπόθεση Novartis
έχει πολύ ψωμί ακόμη (σ.σ. δύο μή-

νες έχει περιθώριο η άρτι συσταθείσα επιτροπή να παραδώσει το πόρισμά της). Έτσι θεωρείται δεδομένο
ότι ο Αλέξης Τσίπρας και οι επιτελείς του θα «μπαινοβγαίνουν» στο
θέμα ανάλογα με τα δεδομένα που
θα προκύπτουν κάθε φορά. Μέχρι
τότε θα εστιάσουν την αντιπολιτευτική τακτικής τους στην οικονομία
και στο προσφυγικό, θέματα στα οποία εκτιμούν ότι η κυβέρνηση αργά
ή γρήγορα θα αρχίσει τις χαμηλές
πτήσεις της.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, όλο το επόμενο διάστημα η Κουμουνδούρου θα χρεώνει στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη αργά αντανακλα-

Το αυτογκόλ Βούτση και η διευκρίνιση
Από το πουθενά έβαλε σε αχρείαστα βάσανα τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Βούτσης
με τη δήλωσή του ότι το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε σχεδιάσει να ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά με αφορμή την προεδρική εκλογή.
«Υπήρχε διαφωνία σε κλειστούς κύκλους
για το αν θα προχωρούσαμε το 2014 στην
πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά ή δεν θα
προχωρούσαμε με αφορμή την εκλογή
Προέδρου της Δημοκρατίας. Με αφορμή
τις πληροφορίες που είχαμε, όσες είχαμε
για το πόσο ετοιμάζονταν οι ξένοι κ.λπ.,
κ.λπ. – είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστό ενδεχομένως», είπε ο τέως πρόεδρος
της Βουλής. Και σαν να μην έφτανε αυτό, συνέχισε
λέγοντας ότι «ενώ ήμασταν προετοιμασμένοι πάρα πολύ στα τρία χρόνια που ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση σε ψηφίδες προγραμματικές (…) ήμασταν πάρα

πολύ μακριά από το να είμαστε έτοιμοι για
διακυβέρνηση. Και ήμασταν επίσης μακριά από την οργάνωση της διακυβέρνησης».
Δεν πέρασαν 24 ώρες και αφού ξεσηκώθηκε το ΣΥΡΙΖΑϊκό σύμπαν που ξαφνικά βρέθηκε σε θέση απολογούμενου,
ο Ν. Βούτσης προχώρησε το πρωί της
Παρασκευής σε διευκρινιστική δήλωση
(σ.σ. ευγενικά πιεζόμενος, λένε οι κακές
γλώσσες), εξηγώντας ότι αναφέρθηκε σε
πολιτικά αυτονόητα πράγματα. Ότι, δηλαδή, ήταν σαφές και εύλογο η Αριστερά να παρουσιάζει μία έλλειψη κυβερνητικής ετοιμότητας, αφού
δεν είχε αναλάβει ποτέ στο παρελθόν τέτοιο ρόλο. Έκλεισε δε με το… κερασάκι ότι «η ιστορία και η πράξη
έδειξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύτηκε με τόλμη και ετοιμότητα, αποτελεσματικά και σε αυτό το πεδίο».

στικά ως προς την αντιμετώπιση των
προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών. Όσο δε θα εντείνεται το πρόβλημα –μετά και την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία–, στον ΣΥΡΙΖΑ θα
προσπαθήσουν να αναδείξουν τη
διαφορά της προεκλογικής με τη μετεκλογική Ν.Δ., θυμίζοντας ότι για
πολύ καιρό πριν στηθούν οι κάλπες
η τότε αξιωματική αντιπολίτευση εγκαλούσε τον ΣΥΡΙΖΑ για εφαρμογή
πολιτικής ανοιχτών συνόρων που
κλείνει το μάτι στους διακινητές, ενώ τώρα που έγινε κυβέρνηση αποδίδει τη διόγκωση του προβλήματος
σε γεωπολιτικές εξελίξεις. Στην Κουμουνδούρου θα επιχειρήσουν, επίσης, να αναδείξουν τις διαφωνίες
των «γαλάζιων» περιφερειαρχών να
δεχτούν στις περιοχές τους δομές
φιλοξενίας μεταναστών, αφήνοντας
έτσι να αιωρείται μία ρετσινιά υφέρποντα ρατσισμού για συγκεκριμένα
στελέχη της κυβέρνησης.
Στο άλλο μεγάλο θέμα, αυτό της
οικονομίας, στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν
ότι τα πράγματα είναι… μετρημένα:
–Θα συνεχίσουν να κατηγορούν
τη Ν.Δ. για «κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας» της δικής τους πολιτικής σε ό,τι αφορά μέτρα ελάφρυνσης των ασθενέστερων τάξεων (βλ.
επιδοματικές πολιτικές, άρση
capital controls, σχέδιο «Ηρακλής»
για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια).
–Θα αντιπολιτεύονται «καταδρομικά» όσες ρυθμίσεις θα φέρνει η
κυβέρνηση σε εργασιακά και ασφαλιστικό, ικανοποιώντας ένα πιο αριστερόστροφο ακροατήριο του κόμματος.
–Θα κάνουν τον προ Χριστού
προφήτη για τις επιπτώσεις που πιστεύεται ότι θα έχουν στα λαϊκά εισοδήματα η αλλαγή υπολογισμού
στο χτίσιμο του αφορολόγητου, η εκτιμώμενη αύξηση των φόρων στην
ακίνητη περιουσία ως απόρροια της
εξομοίωσης των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές, και κυρίως τα
φανερά ή κρυφά μέτρα που στην
Κουμουνδούρου θεωρούν βέβαιο ότι θα αναγκαστεί να πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να καλύψει το
δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών του.

Πλασάρεται
και η Δούρου

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Αποσύρθηκε

«Ρένα, το σκέφθηκες καλά που
θέλεις να γίνεις γραμματέας;»

Στην παρέα και
ο Μιχάλης...
Δεν προλαβαίνει τα τραπεζώματα η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτήν τη φορά κάλεσε στο σπίτι της, στη Γλυφάδα, προ ολίγων 24ωρων όλους τους βουλευτές της
Ν.Δ. που μετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Εκτός των υπουργών Γιώργου Κουμουτσάκου και Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη το «παρών» έδωσαν οι Κώστας Γκιουλέκας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Σταύρος Καλαφάτης και η πρώην πρέσβης και
διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Το μενού που περιελάμβανε ψάρι, ντολμαδάκια, χοιρινό, παστίτσιο
και γιουβέτσι γεύθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης (αν και δεν είναι βουλευτής), καθώς μετά τη σύλληψη της
17Ν χαίρει εκτίμησης στην οικογένεια Μητσοτάκη.

Εδώ και μήνες δουλεύει
το νέο ασφαλιστικό
Είναι γνωστό πως η Ν.Δ., πριν κερδίσει τις εκλογές, είχε υποσχεθεί
κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και ένταξη των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στην επικουρική ασφάλιση. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας απλώς επιτάχυνε τις εξελίξεις,
αλλά η απόφαση για ένα νέο Ασφαλιστικό ήταν ειλημμένη: για τον
λόγο αυτό, εξάλλου, ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, τοποθέτησε χρονικά την παρουσίαση
του νέου σχεδίου στα τέλη του έτους, που αναμένεται να κατατεθεί
στη Βουλή. Το σχέδιο ήδη δουλεύει ο υφυπουργός Εργασίας, Νότης
Μηταράκης. Βέβαια δεν ξεκίνησε από την Τετάρτη που το προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Γι’ αυτό και
ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το νέο ασφαλιστικό θα κατατεθεί
στη Βουλή τέλη Νοεμβρίου.

Ξαφνιάστηκαν πολλοί όταν είδαν σε εκδήλωση
για την παρουσίαση του
βιβλίου του πρώην υπουργού και ομότιμου
καθηγητή του ΕΜΠ, Αριστείδη Μπάλτα, τον Τηλέμαχο Χυτήρη, πρώην στενό συνεργάτη του Ανδρέα
Παπανδρέου. Σε όλους
ξεκαθάρισε ότι έχει αποσυρθεί από την πολιτική.
Το βιβλίο έχει τον τίτλο
«Εντός Παρενθέσεως»
και κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Πατάκη.

Τα έχωσε
Από τη στιγμή που τον έκοψαν δεν κρατιέται ο
Σπύρος Καρανικόλας. Έτσι, λοιπόν, το στέλεχος
του ΚΙΝΑΛ τα έχωσε για
τα καλά στον Γιώργο Καμίνη που χειροκρότησε
τον Παπαγγελόπουλο.
Μάλιστα, μέσω
Facebook, ζήτησε εξηγήσεις από τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων.

Προτάσεις
Τις προτάσεις τους για
την καλύτερη λειτουργία
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ζητεί ο γραμματέας
της Κ.Ο. της Ν.Δ., Σταύρος Καλαφάτης. Και το
ευχάριστο είναι ότι καταθέτουν προτάσεις όχι μόνο οι νέοι, αλλά και οι
παλαιότεροι.

Αυξάνονται οι μνηστήρες για τη θέση
του Πάνου Σκουρλέτη στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όλοι στην Κουμουνδούρου εκτιμούν
πως θα αλλάξει ο γραμματέας του
κόμματος και γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι κλείνουν πρώτο τραπέζι πίστα,
προκειμένου να επιλεγούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώτος που έθεσε υποψηφιότητα μέσω δημοσιευμάτων
ήταν ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος
έχει απ’ ευθείας επαφή με τον πρόεδρο. Τη θέση του γραμματέα καλοβλέπει και ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος φαντάζει προς το παρόν ως το
ακλόνητο φαβορί. Τελευταία εμφανίστηκε και νέος μνηστήρας, γένους
θηλυκού. Μιλάω για τη Ρένα Δούρου,
η οποία τελευταία διαδίδει ότι έχει λάβει τη διαβεβαίωση του κ. Τσίπρα ότι θα
είναι η πρότασή του. Αρκετοί πάντως
στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν ότι
δεν μπορεί να είναι γραμματέας από τη
στιγμή που έχει σημαντικές εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη, δεδομένου ότι τους
προσεχείς μήνες θα είναι σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση των ευθυνών για την
τραγωδία στο Μάτι.

Ετοιμάζει στέκι μαζί
με την κόρη του
Τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα σχεδιάζει ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος
με όσους μιλά ισχυρίζεται ότι το κεφάλαιο πολιτικός έκλεισε, τουλάχιστον προς το παρόν.
Αυτή την εποχή ετοιμάζει ένα στέκι μαζί με την κόρη
του, ελπίζοντας ότι θα έχει την ίδια επιτυχία με το προηγούμενο επιχειρηματικό του πρότζεκτ, το Αλάτσι. Πάντως, καθημερινά επισκέπτεται τη Σεβαστουπόλεως, όπου κλείνεται στο
γραφείο του κρατώντας σημειώσεις. Στη Σεβαστουπόλεως,
στα γραφεία του Ποταμιού έχουν μείνει πλέον ελάχιστοι εργαζόμενοι, τα περισσότερα γραφεία έχουν αδειάσει και πρόσφατα έγινε η καθιερωμένη φθινοπωρινή αποστολή βιβλίων
αλλά και υπολογιστών και γραφικής ύλης σε παιδικά ιδρύματα. Και το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρωθεί και η διαδικασία των 500.000 ευρώ προς το ΕΚΠΑ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Ο ένας επίσημα,
ο άλλος
στα «ορεινά»
Παρέα με τα παιδιά τους παρακολούθησαν
τη μουσική βραδιά στο Ηρώδειο, αφιερωμένη
στον Σταύρο Ξαρχάκο, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Γιώργος Παπανδρέου. Ο Καραμανλής ήταν μαζί με τα δίδυμα, την κόρη και
τον γιο, που πλέον είναι 16 ετών, ενώ ο Παπανδρέου με την
κόρη του Μαργαρίτα και τον συνοδό της. Ο Κ. Καραμανλής
κάθισε στην πρώτη σειρά στα επίσημα, ενώ ο ΓΑΠ, αφού τον
χαιρέτησε, προς έκπληξη όλων άρχισε να ανεβαίνει προς τα
«ορεινά» του Ηρωδείου, για να βρει στη μέση του χώρου τη θέση που όριζε το εισιτήριό του, κατά την πάγια συνήθειά του.
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ην περασμένη Τετάρτη τα φώτα της πολιτικής επικαιρότητας είχαν πέσει στη Βουλή, όπου και συζητήθηκε η
πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τη φερόμενη εμπλοκή του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στη σκευωρία της Novartis. Την ίδια ημέρα η
«Α» και ο εκδότης της Βίκτορας Μητρόπουλος είχαν την τιμή να ακούσουν τα ονόματά τους από το βήμα του ναού της
Δημοκρατίας. Ήταν η στιγμή που ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος
πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας μας για την κατάθεση
της πρώην εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς Ελένης Ράικου στον αντιεισαγγελέα Σοφουλάκη, αναρωτήθηκε πώς ο
κ. Μητρόπουλος γνωρίζει τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ρώτησε,
μάλιστα, υπαινικτικά αν ο εκδότης της «Α» ήταν παρών στο
γραφείο του κ. Σοφουλάκη την ώρα της ανάκρισης «ή αν του
τα είπε ο κ. Σοφουλάκης μετά κατηγορώντας τον εαυτό του».
Θα μας επιτρέψει ο κ. Παπαγγελόπουλος να του θυμίσουμε

Τ




ότι δεσμευόμενοι από το δημοσιογραφικό απόρρητο δεν θα
του αποκαλύψουμε την πηγή του απολύτως έγκυρου και επιβεβαιωμένου ρεπορτάζ μας. Θα μπούμε ωστόσο στον πειρασμό να του απευθύνουμε και εμείς την εξής ερώτηση: Μπορεί
εκείνος να μας πει πώς ξέρει ότι ΔΕΝ συνέβησαν αυτά που
περιγράφουμε στο ρεπορτάζ μας; Μήπως τελικά είναι εκείνος

«Πανταχού παρών» ο Γεραπετρίτης,
τα «πάντα πληρών» ο Δημητριάδης
Αυτή την περίοδο όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στην κυβέρνηση θα βρεις από κάτω τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο υπουργός Επικρατείας είναι ο άνθρωπος που κινεί όλα τα
νήματα στην κυβέρνηση και είχε ενεργή ανάμειξη στον
διαχωρισμό της υπόθεσης του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, από
αυτήν του τέως πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Ο γεννημένος στην Κάρπαθο και μεγαλωμένος στον Πειραιά καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου μοιάζει να είναι το πρόσωπο-κλειδί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και στο Μαξίμου και δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι
αποτελεί το alter ego του πρωθυπουργού, καταφέρνοντας ταυτόχρονα να είναι δημοφιλής και σε βουλευτές άλλων κομμάτων. Αυτοί πάντως που
ξέρουν καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το πώς λειτουργεί η «γαλάζια» διακυβέρνηση προσπερνούν τα περί alter ego και κλείνουν με νόημα το μάτι, ισχυριζόμενοι ότι αυτός που λύνει και
δένει δίπλα στον πρωθυπουργό είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο 39χρονος διευθυντής του
πρωθυπουργικού γραφείου είναι –ανεξαρτήτου συγγένειας– το πρόσωπο στο οποίο ο Κυριάκος
έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό και οι καλά γνωρίζοντες λένε με χιούμορ ότι ο Γεραπετρίτης
είναι «πανταχού παρών», αλλά ο Γρηγόρης είναι ο «τα πάντα πληρών».

Ο Κυριάκος και
οι θεριακλήδες
της Ν.Δ.
Σε ησυχία δεν αφήνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους καπνιστές. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης στον αντικαπνιστικό νόμο,
χωρίς να παραλείψει να στείλει ένα αυστηρό αλλά
και χιουμοριστικό μήνυμα στους καπνιστές βουλευτές του κόμματός του.
Όπως είπε ο Κυριάκος, «ο αντικαπνιστικός νόμος είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί σε
συμμαχία με όλους τους πολίτες». Σε εκείνο, λοιπόν,
το σημείο που οι «γαλάζιοι» βουλευτές είχαν αρχίσει να τον καταχειροκροτούν, ο πρωθυπουργός
το έριξε στην πλακίτσα λέγοντας: «Επισημαίνω ποιοι καπνιστές χειροκροτούν και ποιοι όχι».

Ο Πομπέο δεν
πήγε... Μέγαρο!
Για όσους δεν το πρόσεξαν, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικλ
Πομπέο δεν συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο. Μία εξήγηση που δόθηκε ανεπισήμως από την Προεδρία
είναι ότι μία τέτοια συνάντηση δεν ήταν στο πρόγραμμα, αφού ακόμη και υφυπουργοί ξένων χωρών που έρχονται στη χώρα μας συναντούν τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα.
Το… περίεργο της παράλειψης να συναντήσει τον κ. Παυλόπουλο ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιτείνεται κι από το γεγονός ότι ο Ρώσος ομόλογος του Πομπέο, Σεργκέι
Λαβρόφ, μια χαρά κατάφερε και συναντήθηκε με τον ΠτΔ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα, τον Νοέμβριο
του 2016. Τότε, μάλιστα, ο κ. Λαβρόφ πρώτα συναντήθηκε με
τον Πρ. Παυλόπουλο και μετά επισκέφθηκε τον Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου.
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που μίλησε με τον κ. Σοφουλάκη, δεδομένων των καλών
σχέσεων που φέρεται να είχε μαζί του, αλλά και της προαγωγής του δικαστικού λειτουργού από την Εισαγγελία Εφετών
της Εύβοιας σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως ένας εκ
των πέντε προαχθέντων;
Στη συνέχεια, θα θέλαμε τη γνώμη του ως τέως υπουργός
αλλά και τέως δικαστικός, για το γεγονός ότι ενώ ο κ. Σοφουλάκης προήχθη σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με το
ΦΕΚ 1563 στις 11/9/2019, πώς είναι δυνατόν να έχει ορισθεί
ως ένας εκ των εισαγγελέων ΑΠ (ο άλλος είναι ο κ. Ζαχαρής),
καθ’ ον χρόνο ήταν ακόμη εισαγγελέας Εφετών, δηλαδή προ
45 ημερών, δηλαδή στις 26/7/2019; Προφανώς, οι υφιστάμενοι ανώτατοι δικαστικοί και εισαγγελείς του ΑΠ είχαν εμμονή στις «κακές» συνήθειες, αφού με τον ίδιο τρόπο είχαν διορίσει την εισαγγελέα Πρωτοδικών Ελένη Τουλουπάκη στην
Εισαγγελία Διαφθοράς, επτά ημέρες προ της υπογραφής του
σχετικού ΦΕΚ, που την ανακήρυττε αντεισαγγελέα Εφετών.

Κάνει τη… ζωή
του Παυλόπουλου
δύσκολη η Ζωή
«Ο κ. Παπαγγελόπουλος ήταν το μακρύ χέρι των κ.κ. Τσίπρα
και Παυλόπουλου στη Δικαιοσύνη». Σε αυτή την καταγγελία
προέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, σχολιάζοντας την
παραπομπή του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης σε προκαταρκτική επιτροπή. Η πρώην πρόεδρος της
Βουλής και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε κριτική στην κοινοβουλευτική διαδικασία και «απασφάλισε»
για την εμπλοκή του κ. Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση.
«Είναι σαφέστατο ότι στις παρεμβάσεις που έκανε ο Παπαγγελόπουλος ρόλο εντολέα, ρόλο ανθρώπου που προΐσταται
διαδραμάτισε ο Παυλόπουλος, όπως και ο Τσίπρας. Αυτά τα
ξέρουν οι πάντες, αλλά σιωπούν», είπε η Ζωή και συνέχισε:
«Ξέρω πολύ καλά ότι ο Παυλόπουλος κάνει τον γύρο των
τηλεφωνημάτων σε δημοσιογράφους, μην και ειπωθεί κάτι
κακό για τον ίδιο, αλλά ξέρω επίσης πολύ καλά ότι αυτό το
πρόσωπο έχει διαδραματίσει αλγεινό ρόλο στη διαχείριση
της ευθύνης του και θα πρέπει να ελεγχθεί.
»Ο Παπαγγελόπουλος ξέρουμε ότι είναι το πρόσωπο που
τοποθετήθηκε επικεφαλής της ΕΥΠ επί Παυλόπουλου στη
διακυβέρνηση Καραμανλή, ξέρουμε ότι διατηρήθηκε ως στενότατος συνεργάτης και εγγύτατα διακείμενος στον Παυλόπουλο και όταν αυτός ανέλαβε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξέρουμε ότι ο Παυλόπουλος δεν έπαψε ποτέ να παρεμβαίνει σε διαδικασίες εκκρεμείς ενώπιον της Δικαιοσύνης
και ξέρουμε επίσης ότι ο Τσίπρας τον τοποθέτησε εκεί τον
Παπαγγελόπουλο όχι για κάποια άλλα χαρίσματά του αλλά
με την προσδοκία προφανέστατα να κάνει τις παρεμβάσεις
τις οποίες έκανε».
Και καλά, ο Καραμανλής είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν
πρόκειται να απαντήσει στις αιτιάσεις. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, όμως, πώς θα αντέξει να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε αυτές τις επώνυμες καταγγελίες μίας
πολιτικού που τυγχάνει και νομικός;
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Οι «διαδρομές»
τον έφεραν
στο ρετιρέ
Από συνδικαλιστής
της ΚΝΕ, αφού πρώτα
απόλαυσε τα αγαθά
της ΠΑΣΟΚικής διακυβέρνησης
και με Ανδρέα και με Σημίτη
και με ΓΑΠ, εξελίχθηκε σε
αντιμνημονιακό κήρυκα και δοξάστηκε στα λαϊκά
δικαστήρια της πλατείας Συντάγματος

Όταν το 2001 ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης σάλπισε υποχώρηση κι
έβαλε στις καλένδες το ασφαλιστικό σχέδιο του Τάσου Γιαννίτση, ο Γιώργος
Κατρούγκαλος απολάμβανε τα αγαθά του εκσυγχρονισμού.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Π

ολλά χρόνια αργότερα κι ενώ η χώρα
βρισκόταν στη δίνη
του κυκλώνα της κρίσης, ουκ ολίγοι θυμήθηκαν την εποχή του Απριλίου
του 2001. Και όλοι σιχτίριζαν αφενός μεν το λάθος της απόφασης
να κατέβουν στους δρόμους, αφετέρου δε κατηγορούσαν τον Κώστα Σημίτη, ότι δεν είχε τα κότσια
να αντέξει τις συγκεντρώσεις και να
επιβάλει το ασφαλιστικό Γιαννίτση.
Βέβαια αρκετοί συνεργάτες του
κ. Σημίτη εξηγούν πως έκανε πίσω επειδή είχε προηγηθεί η μεγάλη κόντρα με την Εκκλησία για τη
μη αναγραφή του θρησκεύματος
στις ταυτότητες και η δοκιμασία με

τις λαοσυνάξεις του μακαριστού
Χριστόδουλου.
Ένας όμως δεν είχε καμία έγνοια για όλα όσα συνέβαιναν
στους δρόμους της Αθήνας. Ήταν
ο Γιώργος Κατρούγκαλος, που
την εποχή εκείνη –όπως είπαμε–
απολάμβανε τα αγαθά του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε, από την ΚΝΕ είχε κάνει μία... συμφέρουσα μεταγραφή. Άφησε το
ΚΚΕ και προσχώρησε στο «παπανδρεϊκό» ΠΑΣΟΚ και από εκεί συνέχισε στο σημιτικό ΠΑΣΟΚ. Έτσι,
λοιπόν, διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας
(1994), και νομικός σύμβουλος
του υπουργείου Παιδείας από το
1997 έως το 2002. Επιστημονικός
υπεύθυνος προγράμματος του υπουργείου Εξωτερικών το 2000.
Εκπρόσωπος της χώρας στην επιτροπή δικαιωμάτων της ΓΣ του
ΟΗΕ 2000-2003. Πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της δημόσιας εταιρείας «Επαγγελματική κατάρτιση Α.Ε.». Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την επιστημονική στήριξη του υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διαπραγμάτευση για το Ευρωπαϊκό
Σύνταγμα το 2003-2004. Πού να
προλάβει, λοιπόν, να ασχοληθεί
με το σχέδιο Γιαννίτση για το α-

σφαλιστικό, με τόσες υποχρεώσεις
που είχε ο άσημος τότε στο ευρύ
κοινό Γιώργος Κατρούγκαλος.
Άσημος στον κόσμο, αλλά είχε
φροντίσει να ήταν γνωστός εκεί
που έπρεπε ώστε να είναι στο πρώτο τραπέζι πίστα σε ό,τι αφορά την
αξιοποίησή του σε δημόσιες θέσεις.
Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ
που έκανε μόδα τα ποσέτ στο σακάκι θα μείνει στην ιστορία ως ο
πολιτικός που έφτιαξε ένα ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο δεν είχε
καμία σχέση με τη λογική. Όσο πιο
πολλές εισφορές και όσα περισσότερα εργασιακά χρόνια έχει ένας

εργαζόμενος, τόσο λιγότερα χρήματα θα λάβει ως σύνταξη. Και όσα
λιγότερα ένσημα έχει ένας εργαζόμενος σχεδόν θα λάβει ίδια περίπου χρήματα με αυτόν που δουλεύει μια ζωή. Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, το ασφαλιστικό
σύστημα Κατρούγκαλου θα διδάσκεται σε όλα τα οικονομικά πανεπιστήμια του κόσμου ως το σχέδιο
που πρέπει να αποφεύγουν οι υποψήφιοι υπουργοί.
Φυσικά, το πρόβλημα για τη
χώρα μετά την απόφαση του ΣτΕ,
που έκρινε αντισυνταγματικούς
τους βασικούς άξονες του ασφαλιστικού συστήματος Κατρούγκα-

λου, είναι ότι δεν υπάρχει επί της
ουσίας ασφαλιστικό. Και οφείλει η
κυβέρνηση να τρέξει και να βρει
μία λύση. Διότι μπορεί η Ν.Δ. να
φώναζε τόσα χρόνια ότι το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου θα κριθεί
αντισυνταγματικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο
σχέδιο που να έχει τεθεί στην δημόσια διαβούλευση. Παρά μόνο
διάφορες σκόρπιες δηλώσεις υπουργών και υφυπουργών. Και
την ίδια ώρα ο βαθύς γνώστης του
ασφαλιστικού και πρώην υπουργός Γιώργος Κουτρουμάνης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου,
κάνοντας λόγο ότι εάν οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν μόνο 80 ευρώ τον μήνα εισφορές, αφενός μεν δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, αφετέρου δε το ασφαλιστικό δεν θα είναι βιώσιμο.

Ούτε κουβέντα…
Και την ώρα που συμβαίνουν όλα
αυτά, ο Γιώργος Κατρούγκαλος
σιωπά. Αλλά τι να πει; Ότι έστησε
ένα τέρας, το οποίο χρειάστηκε δεκάδες ερμηνευτικές διατάξεις από
τη διάδοχό του, Έφη Αχτσιόγλου,
για να λειτουργήσει σε διάφορα επίπεδα;
Το ασφαλιστικό που συνέταξε ο
Γιώργος Κατρούγκαλος ήταν μία
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Του Γιώργου
Σταυροκοπίδη
νέα μετωπική
σύγκρουση
του ΠΑΟΚ και
της ΑΕΚ ανέδειξε για άλλη μια φορά τον
τρόπο που κινούνται και λειτουργούν οι παράγοντες της ΕΠΟ.
Τα βασικά στηρίγματα του Ευάγγελου Γραμμένου και των συνεργατών του μπήκαν στα χαρακώματα. Από το βράδυ της Κυριακής άρχισαν την ανταλλαγή πυρών και ανακοινώσεων. Στην ΕΠΟ, όμως,
σφύριξαν αδιάφορα.
Αν εξαιρέσει κάποιος τον Νίκο
Βακάλη που μπήκε στον πόλεμο μέσω του FaceBook, τα υπόλοιπα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής έκαναν
τους… Κινέζους. Όχι βέβαια για να
πάρουν χρυσή βίζα παραμονής στην
Ελλάδα και άρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μα για να ’χουν το κεφάλι
τους ήσυχο και τους εκλεκτούς τους
απόλυτα προστατευόμενους.
Κάθε ουδέτερος παρατηρητής
μπορεί να αντιληφθεί ότι στην ΕΠΟ
οι δύο παρατάξεις, δηλαδή τα μπλοκ
του Βορρά και του Νότου, υφίστανται επί της ουσίας στα χαρτιά και τα
μυαλά όσων τα στηρίζουν. Στην πράξη έχουν δημιουργηθεί κάποιες παρέες που η καθεμία ασχολείται μόνο με τα δικά της συμφέροντα.
Θα κάνουμε μία χαρτογράφηση
για να αναδείξουμε την ανθρωπογεωγραφία. Για να δει ο καθένας τις ισορροπίες. Ο Γραμμένος, για παράδειγμα, έχει μείνει μόνο με έναν άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης.
Πρόκειται για τον Παναγιώτη
Διακοφώτη. Μόνο με τον «παππού» μπορεί να πει μια κουβέντα παραπάνω ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Είναι
ο μόνος που εμπιστεύεται. Τους δένει και η αγάπη που ’χει ο Ροδίτης
για τη Σαλονίκη.
Οι παλιές παρέες του Βάγγου, ο
Αστέριος Αντωνίου, ο Κώστας
Βρακάς και ο Περικλής Λασκαράκης πήγαν στην άκρη. Ο καθένας
για διαφορετικούς λόγους έπαψαν
να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη
του προέδρου.
Με τον ίδιο τρόπο σταμάτησε και
η στενή παρέα που έκαναν κυρίως
οι δύο πρώτοι. Ο Αντωνίου ξέχασε όσα έλεγε για το «καλό παιδί» και
άρχισε την αμφισβήτηση σε κάθε επιλογή του Βρακά.
Ο Γιαννιώτης τα έσπασε με τον
Λασκαράκη εξ αιτίας της πρωτοβουλίας που πήρε για να αποκτήσουν
οι Εθνικές ομάδες το δικό τους σπίτι.
Ο Κώστας κατάφερε και πέρασε
την επιλογή των Σπάτων, ενώ ο Περικλής πάλευε να υλοποιήσει την
επιθυμία του Αχιλλέα Μπέου για
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Ο κάθε σύμβουλος
της ΕΠΟ
παίζει πλέον για…
πάρτη του
Η ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΕΣ

τη δημιουργία προπονητικού κέντρου στη Μαγνησία.
Όσο για τις διαφορές Αντωνίου
και Λασκαράκη, τις εντοπίζει ο καθένας στις φιλοδοξίες που τρέφει ο
ταμίας της Ομοσπονδίας. Είναι τόσο αισθητή η αγάπη του στην προεδρική καρέκλα, που έκανε έξαλλο
τον Αστέριο. Κυρίως επειδή ο τελευταίος κατάλαβε ότι τον χρησιμοποίησαν ο καθένας για διαφορετικούς σκοπούς.
Αν πάμε στο άλλο μπλοκ, του Νότου, επί της ουσίας θα βρούμε μόνο
μία παρέα. Ένα δίδυμο. Το συνθέτουν, κατά πώς λένε οι επισκέπτες
της ΕΠΟ, ο Παναγιώτης Δημητρίου και ο Λεωνίδας Θωμαΐδης. Γενικά ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αθηνών
εμπιστεύεται ελάχιστους. Κι έχει
τους λόγους του.
Να, για παράδειγμα, ο Παναής
δεν έχει χωνέψει πώς του την έφερε

ο Νίκος Βακάλης, με τον οποίο τα
έλεγαν τρεις φορές την ημέρα. Οι
δυο τους είχαν μία σχέση σαν κι αυτή ανάμεσα στον ασθενή και την αντιβίωση. Μέχρι που αθετήθηκε η
προγραμματική συμφωνία.
Τι προέβλεπε; Την παρουσία του
Βακάλη για δύο χρόνια στη θέση
του αναπληρωτή προέδρου και την
αντικατάστασή του από τον Δημητρίου, για να υπάρξει μοιρασιά ρόλων και αρμοδιοτήτων. Με το ψηστήρι και του Γραμμένου, ο παράγοντας
από τη Σάμο αθέτησε τη συμφωνία.
Για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας η αναβάθμιση του Δημητρίου
θα αποτελούσε έναν έξτρα πονοκέφαλο, διότι δεν μπορεί να τον κάνει
ζάφτι. Σε αντίθεση με τον Βακάλη,
που τον άγει και τον φέρει ανάλογα
με τα κέφια του. Όχι επειδή είναι ευκολόπιστος ο Νικόλας, αλλά κάτι
μία πρόσληψη, λίγο κάποια ρουσφέ-

τια, ο Βάγγος βρίσκει τον τρόπο.
Σε κάποιες περιπτώσεις με τους
Δημητρίου και Θωμαΐδη συντάσσεται και ο Ψαρρόπουλος. Αλλά όχι με ιδιαίτερη ζέση. Ο Σταύρος, άλλωστε, έχει τα δικά του στη Λέσβο
και πολλές φορές αναγκάζεται να ασχοληθεί και με αυτά τα ζητήματα.
Κάπως έτσι αποφεύγονται οι συγκρούσεις των δύο μπλοκ στην ΕΠΟ όταν εκτοξεύονται πύραυλοι εδάφους-εδάφους από τον Ιβάν και
τον Μελισσάν. Από τη μία τα δύο
μπλοκ έχουν διαιρεθεί, από την άλλη ο Γραμμένος βρήκε τρόπο να
κουμαντάρει κάποιους από τον Νότο, και η ζωή συνεχίζεται.
Α, υπάρχει και ο Λυσάνδρου.
Αλλά ο Μηνάς μοιάζει στην ΕΠΟ με
τον φιδέ που σερβίρουν στους ασθενείς την πρώτη μέρα μετά από
μία χειρουργική επέμβαση. Άνοστος
και άγευστος.
«Περισσότερη ένταση είχαμε με
τον Μπαταγιάννη», λέει συχνά-πυκνά ο Γραμμένος, και δεν έχει άδικο. Ο πρώην πρόεδρος της Σούπερ
Λίγκας έκανε περισσότερο θόρυβο
και ας είχε στο πλευρό του μόνο τον
Τάκη Αγραφιώτη, ο οποίος αποτελεί μία κατηγορία μόνος του.
Ποιος έμεινε; Επί της ουσίας ο
Μάκης Γκαγκάτσης. Αλλά αυτός
λειτουργεί στην ΕΠΟ περισσότερο
ως ρεπόρτερ και λιγότερο ως παράγοντας.
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Του Νίκου Συνοδινού
ολλοί είναι αυτοί
που περίμεναν
το VAR, σαν το
βασικό εργαλείο
ενίσχυσης της αξιοπιστίας του
ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα 14
εκατομμύρια ευρώ που χρέωσε
τους Έλληνες φορολογούμενους ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς,
είχαν εκτιμηθεί ως… επένδυση
για να πέσουν οι τόνοι που γεννά η αδικία, και να μεγαλώσει ένα προϊόν που μέσω της φορολογίας του θα λειτουργούσε ανταποδοτικά στα κρατικά ταμεία.
Μετά τις έξι πρώτες αγωνιστικές,
ωστόσο, οι φωνές για τη διαιτησία
έγιναν πιο δυνατές. Οι διαιτητές σε
πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει αρνητικοί πρωταγωνιστές όχι μόνο για
τις λάθος αποφάσεις που παίρνουν,
αλλά γιατί δείχνουν ανίκανοι στα
μάτια των φιλάθλων, θεωρώντας
προφανώς ότι αν κάνουν λάθος σε
μια καίρια φάση, θα τη διορθώσει
ο VARίστας.
Παράλληλα, η καχυποψία των
φιλάθλων έχει εκτιναχτεί στα ύψη.
Γιατί ένα διαιτητικό λάθος, αν ήταν
οριακό το… κατάπιναν και αυτοί και
οι παίκτες και οι προπονητές και οι
παράγοντες. Ακόμη και αν τα λάθη
γίνονταν μονόπλευρα σε βάρος της
ομάδας τους. Πλέον όμως όταν όλοι ξέρουν πως υπάρχει και δεύτερο
μάτι που διορθώνει τα κακώς κείμενα, αν οι τελικές αποφάσεις είναι και
πάλι λανθασμένες, τότε το συμπέρασμα της προαπόφασης να «εκτελεστεί» η ομάδα τους βγαίνει αβασάνιστα.

Π

Το…
ελληνικό VAR
του Περέιρα και
του Γραμμένου
Δύο φορές ένοχοι για τους φιλάθλους οι διαιτητές μας
που έχουν VAR β΄ διαλογής, χωρίς κόκκινη και μπλε γραμμή
τα οποία στην Ευρώπη δείχνουν στο πιάτο τα οφσάιντ. Μετά
τα όσα έγιναν στη Ριζούπολη, οι διαιτητές κάνουν τον σταυρό
τους για το τι θα συμβεί σε πλέι οφ και πλέι άουτ
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ βρισκόμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Τώρα που από ένα παιχνίδι δεν κρίνεται… σχεδόν τίποτα.
Αναρωτιούνται λοιπόν άπαντες, τι
θα γίνει στα πλέι οφ και τα πλέι άουτ, όταν θα παίζονται κατηγορίες,
τίτλοι και ευρωπαϊκή συμμετοχή. Αν
οι ήδη καραστιγματισμένοι διαιτητές κάνουν κι επιμείνουν στο λάθος
τους.

Ο Περέιρα την ευθύνη
Για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και η μία ΠΑΕ μετά την άλλη βγάζουν ανακοινώσεις εναντίον
των διαιτητών, στις περισσότερες
των περιπτώσεων δικαιολογημένα,
υπάρχει ο μεγάλος υπεύθυνος. Το
ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ο Πε-

ρέιρα έχει βαλθεί να ξεκάνει την ελληνική διαιτησία, να παραμένει και
να παίρνει 20.000 ευρώ τον μήνα,
χρήματα που λείπουν από τις ΕΠΣ
και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο,
και να χτίζει με φιλίες ανά την Ευρώπη την καριέρα του, για την… επόμενη μεταγραφή του.
Το χεράκι τους για την κατάντια
του ελληνικού ποδοσφαίρου και την
ενίσχυση της αξιοπιστίας του έβαλαν Παππάς-Γραμμένος, αλλά τη
μερίδα του λέοντος για τη σημερινή κατάντια έχει ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής.
Πώς φτάσαμε όμως τόσο σύντομα έως εδώ; Δυστυχώς άλλο είναι
το… κανονικό VAR που προσφέρει
σημαντικά στο ποδόσφαιρο ανά τον
κόσμο, και άλλο το VAR που εφαρ-

μόζεται στην Ελλάδα!
Πώς μεταφράζεται αυτή η θέση
που προκαλεί απορίες και σοκάρει
παράλληλα; Όποιος είδε όσα έγιναν
στη Ριζούπολη, το περασμένο Σάββατο, όπου με VAR έγινε το άσπρο
μαύρο και οι διαιτητές αντέστρεψαν
τον νικητή, άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι κάπου υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να
προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες
το VAR.
Ο Παναθηναϊκός φωνάζει δικαιολογημένα. Μπορεί να περνάει μια
μεγάλη περιπέτεια, αλλά είναι τέτοιο το μέγεθός του, που και ο τελευταίος φίλαθλος δεν ανέχεται να
τον διασύρουν με αυτό τον τρόπο.
Δεύτερη φορά, μέσα σε έξι αγωνιστικές, το δίδυμο Σκουλά - Κομί-
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δηλαδή. Ο στρατηγός στέλνει στον
πόλεμο τους στρατιώτες του χωρίς όπλα.
Αρκεί που έχει τα γαλόνια και τρέχει ο μισθός του.
Το πολύ-πολύ, να προχωρήσει σε αντικατάσταση των
θυμάτων!!
Η ΕΠΟ που κίνησε όλη τη διαδικασία και με τυμπανοκρουσίες ο
Βαγγέλης Γραμμένος διαφήμιζε
το VAR, ήταν επιβεβλημένο να έχει
φροντίσει ώστε να υπάρχει η διπλή
γραμμή του οφσάιντ!
νη τού στέρησε βαθμούς. Δύο στην
πρεμιέρα στη Λαμία και τρεις με την
Ξάνθη. Πέντε στο σύνολο. Για τους
βαθμούς αυτούς ο Παναθηναϊκός έχει υποστεί τεράστια αγωνιστική και
οικονομική ζημία.
Οι «πράσινοι» ζήτησαν την καρατόμηση του Σκουλά, ο οποίος ήταν
διαιτητής VAR. Από κοντά και ο Κομίνης. Στα μάτια του κόσμου κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι οι αποφάσεις τους ήταν εσκεμμένες. Κανείς
δεν ισχυρίζεται πως είναι άμοιροι
ευθυνών οι δύο διαιτητές. Είναι δικαιολογημένα όμως τα παράπονα
σε τέτοιον βαθμό;
Το τι συνέβη γνωστό. Κακώς ακυρώθηκε (ως οφσάιντ του Κολοβού) το γκολ του Ζαχίντ στο 29΄,
κακώς μέτρησε (οφσάιντ) το γκολ
της Ξάνθης στο 93΄. Ο Μανώλης
Σκουλάς, που ήταν VARίστας, πήγε στην τύχη και με την πίστη. Ούτε
η μια τον βοήθησε, ούτε η άλλη.
Δύο οριακές περιπτώσεις, δύο λάθη. Γραμμή του οφσάιντ δεν υπάρχει. Και δεν προβλέπεται για φέτος.
Στα οριακά, κάνουν τον σταυρό
τους και, αν το πετύχουν, το πέτυχαν!
Στο πρόσφατο σεμινάριο, οι διαιτητές εξέφρασαν τα παράπονά
τους στην ΚΕΔ. Ο Μέλο Περέιρα
τους το… ξεκόψε εμμέσως, πλην σαφώς. «Είναι άλλο λογισμικό για τη
γραμμή και πρέπει να εκπαιδευτούν
και οι τεχνικοί». Ομολογία ενοχής,

Άλλο η NOVA,
άλλο το VAR
Πολλοί φίλαθλοι βλέπουν τη λευκή
γραμμή που βγάζει η NOVA, βγάζουν άμεσα συμπεράσματα και συνήθως σωστά, αλλά δεν ξέρουν ή
δεν μπορούν να φανταστούν ότι αυτό που δείχνει το συνδρομητικό κανάλι δεν το βλέπει ο VARίστας. Το
ριπλέι με την άσπρη γραμμή. Το συγκεκριμένο ριπλέι προβάλλεται χρονικά μετά την τελική απόφαση των
διαιτητών στην αμφισβητούμενη
φάση. Οπότε ούτε αυτή τη δυνατότητα έχουν οι ρέφερι στο VARroom. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ειπωθεί μεταξύ ΕΠΟ-ΚΕΔ και διαιτητών, το να εμπιστευτούν τη γραμμή
του παρόχου εμπεριέχει ρίσκο, επειδή ίσως να μην έχει μπει σωστά η
γραμμή.
Το κανονικό VAR, αυτό που έχουν όλες οι χώρες, έχει δύο γραμμές. Μια μπλε και μια κόκκινη. Η μια
δείχνει τη θέση του επιτιθέμενου, η
άλλη του αμυνόμενου. Όποια είναι
μπροστά «βγάζει» και την απόφαση.
Επίσης, η γραμμή της NOVA είναι
στο χορτάρι. Οι γραμμές του VAR
πιάνουν το τελευταίο σημείο του
σώματος του κάθε ποδοσφαιριστή.
Είτε είναι το πόδι, είτε ο ώμος, είτε
το
κεφάλι.
Οι
διαιτητές
στο VAR δεν έχουν ούτε NOVA, δεν
έχουν μπλε και κόκκινη γραμμή, οπότε αποφασίζουν με την… παλάμη
τους προφανώς.

Έκανε τον…
Κινέζο
Διαβάζοντας το πρωτόκολλο του IFAB για το
VAR και το πρωτόκολλο
σε… ελεύθερη μετάφραση της ΕΠΟ, βγαίνουν
σημαντικά συμπεράσματα. Όποιος έχει διαβάσει
μόνο το ελληνικό, έχει…
θέμα. Για factual αποφάσεις δεν είναι απαραίτητο το on filed review, αλλά δεν είναι και απαγορευτικό. Αν πρόκειται
για μια απόφαση που θα
«σβήσει» κάποια ένταση,
ή πρόκειται για φάση
στο τέλος του αγώνα
που κρίνει το αποτέλεσμα, όπως το γκολ της
Ξάνθης στη Ριζούπολη, ο
διαιτητής φυσικά και έχει το δικαίωμα να τη δει
στο μόνιτορ. Ο Κομίνης
έκανε τον… Κινέζο. Γιατί
χωρίς γραμμή τι να πάει
να δει Άφησε τον Σκουλά να αποφασίσει. Για
να φάει το ανάθεμα.
Αυτή τη διαιτησία θέλει
ο Περέιρα κι έτσι εκπαίδευσε τους διαιτητές
μας...
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ο VAR έχει καταντήσει κωμωδία κι ο Περέιρα
είναι αραχτός
και πίνει καφεδιά. Τσιμέντο
να γίνει που δεν έχουνε
γραμμή οφ σάιντ οι VARistes
κι αποφασίσουνε με το μάτι.
Καλά κάνει, σου λέω εγώ, ο Μέλο, που είναι τίγκα στο μέλι. Μιλάμε πολύ σοβαρά τώρα. Ο
Πορτογάλος είναι ο καλύτερος
του χωριού.
Ο καλύτερος οικονομικός μετανάστης. Βρήκε τον μήνα που τρέφει
τους υπόλοιπους. Γιατί να κάτσει να
στενοχωρηθεί, δηλαδή, το παλικάρι; Επειδή ο Ευαγγέλου έχει πάρει
με 108 τον ΠΑΟΚ; Στα παπόρια του.
Να σ’ το κάνω πενηνταράκια, δεκάσεντσα. Ο Περέιρα δεν είναι κανένας τυχαίος. Για να φτάσεις να είσαι top class διαιτητής, πάει να πει,
δεν τρέχει αίμα στις φλέβες σου.
Σαλέπι μπορεί να τρέχει, καλώδια
μπορεί να έχεις, αίμα αποκλείεται!
Το ξέρει το έργο ο Μέλο πώς παίζεται στην Ευρώπη. Και οι FIFAUEFAτζήδες τον βάζουν στην Ελλάδα, πασάς στα Γιάννενα ο Μέλο.
Έρχεται ο Μέλο τον Ιούλιο του
’17 και βλέπει ένα απέραντο μπουρδέλο. Τον Αλέξη να λέει ότι θα καταργήσει τα μνημόνια μ’ έναν νόμο,
Βαρουφάκηδες, Κατρούγκαλοι,
Ζουράριδες, Καμμένοι, Τασίες
και τα ρέστα.
Μάλιστα. Φόρα, ρε μάστορα, τα
παπούτσια του Μέλο. Τι να σκεφτεί
δηλαδή, όταν μπήκε στο μπουρδέλο; Ότι ήρθα να κάνω δουλειά, να
φτιάξω την ελληνική διαιτησία;
Πλάκα κάνουμε τώρα;
Πάει για ενημέρωση και του λένε
στην ΕΠΟ, κάτι μουτράκλες, ότι, κοίτα, τη διοίκηση την έβγαλε ο Σαββίδης με 3,5 μιλιόνια. Οι διαιτητές
μπαίνουν στους πίνακες επειδή τους
πλασάρει ο πρόεδρος των ΕΠΣ για
να ψηφίσουν Γραμμένο.
Ο Ιβάν έχει κάνει κολεγιά με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τι να κάτσει να
κάνει, δηλαδή, ο Περέιρα; Ν’ ασχοληθεί με τη διαιτησία; Την τσάπα θα
πάρει να βαράει τσαπιές στον κήπο
όλη μέρα και να μη σηκώνει τα τηλέφωνα. Περνάει ο καιρός και βγαίνουν άλλες ΣΥΡΙΖΟμαγκιές. Με
Τουλουπάκη, με τον «Ρασπούτιν»,
τη Novartis. Μια χαρά, σου λέει ο
Μέλο, την έχω στην Ελλάδα.
Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει,
παντελονιάζω ξεκούραστα 22.500
ευρώ. Ούτε ο Προκόπης, ούτε ο
Μητσοτάκης παίρνουν τόσα. Κορόιδο είμαι ν’ ασχοληθώ; Βάλ’ τα
στην απομέσα κι από ’δώ πήγαν κι
άλλοι.

Τ

Ήξερε για
την απάτη
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο Μέλο
Περέιρα κοζάρισε πώς
πάει το έργο στην Ελλάδα, τσεπώνει και σκαλίζει τον κήπο του από τα
ζιζάνια.
Και βγαίνει ο Κουκουλάκης και λέει το φοβερό.
Ότι δεν υπάρχει η γραμμή του οφ σάιντ στο
VAR. Τη βλέπουνε οι τηλεθεατές και δεν τη βλέπουν οι VARistes. Κι άπαξ δεν τη βλέπουνε, κόβουνε με το μάτι και το
φρύδι αν υπάρχει οφ
σάιντ. Γίνεται αυτό το
πράγμα, ρε; Γίνεται.
Ο Περέιρα όφειλε να καθυστερήσει να βάλει το
VAR. Για τον Γραμμένο
δεν έχω κουβέντα. Ο Μέλο έπρεπε να πάρει απόφαση. Πίεζε ο Βασιλειάδης, δεν βαριέσαι, σου
λέει ο Μέλο. Το έβαλε το
VAR.
Τεράστια επιτυχία του
ΣΥΡΙΖΑ, σου έλεγε ο Βασιλειάδης, κι άρα, έπρεπε να τον ψηφίσει ο λαός κι αυτόν και τον Αλέξη που το έκανε πράξη.
Και για να έχουμε και το
καλό ερώτημα: Γιατί ο
Περέιρα ή ο Γραμμένος ή
αυτοί οι Φουσεκάδες
δεν είπανε την αλήθεια
ότι δεν υπάρχει η γραμμή του οφ σάιντ στο μόνιτορ; Η απάντηση στην
απέναντι σελίδα.

Σε ρόλο…
«Ρασπούτιν»
ο Μέλο Περέιρα
Της Πουλχερίας το μαγκάλι γίνεται με τη διαιτησία και το VAR,
αλλά πέρα βρέχει για τον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή, που είναι
ο καλύτερος οικονομικός μετανάστης των 22.500 ευρώ και
το μόνο που κάνει είναι να «μαγειρεύει» τους ορισμούς για
να είναι όλοι δυσαρεστημένοι, πλην του ΠΑΟΚ, μέχρι να έρθει
το καλοκαίρι να γυρίσει στην πατρίδα του
Έχω λάθος; Μια χαρά ζωή και
κότα την περνάει ο Περέιρα στην
Ελλάδα. Και τα ταξιδάκια του στη
Θεσσαλονίκη τα κάνει και βλέπει κόσμο, και μαθαίνει την ελληνική
κουλτούρα, την ελληνική κουζίνα, τη
σεξουαλική απελευθέρωση. Άνδρας
είναι στο φινάλε. Υλικό ψάχνει για
να γράψει κάνα βιβλίο ότι το καλοκαίρι την κάνει από την Ελλάδα.
Νόμος της ζωής είναι αυτός στην
Ελλάδα. Νόμος και φιλοσοφία μαζί.
Μια φορά σου ’ρχεται η τύχη. Δεύ-

τερη, δεν έχει. Την άρπαξες την
πρώτη φορά, κονόμησες. Θα έχεις
να τρώνε και τα τρισέγγονα.
Έτσι είναι. Είσαι τίποτα μυγιάγγιχτος και λες ότι είσαι καθαρός και
δεν τα παίρνω; Πέταξε το πουλάκι.
Θα πεθάνεις στην ψάθα. Μην πας
μακριά, ρε.
Δούλεψε να ζεις και κλέψε να
’χεις, σου λέει ο Έλληνας. Βαθιά φιλοσοφία είναι αυτή. Έτσι και την άκουγε κανένας Σωκράτης ο αρχαίος, ένα κιλό κώνειο θα το έπινε μο-

νάχος του. Κανένας δεν θα τον υποχρέωνε. Από την πρώτη στιγμή το
κοζάρισε ο έργο ο Μέλο ότι εδώ
δεν υπάρχει γιατρειά. Είναι ιστορία
της πλάκας η Ελλάδα. Άπαξ και οι
πρόσφυγες έρχονται για διακοπές
ό,τι ώρα θέλουνε και δεν τρέχει κάστανο, κι οι μισοί Έλληνες το παίζουνε καλοί και θέλουν να πεθάνουν οι κακοί που δεν τους θέλουνε,
τι τα θες, τι τα γυρεύεις, μάστορα.
Να φοβάσαι αυτόν που το παίζει καλός. Άπαξ ο άλλος σου λέει ότι είμαι καλός και ψόφο στους κακούς,
αντίο, Ευάγγελε.
Έτσι είναι. Άπαξ και βγαίνουν οι
στατιστικές ότι το 2050 οι Έλληνες
θα είναι 2,5 εκατομμύρια στην Ελλάδα και οι ξένοι καμιά δεκαριά, κι
οι προοδευτικοί το παίζουνε πολυπολιτισμικοί και άλλες τέτοιες παπαριές, τι να κάτσει ν’ ασχοληθεί ο
Μέλο, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα;
Σου λέει, αυτοί δεν μπορούν να
σκεφτούν πέρα από τη μύτη τους
και θα μ’ ενδιαφέρει εμένα, αν δεν
μέτρησε κανονικό γκολ του Παναθηναϊκού με την Ξάνθη;
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Κι εγώ ρωτάω τώρα. Της Πουλχερίας το μαγκάλι γίνεται κάθε Κυριακή με το VAR. Από ’δώ το Σαββιδοτεχνείο, απ’ εκεί οι υπόλοιποι.
Με Τάσο Κάκο και Τάσο Μητρόπουλο παίζουν οι Σαββιδοτέχνες. Περιμένουνε και τον Μαρινάκη, τώρα που πήρε την άδεια στο
One, ν’ αρχίσει κι αυτός τα ίδια.
Κι αν αύριο οι ξένοι οι μετανάστες γίνουν περισσότεροι και με δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίσουν να φοράνε μπούργκες οι γυναίκες, τι θα γίνει; Θα του πούμε ότι
εδώ είναι Ευρώπη; Και στο ανατολικό Λονδίνο γιατί δεν τους λένε;
Δημοκρατία. Έτσι γίνεται στη δημοκρατία. Ό,τι πούνε οι πολλοί. Στην
αραπιά μπορεί να κυκλοφορήσει γυναίκα από τη Δύση έτσι και δεν έχει
μπούργκα; Όχι βέβαια. Μην το τραβήξουμε άλλο. Η υπουργός της Ελλάδας, Έλενα Κουντουρά, τη φόρεσε κανονικά όταν πήγε στη Σαουδική Αραβία.
Ποιος να τα σκεφτεί αυτά, ρε. Εδώ κρατάνε σημειώσεις μην τυχόν
κι ο διαιτητής δώσει κανένα ανάποδο φάουλ. Για να σκεφτείς τέτοια

πράγματα, πρέπει να έχεις ανοικτό
μυαλό, ρε. Άπαξ και βλέπεις Μουτσινάδες και Μπεκατώρες στην
τηλεόραση, πιάσε το αυγό και ξούρισ’ το.
Ξεφύγαμε, όμως. Για τον Μέλο
με το τίγκα μέλι λέγαμε. Κάθεται στο
γραφείο του και ορίζει τους διαιτητές. Μάλιστα. Αυτή είναι η δουλειά
του. Κι ας γίνεται της αλεπούς ο θάνατος δίπλα του, από διαμαρτυρίες
κι ανακοινώσεις.
Χαμπάρι δεν παίρνει. Και σου λέει ο άλλος ότι ο Μέλο είναι ένας
«Ρασπούτιν» του ποδοσφαίρου με
τους διαιτητές. Μάγειρας, δηλαδή.
Καμία σχέση, λέω εγώ. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Μέλο. Καθαρός
είναι. Καθαρός και αραχτός. Το έξω
μετράει όμως. Άπαξ κι ο κόσμος τον
θεωρεί «Ρασπούτιν», δεν κάνει τίποτα να το αλλάξει.
Να σου δώσω την είδηση. Ο Περέιρα τελειώνει το καλοκαίρι. Ο
Θόδωρος τον καθαρίζει σαν αυγό.
Κι ο Γραμμένος τελειώνει και κράτα στον σκληρό δίσκο αυτό που σου
γράφω.
Ό,τι έφαγε, έφαγε ο Μέλο. Πάει

κι ο Γραμμένος που κάνα τρίμηνο
τώρα τσεπώνει κι αυτός το πεντοχίλιαρο τον μήνα. Στόμα έχει και μιλιά
δεν έχει, αλλά η γενική συνέλευση
αποφάσισε να τον κάνει εκτελεστικό
πρόεδρο, για να τσεπώνει κι αυτός.
Σκάβει όλη τη μέρα ο πρόεδρος και
πρέπει να πληρώνεται.
Και μην πει κανένα κορόιδο πώς
θα γίνει να τον φάνε τον Γραμμένο
το καλοκαίρι. Πρώτον και κύριον,
θέλει να φύγει ο ίδιος. Δεν το αντέχει αυτό ο Βαγγέλης. Όπως σ’ το
λέω. Ο Βαγγέλης είναι για καμιά
παρεούλα με καλό κρασί και μεζέ,
φούμα τσιγαράκι και ανάλυση του
κοινωνικού γίγνεσθαι, μέσα από τη
νομικίστικη προοπτική. Τι μπάλες και
παπαριές. Να φοβάται κάθε φορά
που βαράει το κινητό, μήπως είναι ο
Σαββίδης και του αρχίσει στα κοσμητικά;
Κι όχι ότι θα γίνουνε σίγουρα τίποτα εκλογές το καλοκαίρι. Κράτα
μια πισινή. Εξομάλυνση μπορεί να
γίνει. Ψάχνουνε στου Αυγενάκη να
βρουν ένα πρόσωπο κοινά αποδεκτό, σου λέει. Να το σερβίρουνε
στον Θόδωρο και να συνεχίσει η

δουλειά. Μάλιστα. Και τι θα πει αποδεκτό, ρε, πλάκα
κάνουμε τώρα; Να σου
δώσω ένα παράδειγμα.
Ποιον θεωρείς, ρε, μάγκα, υπεράνω πάσης υποψίας; Να μη σ’ το πάω στο πολιτικό. Ο Νανόπουλος, σου
λέω εγώ. Με NASA, CERN και τα
ρέστα. Μάλιστα.
Άντε και σου λέω εγώ, ότι δεχότανε ο Νανόπουλος. Δεν θα έμενε
παραπάνω από 40 μέρες στην ΕΠΟ.
Και πολλές είπα. Στον μήνα απάνω
θα τον είχανε καταπιεί. Δεν θα ήξερε από πού να λακίσει.
Έτσι είναι. Εδώ μιλάμε ότι ο Νανόπουλος είναι το πιο μεγάλο μυαλό στην Ευρώπη ολόκληρη. Μέσα
σε όλες τις ανακαλύψεις είναι. Βαρυόνια, κουάρκ, κβαντική χρωματοδυναμική και τα ρέστα.
Άντε να του πεις του Νανόπουλου, βάλε την υπογραφή σου εδώ,
να πουλήσουμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου. Πάει φυλακή ο Νανόπουλος, χωρίς να το
καταλάβει. Ή, έλα να φτιάξουμε, κύριε Νανόπουλε, την κάρτα υγείας
του ποδοσφαιριστή. Την τύχη του
Γκαγκάτση θα έχει.
Άλλο θέλω να σου πω. Άπαξ κι ο
Αυγενάκης ψάχνει για νέο πρόεδρο, ψώνισε από σβέρκο έτσι και
την πέσει σε τίποτα Νανόπουλους,
που δεν το ξέρουνε το έργο.
Ο Γκαγκάτσης κάνει, που λέει ο
λόγος, ο Κούγιας κάνει, που ξαναλέει ο λόγος, ο Νανόπουλος δεν
κάνει. Μεγάλη υπόθεση να το ξέρεις
το έργο, μάστορα.
Και μαζί με τον Μέλο και τον
Βάγγο, μας τελειώνει κι αυτό το
παλικάρι ο σινιέ ασορτί γραβάτα κάλτσα - ζώνη, Πετρ Φούσεκ. Έγραψε ιστορία κι αυτός στην Ελλάδα. Ακόμα ένας Περέιρα ήταν ο
Φούσεκ. Μη μου τους κύκλους τάραττε. Το παραδάκι να πέφτει και
ό,τι βρέξει ας κατεβάσει ο κύριος.
Ζήτησε, λέει, να τον δει ο Αλαφούζος τον Πετράν και του είπε ότι έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις
στην Ελβετία. Έτσι είναι ο Φούσεκ,
έρχεται σαν τον Φαντομά, βάζει υπογραφή ότι ήρθε για να πάρει το
μεροκάματο και την κάνει με το επόμενο αερόπλανο.
Γι’ αυτό κι ο Αλαφούζος ζήτησε
να δει τον Χούμπελ. Επειδή ο
Φούσεκ είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις. Κι άμα δεν είχε, δηλαδή, θα
τον δεχότανε; Με την καμία.
Αφού ξέρει ότι μπορεί να την κάνει από την Ελλάδα και χωρίς να έρθει το καλοκαιράκι, να κάτσει να του
λέει ο Αλαφούζος ότι τον έσφαξαν
οι Σκουλάδες στη Ριζούπολη; Άλλη σκοτούρα στο κεφάλι του δεν είχε ο σινιέτος Πετράν, να κάτσει να
ακούει τον Αλαφούζο…

Γραμμένο
τον Περέιρα
οι διαιτητές
Και για να τελειώνουμε
με τον Περέιρα. Όποιος
έχει παρτίδες με κάποιον
διαιτητή, καταλαβαίνει
πώς το παίζει το έργο ο
Πορτογάλος.
Να ξεκινήσουμε από τα
βασικά. Οι διαιτητές δεν
πληρώνονται. Λες και
δουλεύουνε σε καμία
βιοτεχνία με ενδύματα
και δεν πάνε καλά οι πωλήσεις.
Βάρεσε το χέρι στο τραπέζι ο Μέλο; Ποτέ, σου
λέω εγώ. Και πέρυσι τέτοιον καιρό, πάλι δεν
πληρωνόντουσαν οι διαιτητές. Γιατί σ’ το λέω
αυτό; Διότι οι διαιτητές
γραμμένο τον έχουνε
τον Περέιρα. Δεν τον υπολογίζουνε.
Σου λένε, ακούω τα μπινελίκια της ζωής μου και
ο Μέλο δεν φροντίζει να
πληρώνομαι. Γι’ αυτό και
οι διαιτητές δεν τον υπολογίζουνε. Όπως το ακούς. Λεφτά δεν παίρνουνε, μπινελίκια ακούνε, γραμμή οφ σάιντ δεν
υπάρχει στο VAR, γιατί ν’
ασχοληθούνε με τον
Πορτογάλο;
Μπορεί και να τους συμφέρει κιόλας που ούτε ο
Πορτογάλος ασχολείται
μαζί τους, ούτε αυτοί με
τον Πορτογάλο. Καταλαβαινόμαστε, νομίζω.
Δεν αντέδρασε ο Μέλο,
δεν αντέδρασαν οι
VAΡistes για τη γραμμή.
Οπότε, μην την ψάχνεις
τη δουλειά, μάστορα.
Μέχρι τέλους, έτσι θα
πάει το πράγμα. Και ποιον βολεύει να πάει έτσι
στο άκυρο; Θα ρωτήσουμε το Σαββιδοτεχνείο να
μας πει, που στηρίζει τον
Περέιρα. Χαίρετε.
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Επαγγελματική
νίκη του
Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός πέτυχε
«επαγγελματική» νίκη
με τον Άρη. Έτσι έγραψε
το Σαββιδοτεχνείο. Και
τι σημαίνει
επαγγελματική; Άπαξ
και μιλάμε για κανένα
Champions League, μια
χαρά είναι η
επαγγελματική.
Άπαξ και μιλάμε για το
ελληνικό ποδόσφαιρο,
αλλού πάει το
επαγγελματική. Στην
πίσω πόρτα
νταβαντούρι. Εκεί πάει.
Κι άπαξ και μοστράρεις
και τη φωτογραφία στα
αποδυτήρια του
Καρυπίδη με τον Σάββα,
πού να πάει ο νους,
δηλαδή; Στον Κριστιάνο
Ρονάλντο και τον Μέσι;
Στο πονηρό θα πάει.
Όταν κάθε μέρα το
Σαββιδοτεχνείο γράφει
ότι ο Άρης είναι στα έξω
του Ολυμπιακού, εκεί θα
πάει. Κι ο ΠΑΟΚ
επαγγελματική νίκη
έκανε με τον Αστέρα,
είπε ένας
Σαββιδοτέχνης. Εδώ
αλλάζει το πράγμα,
όμως. Δεν έχουν καμία
σχέση ο Αστέρας με τον
ΠΑΟΚ. Δεν είναι φιλικά
σωματεία.
Και στο φινάλε, γιατί ο
Σαββίδης άφησε τον
Καρυπίδη να πέσει στην
αγκαλιά του Μαρινάκη
και δεν τον έπαιρνε
αυτός; Δέκα λεπτά
δρόμος με τα ποδάρια
είναι το Χαριλάου από
την Τούμπα.

Επειδή δεύτερο γάμο με την ίδια γυναίκα έκανε μόνο ο Ρίτσαρντ Μπάρτον
με τη Λιζ Τέιλορ, ο Μελισσανίδης «έγραψε» κανονικά τον Σαββίδη, που
ήθελε να ξαναστήσουν κι άλλο «μαγαζί εξυγίανσης» υπό τον φόβο του
Μαρινάκη. Τζάμπα και τα ψητά σε ταβέρνα της ανατολικής Θεσσαλονίκης
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
αλώς τον Ιβάν. Μέγας
διπλωμάτης είναι ο Ιβάν. Δεν τελείωσε κανένα Χάρβαρντ, στη Σοβιετική Ένωση σπούδασε, έγινε
και ολιγάρχης στα καπνά.
Το ’χει το ιντραγκαδόρικο. Με την
ίντριγκα η Σοβιετική Ένωση έζησε
παραπάνω από 70 χρόνια με τον
κομμουνισμό. Σούξου-μούξου μανταλάκια ήταν η ζωή. Ο πατέρας
κάρφωνε τον γιο στην ασφάλεια, ο
γιος τη μάνα του και την αδελφή
του, και η άλλη αδελφή ολόκληρη
την οικογένεια. Αλλιώς, σ’ έτρωγε η
μαρμάγκα.
Έτσι μεγάλωσε ο Ιβάν και μπήκε
στα κόλπα. Πάμε παρακάτω. Να σ’
το εξηγήσω. Επειδή εδώ στην «Α»
δεν παίζουμε με τις ειδήσεις, γράψαμε το προπερασμένο Σάββατο ότι άνθρωποι του ΠΑΟΚ (όχι ο Αχιλλέας Μαυρομάτης) ήρθαν σε επαφή με αντίστοιχους της ΑΕΚ για το
ενδεχόμενο νέας συμμαχίας, με στόχο τον Μαρινάκη.
Στην ΑΕΚ, έτρεμαν ακόμα και να
το μεταφέρουν στον Μελισσανίδη
ότι έγινε τέτοια κρούση, καθ’ ότι ο
«Τίγρης» έδωσε τη φιλία του στον
Σαββίδη, αλλά ο Ιβάν τού την έφε-

Κ

Έδωσε το χέρι
στον Ιβάν ο «Τίγρης»
(και μετά έψαχνε τη βέρα…)
ρε με τον τελικό Κυπέλλου στον Βόλο, με το γκολ οφ σάιντ που δεν υπέδειξε ο Καλφόγλου.
Και τώρα, ο Ιβάν έβαλε τους ανθρώπους του, όχι τον Αχιλλέα τον
Μαυρομάτη, το ξαναλέω, για κάνει το κονέ. Δεν μπορεί μονάχος του
ο Ιβάν να τα βγάλει πέρα. Θέλει κάποιον δίπλα του να βοηθήσει, και
μετά τον λόγο έχει ο Καλφόγλου.
Αυτά είναι κόλπα ζόρικα από τη Σοβιετική Ένωση. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονταν πώς να ρίξει ο ένας τον
άλλονα.
Γράφει, λοιπόν, ο Σταύρακας ο
Κόλκας, ότι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη συνέφαγαν άνθρωποι της
ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ήταν

κι ο Αχιλλέας
ο Μαυρομάτης; Δεν νομίζω. Συνέφαγαν. Που πάει
να πει δηλαδή,
ότι ψήνεται η
δουλειά σιγάσιγά. Έγκυρος
είναι ο Σταύρος. Ενημερώνει μόνο με αλήθειες
τον λαό του ΠΑΟΚ.
Κι άπαξ γράφει ο Κόλκας, είναι
σαν ν’ ακούς τον Σαββίδη, γνωστά
πράγματα είναι αυτά, μην τα ξαναλέμε. Και πριν το γράψει αυτό, έχει
κι ένα δακρύβρεχτο, τίγκα στο κλάμα κείμενο, ότι η ΑΕΚ κι ο Παναθη-

ναϊκός, όπως κι ο ΠΑΟΚ φυσικά, είναι τα θύματα του Ολυμπιακού, άρα πρέπει να σμίξουν, γιατί ο Μαρινάκης είναι πρωθυπουργός και άλλες τέτοιες παπαριές.
Ψάχνει για κορόιδα ο Σαββίδης.
Αυτό σου λέω εγώ. Κι ο Μελισσανίδης δεν γεννήθηκε ούτε στο Νέο
Ψυχικό με τις βιλάρες, ούτε στο
Τσέλσι του Λονδίνου με τα ωραία
μπεργκεράδικα. Στη Νίκαια μεγάλωσε.
Έδωσε τα χέρια με τον Ιβάν και
μετά έψαχνε πού πήγε η βέρα του.
Μπεσαλίδικα πράγματα από τον Ιβάν. Για να το κλείσω. Ο Βαρουφάκης έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει πρωθυπουργός, πα-
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ρά ο Μελισσανίδης να ξανακάνει
κολεγιά με τον Ιβάν.
Κι αφού φάγανε κανένα γκουρμεδάδικο αρνί α-λά κρεμ και τα ρέστα στην ανατολική Θεσσαλονίκη,
μετά έβγαλε ανακοίνωση ο Δουξ
της Τούμπας. Ιδεολογικός ινστρούχτορας του ΠΑΟΚ, ο Λεβρέντι
Μπέρια, Λευτεράκης Δούκας. Και
λέει ότι, εκτός από τον Παπαθεοδώρου του sdna, ο Αυγενάκης
πρέπει να καλέσει και τον Μελισσανίδη και τον Σάββα για παρόμοιες δηλώσεις. Μάλιστα.
Τι σημαίνει
αυτό, δηλαδή;
Ότι τζάμπα πήγε το γκουρμέ
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στο τέλος
πρέπει να πλερώσανε ρεφενέ. Να μην κέρασαν,
δηλαδή, οι ΠΑΟΚτσήδες. Κι απαντάει ο Δημάτος στον Δούκα, τελείωσε το συνοικέσιο. Δεύτερη φορά παντρειά με την ίδια γυναίκα, μόνο ο Ρίτσαρντ
Μπάρτον με
τη Λιζ Τέιλορ.
Σ’ το ξανάπα. Δεν είναι
κανένας χτεσινός ο Μελισσανίδης να
πάει να μπλέξει με τον
Σαββίδη για δεύτερη φορά. Πήγε
στον Πατούλη ο «Τίγρης», σαν στο
σπίτι σου, Δημήτρη, του
ξηγήθηκε ο
περιφερειάρχης. Το γράψανε οι εφημερίδες, δηλαδή, δεν το λέω
εγώ αυτό. Για
την Αγιά Σοφιά πήγε εκεί ο «Τίγρης» και τη
βρήκε την άκρη με τον Πατούλη.
Και υπογειοποίηση και πεζοδρόμια
θα φτιάξει η περιφέρεια και τα 20

μιλιόνια θα πέσουνε.
Τον έχεις
για κανέναν
της πλάκας
τον Δημητράκη να πάει να
κάνει κολεγιές
με τον Ιβάν;
Έχει κανέναν λόγο να πάει κόντρα
στην κυβέρνηση που του δίνει μιλιόνια; Γι’ αυτό και τον παράτησε τον Ιβάν στα σκαλιά της εκκλησίας.
Πλάκα έκανε στον Ιβάν ο Μελισσανίδης. Από τη μία πήγε στον Πατούλη, κι από την άλλη έστειλε ταξιδάκι στη Θεσσαλονίκη τίποτα υπαλλήλους για να φάνε με τους ΠΑΟΚτσήδες στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπως γράφει ο μέγας Κόλκας.
Έτσι είναι, Ιβάν. Μάχαιραν έδωσες, μάχαιραν θα λάβεις. Και πριν
λαλήσει ο κόκορας, ο Αυγενάκης
στέλνει ραβασάκι στο sdna και το
OPEN γι’ αυτά που είπε ο Παπαθεοδώρου σ’ αυτό το «Total
Football» την Κυριακή, ότι μερικοί
διαιτητές χρειάζονται bullying. Από
κοντά και το
ΕΣΡ.
Μάλιστα. Κι
εγώ δεν σου
λέω καλώς ή
κακώς ο Αυγενάκης έστειλε το ραβασάκι. Ας ρωτήσουνε τον
Κοντονή εκεί στο sdna που έβγαζε
νόμους ότι θα ρίχνει ο ίδιος πρόστιμα στα ΜΜΕ, με το πρόσχημα ότι
προάγουν τη βία.
Τότε ο Κοντονής, βέβαια, ήτανε
καλός. Ήταν της εξυγίανσης. Τότε
δεν μιλάγανε
οι Σαββιδοτέχνες. Κι ήρθε ο
Αυγενάκης
και σου λέει,
περάστε για
καφέ. Έτσι είναι αυτά τα
πράγματα.

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ο
Λευτέρης ξέχασε να βάλει στο έγγραφο και τον Αλέξη της ΑΕΛ, που
στις δέκα λέξεις που θα βγάλει, οι…
εννέα είναι για «στημένα», χωρίς
ποτέ οι δικαστές –και μάλιστα τακτικοί– να τον φωνάξουν για έναν καφέ. Ας πάμε παρακάτω.
Σ’ το ξανάπα. Πόλεμος γίνεται
κανονικός σήμερα στην Ελλάδα.
Τον πόλεμο πρέπει να ξέρεις να τον
παίζεις, όμως. Άπαξ και νομίζεις ότι
είναι νεροπίστολο, χαιρέτα μας τον
πλάτανο.
Πάει ο Κόλκας και γράφει ότι οι
βουλευτές της ΝΔ θα κοιτάνε πίσω
τους όταν κυκλοφοράνε στη Θεσσαλονίκη. Μη τυχόν και τους την πέσει κανένα ΠΑΟΚι. Έτσι του ’ρθε του
Σταύρακα, έτσι έγραψε. Σάμπως
θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν;
Και ρωτάω τώρα εγώ. Αυτό δεν
είναι πρόσκληση βίας; Άλλο θέλω
να σου πω. Ούτε ο Παπαθεοδώρου, ούτε ο
Κόλκας είναι
το θέμα. Ο Ιβάν είναι. Αυτός άνοιξε κόντρα με την
κυβέρνηση,
κανένας Κόλκας και κανένας Παπαθεοδώρου. Είπε ότι ο Τσίπρας είναι
ο Πούτιν της Ελλάδας και άλλες τέτοιες παπαριές. Κι ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κυβερνήσει ποτέ την Ελλάδα. Μέσα έπεσε και στα δυο.
Ο μεν Τσίπρας πρόδωσε τη Μακεδονία, που δεν ήθελε ο Πούτιν,
και ο Μητσοτάκης κυβερνάει. Και
τι κάνεις εσύ, ο Ιβάν; Παίζεις Τσίπρα. Με γεια σου, με χαρά σου. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας ό,τι
γουστάρει κάνει, θα σου πει ο άλλος. Παπαριές, σου λέω εγώ. Οι
φραγκάτοι δεν ξέρουν από δημοκρατίες. Η εξουσία είναι το ζητούμενο, καμία δημοκρατία.
Είσαι με τον Τσίπρα φανερά.
Βγαίνει ο Μητσοτάκης. Ο φραγκάτος ψάχνει να βρει κανένα μονοπατάκι. Καμία εξουσία δεν είπε ποτέ ό-

χι στο χρήμα. Κι αντί ο Ιβάν να το παίξει το παιχνίδι όπως όλοι οι φραγκάτοι, κάνει
τουμπέκες χοντροκομμένες, όταν γράφουν στο Σαββιδοτεχνείο ότι πρωθυπουργός
της χώρας είναι ο Μαρινάκης.
Και βάρ’ του - δώσ’ του ότι ο Αυγενάκης παίζει το παιχνίδι του
Μαρινάκη.
Να σ’ το πάω στο πιο πέρα, Ιβάν.
Στο οικονομικό-φιλοσοφικό. Την
πυραμίδα του Μάνσλο την έχεις ακουστά. Αβραάμ Χάρολντ Μάνσλο. Ψυχολόγος ο κύριος. Για την
ιεράρχηση των αναγκών μιλάει ο Αβραάμ. Χοντρικά να σ’ το πω.
Στο κάτω μέρος της πυραμίδας
κοιτάς πώς να τη βγάλεις από λεφτά. Μετά, την ασφάλειά σου. Μετά, την κοινωνική αποδοχή και για
τα φράγκα που απέκτησες. Μετά, η
αυτοεκτίμηση. Και μετά, η αυτοολοκλήρωση. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το
τελευταίο, Ιβάν; Αγορά εξουσίας.
Στην κορυφή της πυραμίδας, ο Ιβάν παίρνει κάτω από τη βάση. Όταν λέμε για αγορά εξουσίας, δεν
εννοούμε ούτε τον Τσίπρα, ούτε
τον Πολάκη, ούτε τον Φάμελλο
και τη Νοτοπούλου, που έφτιαξαν
τη νέα Τούμπα στο μιλητό. Για την
κάθε εξουσία, μιλάμε, ταβάριτς.
Το κράτος είναι αήττητο, πάει και
τελείωσε. Κανένας δεν κέρδισε όταν τα έβαλε με το κράτος. Δεν το
ξέρει αυτό το πράγμα ο Ιβάν. Νομίζει ότι είναι ακόμα στη Σοβιετική Ένωση που δεν άλλαζαν οι κυβερνήσεις.
Να σ’ το πάω και πιο πέρα. Ένας
φραγκάτος σκέφτεται και το χειρότερο σενάριο, όχι μόνο το καλό. Και
τι θα γινότανε, δηλαδή, αν έβγαινε
ο Μητσοτάκης. Τα κουμάντα του
έπρεπε να κάνει ο Ιβάν.
Δεν τα έκανε. Και με τον Μαρινάκη τα χέρια είχανε δώσει στο
Sofitel, τέλος Αυγούστου του ’18,
πέρασαν βέρες και στο καπάκι ο
Βαγγέλης έψαχνε να βρει τη βέρα
του κι αυτός. Νόμιζε ο Ιβάν ότι είναι ο Μπερλουσκόνι της Μακεδονίας. Και τον πούλησε τον Μαρινάκη, όπως πούλησε και τον Μελισσανίδη.
Για να το παίξει φάτσα μόστρα
στους ΠΑΟΚτσήδες, ότι και καλά, είναι ανίκητος. Σούπερμαν. Ότι τον
παρακαλάνε όλοι. Και τώρα παρακαλάει τον Μελισσανίδη να ξαναφτιάξουνε μαγαζί. Από τη μία γράφανε οι Σαββιδοτέχνες ότι ο Μελισανίδης τα βρήκε με τον Μαρινάκη, συμμάχησε μαζί τους κι ο Αλαφούζος με τον Καρυπίδη, κι από
την άλλη έστελνε παραγγελίες για
κοκορέτσι στην ανατολική Θεσσαλονίκη για να φάνε οι ΑΕΚτζήδες.
Χαίρετε.

Τον
instaGiorgis
τι τον νοιάζει
για το sdna;
Για τον instaGiorgis τα
έχω γράψει εκατό
φορές. Το παλικάρι
είναι μια ομάδα μόνος
του. Αήττητος. Μόλις ο
Αυγενάκης κάλεσε τον
Παπαθεοδώρου,
ανέλαβε δράση ο μικρός
Γιωργάκης. Πόσταρε στο
instagram ένα
αυτοκίνητο polo κι από
κάτω έγραφε Λευτέρης
Αυγενάκης.
Το polo είναι αυτό που
καβάλησαν για Λάρισα
και πλάκωσαν τον
Τζήλο. Μάλιστα. Κι ο
Αυγενάκης, δηλαδή, τι
πρέπει να κάνει; Να
γίνει Ηρακλής Πουαρώ;
Να γίνει Μίσιζ Μαρπλ
και ν’ αρχίσει να
ψάχνει; Ούτε δικαστής,
ούτε αστυνομικός είναι
ο Αυγενάκης.
Κι η πλάκα ποια είναι με
τον μικρό Γιωργάκη; Ότι
από τη μία ο Δουξ
γράφει ότι ο Αυγενάκης
δεν είναι δικαστής για
να καλεί τον
Παπαθεοδώρου, κι από
την άλλη ο instaGiorgis
ποστάρει το όχημα που
δείρανε τον Τζήλο, λες
κι ο Αυγενάκης είναι και
δικαστής και
αστυνομικός.
Και για να έχουμε και το
καλό ρώτημα, ο μικρός
Γιωργάκης γιατί κόβεται
για τον Παπαθεοδώρου;
Έχει καμία σχέση με τον
δημοσιογράφο; Ή
μήπως έχει καμία σχέση
με το sdna και δεν το
ξέρω. Καμία σχέση. Την
ελευθερία του Τύπου
υποστηρίζει ο μικρός
Γιωργάκης Σαββιδάκης.
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ΘΕΜΑ

Μάζωξη
Γραμμένου
για λίγους
Προετοιμασία για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θέλησε να
κάνει το απόγευμα της
Τετάρτης ο Βαγγέλης
Γραμμένος, αλλά αντιλήφθηκε στην πράξη
πως ουσιαστικά έχει μείνει μόνος του. Ο Βάγγος
ήθελε να συζητήσουν
για τα οικονομικά επειδή
η κατάσταση στην ΕΠΟ
είναι τραγική. Γιατί; Πόσο κοστίζει το προσωπικό; Πόσο οι αποζημιώσεις Άγγελου -προηγούμενων, Γιαννάκη; Έχει
αρχίσει να ανησυχεί ο
πρόεδρος μήπως και του
σκάσει η βόμβα στα χέρια. Γι’ αυτό θέλησε να
τους μαζέψει όλους, ώστε να καταλήξουν σε ένα σχέδιο πριν από την
Εκτελεστική.
Ο Γραμμένος έστειλε μία
επιστολή στις Ενώσεις
και τους ανέλυσε το οικονομικό πρόβλημα. Ζήτησε από ’δώ και πέρα να
σφίξουν το ζωνάρι. Να
περιορίσουν τα έξοδα
και κάθε αίτημά τους για
χρήματα να ’ναι απόλυτα αναγκαίο και μέσα σε
ένα λογικό πλαίσιο, πλήρως τεκμηριωμένο. Επειδή υπήρξαν αντιδράσεις
ακόμα και από μέλη της
Εκτελεστικής, ο Βάγγος
ήθελε να κάνει μασάζ
για να εκφραστούν οι
ενστάσεις στη συνεδρίαση. Αλλά το σχέδιό του
απέτυχε.
Την προσυνεδρίαση αγνόησαν όσοι πρόσκεινται στο μπλοκ του Νότου. Αλλά δεν πήγαν και
άτομα από τον Βορρά, όπως ο Γιώργος Χατζησαρόγλου. Ουσιαστικά μόνο τέσσερις σύμβουλοι
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Γραμμένου...

Όταν συνειδητοποιείς
την πραγματικότητα
Τα ουτοπικά όνειρα του Τζόνι
Μιλώντας σε ιταλικά ΜΜΕ ο Τζον Φαν’τ
Σιπ ανέφερε ως ένα από τα όνειρά του, να
προκριθεί στο Mundial με την εθνική ομάδα της Ελλάδας.
Ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας είναι Ολλανδός και ως εκ
τούτου είναι απόλυτα λογικό
να μη γνωρίζει
τη ρήση που λέει
«συν Αθηνά και
χείρα κίνει». Θα
έπρεπε όμως να
είναι τουλάχιστον ρεαλιστής.
Αφενός με τις
συνθήκες που έχουν δημιουργήσει (και) στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας
μας ο Ευάγγελος –Βαγγέλης για τους φίλους (που όλο και λιγοστεύουν)– Γραμμένος και οι συν αυτώ στην ΕΠΟ, τέτοιο ενδεχόμενο μοιάζει με ουτοπία.
Αφετέρου και οι κινήσεις του ίδιου του
Φαν’τ Σιπ κάνουν το όνειρό του να φαντάζει... όγδοο θαύμα. Εκτός αν η δήλωσή του
ήταν σαν την απάντηση του λαγού στο γνωστό ανέκδοτο με το λιοντάρι: «Λέμε και καμιά
μα@@κία να περάσει η ώρα». Τότε πάμε πάσο.
Σε διαφορετική περίπτωση, δύο είναι τα
ενδεχόμενα. Ή (νομίζει ότι) μας δουλεύει ή

έχει θέμα επαφής με την ποδοσφαιρική λογική και την πραγματικότητα. Όπως δείχνουν οι πράξεις του.
Το Σάββατο (12/10) η Εθνική αντιμετωπίζει, στη Ρώμη,
την Ιταλία. Την
καλύτερη ομάδα
του Α΄ προκριματικού ομίλου για
το Euro 2020.
Και τι θεώρησε
λογικό και συνετό να κάνει ο Ολλανδός;
Να ταξιδέψει
η ομάδα με πιο έμπειρο ποδοσφαιριστή της
τον Σταφυλίδη
που μετράει 27
συμμετοχές. Και
αμέσως μετά τους Φετφατζίδη (26), Μάνταλο (23), Μπακασέτα (21).
Με κανέναν από τους τέσσερις να μην έχει –τουλάχιστον έως τώρα– πείσει ότι μπορεί να σηκώσει «στις πλάτες» του την ομάδα. Είτε ως μονάδα, είτε σε συνεργασία με
κάποιον/ους από τους άλλους...
Οπότε, με τις προϋποθέσεις που έχουν
δημιουργήσει στην Εθνική –η διοίκηση της
ομοσπονδίας, ο Τζόνι και οι συνεργάτες
του– ας αφήσει ο Ολλανδός τα όνειρα. Και
ας κοιτάξει, όταν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο «Olimpico», μη βιώνει κάνα ποδοσφαιρικό «εφιάλτη» η ομάδα...

Κράτος, ΕΠΟ
και δανεικοί
Ακούει
κανείς;

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότεροι παράγοντες, αυτοί που ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του προϊόντος τους, μιλούν για παραρτήματα
στο πρωτάθλημα.
Η Super League 1 αποτελείται πλέον μόλις από 14
ομάδες. Αν ισχύουν οι καταγγελίες που εκτοξεύονται από διάφορες πλευρές, τότε οι φίλαθλοι τι πάνε να δουν
στο γήπεδο; Τη… μαμά κόντρα στο παιδί της;
Αυτοί που έχουν τις τύχες του ποδοσφαίρου στα χέρια τους, τουλάχιστον θα πρέπει ν’ απαγορέψουν την
παραχώρηση δανεικών ποδοσφαιριστών
σε ομάδα της ίδιας κατηγορίας.
Γιατί, ακόμη και αν υπάρχει
δέσμευση, να μην αγωνίζονται
κόντρα στη μητρική τους ομάδα, γίνονται συνειρμοί για τις
σχέσεις ενός σωματείου με ένα άλλο.
Πέραν αυτού, όταν παίζουν
κόντρα σε όλους τους άλλους διαφοροποιείται η δυναμική του συλλόγου που τους έχει
δανειστεί από το ένα ματς στο άλλο.
Συνεπώς, για να σταματήσει η ιστορία με τους δορυφόρους, τα παραρτήματα και τα υποκαταστήματα, απαιτούνται μέτρα. Θεσμικά.






Στα 1972 ο αείμνηστος πρόεδρος του Ολυμπιακού Νίκος
Γουλανδρής υποδέχεται στο αεροδρόμιο τον Αργεντινό
Μιγκέλ Νικολάου. Ως… Έλληνα, φυσικά, το λέει και το
όνομα. Μόνο που ο Νικολάου ήταν ρουμάνικης καταγωγής.
Εκείνη την εποχή οι ελληνοποιήσεις πήγαιναν σύννεφο.
Μπουμπλής (Ρότσα), Αχλιβαρίδης (Άλτσιμπαρ), Δέμελος
(Ντε Μέλο)

Ο διεθνής Δανός άσος της Τότεναμ, Κρίστιαν Έρικσεν,
με τη σύζυγό του Σαμπρίνα καβάλα σε μια καμήλα.
Πριν από το 2-7 με την Μπάγερν την περασμένη αγωνιστική
στο Champions League, η Σαμπρίνα βρέθηκε… καβάλα
στον συμπαίκτη του άνδρα της, Βέλγο Βερτόνχεν.
Ο Κρίστιαν μαύρισε το μάτι του Βερτόχεν με μπουνιά.

Κάκος, Βαρούχας
σε «επαφές τρίτου τύπου»

Στοιχηματικές
και πρωταθλητής

Ο Τάσαρος Κάκος είναι εγγύηση. Για το διπλό πέναλτι
που έκαναν Βαρέλα και Μάτος στους Σουάρεζ και
Μπαράλες, είπε ότι ήταν μια «απλή επαφή» σε τόνο…
παρεξηγήσεως. Αυτό με την «επαφή».
Σε ανάλογη «επαφή» του Ελ Αραμπί με τον Μπαράλες στο Φάληρο, το Σαββιδοτεχνείο σήκωσε κουρνιαχτό.
Αν τότε υπήρχε «επαφή τρίτου τύπου», στην Τρίπολη ήταν
… «έκτου τύπου», καθ’ ότι διπλό.
Το κακό για τον Κάκο είναι ότι οι ΠΑΟΚτσήδες δεν
τρώνε κουτόχορτο, όπως τα «πελατάκια» του Σαββιδοτεχνείου. Τα ίδια, βέβαια, είπε κι ο Βαρούχας για το διπλό
πέναλτι. Εκεί, αλλάζει το πράγμα. Εκεί, ξέρει ο Παναγιώτης γιατί τα είπε.

Ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος
δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες τον Ολυμπιακό, μετά την
ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής.
Αν και πριν
από την έναρξη
του μίνι μαραθωνίου φαβορί
ήταν ο ΠΑΟΚ,
αγωνιστική με
την αγωνιστική
η κατάσταση ανατράπηκε και πλέον ο Ολυμπιακός παίζεται μόλις 1.60.
Ο «δικέφαλος του βορρά» καταγράφεται ως συνδιεκδικητής, αλλά παρά τη νίκη του στην Τρίπολη επί του Αστέρα η
απόδοσή του έχει ανέβει στο 2.30.
Από ’κεί και πέρα, αμυδρές ελπίδες υπάρχουν και για
την ΑΕΚ στην οποία δίνουν 17.00 για την κατάκτηση του
τίτλου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποιοι θα πλαισιώσουν τις
πρώτες θέσεις. Ο Άρης και ο Ατρόμητος μοιράζονται την 4η
θέση, καθώς δίνουν απόδοση 500, ενώ ο Παναθηναϊκός
παρά το νέο του στραβοπάτημα ακολουθεί με 750.
Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Ξάνθη παρά την εντυπωσιακή της πορεία με 1.500, πιο πίσω βρίσκεται ο Βόλος
με 2.500, ενώ Λάρισα και ΟΦΗ προσφέρουν απόδοση
3.000 παρά τις επιτυχίες τους.
Από ’κεί και πέρα, στη μάχη της παραμονής στη μεγάλη
κατηγορία με βάση την εικόνα τους και τη βαθμολογική
τους συγκομιδή, βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης με 3.500, η
Λαμία με 4.000 και οι Πανιώνιος, Παναιτωλικός με 5.000.

Κούδας, Δομάζος,
Παπαϊωάννου, Δεληκάρης
έπαιζαν σε γήπεδα «χαλιά»;
Πράγματι, το ΟΑΚΑ, αλλά κυρίως το
γήπεδο της Λάρισας είναι βοσκοτόπια. Δεν μπορεί να παιχτεί μπάλα εκεί. Σωστό. Οι παίκτες και
κινδυνεύουν και δεν μπορούν ν’ αναπτύξουν τις
αρετές τους, το ταλέντο τους σε τέτοια χορτάρια. Αυτό ελέγχεται,
ωστόσο.

Τι να πούνε κι οι θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Δομάζος, ο
Δεληκάρης, ο Κούδας, ο Παπαϊωάννου και οι άλλοι που παίζανε σε χειρότερα λασπωμένα απ’ αυτά και πολλές
φορές σε ξερό; Συμπέρασμα; Άπαξ και το κατέχεις
το τόπι, και σε χαλίκια να
παίζεις, θα παίξεις.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Είδε
τα σκούρα
ο Μάκης
και την
έκανε...
Ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος του ΠΑΟΚ βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή στο σημάδι του
Κώστα Καραπαπά και
του Τάκη Αγραφιώτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Super
League 1.
Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, βέβαια, θα ήθελαν απέναντί τους τον
Μάκη Γκαγκάτση. Κάτι
που είπε και ευθέως ο
Καραπαπάς. Αλλά ο διευθύνων σύμβουλος του
ΠΑΟΚ έλαμψε διά της απουσίας του. Η απουσία
του Γκαγκάτση ξάφνιασε
αρκετούς.
Όχι, όμως, εκείνους που
γνώριζαν για την πρόθεση των «ερυθρολεύκων», αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη να
στριμώξουν τον Μάκη.
Κάτι που προφανώς ήθελε να αποφύγει ο γιος
του Βασίλη. Κι αυτός είναι ένας από τους λόγους. Χωρίς τον πατέρα
του στη διοργανώτρια
αρχή ο υπάλληλος του Ιβάν αισθάνεται ανασφάλεια.
Ξέρει ότι αν ξεφύγει λίγο
η κατάσταση θα πρέπει
να υπερασπιστεί μόνος
του τον εαυτό του. Αλλά
πώς μπορείς να τα βάλεις με κάποιους που δεν
φοβούνται ούτε το επίθετο του Μάκη, ούτε και
τη στήριξη που του παρέχει ο Σαββίδης; Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα για
το παλικάρι.
Κι επειδή γνώριζε τι τον
περίμενε, για να αποφύγει τους μπελάδες, προτίμησε να ξοδέψει αλλού
τον χρόνο του. Είχε και
το άλλοθι της προετοιμασίας για την επίσκεψη
στα Τέμπη, οπότε μπορούσε να δικαιολογήσει
την απουσία του…
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ο περασμένο Σάββατο (5/10),
στο «βοσκοτόπι» του «AEL FC
Arena», έγινε η αναμέτρηση
των «βυσσινί» με την ΑΕΚ για την 6η
αγωνιστική της Super League 1.
Το κυρίαρχο ζήτημα –όχι μόνο
για την ΑΕΛ αλλά πρώτιστα για τη
διοργανώτρια– είναι βέβαια γιατί έγινε αγώνας σ’ ένα γήπεδο επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα
ποδοσφαιριστών και διαιτητών.
Αλλά αφού (ευτυχώς από ευνοϊκές συγκυρίες) δεν υπήρξε σοβαρός
τραυματισμός και επιτέλους αποφάσισε η ΠΑΕ να κάνει διορθωτικές
παρεμβάσεις, δεν θ’ ασχοληθούμε
περισσότερο με αυτό.
Θα εστιάσουμε σε μια άλλη, επίσης σημαντική, παράμετρο. Την ασυλία που δείχνουν οι αρμόδιοι στον
Αλέξη Κούγια και την εμπρηστική
τακτική του. Η οποία δεν μπορεί και
δεν πρέπει να καλύπτεται από τον εθισμό του στη δημοσιότητα.
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο –«όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω»– Αλέξης «φόρεσε» το
προσωπείο της ΠΑΕ και έκανε δύο
ανακοινώσεις. Αναφερόμενος στον
διαιτητή, Στέφανο Κουμπαράκη,
και τον VARίστα, Πραξιτέλη Ζαχαριάδη.
Στον 1.78 γυρολόγο παράγοντα... «ξέφυγε» το εκτός φάσης χτύπημα του Κάτσε στον Σιμόες (14΄),
που ο Κουμπαράκης τιμώρησε μόνο με κίτρινη, και όπου δεν έγινε
χρήση του VAR (για κόκκινη)...
Ή δεν το θεώρησε άξιο λόγου.
Δεν μας περνάει από το μυαλό ότι
«έκανε τον Κινέζο» γιατί ήταν απόφαση που ευνόησε την ΑΕΛ, η οποία
δεν αγωνίστηκε για περίπου 75 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Ο Αλέξης
μπροστά στην τήρηση νόμων και

Τ

Κύπελλο:
Τηλεοπτικά
δικαιώματα
για τους
μισθούς
του Περέιρα
Η ΕΠΟ είδε το φως το
αληθινό. Έκλεισε
συμφωνία με την
COSMOTE TV για το
Κύπελλο Ελλάδος. Και η
«Α» είχε γράψει
πρόσφατα ότι πήγαινε
παρακαλετά στο κανάλι,
γιατί κανένας δεν ήθελε
τα δικαιώματα ενός
Κυπέλλου της πλάκας.
Η ΕΠΟ, μάλιστα,
ζητούσε 8 εκατ. ευρώ.
Το συνδρομητικό
έκλεισε τη συμφωνία
από φάση των «16» και
μετά. Με πόσα λεφτά;
Τους μισθούς του
Περέιρα και κάνα δυοτριών υπαλλήλων.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Η (ανίατη) περίπτωση Κούγια
και ο «στρουθοκαμηλισμός»
των αρμοδίων
(που δεν χρειάζονται VAR...)

κανονισμών –και ως δικηγόρος–
δεν έχει «δύο μέτρα και δύο σταθμά» (χαχαχα).
Στην πρώτη ανακοίνωση, η οποία
αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελί-

δα της ΠΑΕ, ανέφερε: «Πότε επιτέλους θα βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Βράνιες; Παίζει συνεχώς με
χειρολαβές και ποδολαβές...» Στη
δεύτερη, έγραψε: «Ρε Ζαχαριάδη

ποιο είναι πέναλτι αν δεν είναι αυτό;»
Προφανώς δεν χρειάζεται να σημειώσουμε πως οι δημόσιες αναφορές –από την επίσημη ιστοσελίδα
της ΠΑΕ– είναι επικριτικές. Δυστυχώς, όμως, χρειάζεται να επισημάνουμε (στους αρμόδιους) ότι δεν είναι εντός των κανονιστικών πλαισίων.
Γι’ αυτούς που καμώνονται ότι
«ξεχνούν», θυμίζουμε ότι στο άρθρο
20Α παράγραφος 1 του Πειθαρχικού Κώδικα, αναφέρεται πως «οι με
οποιονδήποτε τρόπο δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις [...] των οργάνων
διαιτησίας και γενικώς των διαιτητών» θεωρούνται δυσφήμιση.
Επίσης, ότι: «Δυσμενής θεωρείται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή κρίση που περιέχει μομφές
κατά των ως άνω προσώπων για
σκοπιμότητα ή δόλο ή μεροληψία
στη λήψη αποφάσεων που κατ’
αντικειμενική κρίση δύναται να
βλάψει τη τιμή και την υπόληψη
κάποιου.
Δημόσιες θεωρούνται οι δηλώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την
διάδοση της δήλωσης ή της κρίσης
με οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης ή
επικοινωνίας»...
Και στην παράγραφο 2, του ίδιου άρθρου, αναφέρεται πως «δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις από πρόσωπα που εμπίπτουν στον παρόντα κώδικα» αποτελούν επιβαρυντική μορφή δυσφήμισης ή δυσμενών κρίσεων...
Κατά τα άλλα, ο κ. Αυγενάκης
θυμήθηκε τα λεγόμενα –ατυχή βεβαίως– του δημοσιογράφου Παπαθεοδώρου, αλλά ξέχασε το καθημερινό bullying του Αλέξη σε διαιτητές, παράγοντες και δικαστές.
Όλα καλά, όπως 20 χρόνια πριν…

Νομίζουν πως ο Κάτσε
παίζει στον ΠΑΟΚ…
Προφανώς δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί οι διαιτητές της Super
League 1 ότι ο Κάτσε δεν αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να ανήκει στον «δικέφαλο του βορρά», αλλά αγωνίζεται δανεικός στην
ΑΕΛ. Ο Κουμπαράκης στη Λάρισα έπρεπε να δείξει όχι μία φορά,
αλλά δύο την κόκκινη κάρτα στον Κάτσε. Δεν το έπραξε καμία.
Στην πρώτη περίπτωση ο Κάτσε χτυπάει εκτός φάσης τον Σιμόες.
Εφόσον στο VAR o Zαχαριάδης αποδέχεται ότι υπάρχει παραβατικότητα στο χτύπημα του Κάτσε, υπάρχει μόνο κόκκινη κάρτα. Τίποτα άλλο. Η κίτρινη που βγήκε ήταν λανθασμένη.
Ο παίκτης της ΑΕΛ έπρεπε να αποβληθεί και… δεύτερη φορά στο
80΄, όταν και προτάσσει το πόδι του, τεντωμένο, με τις τάπες και
με ριψοκίνδυνο τρόπο. O Kουμπαράκης και σε αυτή την περίπτωση σφύριξε αδιάφορα.
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Έκλεισε ο κύκλος των
Αγγελόπουλων στον Ολυμπιακό
κόσμος του Ολυμπιακού δεν παραμυθιάζεται εύκολα. Βλέπει
ότι στο μπάσκετ οι Αγγελόπουλοι έχουν εγκαταλείψει την ομάδα στο έλεος του Θεού. Όχι γιατί δεν θέλουν. Αλλά γιατί –
λόγω της οικογενειακής διαμάχης– δεν μπορούν να διατηρήσουν
την ομάδα σε υψηλά επίπεδα, όπως τα προηγούμενα χρόνια.
Η όλη ιστορία με την αποχώρηση από το ελληνικό πρωτάθλημα της Α1
δεν ήταν αρκετή για να κρύψει τα μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν την ομάδα, καθώς ο σύλλογος παραλίγο να μην πάρει άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα ούτε για την… Α2.
Το ρόστερ της ομάδας είναι το χειρότερο της τελευταίας 25ετίας και η
αποχώρηση του Ντέιβιντ Μπλατ μαρτυρά ότι στις τάξεις του Ολυμπιακού
ξέσπασε εμφύλιος μεταξύ διοίκησης και προπονητή για την τραγική εικόνα
που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για την Ευρωλίγκα με τη Βιλερμπάν!
Ο κόσμος δεν πιστεύει ότι η εικόνα μπορεί να διορθωθεί άμεσα με την
αλλαγή προπονητή, και θεωρεί ότι την ευθύνη φέρουν ακέραια οι αδελφοί
Αγγελόπουλοι, οι οποίοι είναι προφανές ότι δεν μπορούν να προσφέρουν
τίποτα περισσότερο στον ιστορικό σύλλογο πέρα από τον υποβιβασμό του
στην Α2 και τον εβδομαδιαίο διασυρμό του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Δημοκρατία
είναι
το δίκαιο
του
instaGiorgis

Ο

Έχουν ζώσει τα φίδια
τον Σαββίδη
Ιβάν Σαββίδης μπορεί να λείπει στο εξωτερικό τον περισσότερο καιρό, ωστόσο βλέπει ότι ο φετινός ΠΑΟΚ δεν είναι ο περσινός. Όχι μόνο από τους αριθμούς, αφού σε κάθε παιχνίδι η
ομάδα του τρώει γκολ και δεν μπορεί να κρατήσει το «μηδέν».
Οι σύμβουλοι που έχει στον ΠΑΟΚ του λένε ότι ο Φερέιρα επιχειρεί να
αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του Ράζβαν Λουτσέσκου. Να παίζει επιθετικά και να μην αμύνεται. Γι’ αυτό η ομάδα δέχεται πολλά γκολ…
Οι παίκτες κάνουν τα μισά απ’ όσα λέει και παράλληλα εφαρμόζουν τα συστήματα του Λουτσέσκου που έβαζε ένα γκολ (πέρσι) και γυρνούσε στην άμυνα για να το κρατήσει.
Ο Σαββίδης βλέπει ότι ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί και φοβάται ότι θα το
χάσει το πρωτάθλημα.
Γι’ αυτόν τον λόγο συναντήθηκε πρόσφατα με τον Αλεξάντερ Πρίγιοβιτς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σέρβος που έφυγε με
τρελά λεφτά στη Σαουδική Αραβία δεν περνάει καλά (δεν
παίζει κιόλας) και θέλει να… γυρίσει στον ΠΑΟΚ, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Αλ Ιτιχάντ
πλήρωσε τη ρήτρα των 10 εκατ.
ευρώ που είχε ο παίκτης όταν αγωνιζόταν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και 4,5 εκατ. ευρώ
τον χρόνο στο συμβόλαιό του…
Πώς θα τον αφήσει να γυρίσει πίσω;

Ο

Ο κύκλος έκλεισε γι’ αυτούς και αναζητείται ο άνθρωπος που θα βγάλει
τον σύλλογο από το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει…

Πιο εύκολα… ο Μπλατ
στον Παναθηναϊκό
παρά ο Πιτίνο στον
Ολυμπιακό!
αποχώρηση του Ντέιβιντ Μπλατ
από τον Ολυμπιακό δημιούργησε ένα σωρό σενάρια για τον επόμενο προπονητή των «ερυθρόλευκων».
Γράφτηκε μέχρι ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν κρούση στον Ρικ Πιτίνο, ο οποίος το
καλοκαίρι έφυγε από τον Παναθηναϊκό (λόγω οικογενειακού ζητήματος στις ΗΠΑ), παρ’
ότι του προσφέρθηκε «βασιλικό συμβόλαιο»
για να συνεχίσει…
Θα πήγαινε στον Ολυμπιακό που δεν έχουν μαντίλι να κλάψουν;
Το σενάριο Πιτίνο και Ολυμπιακός δεν ισχύει.
Αντίθετα, αυτό που μπορεί να ισχύει είναι
να ενδιαφερθεί –κάποια στιγμή– ο Γιαννακόπουλος για τον… Ντέιβιντ Μπλατ, ο οποίος όταν οι Αγγελόπουλοι είχαν πάρει
την απόφαση να αποχωρήσουν από το ΟΑΚΑ (στο ημίχρονο του περσινού ημιτελικού
του Κυπέλλου) διαφώνησε ανοιχτά και μάλιστα δημόσια με την κίνηση των ιδιοκτητών
της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ…

Η

Ο instaGiorgis βρήκε τη
χαρά του με τον Αυγενάκη και τον Παπαθεοδώρου. Η ζωή του όλη είναι
το instagram.
Έγραψε ο μικρός Γιωργάκης: «Λοιπόν προτείνω 3 χρόνια φυλακή σε
αυτόν τον δημοσιογράφο και μετάλλιο ανδρείας στα τσακαλάκια που
οδηγούσαν το λευκό
polo!
»Επίσης επιβράβευση όσων μπερδεύουν τα αποδυτήρια των διαιτητών
με τις τουαλέτες κτλ...
Δεν νομίζω να διαφωνείτε κ. Αυγενάκη;».
Γιατί τα έγραψε αυτά;
Διότι είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου και
της δημοκρατίας. Στο δε
κανάλι του μπαμπά του,
όλοι είναι ελεύθεροι ν’
αποθεώσουν τον ΠΑΟΚ.
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Οδυσσέας
Χριστοφόρου Αναπληρωτής
Διευθύνων
Σύμβουλος ΟΠΑΠ,
Νίκ Καλάθης –
Αρχηγός ΚΑΕ
Παναθηναϊκός
ΟΠΑΠ
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ΟΠΑΠ και η ΚΑΕ
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοίνωσαν
την περασμένη Τρίτη (8/10) τη συνέχιση της χορηγικής
τους συνεργασίας. Μέγας Χορηγός της
ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα είναι το
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το λογότυπο του
παιχνιδιού θα προβάλλεται στην επίσημη
εμφάνιση της ομάδας.
Μετά από τρεις συνεχόμενες επιτυχημένες
χρονιές, ο ΟΠΑΠ θα βρίσκεται κι εφέτος στο
πλευρό του πρωταθλητή της Basket League και
κυπελλούχου Ελλάδας, στις προσπάθειές του για
την κατάκτηση της κορυφής σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η συνεργασία του κορυφαίου ομίλου στον
κλάδο των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα με
την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα εμπλουτιστεί
για μια ακόμα χρονιά, με δράσεις που προωθούν
τις αξίες του αθλητισμού, το ευ αγωνίζεσθαι και
την κοινωνική προσφορά.
O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του
ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, μιλώντας
στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, δήλωσε: «Είναι η
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που ο ΟΠΑΠ αποτελεί
τον Μεγάλο Χορηγό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ,
του μεγαλύτερου μπασκετικού brand στην Ελλάδα
κι ενός από τα κορυφαία στην Ευρώπη.
»Η συνεργασία του ΟΠΑΠ με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός βασίζεται σε κοινές αξίες και στο όραμά μας
για την ανάπτυξη του αθλητισμού και τη στήριξη
της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ο ΟΠΑΠ
και το δίκτυο των συνεργατών του συνεισφέρουν
περισσότερο από 1 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα του κράτους, στηρίζοντας ταυτόχρονα περισσότερες από 25.000 χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ έχει επενδύσει σημαντικά ποσά
σε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
DPG Group of Companies, Παναγιώτης Τριαντόπουλος, τόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι
που συνεχίζουμε για μία ακόμα χρονιά την ιδιαίτερα
επιτυχημένη συνεργασία μας με τον ΟΠΑΠ.
»Μαζί τα τελευταία χρόνια έχουμε κατακτήσει
τρία πρωταθλήματα και δύο νταμπλ, ενώ έχουμε
συνεχή παρουσία στα playoffs της EuroLeague. Ο
ΟΠΑΠ έχει μεγάλη προσφορά στην κοινωνία κι έχουμε πραγματοποιήσει πολλές κοινές δράσεις.
»Για παράδειγμα, το πρωτοποριακό πρόγραμμα
των ακαδημιών μας για παιδιά στο φάσμα του αυ-

Ο

Παναγιώτης Τριαντόπουλος
– Αντιπρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος DPG
Group of Companies

Αργύρης Πεδουλάκης –
Προπονητής ΚΑΕ
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ και
ΚΑΕ Παναθηναϊκός
συνεχίζουν μαζί
Η χορηγική συνεργασία των δύο πλευρών
διατηρείται για 4η συνεχόμενη χρονιά
τισμού, το οποίο στηρίζει και ο ΟΠΑΠ στο πλαίσιο
της συνεργασίας μας.
»Επίσης, έχουμε ιδρύσει το σωματείο Παναθηναϊκός ΑΜΕΑ, ενώ ο ΟΠΑΠ είναι ο Μεγάλος Χορηγός της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ)».
Ο προπονητής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ,
Αργύρης Πεδουλάκης, υπογράμμισε: «Η συνεργασία μας με τον ΟΠΑΠ είναι άριστη, γεγονός που
συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος,
καθώς και στις επιτυχίες που σημειώνει η ομάδα.

Μάνος Παπαδόπουλος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ,
Παναγιώτης Τριαντόπουλος – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος DPG Group of
Companies, Οδυσσέας Χριστοφόρου - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ,
Αργύρης Πεδουλάκης – Προπονητής ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ , Γιάννης Ρόκας –
Διευθυντής Marketing Επικοινωνίας ΟΠΑΠ, Βασίλης Παρθενόπουλος- Γενικός
Διευθυντής ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και παίκτες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

»Επιπλέον, η μεγάλη κοινωνική προσφορά του
ΟΠΑΠ ταυτίζεται με σημαντικές πρωτοβουλίες του
Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, όπως η δημιουργία των ακαδημιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού».
Ο αρχηγός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Νικ
Καλάθης, επεσήμανε: «Εδώ και δεκαετίες ο ΟΠΑΠ είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής του αθλητισμού, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη σύνδεση
αθλητισμού και κοινωνίας. Η συνεργασία μας έχει
φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, εντός κι εκτός του
γηπέδου».

Μάνος Παπαδόπουλος– Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ,
Παναγιώτης Τριαντόπουλος – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος DPG Group
of Companies, Οδυσσέας Χριστοφόρου - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ,
Νικ Καλάθης – Αρχηγός ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Βασίλης Παρθενόπουλος - Γενικός
Διευθυντής ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Γιάννης Ρόκας – Διευθυντής Marketing
Επικοινωνίας ΟΠΑΠ
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Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ
Ο ΠΙΟ ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΣ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

προχειροδουλειά ευτελούς αξίας.
Κάτι που το γνώριζε και ο ίδιος και
φρόντισε, αντί να αναλάβει την ευθύνη και να μετρηθεί με το χάος
που ερχόταν να την κοπανήσει για
την ασφαλή πολυτέλεια του υπουργείου Εξωτερικών.
Την προηγούμενη εβδομάδα
και με δικαστική βούλα ανατινάχθηκε το ασφαλιστικό σύστημα της
χώρας. Κι όμως, αντί να πει την
παραμικρή κουβέντα, άφησε και
πάλι την Αχτσιόγλου για μία ακόμη φορά να βγάλει το φίδι από την
τρύπα, με την πρώην υπουργό να
δηλώνει το αμίμητο ότι «το ΣτΕ δεν
έκρινε αντισυνταγματική τη μεταρρύθμιση». Και φυσικά, γέλασαν μέχρι και τα τσιμέντα.
Κι όμως η κα Αχτσιόγλου τσαλακώθηκε για το καλό του κόμματος και στήριξε ένα νομοσχέδιο, το
οποίο δεν ήταν δική της ιδέα. Κι
όμως, αυτός δεν είπε κουβέντα. Ίσως δεν του το επιτρέπει το μόνιμο
ειρωνικό ύφος που έχει, προκειμένου να αποδείξει ότι αυτός είναι
και κανένας άλλος. Το ίδιο έκανε
εδώ και τέσσερα χρόνια, όταν όλοι
του φώναζαν ότι ο νόμος του θα
καταπέσει.
Και για όλους είχε την ίδια στερεότυπη απάντηση-δικαιολογία.
Ότι όλοι ήταν πληρωμένοι από την
κλεπτοκρατία, ταξικοί εχθροί ενός
αδιάλλακτου αγνού κομουνιστή
που ποτέ δεν παρέδωσε τα όπλα.
Αντίθετα, ο Κατρούγκαλος ως
γνήσιος κομμουνιστής πάλεψε το
σύστημα από μέσα. Έτσι μετά τη
χρυσή δεκαετία του ’90 γύρω από
το ΠΑΣΟΚ, επανήλθε σε δημόσιες
θέσεις. Επί ημερών Γιώργου Παπανδρέου στην πρωθυπουργία επανήλθε στο υπουργείο Παιδείας,
ενώ λίγους μήνες αργότερα ο Δημήτρης Ρέππας τον διόρισε τον
Μάιο του 2010 αντιπρόεδρο του
Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας

(ΚΕΕ). Ήταν ακόμη οι πρώτες ημέρες του 1ου μνημονίου και ο
Κατρούγκαλος είχε ακόμη... αντοχές.
Ένα χρόνο αργότερα, βλέποντας
τη ραγδαία φθορά του ΠΑΣΟΚ, αποφασίζει να αλλάξει στρατόπεδο
και πρωταγωνιστεί στις υπαίθριες
διαλέξεις στην πλατεία Συντάγματος δίπλα στον Τσακαλώτο, τον
Βαρουφάκη και τον Καζάκη του
ΕΠΑΜ, ο οποίος ήταν ο μόνος που
εξαφανίστηκε από την παρέα των
λαϊκών δικαστών.
Τον Μάρτιο του 2015 δημιουργήθηκε θόρυβος γύρω από το όνομά του, καθώς κατηγορήθηκε ότι
το δικηγορικό του γραφείο ανέλαβε υποθέσεις ως μη όφειλε, καθώς
ήταν ήδη υπουργός. Απάντησε ότι
πρόκειται για σκευωρίες, οι οποίες
έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε κρίσιμες στιγμές για τον τόπο. Μάλιστα σε συνέντευξή του είπε πως εάν ήταν αλήθεια τα δημοσιεύματα, έπρεπε να αυτοκτονήσει.
Ακόμη δεν έχουμε μάθει εάν οι αποκαλύψεις ήταν αληθινές ή παραμυθένιες, αλλά το μόνο σίγουρο
είναι ότι ο κ. Κατρούγκαλος δεν
έκανε ούτε απόπειρα αυτοκτονίας.
Και τώρα, αντί να απολογείται,
εξακολουθεί να κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι θα φέρουν ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ.
Φυσικά, ούτε αγωνιά, ούτε μετανιώνει για τη ζημιά που έχει κάνει
σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Δεν ντρέπεται καν που, αν
και συνταγματολόγος, έφτιαξε τον
πιο αντισυνταγματικό ever νόμο
του ελληνικού κράτους. Στο κάτωκάτω, μέχρι σήμερα ουδέποτε αναγνώρισε ότι έκανε λάθος. Το μόνο
που τον ενδιέφερε ήταν να έχει από κοντά αυτούς που αποφασίζουν
και μοιράζουν τις δημόσιες θέσεις.
Κι όσο για το πέρασμά του από
το ΚΚΕ, ισχύουν αυτά που είχε πει
κάποτε σε μία δημοσιογραφική
παρέα η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα:
«Έχουν περάσει πολλοί από το ΚΚΕ,
δεν μπορούμε να τους θυμόμαστε όλους». Και δεν αναφερόταν μόνο
στον Κατρούγκαλο, ο οποίος επαίρεται ότι είναι ο πιο καλοντυμένος κομμουνιστής της Ευρώπης.
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Ο μπούσουλας για τις ανατροπές
του ΣτΕ στο ασφαλιστικό
ναν μπούσουλα έβγαλε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά για τις αλλαγές
στον Ν. 4387/2016 για ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μετά τις σημαντικές αποφάσεις του
ΣτΕ. Όλες οι αποφάσεις, για κύριες και επικουρικές συντάξεις, εισφορές, ποσοστά αναπλήρωσης
και ΕΦΚΑ, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Οι 10 βασικές ερωτήσεις που τίθενται σήμερα και οι απαντήσεις που δίδονται μέχρι στιγμής από τους ειδικούς, είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με το ΕΒΕΠ:
Για ποιους έκρινε το ΣτΕ αντισυνταγματικό τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών; «Για τους μη έχοντες εργοδότη, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες σε σύγκριση με
τους μισθωτούς, καθώς αντίκειται στην αρχή της ισότητας».
Ποιο ποσοστό θεωρεί το ΣτΕ ότι είναι εκτός του συνταγματικού πλαισίου; «Το όριο του 20% που
προέβλεπε αρχικά ο νόμος, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους μισθωτούς είναι 6%, αφού το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται από τους εργοδότες. Το ποσοστό του 20% με νεότερη νομοθετική ρύθμιση
έχει πλέον μειωθεί στο 13,33%».
Η Ολομέλεια του ΣτΕ ποιες διατάξεις του Νόμου έκρινε συνταγματικές; «Με οριακή πλειοψηφία, και
ειδικότερα με ψήφους 13-12, έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου που ορίζει ως βάση για τον
επανυπολογισμό των συντάξεων την 31.12.2014. Συνταγματικές, κατά πλειοψηφία, κρίθηκαν και οι
διατάξεις του νόμου
για τις κύριες συντάξεις, διότι κρίθηκε επαρκής η αναλογιστική μελέτη για τη
βιωσιμότητα του
ΕΦΚΑ από την Αναλογιστική Αρχή, καθώς και έγγραφο από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας που
πιστοποιούσε το περιεχόμενό της».
Παλαιοί και νέοι
συνταξιούχοι θα
διαχωρίζονται πλέον από τον νόμο;
«Το δικαστήριο έκρινε ότι στις διατάξεις του νόμου υπάγονται όλοι, και οι παλιοί και οι νέοι και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από το πότε ξεκίνησε ο ασφαλιστικός τους βίος. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν πλέον ασφαλισμένοι πολλών ταχυτήτων, όπως για παράδειγμα ασφαλισμένοι πριν
και μετά το 1993, καθώς το δικαστήριο θεωρεί ότι όλοι πρέπει να επωμιστούν το βάρος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των γενεών».
Ποιες διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές για τις επικουρικές συντάξεις; «Σύμφωνα με την ίδια
απόφαση, για τις 260.000 επικουρικές συντάξεις δεν υπήρχε καμία αναλογιστική μελέτη και οι σχετικές διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, και των νυν και των μελλοντικών. Αυτό σημαίνει πως η πολιτεία πρέπει να νομοθετήσει εκ νέου στη βάση αναλογιστικής μελέτης καθώς και ανταπόδοσης παροχών».
Γιατί έκρινε το ΣτΕ αντισυνταγματικό το όριο των 1.300 ευρώ που τίθεται ως πλαφόν για περικοπές στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων; «Είναι αντισυνταγματική η περικοπή των επικουρικών αν το άθροισμα είναι άνω των 1.300 ευρώ μεικτά, γιατί αντίκειται στην αρχή ισότητας, αναλογικότητας και ανταποδοτικότητας. Οι διατάξεις μείωσης των επικουρικών συντάξεων κρίθηκαν αντισυνταγματικές διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες αναλογιστικές μελέτες».
Ποιες διατάξεις έκρινε αντισυνταγματικές στον τρόπο υπολογισμού των κύριων συντάξεων; «Είναι
αντισυνταγματικός ο τρόπος υπολογισμού της αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, καθώς το ΣτΕ
θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά χαμηλό το ποσοστό έως 46,80% για 42 έτη ασφάλισης, κυρίως για όσους εργαζομένους έχουν μακρύ ασφαλιστικό βίο και καταβάλλουν πολύ υψηλές εισφορές».
Είναι δυνατή η αναδρομική διεκδίκηση των περικοπών; «Οι συνταξιούχοι που υπάγονται στην κατηγορία περικοπής για τις άνω των 1.300 ευρώ συντάξεις ως άθροισμα κύριας και επικουρικής,
μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά του δεκάμηνου ανάμεσα στην τελευταία απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 και στην ψήφιση του νόμου τον Μάιο του 2016. Αναδρομικά παλαιότερων ετών δεν
μπορούν να διεκδικηθούν».
Συνεπάγεται από την απόφαση αυξήσεις στις συντάξεις; «Η απόφαση του ΣτΕ συνεπάγεται και αυξήσεις, αφού οι συντάξεις θα πρέπει να αποκατασταθούν στα προηγούμενα επίπεδα. Η αναδρομικότητα των αυξήσεων εξαρτάται από τη βούληση του νομοθέτη».
Τα νέα δεδομένα απαιτούν σχεδιασμό νέου ασφαλιστικού; «Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, με σημαντικές αλλαγές, θα πρέπει να φέρει στη Βουλή, εντός του έτους, το υπουργείο Εργασίας μετά τις
αποφάσεις του ΣτΕ. Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα πρέπει να αλλάξει τους συντελεστές για την ανταποδοτική σύνταξη, καθώς και το σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, αποσυνδέοντάς
το από το μεταβαλλόμενο, φορολογικό ετήσιο εισόδημα».
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Σε νομοθετικό οργασμό θα
βρίσκεται η κυβέρνηση και
για τις επόμενες 75 ημέρες
μέχρι το τέλος του 2019,
υιοθετώντας το τρίπτυχο
«αποφασιστικότητα, συνέπεια, αποτελεσματικότητα» και με βασικό στόχο
την επίλυση πραγματικών
προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε τα επόμενα βήματα των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης μέχρι τα Χριστούγεννα,
όπου περιλαμβάνονται ο νέος αναπτυξιακός νόμος, το φορολογικό
νομοσχέδιο, οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, αλλά και το νέο ασφαλιστικό. Παραδεχόμενος ότι
«δεν λύθηκαν ως διά μαγείας όλα τα
προβλήματα μέσα σε 2,5 μήνες», ο
πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι η
κυβέρνησή του έχει κάνει μία καλή
αρχή και πάνω σε αυτή θέλει να πατήσει. Ο Κυρ. Μητσοτάκης ζήτησε, εξάλλου, ουσιαστικές παρεμβάσεις στα πολιτικά δρώμενα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς «να κάνουμε καμία έκπτωση στο ήθος και στην εγκυρότητά μας», προκειμένου «να μπορούμε συνέχεια να έχουμε το δάχτυλό
μας πάνω στο σφυγμό της κοινωνίας».

Το νέο ασφαλιστικό
Στο πλαίσιο αυτό, τα νομοθετήματα
που αναμένεται να έρθουν το επόμενο διάστημα στη Βουλή είναι κομβικής σημασίας όπως το νέο ασφαλιστικό, με τον πρωθυπουργό να (επανα)βεβαιώνει ότι δεν θα κοπούν
ξανά οι συντάξεις των Ελλήνων.
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• Σε νομοθετικό οργασμό θα βρίσκεται η κυβέρνηση για
τους επόμενους μήνες δίνοντας προτεραιότητα στο φορολογικό
και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Με το πόδι στο… γκάζι
μέχρι τέλος του χρόνου
Προς αυτή την κατεύθυνση, θα τροποποιηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου με βάση τις προεκλογικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά
και υπό το φως των πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που επεσήμανε μια σειρά αντισυνταγματικότητες στις ρυθμίσεις του. Κατά τα λοιπά:
• ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
Αυτό που με τη στενή έννοια της είδησης αποτελεί καινούργιο στοιχείο είναι οι αλλαγές που εξήγγειλε
ο πρωθυπουργός στον τρόπο καταβολής του επιδόματος θέρμανσης, πρωτίστως με την αύξηση κατά 10.000.000 ευρώ των διαθέσιμων κονδυλίων αλλά κυρίως με
την αλλαγή του τρόπου πληρωμής.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι καταναλωτές που θα δικαιούνται το επίδομα, θα τα παίρνουν πλέον στο
χέρι, ενώ μέχρι τώρα, επειδή είχε
καταργηθεί αυτή η δυνατότητα, είχαμε το φαινόμενο πολλοί άνθρωποι να μην παίρνουν πετρέλαιο επειδή δεν μπορούσαν να προπληρώσουν για την παραγγελία τους.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μέ-

νουν χωρίς πετρέλαιο οι δικαιούχοι και παρ’ ότι υπήρχαν κονδύλια για να δοθεί το επίδομα, αυτά
λίμναζαν, δεν αξιοποιούνταν από
τους πολίτες ακριβώς επειδή δεν
δινόταν εγκαίρως τα χρήματα.

στε να μην παραμένουν πολύ καιρό εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι
που είναι πραγματικά πρόσφυγες
και δικαιούνται να τους δοθεί αυτός ο χαρακτήρας.

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει
η κυβέρνηση και στο φορολογικό
νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται
πυρετωδώς από το οικονομικό επιτελείο και θα ψηφιστεί μέχρι τα
τέλη Νοεμβρίου. Στο νομοθέτημα
θα περιλαμβάνονται οι ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ,
αλλά και μια συνολική παρέμβαση
στο πλαίσιο της φορολογίας, με
σημαντική απλοποίηση των κωδίκων και με περισσότερα επενδυτικά κίνητρα για όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, ειδικά σε
επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου.
• Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: Οι ρυθμίσεις για τη μεταναστευτική πολιτική αναμένεται να
πάρουν τη μορφή νομοσχεδίου εντός του επόμενου μήνα με την αλλαγή, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, της πολιτικής που ασκείται.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, εφεξής θα υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος των συνόρων,
αλλά και αλλαγές στη διαδικασία
της απονομής του ασύλου, έτσι ώ-

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Τις επόμενες δύο εβδομάδες
θα υπάρχει πυκνή νομοθετική εργασία, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, καθώς οι ρυθμίσεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου υπό τον
τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» είναι πολλές. Σε κάθε περίπτωση, οι
εν λόγω ρυθμίσεις, κατά την κυβέρνηση, υπερβαίνουν τη γραφειοκρατία, απλοποιούν αδειοδοτήσεις στο επιχειρείν, καθιερώνουν
τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη με χρήσεις γης, τις ιδιοκτησίες και κάθε
στοιχείο το οποίο χρειάζεται να ξέρει ένας υποψήφιος επενδυτής.
Θεσμοθετούν, επίσης, την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ως τον βασικό,
τον κεντρικό βραχίονα της οικονομικής μας διπλωματίας. Τέλος, ανοίγουν επίσης τον δρόμο για τη
μετάβαση στην 5η γενιά ασύρματων δικτύων και τους όρους για την
εγκατάσταση των κεραιών τους.

Ελληνική πρόθεση να τεθεί το θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας
στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.
ε τον κύκλο του αίματος να μεγαλώνει στο πολεμικό μέτωπο που άνοιξε η Τουρκία στα σύνορά της με τη Συρία, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία ενός τετ-ατετ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Ο κ. Στόλτενμπεργκ βρέθηκε με την επίσημη ιδιότητά του την Πέμπτη στη Αθήνα και άκουσε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να του εκφράζει την ανάγκη η Βορειοανατολική Συμμαχία και εν
γένει η διεθνής κοινότητα να ενεργοποιηθούν προκειμένου για να υπάρξει εκεχειρία
στη Συρία πριν κλιμακωθεί η αστάθεια. Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, γεγονότα
που οδηγούν στη βίαιη αλλοίωση δημογραφικών δεδομένων αποτελούν μια πρόσθετη
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κι ανακαλούν ιστορικές μνήμες ανάξιες του σύγχρονου
πολιτισμού. Παραμένοντας σταθερός στην πάγια εθνική θέση περί ξεκάθαρης καταδίκης
της όποιας παραβίασης συνόρων και συνθηκών, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να
ενημερώσει τον γ.γ. του ΝΑΤΟ για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή

Μ

ΑΟΖ. «Κινήσεις που παραβιάζουν κατάφορα το διεθνές δίκαιο, δημιουργούν ένταση και υπονομεύουν τις κατευθύνσεις του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το
Κυπριακό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερα ευτυχείς δεν θα πρέπει, πάντως, να νιώθουν στο Μαξίμου μιας και οι συστάσεις για αυτοσυγκράτηση που εξέφρασε ο επικεφαλής της Συμμαχίας
αλλά και η αποστροφή του ότι «δεν είναι ρόλος του ΝΑΤΟ να παίρνει θέση για διεθνή ζητήματα» χαρακτηρίζονται χλιαρές και αποστασιοποιημένες. Σε κάθε περίπτωση και κόντρα στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι πληροφορίες από κυβερνητικές
πηγές λένε ότι στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί το θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Σε εντατικότερο κυνήγι
των ηλεκτρονικών αποδείξεων θα πρέπει να επιδοθούν από ’δώ και
πέρα οι φορολογούμενοι, αν θέλουν τα εισοδήματά τους να διατηρηθούν στον… αστερισμό του αφορολογήτου
ορίου.
Επιμέλεια: Μιχάλης Κάσσης
πορεί το προσχέδιο
του
προϋπολογισμού για το
2020 που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, να
περιέχει τις ύψους 1,2 δισ. ευρώ φοροελαφρύνσεις που είχε
εξαγγείλει προεκλογικά αλλά
και από το βήμα της φετινής
ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο το
δημοσιονομικό κενό που αυτές
θα δημιουργήσουν δεν μπορεί
να μείνει… απλήρωτο. Δυστυχώς, η «πληρωμή» του κενού θα
επιστρέψει κατά ένα μέρος πίσω στις πλάτες των ωφελούμενων φορολογούμενων, καθώς
όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων από το ΥΠ.ΟΙΚ. από
1ης/1/2020 οι μισθωτοί, οι
συνταξιούχοι και οι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες θα πρέπει από το επόμενο έτος να συγκεντρώνουν ηλεκτρονικές αποδείξεις ίσες με το 30% του εισοδήματός τους, ανεξαρτήτως του
ποιο είναι αυτό.
Μέχρι σήμερα για να εξασφαλίσουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες την έκπτωση
φόρου 1.900-2.100 ευρώ που
οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο
όριο θα έπρεπε να εμφανίσουν
δαπάνες που έχουν πληρωθεί
με «πλαστικό χρήμα» (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες) ή μέσω e-banking και οι οποίες θα
αντιστοιχούν στο 10% του ετήσιου εισοδήματός τους για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, στο
15% για εισόδημα από 10.000
ευρώ έως 30.000 ευρώ, και στο
20% για εισοδήματα που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.
Σήμερα λοιπόν με την οριζό-
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ΟΙ 12 δεξαμενές
δαπανών για
να ψαρέψετε
το αφορολόγητο
ντια και όχι κλιμακωτή επιβολή
του 30% ένας μισθωτός που,
για παράδειγμα, είχε ετήσιο εισόδημα 20.000, ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους
6.000 ευρώ, όταν μέχρι πρότινος ο συγκεκριμένος μισθωτός
κατοχύρωνε το αφορολόγητο με
e-αποδείξεις ύψους €2.500.
Στην οδό Νίκης οι συντάκτες
του προσχεδίου του προϋπολογισμού προβλέπουν ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα εισφέρει
στα δημόσια ταμεία έσοδα ύψους 640 εκατ. ευρώ που θα
προέλθουν κυρίως από την αύξηση των εισπράξεων του ΦΠΑ,
υπό την προϋπόθεση πάντα ότι
θα γίνει πράξη το «θέλω» της κυβέρνησης για ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018 η
μέση ηλεκτρονική δαπάνη ανά
φορολογούμενο, μέσω της οποίας «χτίστηκε» το αφορολόγητο, διαμορφώθηκε σε περίπου
3.600 ευρώ, ενώ από την εκκαθάριση διαπιστώθηκε ότι αυτοί
που δεν κατάφεραν να συλλέξουν τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων πλήρωσαν «πέναλτι»
φόρου 35,5 εκατ. ευρώ.
Η ανάλυση των φορολογικών δηλώσεων δείχνει ότι η
πλειονότητα των φορολογούμενων υπερκαλύπτει τα σημερινά
όρια που απαιτούνται για την
κάλυψη του αφορολογήτου, καθώς μόνο οι αγορές από
supermarkets και οι λογαρια-

σμοί ΔΕΚΟ απορροφούν μεγάλο τμήμα των ετήσιων δαπανών από τα νοικοκυριά.

Ποιες αποδείξεις
μετράνε για το «χτίσιμο»
του αφορολόγητου
Αυτό που ευτυχώς δεν αλλάζει
για τους φορολογούμενους είναι οι δεξαμενές από τις οποίες
θα κληθούν να «ψαρέψουν» το
αφορολόγητο των εισοδημάτων
τους, και αυτό διότι ελάχιστες
είναι οι δαπάνες που εξαιρούνται (βλ. ενοίκια, δόσεις δανείων, τέλη κυκλοφορίας, αγορές
ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών).
Ειδικότερα οι δαπάνες που
μετρούν στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου είναι:

• Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: Ψωμί, δημητριακά, ρύζι, ζυμαρικά, κρέας,
ψάρια, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, έλαια, φρούτα, λαχανικά,
σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, χυμοί, νερό, αναψυκτικά κ.λπ.
• Αλκοολούχα ποτά και
καπνός: Αλκοολούχα, οινοπνευματώδη ποτά, κρασιά,
μπύρες, καπνός, τσιγάρα, πούρα, πουράκια.
• Ένδυση και υπόδηση:
Υφάσματα, ενδύματα, καθαρισμός και μεταποίηση ενδυμάτων, παπούτσια, επιδιορθώσεις
υποδημάτων.
• Στέγαση: Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης,
αποχέτευση, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη, επισκευή και συ-

ντήρηση κατοικία, εργασίες, υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή, υπηρεσίες για
τη συντήρηση πολυκατοικιών.
• Διαρκή αγαθά, είδη
νοικοκυριού και υπηρεσίες:
Έπιπλα, διακοσμητικά είδη, έπιπλα κήπου, φωτιστικά, χαλιά,
μοκέτες, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, οικιακές συσκευές,
ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές
κουζίνες, κλιματιστικά, συσκευές θέρμανσης, εργαλεία, υπηρεσίες καθαρισμού, είδη καθαρισμού κ.ά.
• Μεταφορές: Ποδήλατα,
ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα, λιπαντικά,
μίσθωση γκαράζ και χώρων
στάθμευση, μαθήματα οδήγησης, εισιτήρια τρένου, λεωφορείων, ταξί, αεροπλάνων και
πλοίων.
• Επικοινωνίες: Κινητή
και σταθερή τηλεφωνία, σύνδεση Internet, ταχυδρομικές υπηρεσίες.
• Αναψυχή, πολιτιστικές
δραστηριότητες: Υπολογιστές,
κάμερες, μουσικά όργανα, άνθη, κατοικία ζώα, αθλητικές
δραστηριότητα, θέατρα, κινηματογράφος, συναυλίες, μουσεία, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, πακέτα διακοπών.
• Εκπαίδευση: Δίδακτρα
για προσχολική, πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
• Υγεία: Εκτός από τις επισκέψεις σε γιατρούς, τα φάρμακα και τα νοσήλια στις δαπάνες
περιλαμβάνονται: φακοί επαφής
και υγρά καθαρισμού, τεστ εγκυμοσύνης, προφυλακτικά, οινόπνευμα καθαρό, ιατρικά προϊόντα, γυαλιά μυωπίας, πατερίτσες, πιεσόμετρο, ζώνες παθήσεων, θεραπευτικές συσκευές
και εξοπλισμός, οδοντιατρικές υπηρεσίες (σφράγισμα, λεύκανση, καθαρισμός δοντιών, τοποθέτηση θήκης), μικροβιολογικές
εξετάσεις, φυσιοθεραπεία κ.ά.
• Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κυλικεία.
• Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: Κουρεία, κομμωτήρια, κοσμήματα, ρολόγια, είδη για μωρά, οίκοι ευγηρίας και ιδρύματα
για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες για βοήθεια στο σπίτι,
ασφάλιση κατοικία, υγείας, οχημάτων.
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Η «μαύρη» Τρίτη της
MLS και η απάντηση
της εταιρείας
«Μαύρη» ήταν χρηματιστηριακά για την MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ η Τρίτη 8 Οκτωβρίου, καθώς στο ηλεκτρονικό ταμπλό
της λεωφόρου Αθηνών η μετοχή της εταιρείας έφτασε στα
Τάρταρα (σ.σ. έκλεισε στο 15% και στα €3,05) δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες σε
επενδυτές και αναλυτές.
Σε μία προσπάθεια καθησυχασμού αλλά και ξεκαθαρίσματος
του θολού τοπίου, από την
πλευρά της εταιρείας υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει κάποιο
σημαντικό γεγονός που να δικαιολογεί την πτώση της μετοχής, λέγοντας ταυτόχρονα ότι η
MLS σκοπεύει να αποπληρώσει το ομόλογο λήξεως
11/7/2020 στη συγκεκριμένη
ημερομηνία.
Ειδικότερα από την ελληνική εταιρεία ηλεκτρονικών συσκευών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας προκρίνεται ο ισχυρισμός ότι η εταιρεία έχει ολοκληρώσει το επενδυτικό της
πλάνο σχετικά με τη νέα Πλατφόρμα Αναγνώρισης Φωνής
και Τεχνητής Νοημοσύνης και
πλέον υλοποιείται η επέκταση
σε νέες αγορές. Σύμφωνα, πάντα με την MLS η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη σε 5 αγορές
(Ελλάδα, Κύπρος, Σερβία,
Βουλγαρία, Αλβανία) από τις οποίες τα έσοδα αυξάνονται σταδιακά, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με
άλλες δύο αγορές.
Στην ελληνική αγορά η MLS διεύρυνε το μερίδιο της στην
(πτωτικής τάσης είναι η αλήθεια) αγορά των tablets και
διατηρεί το μερίδιο της στην αγορά των smartphones. Εντός
του έτους τα smartphones και
tablets της MLS θα έχουν ενσωματωμένη τη νέα πλατφόρμα (η οποία προσαρμόζεται για
κάθε συσκευή Android), γεγονός που δίνει σημαντική προστιθέμενη αξία στα προϊόντα
της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα
όσο και στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Πάνω από 5 δισ. ευρώ
ρίχνει στην πραγματική
οικονομία η Πειραιώς
ε νέα δάνεια
που θα προσεγγίσουν τα
€4,5 δισ. έναντι €4 δισ. που
ήταν ο αρχικός στόχος, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει το 2019 επιχειρήσεις και
ιδιώτες, υλοποιώντας τη σταθερή δέσμευσή της να υποστηρίζει ολοκληρωμένα την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής
οικονομίας. Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας,
Χρήστος Μεγάλου, προσθέτοντας ότι για το 2020 οι νέες χρηματοδοτήσεις του συστημικού
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

Μ

προς τον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθούν περαιτέρω και θα ξεπεράσουν τα €5 δισ.
Ο κ. Μεγάλου παρουσίασε
την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για
την ενίσχυση των επενδύσεων,
και της πραγματικής οικονομίας, μιλώντας την περασμένη
Δευτέρα σε εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη.
Παρουσία δεκάδων επιχειρηματιών από τη Θράκη, ο κ.
Μεγάλου επεσήμανε ότι η
Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει επαρκή ρευστότητα που θα τη
διαθέσει στην πραγματική οικονομία με τη μορφή νέων χο-

ρηγήσεων, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ο λόγος δανείων προς
καταθέσεις βρίσκεται σήμερα
στα επίπεδα του 85%, κάτι που
επιβεβαιώνει την ευχέρειά της
να υποστηρίζει χρηματοδοτικά
την αγορά και τις επενδύσεις.
Ειδικά για τη Θράκη, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια περιοχή σημαντική για την Τράπεζα Πειραιώς,
αφενός διότι κατέχει μερίδιο
40% της αγοράς και αφετέρου
διότι στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης τόσο ο αγροτικός τομέας, όσο και η μεταποίηση εμφανίζουν εξαιρετικά
δυναμικά χαρακτηριστικά και ι-

σχυρές προοπτικές.
Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά
του κ. Μεγάλου στις «πράσινες
επενδύσεις», τις οποίες υποστηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως είπε, η τράπεζα έχει ήδη
στο χαρτοφυλάκιό της χρηματοδοτήσεις «green projects» της
τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ, κάτι
που την κατατάσσει ψηλά στη
σχετική λίστα των ευρωπαϊκών
τραπεζών.
Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς,
Γιώργος Χαντζηνικολάου,
δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
«Έχουμε μια κυβέρνηση φιλική

SUNLIGHT: Νέα οργανωτική δομή με στόχο τη διεθνή
ε δομική αλλαγή και της οργάνωσης παραγωγής αλλά και της εταιρικής οργάνωσής της εν γένει προχωρά η Sunlight, προκειμένου η γνωστή
εταιρεία του ομίλου Olympia να εστιάσει
τη στρατηγική της στις ανερχόμενες τεχνολογίες μπαταριών λιθίου και να διεκδικήσει σημαντική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στον συγκεκριμένο κλάδο.
Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώθηκε η
αποχώρηση του επί 6,5 χρόνια διευθύνοντος συμβούλου της Sunlight, Βασίλη Μπίλλη (σ.σ. θα παραμένει στον Όμιλο Olympia ως μέλος Δ.Σ. της Play)
και η αντικατάστασή του από τον Ρόμπι

Σ

Μπουρλά CEO της Olympia και μέλος
Δ.Σ. της Sunlight.
Εξάλλου στην ομάδα της Sunlight εντάσσεται ο Foad Derisavi ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Παραγωγής και Ανάπτυξης Προϊόντων Λιθίου & Προηγμένων Τεχνολογιών. Ο κ. Derisavi έχει
πολυετή εμπειρία στη διεθνούς φήμης εταιρεία ATLAS Elektronik στον τομέα ανάπτυξης προηγμένων τεχνολογιών για
μπαταρίες λιθίου. Από τον νέο του ρόλο
θα συμβάλλει στη διεύρυνση της γκάμας
μπαταριών λιθίου για βιομηχανική χρήση για την επέκτασή της Sunlight στις
διεθνείς αγορές.
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Στο μετοχικό της Lamda μπήκε η Aegean
οσοστό 1,66% του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda
Development απέκτησε ο αεροπορικός όμιλος Aegean,
συναλλαγή που καταδεικνύει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που υφίσταται για το έργο της αξιοποίησης του Ελληνικού.
Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda
Development, Οδυσσέας Αθανασίου, η ολοκλήρωση της
συναλλαγής θα είναι η αρχή για μια ευρύτερη και σημαντικότατη συνεργασία με την AEGEAN, ηγέτιδα δύναμη στον χώρο
των αερομεταφορών στην Ελλάδα, που θα την καταστήσει ε-

Π

πίσημο αερομεταφορέα του Ελληνικού.
Σύμφωνα, πάντα, με τον κ. Αθανασίου, στόχος είναι η συνεργασία Lamda - Aegean να αποτελέσει ένα πρώτο, εξαιρετικό
δείγμα συνένωσης δυνάμεων και ανάπτυξης συνεργιών, ώστε
να καταστεί η Αθήνα παγκόσμιος τουριστικός προορισμός.
«Ταυτόχρονα, αποτελεί αφετηρία μελλοντικών συνεργιών μεταξύ των
δύο εταιρειών και επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη και βαθιά
πίστη του επιχειρηματικού κόσμου στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού», κατέληξε ο CEO της Lamda Development.

«Μεταγραφές» ουσίας
και αξίας στον ΟΠΑΠ
ε ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στην επικοινωνία ο ΟΠΑΠ ενισχύει τη δύναμη
πυρός του. Ο λόγος για τον Γιάννη Ρόκκα, που όπως ανακοινώθηκε στην αρχή της εβδομάδας αναλαμβάνει επικεφαλής Marketing Επικοινωνίας στον ΟΠΑΠ, έχοντας τη συνολική ευθύνη για τις ομάδες Brand/Above
the Line, Media Buying, Sponsorships και Below the
Line.
Από τη νέα θέση του, ο Γ.
Ρόκκας θα είναι υπεύθυνος
για την ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων ολοκληρωμένης εμπορικής επικοινωνίας, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση
της δυναμικής του brand ΟΠΑΠ και των προϊόντων της
εταιρείας.
Ο Γ. Ρόκκας διαθέτει επαγγελματική εμπειρία που
ξεπερνά τις δύο 10ετίες, έχοντας υπηρετήσει σε υψηλόΟ Γιάννης Ρόκκας
βαθμες θέσεις στον διαφημιστικό και τον τραπεζικό κλάδο. Πριν από την έλευσή του
στην ομάδα του ΟΠΑΠ κατείχε τη θέση του αναπληρωτή
γενικού διευθυντή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στην
Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας
μεταξύ άλλων τη συνολική
ευθύνη για τα προγράμματα
μάρκετινγκ, επικοινωνίας
και ενίσχυσης της εμπειρίας
του πελάτη του ομίλου.
Νέο «αίμα» είχαμε, επίσης, και σε άλλο ένα νευραλγικό πόστο του Οργανισμού,
Ο Κωστής Πάικος
με τον Κωστή Πάικο να αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή του Digital Center of Excellence, στην Ομάδα Τεχνολογίας & Digital του ΟΠΑΠ. Ο Κ. Πάικος προέρχεται από την
Eurobank, στην οποία εργάστηκε τα τελευταία 17 χρόνια και
κατείχε μέχρι πρόσφατα τη θέση του διευθυντή Digital Services
& User Engagement. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών
παγκόσμιας κλάσης, τόσο εντός της εταιρείας, όσο και προς τους
πελάτες του ΟΠΑΠ.

Μ

προς την επιχειρηματικότητα και τις
επενδύσεις», υπογράμμισε, ενώ
ταυτόχρονα εκτίμησε ότι ο στόχος
για σταθερή αύξηση των ρυθμών
ανάπτυξης σε ορίζοντα τριετίας είναι απολύτως εφικτός. Ο κ. Χαντζηνικολάου χαρακτήρισε την
προσέλκυση επενδύσεων «κλειδί»
για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας, επισημαίνοντας τη στρατηγική θέση της Αλεξανδρούπολης, που της επιτρέπει να εξελιχθεί σε ενεργειακό και

διαμετακομιστικό κόμβο.
Στο πλαίσιο της περιοδείας της
στη Θράκη η ηγεσία της τράπεζας
συνοδευόμενη από τον σύμβουλο
διοίκησης Χριστόδουλο Αντωνιάδη, τον ανώτατο γενικό διευθυντή Βασίλη Κουτεντάκη, την
ανώτατη γενική διευθύντρια Ελένη Βρεττού, τον γενικό διευθυντή
Γιώργο Γεωργόπουλο, τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Αντώνη Κατραούρα, αλλά και τοπικά
στελέχη επισκέφθηκαν το δίκτυο

καταστημάτων της Πειραιώς στους
νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Επίσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους των φορέων της περιοχής (αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, πανεπιστήμιο, επιστημονικοί φορείς κ.λπ.), επισκέφθηκε
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και το μουσείο Μετάξης στο
Σουφλί, το οποίο ανήκει στο δίκτυο των εννέα μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς.

ανάπτυξη σε τεχνολογίες μπαταριών λιθίου
Στον νυν επικεφαλής της διεύθυνσης Recycling της Sunlight
Σπύρο Κόπολα ανατίθενται παράλληλα τα καθήκοντα Business
Development για τις εφαρμογές
μπαταριών λιθίου, με στόχο να διευρύνει τους ορίζοντες της
Sunlight με συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης στη διοικητική ομάδα της
Sunlight εντάσσεται από 1η Νοεμβρίου ο Βασίλης Γαβρόγλου, που
αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή
Ανθρώπινου Δυναμικού για όλο
τον Όμιλο Sunlight. Ο κ. Γαβρό-

γλου αναλαμβάνει παράλληλα και
τα καθήκοντα διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία
Olympia. Έχοντας διατελέσει σε θέσεις υψηλής ευθύνης στον ΟΤΕ και
παλαιότερα στην Εθνική Τράπεζα,
διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
H SUNLIGHT διανύει ήδη ένα
δυναμικό 2019 με το εργοστάσιο
της Ξάνθης να έχει αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα στα 2,8 εκατ. στοιχεία και τις νέες υποδομές
να ενσωματώνουν τις βέλτιστες
πρακτικές, σε διεθνές επίπεδο, σε

θέματα παραγωγικής λειτουργίας,
υγιεινής και ασφάλειας.
Η αναβάθμιση στις δομές της
θα επιτρέψει στην εταιρεία να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της στις διεθνείς
αγορές και να αναπτυχθεί δυναμικά στις τεχνολογίες μπαταριών λιθίου. Με την καλύτερη ομάδα, τις
πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής, ανακύκλωσης και συναρμολόγησης σε Ελλάδα και Ιταλία, η
SUNLIGHT θα εισέλθει σε μια νέα
εποχή δυναμικής ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.
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ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ, ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ., ΤΗΣ ENERGEAN OIL
& GAS, ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΤOY ΔΕΣΦΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ

Το σχέδιο των εταιρειών
για το πώς θα γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος παρουσιάστηκε πριν
από μερικά 24ωρα σε
συνέδριο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας,
στο πλαίσιο στρογγυλού
τραπεζιού στο οποίο
συμμετείχαν οι επικεφαλής των ΕΛΠΕ, της ΔΕΠΑ, της ENERGEAN OIL
& GAS, του ΑΔΜΗΕ και
του ΔΕΣΦΑ.

Στρογγυλό τραπέζι
για τα ενεργειακά

Επιμέλεια: Μιχάλης Κάσσης
ια τις έρευνες υδρογονανθράκων μίλησε, ειδικότερα, ο διευθύνων σύμβουλος
των ΕΛ.ΠΕ., Ανδρέας Σιάμισιης, τονίζοντας ότι η
Ευρώπη εμφανίζει μεγάλη εξάρτηση στις εισαγωγές υγρών
καυσίμων και στο φυσικό αέριο, και υπό αυτή την έννοια δίνεται έμφαση στις έρευνες που
γίνονται στον ευρωπαϊκό χώρο.
Είναι σημαντικό, πρόσθεσε, ότι
υπάρχουν ελπίδες και ότι πιθανόν να μπορούμε να έχουμε
κοιτάσματα στον ελληνικό χώρο.
«Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τις έρευνες, η Ευρώπη έχει ανάγκη από νέες ανακαλύψεις. Τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν απαραίτητο κομμάτι της αλυσίδας, το να
λέμε ότι δεν τα έχουμε ανάγκη είναι υποκριτικό», τόνισε ο CEO
των ΕΛ.ΠΕ. Ο ίδιος ανέφερε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για
τον κλάδο της διύλισης αφορά
στην αλλαγή του κανονισμού
για τα καύσιμα της ναυτιλίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι
ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων είναι σε θέση να παράξει
πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Γ

Διεθνείς συνεργασίες
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ,
Κώστας Ξιφαράς, υπογράμμισε ότι η εταιρεία ασκεί πλούσια
ενεργειακή διπλωματία με στόχο να μετατραπεί η χώρα σε ενεργειακό κόμβο. Παράλληλα,

αναφέρθηκε στις προσπάθειες
για επέκταση της χρήσης του
φυσικού αερίου, αλλά και στη
διεθνή παρουσία της εταιρείας
μέσα από διεθνείς συνεργασίες.
«Η ΔΕΠΑ επιχειρεί να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο,
όπου υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό
όχι μόνο για τη ΔΕΠΑ αλλά και
για τους ανταγωνιστές της. Η εταιρεία δρομολογεί τη δική της μετεξέλιξη, δηλώνουμε παρόντες στην
προσπάθεια της χώρας για πράσινη ανάπτυξη και επιπλέον βοηθούμε την Ελλάδα να γίνει διεθνής
ενεργειακός κόμβος αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στην περιοχή».

Το κόστος του αερίου
Ο διευθύνων σύμβουλος της
Energean, Μαθιός Ρήγας, για
τον αγωγό East Med αναρωτήθηκε εάν υπάρχει κάποια εκτίμηση για το κόστος που θα πωλείται το αέριο που θα μεταφέρει. «Εάν ο αγωγός κοστίσει 8 δισ.
δολάρια, θα ήθελα να ακούσουμε
σε ποια τιμή θα φτάσει το αέριο,
αν θα είναι οικονομικά βιώσιμος
κι εάν θα μπορεί στα 8 δολάρια το
mbtu να είναι ανταγωνιστικό».
Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε και
στις δραστηριότητες της

Energean στο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι οι άδειες βγήκαν
σε σύντομο διάστημα 15 μηνών, οπότε και ελήφθη η επενδυτική απόφαση για ένα έργο
1,7 δισ. δολαρίων, ενώ έχουν
ήδη υπογραφεί συμβάσεις πώλησης 4,3 δισ. κυβικών και χτίζεται και η πλωτή μονάδα παραγωγής FPSO.
Για την Ελλάδα τόνισε ότι,
μετά την εξαγορά της Edison, η
Energean έχει δραστηριότητα
στα Γιάννενα όπου τελείωσαν τα
σεισμικά, ενώ είναι συνεταίρος
με τα ΕΛ.ΠΕ. στον Πατραϊκό. Ο
ίδιος εκτίμησε ότι η συνεργασία
θα δώσει νέα δυναμική στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

στον ορίζοντα, και είναι ένα έργο της τάξης του 1 δισ. ευρώ.
Η θυγατρική Αριάδνη, συνέχισε ο ίδιος, εντός του Οκτωβρίου θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση και στις αρχές Νοεμβρίου θα αναδείξει τους αναδόχους για το έργο των καλωδίων.
Ενώ τέλος Οκτωβρίου εκπνέει
η προθεσμία για τις προσφορές
στους σταθμούς μετατροπής. Το
έργο της μικρής διασύνδεσης,
που θα είναι το μεγαλύτερο έργο
εναλλασσόμενου καλωδίου
στον κόσμο, θα ολοκληρωθεί το
2020 και θα μπορεί να καλύψει
τις ενεργειακές ανάγκες της
Κρήτης τον χειμώνα.

Επενδύσεις ύψους 5 δις
από τον ΑΔΜΗΕ

Ο γενικός διευθυντής της
Gastrade, Κωνσταντίνος Σιφναίος, τόνισε ότι το πρόγραμμα
απολιγνιτοποίησης που εξαγγέλθηκε θα φέρει αλλαγές στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
Η αγορά του φυσικού αερίου
εκτίμησε ότι από τα 4,5 δισ. κυβικά μέτρα θα εκτιναχθεί στα 7
δισ. κυβικά στα επόμενα 5 με 7
χρόνια. Μόνο φέτος η αγορά κινήθηκε με 17% ρυθμό ανάπτυξης, ενώ για πρώτη φορά το

Ο διευθύνων σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ, Μ. Μανουσάκης, αναφέρθηκε στις επενδύσεις ύψους 5 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του διαχειριστή.
Το μεγαλύτερο μέρος του έργου αφορά τη διασύνδεση Αττικής - Κρήτης που προχωρά πλέον, όπως είπε, χωρίς σύννεφα

Φέρνει αλλαγές η
απολιγνιτοποίηση

LNG ξεπέρασε το αέριο των αγωγών.
«Φέτος ήταν πολύ καλή χρονιά
για το LNG στην Ευρώπη και αντίστοιχα για την Ελλάδα και τη Ρεβυθούσα, η οποία τους τελευταίους 4 μήνες είναι γεμάτη και δεν
μπορεί να φέρει άλλα φορτία. Εάν
υπήρχε το FSRU της Αλεξανδρούπολης, θα μπορούσαμε να φέρουμε και άλλα φορτία, ώστε να μειώσουμε το κόστος για τον καταναλωτή και την ελληνική οικονομία»,
τόνισε ο κ. Σιφναίος, σημειώνοντας ότι η Ρεβυθούσα και η
Αλεξανδρούπολη μπορούν να
λειτουργούν ανταγωνιστικά και
αλληλοσυμπληρωματικά.
Σε ό,τι αφορά την πρόοδο
του project της Αλεξανδρούπολης, ανέφερε ότι η Gastrade φιλοδοξεί να ξεκινήσει τη δεύτερη δεσμευτική φάση του market
test τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να ολοκληρωθεί στο τέλος
του έτους και να ληφθεί η τελική
επενδυτική απόφαση στα μέσα
του 2020 ώστε η εμπορική λειτουργία να ξεκινήσει το 2022.
Ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του ΔΕΣΦΑ, Νικόλα
Μπατιλάνα, ανέφερε ότι σύμφωνα με την εκτίμηση του διαχειριστή η απόφαση για απόσυρση του λιγνίτη αλλάζει τα σενάρια για την εκτίμηση της ζήτησης από τα 6 δισ. κυβικά μέτρα με πιθανότητα πρόσθετης ανάγκης επιπλέον 1 δισ. κ.μ., στα
8 δισ. κ.μ.
Φέρνοντας σε πρώτο πλάνος
την αναγκαιότητα να προετοιμαστεί επενδυτικά ο ΔΕΣΦΑ ώστε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που δημιουργείται στον τομέα του αερίου, ο κ. Μπατιλάνα αναφέρθηκε στα έργα ανάπτυξης του δικτύου που υλοποιεί ο ΔΕΣΦΑ, όπως η εγκατάσταση συμπιεστή στους Κήπους που θα έχει δυνατότητα
reverse flow, αλλά και στα έργα
ψηφιοποίησης. Πρόσθετα, σημείωσε ότι το small scale LNG
δεν αφορά μόνο τον ΔΕΣΦΑ,
αλλά όλη την αγορά, εκτιμώντας ότι ο ευρωπαϊκός νότος έχει πλεονέκτημα σε σχέση με
τον βορρά, την προοπτική αξιοποίησης του LNG στη ναυτιλία
ως εναλλακτική των καυσίμων
χαμηλού θείου.
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FaceApp

Η «ανασφαλής»
μόδα που σε γερνά
πριν την ώρα σου
Καμπανάκι κινδύνου από τους ειδικούς
για την εξάπλωση της viral εφαρμογής που ζητά
από τους χρήστες «θολές» συναινέσεις
Η νέα μόδα του διαδικτύου λέγεται FaceApp. Είναι
η εφαρμογή που ο χρήστης
μπορεί να αλλάξει σε φωτογραφίες το φύλο και την
ηλικία του και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να δει πώς θα είναι
εμφανισιακά όταν θα γεράσει! Για την ώρα πάντως
το πρόβλημα δεν είναι η
πλάκα που γίνεται στα
social media ή η πιστότητα της «πρόβλεψης» γήρανσης, όσο η πιστότητα
του συστήματός ότι τα
προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών δεν
θα τύχουν κακόβουλης εκμετάλλευσης.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

ο FaceApp δεν είναι
νέο «φρούτο». Πρωτολανσαρίστηκε στην αγορά το 2017, απλώς η
τωρινή χρήση του από
διασημότητες το εκτόξευσε μέσα σε
μόνο λίγες ημέρες, σε πάνω από
150.000.000 ανθρώπων παγκοσμίως. Και ο λόγος; Να είμαστε μέσα στη μόδα ή επί το επιστημονικότερο το «σύνδρομο» FOMO
(Fear Of Messing Out), δηλαδή ο
φόβος τού να χάσεις τις τάσεις!
Το ζήτημα που τέθηκε μετά τη χρήση της εφαρμογής από εκατομμύρια χρηστών, είναι όπως προαναφέρθηκε η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς ελάχιστοι διάβασαν προσεκτικά
τους όρους χρήσης της (Privacy

Policy) στους οποίους όφειλαν να
συναινέσουν πριν την εγκατάσταση της εφαρμογής. Σε αυτούς ζητήθηκε να δηλώσει ο χρήστης ότι:
• Παραχωρεί στην εταιρεία
Wireless Labs, μητρική εταιρεία
της FaceApp, «διαρκή, αμετάκλητη
(…) και διεθνούς εμβέλειας» άδεια
χρήσης των φωτογραφιών, του ονόματος, του password κλπ. αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο η εταιρεία κρίνει απαραίτητο και κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των
σκοπών της (όρος υπ’ αριθμ. 5).
• Συναινεί στο ότι ακόμα και εάν ο ίδιος διαγράψει περιεχόμενο
από την εφαρμογή, η εταιρεία μπορεί παρ’ όλα αυτά να το αποθηκεύσει «χωρίς χρονικό περιορισμό» και
να το χρησιμοποιήσει «προς εκπλήρωση των νομικών της υποχρεώσεων».
• Γνωρίζει και αποδέχεται ότι
τα δεδομένα του θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και
ότι θα διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη
(κυρίως διαφημιστές, service
providers και άλλες εταιρείες του
ομίλου), καθώς και σε άλλες δικαιοδοσίες πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όροι υπ’ αριθμ. 3 και 4),
όπου βεβαίως επικρατούν άλλοι

κανόνες και διαφορετικά επίπεδα
προστασίας και ασφάλειας της ιδιωτικότητας των προσώπων.
Τέλος, ο χρήστης της εφαρμογής αποδέχθηκε ότι ακόμα και εάν
η εταιρεία βρεθεί σε ολική ή μερική εκποίηση (πώληση, συγχώνευση, πτώχευση) έχει ήδη ενημερώσει, και οι χρήστες έχουν ήδη αποδεχθεί εγκαθιστώντας την εφαρμογή, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν με ή χωρίς αντάλλαγμα (όρος υπ’ αριθμ. 3).

SOS από τους ειδικούς
Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή απαιτούσε πολλά περισσότερα στοιχεία από όσα πραγματικά χρειάζονταν για την εγκατάστασή της και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς υποψιάζονται ότι τα στοιχεία αυτά πιθανόν
να τροφοδοτήσουν τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου (facial
recognition), με τις οποίες θα είναι εφικτή η άμεση ταυτοποίηση
των ατόμων από απόσταση και ειδικά εν αγνοία τους. Παραχωρώντας συνεπώς σε οποιαδήποτε νόμιμη εφαρμογή απεριόριστη χρήση προσωπικών δεδομένων μέσα
από την πρόσβαση σε επαφές, φωτογραφίες, προσωπικά μηνύματα
και προσωπικά αρχεία, ελλοχεύει
ο κίνδυνος να πέσει θύμα είτε κατάχρησης είτε χάκερς, με όσα συνεπάγεται η κακόβουλη χρήση των
προσωπικών μας δεδομένων.

Οι πολιτικές διαστάσεις
της «διασκέδασης»
Η εταιρεία που ανέπτυξε και εκμεταλλεύεται την εφαρμογή, η
Wireless Labs, μητρική εταιρεία
της FaceApp, είναι ρωσικών συμ-

φερόντων και εδρεύει στην Αγία
Πετρούπολη, πολλοί όμως ισχυρίζονται ότι είναι μια εταιρεία «σφραγίδα» χωρίς κανείς να μπορεί να επιβεβαιώσει τις πραγματικές της εγκαταστάσεις, εκεί δηλαδή που
βρίσκεται το προσωπικό της και ο
server που αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται.
Ο Γιάροσλαβ Γκοντσάροφ, CEO
της FaceApp, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «GUARDIAN» ότι
μόνο η φωτογραφία που επιλέγει
ο χρήστης στο τηλέφωνό του προς
τροποποίηση αποστέλλεται στην εταιρεία και ότι η εφαρμογή δεν
«κλέβει» όλες τις φωτογραφίες και
τα βίντεο της συσκευής, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, επισημαίνοντας ότι τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται στη Ρωσία αλλά αποθηκεύονται σε υπηρεσίες cloud που παρέχει η Amazon και η Google και
ελέγχονται, κατά συνέπεια, από τις
ΗΠΑ.
Σε αντίθεση με τους όρους χρήσης, ο Γκοντσάροφ δήλωσε ότι η
εταιρεία του δεν πουλά ούτε κοινοποιεί τα δεδομένα χρηστών σε τρίτα μέρη, ενώ οι περισσότερες δυνατότητες του app είναι διαθέσιμες
χωρίς να απαιτείται σύνδεση,
πράγμα που αποδεικνύει κατά τη
γνώμη του ότι η εφαρμογή δεν έχει ως στόχο να συλλέξει έναν τε-

ράστιο όγκο δεδομένων για τους
χρήστες με σκοπό να τα πουλήσει.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όμως, όπου ήδη 13 Ρώσοι υπήκοοι και τρεις ρωσικές εταιρείες
έχουν παραπεμφθεί από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ενόρκων
των ΗΠΑ με την κατηγορία της
διαδικτυακής ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές του 2016, η εφαρμογή δεν αντιμετωπίζεται καθόλου
ως διασκέδαση. Ήδη ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ
ζήτησε έρευνα για το θέμα από το
FBI και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου FTC δηλώνοντας
ότι «είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το
γεγονός ότι θα μπορούσε να γίνει παραλήπτης προσωπικών δεδομένων μια
αντίπαλη χώρα που διαπράττει διαδικτυακά εγκλήματα κατά των ΗΠΑ».
Εκφράζει την ανησυχία του για το
αν «η πλήρης και αμετάκλητη πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες
και δεδομένα αποτελεί κίνδυνο εθνικής ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής των εκατομμυρίων πολιτών των ΗΠΑ», ενώ δεν παρέλειψε
να τονίσει ότι η ανεξέλεγκτη αναγνώριση προσώπων μπορεί από
«φάρμακο» να μετατραπεί και σε
«όπλο», καθώς τα προσωπικά και
βιομετρικά δεδομένα των πολιτών
θα πρέπει να διασφαλιστούν από
εχθρικά ξένα κράτη.
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Με ρούβλι και λίρα θα κάνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές
Ρωσία και Τουρκία
υμφωνία που προβλέπει τη χρήση του ρουβλίου και
της τουρκικής λίρας σε πληρωμές και συναλλαγές,
όπως και τη διεύρυνση της διατραπεζικής συνεργασίας τους υπέγραψαν
Ρωσία και η Τουρκία.
Οι σχετικές υπογραφές έπεσαν στις 4 Οκτωβρίου, με το deal της Μόσχας με την Άγκυρα να στοχεύει στην αύξηση και τη σταδιακή μετάβαση στη χρήση των εθνικών νομισμάτων στις διακρατικές συναλλαγές, στη
δημιουργία ανάλογων υποδομών στην οικο-

Σ

νομική αγορά και την ενίσχυση της χρήσης του ρουβλίου και
της τουρκικής λίρας μεταξύ των επιχειρήσεων ανάμεσα στις
δύο χώρες.
Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη σύνδεση των τουρκικών τραπεζών και επιχειρήσεων με τη ρωσική εκδοχή του SWIFT (σύστημα διεθνών διατραπεζικών συναλλαγών) και
τη δημιουργία υποδομών ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιείται η ρωσική κάρτα συναλλαγών MIR, την οποία η Μόσχα σχεδίασε ως εναλλακτική των MasterCard και VISA.

ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Oι αντάρτες και η… κ@λ@γερμανίδα
σο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου για ένα συμπεφωνημένο Brexit, τόσο τεντώνονται τα νεύρα όλων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ποθούμενη
συμφωνία με την Ε.Ε. για μία συντεταγμένη έξοδο της Βρετανίας από το ευρώ δεν
φαίνεται –για την ώρα τουλάχιστον– στον ορίζοντα. Κι όσο αυτή δεν έρχεται, ο μεν
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ψάχνει σανίδα πολιτικής σωτηρίας για να πιαστεί, οι δε απασφαλισμένοι οπαδοί του brexit το έχουν ρίξει στις χυδαιότητες, ενθυμούμενοι πολεμικούς
θριάμβους και βρίζοντας τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ
Ξεκινώντας από τα αήθη πριν πάμε στα… συνήθη (βλ. Μπόρις Τζόνσον), ένα τιτίβισμα που
αναρτήθηκε στο προφίλ που διατηρούν στο Twitter οι επίσημοι υποστηρικτές της εξόδου της
Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επωνυμία Leave.eu, σήκωσε πολλή κουβέντα
στο Νησί. Τι γράφτηκε στο επίμαχο ποστάρισμα; «Δεν κερδίσαμε δύο παγκόσμιους πολέμους για να
μας κάνει κουμάντο μία κ@λ@γερμανίδα» («We didn’t win two world wars to be pushed around by a
Kraut»).
Η λέξη «Kraut» είναι ένας πολύ προσβλητικός χαρακτηρισμός για τους Γερμανούς και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους Βρετανούς και τους συμμάχους τόσο στον Α όσο και στον
Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Το «στόλισμα», λοιπόν, αφορούσε την Άνγκελα Μέρκελ, η οποία σε
τηλεφωνική συνομιλία που είχε την περασμένη Τρίτη (8/10) με τον Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε την εκτίμηση ότι «είναι απίθανο να υπάρξει συμφωνία», εκτός αν συμφωνήσει το Λονδίνο
να παραμείνει εντός της τελωνειακής ένωσης η Βόρεια Ιρλανδία.
Ο υβριστικός τρόπος με τον οποίο εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους οι υποστηρικτές του
Leave.eu προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με πολλούς να χαρακτηρίζουν το μήνυμα «απαράδεκτο,
προσβλητικό και ξενοφοβικό». Μάλιστα, ο βουλευτής των Εργατικών, Ντέιβιντ Λέϊμι, ζήτησε
συγγνώμη τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τη Γερμανία, χαρακτηρίζοντας τα επίμαχα λόγια γεμάτα «ξενοφοβική χολή».
Σε μία προσπάθεια να διασκεδαστούν οι αντιδράσεις, ο συνιδρυτής του Leave.eu, Άαρον
Μπανκς, παραδέχτηκε ότι το ποστάρισμα ήταν όντως παρατραβηγμένο, ανταπάντησε ωστόσο
ότι «το πραγματικά εξοργιστικό είναι η γερμανική πρόταση να αποσχιστεί η Βόρεια Ιρλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο».
Με ή χωρίς συγγνώμες, πάντως, τα πράγματα δεν
είναι καθόλου εύκολα για τον Μπόρις Τζόνσον
που, αν επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ των
βρετανικών ΜΜΕ, έχει πλέον να ανησυχεί και για μία ομαδική αποσκίρτηση
βουλευτών του κόμματός του. Συγκεκριμένα οι «Times» γράφουν ότι 5
στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Τόρις –η υπουργός
Πολιτισμού Νίκι Μόργκαν, ο
υπουργός αρμόδιος για τη Β.
Ιρλανδία Τζούλιαν Σμιθ, ο
υπουργός Δικαιοσύνης
Ρόμπερτ Μπάκλαντ, ο υπουργός Υγείας Ματ
Χάνκοκ, και ο γενικός
εισαγγελέας Τζέφρι
Κοξ– θα παραιτηθούν
αν η Βρετανία φανεί
πως οδεύει πράγματι στο λεγόμενο nodeal Brexit.

Ό

Στον προθάλαμο
του… φαλιμέντου
ο ΟΗΕ
• Εξαντλούνται τα ταμειακά διαθέσιμα του

οργανισμού, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η
καταβολή των μισθών για 37.000 άτομα
έραμε ότι χρεοκοπούν οι επιχειρήσεις. Μάθαμε, ειδικά στην Ελλάδα και με τον
πιο δύσκολο τρόπο, ότι χρεοκοπούν και τα κράτη. Αλλά
ότι θα βρισκόταν στα πρόθυρα του…
φαλιμέντου και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μοιάζει ανήκουστο. Κι όμως, σε επιστολή που φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτέρες, την οποία εξασφάλισε το AFP, υπογραμμίζεται ότι ο
προϋπολογισμός λειτουργίας του οργα-

Ξ

νισμού ξύνει τον πάτο του βαρελιού από τα τέλη του Σεπτέμβρη για 230 εκατ.
δολάρια. Στην απέλπιδα προσπάθεια
να μην εξαντληθούν και τα τελευταία ταμειακά αποθέματα του ΟΗΕ και συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των μισθών των απασχολουμένων στον οργανισμό έως το τέλος του έτους, προκρίνεται η λύση της μνημονιακής λιτότητας διάρκειας 90 ημερών.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πέσει
ψαλίδισμα στις δαπάνες, με αναβολή
διασκέψεων και συνόδων που ήδη έ-
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Ένα «κουνελάκι» για την προεδρία της Κροατίας
εννημένη πριν από 31 Μάηδες στο Ζαντάρ της
Κροατίας μια νεαρή γυναίκα βάζει πλώρη για τα
ανώτατα πολιτειακά αξιώματα της χώρας της. Το
αξιομνημόνευτο της είδησης δεν αφορά το νεαρό της ηλικίας τής Άβα Καράμπατιτς –περί ης ο λόγος– ούτε φυσικά το φύλο της, αλλά τα φυσικά(;) κάλλη της και η
ατίθαση νιότη της που την έκαναν πριν από μερικά
χρόνια πρωταγωνίστρια στις σελίδες του «Playboy».
«Αποφάσισα να κατέβω για πρόεδρος. Έχω λάβει πολλά μηνύματα στήριξης στο Instagram και σας ευχαριστώ για αυτό. Η
πολιτική είναι η δεύτερη αγάπη μου. Δεν μπορώ να βλέπω τα άσχημα πράγματα που γίνονται στη χώρα μου. Είναι λες και όλοι είναι τυφλοί, ενώ τα μάτια τους δεν έχουν τίποτα. Οι νέοι φεύγουν α-

Γ

πό τη χώρα και οι αριθμοί γεννήσεων μειώνονται», ήταν το ολιγόλογο μανιφέστο τής Άβα που κοινοποίησε μέσω των social
media, δηλώνοντας προετοιμασμένη για πολλά τρολαρίσματα από επικριτές της. Η 31χρονη καλλονή προτάσσει, πάντως, την πνευματική πλευρά της, εξηγώντας ότι είναι καθηγήτρια ιταλικών και ρωμαϊκής λογοτεχνίας, ότι έχει γράψει
μία αυτοβιογραφία, ένα μυθιστόρημα, έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινία και έχει γίνει και ζωγράφος!
Σε επίπεδο «προγραμματικών δηλώσεων», να πούμε ότι η
καλλίπυγος Άβα έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της νομιμοποίησης της πορνείας, προκειμένου να είναι ασφαλείς οι ιερόδουλες και να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία, ενώ έχει ζητήσει και την αποποινικοποίηση της κάνναβης.

Η… τραμπάλα Τραμπ με
το «ντου» της Τουρκίας
στη Συρία
ο τσεκούρι του πολέμου στα σύνορα της Τουρκίας με τη
Συρία ξεθάφτηκε την περασμένη Τετάρτη, αλλά η ατμόσφαιρα, εκτός από τους πρώτους νεκρούς και τον φόβο
των χιλιάδων αμάχων που εγκαταλείπουν το βόρειο τμήμα της Συρίας για να γλιτώσουν από τις αεροπορικές επιδρομές
της Άγκυρας, έχει και το άρωμα της διπλωματικής παράνοιας.
Ο όρος δεν είναι τραβηγμένος, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τα μηνύματα που εξέπεμπε η Ουάσινγκτον πριν από περίπου μία εβδομάδα και τι εκστομίζεται τα τελευταία 24ωρα από τα χείλη ακόμη
και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Μόλις την περασμένη Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανάβοντάς του το «πράσινο φως» για τουρκική «Πηγή Ειρήνης», όπως ονομάστηκε κατ’
ευφημισμό η εισβολή της ημισελήνου στη βόρεια Συρία. Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου διευκρινιζόταν με
νόημα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ δεν θα υποστηρίξουν
ούτε θα συμμετέχουν στην «επιχείρηση», ενώ κατά τη διάρκεια της
διεξαγωγής της δεν θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή.
Το πώς φτάσαμε, τώρα, στην… τραμπάλα του Τραμπ ότι «οι
Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποστηρίζουν αυτή την επίθεση και έχουν καταστήσει σαφές στην Τουρκία ότι αυτή η επιχείρηση εναντίον των
Κούρδων μαχητών που βοήθησαν τις ΗΠΑ να πολεμήσουν το Ισλαμικό
Κράτος είναι μια κακή ιδέα», μόνο ο πλανητάρχης το ξέρει.
Τον Τραμπ ακολούθησε με παρόμοιες τηλεοπτικές δηλώσεις
ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, που διέψευσε ότι η Ουάσινγκτον έδωσε στην τουρκική κυβέρνηση το
ΟΚ για εισβολή στη Συρία. Εκεί που πήγε να το λειάνει ο επικεφαλής τού Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι όταν είπε ότι η Άγκυρα είχε
«θεμιτές ανησυχίες» για την «ασφάλειά της» και έσπευσε να υποβαθμίσει τους φόβους που εκφράζονται από διάφορες πλευρές
για το ενδεχόμενο η εισβολή να δώσει ώθηση στους τζιχαντιστές
του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στη συριακή επικράτεια.
Στο σκοτσέζικο ντους των αντιφατικών αμερικανικών δηλώσεων να προστεθεί, τέλος, και η προειδοποίηση Τραμπ πως θα
καταστρέψει την οικονομία της Τουρκίας, αν η τουρκική επιχείρηση εξοντώσει τους Κούρδους της Συρίας, που τη μία ημέρα
βαφτίζονται έξοχοι μαχητές και την επομένη κακοί σύμμαχοι που
δεν συμμετείχαν στην απόβαση στη Νορμανδία!!!

Τ

χουν προγραμματιστεί, με κόψιμο
ταξιδιών υπαλλήλων του ΟΗΕ (περίπου 37.000 άνθρωποι εργάζονται για την γραμματεία του Οργανισμού) και οικονομία ακόμα και
στο ρεύμα!
«Μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη έχουν καταβάλει μόνον το 70% του συνολικού ποσού που χρειάζεται για τις
δραστηριότητες που έχουν εγγραφεί
στον τακτικό προϋπολογισμό του
2019», σημειώνει ο γενικός γραμματέας, εξηγώντας την αιτία που έχει οδηγήσει τον ΟΗΕ στην ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας. Ο ίδιος
διευκρινίζει ότι στις 4 Οκτωβρίου
συνέταξε μία επιστολή απευθυνόμενος στα κράτη-μέλη για να τους εξηγήσει ότι οι δραστηριότητες που
χρηματοδοτούνται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού βρίσκονται

σε κρίσιμο στάδιο.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του
ΟΗΕ που ζήτησε να κρατήσει την ανωνυμία του, ο Αντόνιο Γκουτέρες
ζήτησε την άνοιξη του τρέχοντος έτους από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τα κεφάλαια κίνησης για να
δοθεί ένα μικρό περιθώριο και να
μην αντιμετωπίσει ο οργανισμός
πρόβλημα ρευστότητας. «Σε τελευταία ανάλυση, τα κράτη-μέλη ευθύνονται για την οικονομική υγεία του οργανισμού», υπενθυμίζει ο Γκουτέρες στην επιστολή του αυτή, αναφερόμενος εμμέσως στις χώρες που
δεν καταβάλλουν τη συνδρομή τους
ή έχουν καθυστερήσει την καταβολή της, δημιουργώντας προβλήματα
στα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΗΕ.
Ωστόσο, τα κράτη-μέλη απάντησαν
αρνητικά και το απευκταίο ενδεχό-

μενο της χρεοκοπίας γίνεται πραγματικότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός λειτουργίας του ΟΗΕ
για την περίοδο 2018-2019, αγγίζει
τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια,
χωρίς σε αυτό το ποσό να υπολογίζονται οι πιστώσεις για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του οργανισμού.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «The
Indian Express», τα χρήματα που εξακολουθούν να οφείλονται στον
ΟΗΕ για το τρέχον έτος ανέρχονται σε περίπου 810.000.000 δολάρια, με τις ΗΠΑ (σ.σ. στο 22% ανέρχεται η συνεισφορά τους) να
πληρώνουν παραδοσιακά αργότερα λόγω του οικονομικού έτους και
τις Αργεντινή, Βενεζουέλα και Λευκορωσία να μην έχουν καταβάλει ακόμη τον οβολό τους.
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«ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ» ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Πρεμιέρα έκανε πρόσφατα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η εκπομπή του «The 2night Show» στο κανάλι του Αnt1. Ο παρουσιαστής επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, συνεχίζοντας το ίδιο
κόνσεπτ με τις προηγούμενες χρονιές και μπήκε πολύ «δυνατά» στη μάχη για την τηλεθέαση της
late night ζώνης. Όπως φάνηκε, το πολύ καλό lead in που παίρνει από τη σειρά «Άγριες Μέλισσες»
τον βοήθησε, αλλά σίγουρα αποτελεί επιτυχία του το γεγονός ότι διατήρησε τα υψηλά νούμερα! Συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα το «The 2night Show» συγκέντρωσε ποσοστό 24,6% στο δυναμικό κοινό και 26,7% στο γενικό κοινό.

•

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η Σίλια ήταν

η διαγωνιζόμενη που αποχώρησε από το GNTM
στο τελευταίο επεισόδιο του δημοφιλούς ριάλιτι, και έγραψε σχετικά στα
social media: «Ένα
ταξίδι γεμάτο εμπειρίες έφτασε στο τέλος του. Αλλά όπως λένε,
κάθε τέλος και μια νέα αρχή!» Χαιρόμαστε που το αντιμετωπίζει έτσι και δεν έχει… πέσει στα πατώματα, όπως άλλες
συμπαίκτριές της..!

media
Ο Δημήτρης
Αποστόλου
στέλνει τον
Αλέξανδρο Ρήγα
στα δικαστήρια!

Το γνωστό μοντέλο Ηλιάνα Πα
παγεωργίου έκανε και μια ιδιαίτερη προσωπική εξομολόγηση στην Ελένη Μενεγάκη
και δήλωσε: «Γενικά
στη ζωή μου είμαι
στρατιώτης, αλλά τον
τελευταίο χρόνο δεν
είμαι γενικά στρατιώτης. Περνάω πολύ ωραία και κάνω πιο πολύ φάση στη ζωή μου
και είμαι πιο χαλαρή!» Χρειάζονται και οι «στρατιώτες» το
διάλειμμά τους…
Για το πώς βλέπει τον γάμο μίλη
σε σε πρωινή εκπομπή η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη, και ήταν κάτι
παραπάνω από απλά ειλικρινής: «Το
νυφικό δεν με συγκινεί καθόλου. Δεν με
έχω φανταστεί
ποτέ. Μου δημιουργεί θλίψη,
με στεναχωρεί η
εικόνα του γάμου και του νυφικού. Αυτή η
δέσμευσή του
για πάντα με ενοχλεί». Αν κάτι μας χαλάει
τόσο, έχει δίκιο η Σμαράγδα, είναι καλύτερα να το αφήνουμε
στην άκρη. Δεν είναι όλα για όλους…
Ο Γιώργος Θεοφάνους συνά
ντησε στο στούντιο ηχογράφησης
την Κατερίνα Καινούργιου, και αποκάλυψε ότι είχε απορρίψει τη Νατάσα
Θεοδωρίδου, στο ξεκίνημά της στο
τραγούδι: «Όταν μου έβαλε τότε η εταιρεία να ακούσω τη Νατάσα στο ξεκίνημά
της, είπα: “Παναγιά
μου, τι λαϊκή φωνή είναι τώρα! Ποιος θα
της γράψει αυτής”;»
Η μετέπειτα πορεία
της, όμως, τον διέψευσε πέρα για πέρα..!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

H

ταν που ήταν αρκετά τεταμένη η ατμόσφαιρα στην
υπόθεση της νέας σειράς
«Room Service πλιζ» –που
επρόκειτο να προβληθεί τη
φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ, αλλά ακόμη υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν
τελικά θα βγει στον αέρα–, τώρα προστέθηκε και το… κερασάκι στην τούρτα που
οδηγεί τον Δημήτρη Αποστόλου και τον
Αλέξανδρο Ρήγα στις αίθουσες των δικαστηρίων μπας και τα καταφέρουν και
βρουν εκεί την άκρη.
Όπως λένε οι άνθρωποι του χώρου, η
παραπάνω σειρά είναι ουσιαστικά μία
κόπια του «Κόκκινου δωματίου» που είχαν δημιουργήσει παλαιότερα μαζί οι

Το εξώδικο του
σεναριογράφου με
αφορμή την (πολύπαθη)
νέα σειρά «Room
Service πλιζ» του ΣΚΑΪ
δύο σκηνοθέτες και σεναριογράφοι και
είχε προβληθεί από τη συχνότητα του
Mega Channel, και ο Δημήτρης Αποστόλου ζητάει τώρα χρήματα για τα πνευματικά δικαιώματα.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Αφροδίτη Γραμμέλη στην εκπομπή
«Πρωινό»:

«Ο Δημήτρης Αποστόλου έχει κάνει εξώδικο στον Αλέξανδρο Ρήγα και στον ΣΚΑΪ,
στο οποίο ζητά να πληρωθεί τα πνευματικά
του δικαιώματα για τη σειρά. Μεταξύ άλλων
αναφέρει γιατί δεν ρωτήθηκε για να αναβιώσει η σειρά.
Έχουν δει τα τρέιλερ του “Room Service
πλιζ” και καταθέτουν στο εξώδικο ότι είναι
το σίκουελ του “Κόκκινου Δωματίου”. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο Δημήτρης
Αποστόλου και δούμε κάποια στιγμή το πρώτο επεισόδιο της σειράς, θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα και θα εμποδίσει την προβολή
της».
Ελπίζουμε να βρεθεί η όσο το δυνατόν
πιο «αναίμακτη» λύση για το καλό όλων…

Μόνο «κυρία» δεν θεωρεί τη Ζενεβιέβ του GNTM ο Λάκης!
Πρόκειται για κάποιον, ο οποίος αν μη
τι άλλο έχει αφιερώσει το περισσότερο
μέρος και χρόνο της ζωής του σε αυτήν.
Όπου αυτήν, βλέπε: μόδα! Ο λόγος για
τον Λάκη Γαβαλά, ο οποίος ρωτήθηκε
από δημοσιογράφο για το πώς βλέπει
το ριάλιτι του Star «Greece’s Next Top
Model» και την (κυρία) Ζενεβιέβ. Και εκείνος απάντησε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: «Κάνε την ερώτηση

χωρίς το “κυρία”. Αυτές υποτίθεται θα
πρέπει να κρίνουν ποια άτομα στο μέλλον θα βοηθάνε τη λέξη μόδα για να τη
διαιωνίσουν, και δεν την βοηθάνε, δυστυχώς. Είναι σαν να ψάχνουν να ρουφάνε δημοσιότητα. Αυτά είναι όντα, δεν
είναι ζώα, δεν γίνεται έτσι στο εξωτερικό.
Ποιοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι κάτι
ξέρουν από μόδα; Δεν ξέρουν τίποτα!»
Προμηνύεται… εμφύλιος πόλεμος!
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«ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ» Ο ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΣ ΓΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΗΣ ΣΚΟΡΔΑ Γάτα…
ο γάτος της Φαίης Σκορδά, αφού κατάφερε όχι μόνο να την ξεγελάσει αλλά και να τη λαχταρίσει, όπως
η ίδια φρόντισε να κάνει γνωστό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Ήταν κάποιο βράδυ που η παρουσιάστρια επέστρεψε στο σπίτι της μετά από μια πολυάσχολη ημέρα
και, πριν πέσει για ύπνο, συνειδητοποίησε ότι έχει χάσει τον γάτο της. Ξεκίνησε, λοιπόν, να ψάχνει
τον τετράποδο φίλο της σε όλο το σπίτι, αλλά εκείνος παρέμενε άφαντος! Όταν τελικά κατάφερε να τον εντοπίσει, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον άσπρο γάτο πάνω στον λευκό καναπέ. «Και εγώ τον ψάχνω μισή ώρα! Ένα με τον καναπέ», ήταν η σχετική λεζάντα της.
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Σε νέα ώρα θα βλέπουμε από εδώ

και στο εξής το μουσικό σόου ταλέντων «The Voice» στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, το επεισόδιο της Παρασκευής θα ξεκινάει αντί για τις
21:00, στις 22:00
λόγω της «μετακόμισης» της σειράς «Θα
γίνει της Πολυκατοικίας» στην prime
time της ίδιας ημέρας.
Πρεμιέρα έχει η Αγγελική Νικο
λούλη την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου στις 23:15, στον Alpha, με την ι-

Βάζει μπροστά
το One για
να γίνει Νο1!

Οι ηχηρές μετ
αγραφές
στο κανάλι το
Βαγγέλη Μαρ υ
ινά
μετά την επίσ κη
η
χορήγηση της μη
έκτης
τηλεοπτικής
άδειας

διαίτερα επιτυχημένη εκπομπή της «Φως στο Τούνελ».
Η δημοσιογράφος έχει καταφέρει να βρει μαζί με την
έμπειρη ομάδα της αλλά και
τη βοήθεια των τηλεθεατών
περισσότερα από 1.610 άτομα σε 827
εκπομπές και έχει συμβάλει αποτελεσματικά στην εξιχνίαση 25 δολοφονιών.
Η νέα υπερπαραγωγή του Open με

τον τίτλο «Κόκκινο Ποτάμι», που
πραγματεύεται την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό, στην πρόσφατη πρεμιέρα της.
Σύμφωνα με
τα στοιχεία της
Nielsen, σημείωσε 29,8%
στο γενικό σύνολο
και
31,6% στο δυναμικό κοινό.
Η πρόσφατη βόλτα των μοντέλων

του «GNTM» στους δρόμους της Αθήνας, πάνω σε διαμορφωμένη σε τηλε-

Η

εταιρεία Alter Ego του
Βαγγέλη Μαρινάκη είναι
οριστικά η έκτη δικαιούχος τηλεοπτικής άδειας γενικού περιεχομένου μετά
και τη δημοσίευση της σχετικής επίσημης απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, στη «Διαύγεια».
Με την επικύρωση της εξασφάλισης
άδειας ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα μέχρι τη στιγμή που το κανάλι θα εκπέμψει πανελλαδικά μέσω της Digea.
Ήδη οι προετοιμασίες πραγματοποιούνται σε πυρετώδεις ρυθμούς και έχουν
γίνει ισχυρές μεταγραφές έτσι ώστε το
One Channel να εμπλουτίσει το πρόγραμμά του προκειμένου να βγει με πλή-

ρες πρόγραμμα εντός των επόμενων εβδομάδων.
Ανάμεσα σε εκείνους που αποτελούν
το «βαρύ πυροβολικό» της εγχώριας δημοσιογραφίας και θα στελεχώσουν το κανάλι του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού, ανήκουν ήδη αρκετοί που έχουν θέσει ως στόχο να συμβάλουν καταλυτικά
για να φτάσει το κανάλι στην κορυφή!
Πρώτος στη λίστα είναι ο Νίκος Ευαγγελάτος –ο οποίος θα παρουσιάζει καθημερινή τρίωρη εκπομπή και σύμφωνα με τις typologies θα τον πλαισιώνουν
ο εκδότης του «Φιλελεύθερου» και του
«Liberal» Θανάσης Μαυρίδης, ο Παναγιώτης Τζένος από τα «Παραπολιτικά» και η Ελένη Καλογεροπούλου–, α-

κολουθεί ο Γιάννης Πρετεντέρης –που
επανέρχεται στα τηλεοπτικά δρώμενα με
βραδινή πολιτική εκπομπή και σχολιασμό στο κεντρικό δελτίο–, επίσης η Αμαλία Κάντζου, η Μάγδα Τσέγκου και ο
Νικήτας Κορωνάκης –οι οποίοι θα έχουν τα ηνία πρωινής ενημερωτικής εκπομπής το Σαββατοκύριακο– και όπως
αναφέρει η ιστοσελίδα tinasmess.gr, μετά
το πρωινό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου το κανάλι του Β. Μαρινάκη θα έχει
στο πρόγραμμά του και αθλητική εκπομπή. Μάλιστα, στην παρουσίαση θα είναι ο δημοσιογράφος Μιχάλης Τσώχος,
ο οποίος για χρόνια βρισκόταν στον
Ant1, ενώ τελευταίος σταθμός ήταν ο
ΣΚΑΪ. Αναμένουμε προσεχώς!

οπτικό πλατό καρότσα φορτηγού, προκάλεσε καταγγελία προς το ΕΣΡ εκ μέρους
της ΜΚΟ «Πρωτοβουλία Πολιτών για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς», ενώ
τίθεται το ερώτημα αν η Τροχαία είχε δώσει άδεια. Πάντως, κατά τη διάρκεια του
επεισοδίου, οι παρουσιαστές είπαν ότι
είχαν λάβει την απαιτούμενη άδεια και
ευχαρίστησαν τις αρμόδιες Αρχές.

Προβληματίζονται στον ΣΚΑΪ με τα

χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής «Μαζί σου» με παρουσιάστρια
την Τατιάνα Στεφανίδου. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Real»,
σκέφτονται τη μετακίνηση
της εκπομπής από το Σαββατοκύριακο στο καθημερινό πρόγραμμα, όπου θα
παίρνει σκυτάλη από τον
Νίκο Μουτσινά.

«Ζήλεψε» η Νομικού τη Χοψονίδου και θέλει
και αυτή και ένα, και δύο και… έξι παιδιά!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
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Μπορεί η Δούκισσα Νομικού να
έγινε πριν από κάποιες ημέρες
για δεύτερη φορά μητέρα, ωστόσο φαίνεται ότι αυτό δεν της είναι αρκετό γιατί κάποια άλλη την
ξεπερνά κατά άλλα τέσσερα παιδιά!
Με το που ανακοίνωσε στο
Instagram η Ολυμπία Χοψονίδου ότι περιμένει το έκτο παιδί
της από τον καλαθοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Βασίλη Σπανούλη, δεν άργησε να έρθει η απάντηση της Δούκισσας μέσα από ένα πολύ τρυφερό μήνυμα:
«Για κάποιο λόγο έχω συγκινηθεί! Με το καλό το έκτο παιδάκι σας! Έχετε μια υπέροχη (και τεράστια) οικογένεια! Όλα τα καλά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου! Υ.Γ: Θα πρέπει να βιαστώ για να
σας φτάσω!» Της το ευχόμαστε!

• Η αποστομωτική
απάντηση της
παρουσιάστριας που…
έβαλε τα πράγματα στη
θέση τους!

«Μύγες» προς Μακρυπούλια:

«Η δήλωσή σου ότι
δεν έχεις κάνει πλαστικές,
είναι τόσο τραβηγμένη
όσο και το πρόσωπό σου;»
αζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή του «The 2Night Show», επέστρεψαν με
τη δική τους ενότητα εντός αυτής και οι γνωστές
«Μύγες», ή αλλιώς οι Φάνης Λαμπρόπουλος,
Νικόλας Ράπτης και Θανάσης Πασσάς, οι οποίοι θα συνεχίσουν να… τσιγκλάνε τους καλεσμένους πριν
τους παραλάβει ο Γρηγόρης.
Πρώτη τους καλεσμένη για φέτος ήταν η Ζέτα Μακρυπούλια, και κάτι μας λέει ότι θα θυμούνται για χρόνια την on
air γκάφα τους απέναντί της! Και επειδή (κατά τη γνώμη μας)

Μ

το παράκαναν, αλλά και επειδή η όμορφη Ζέτα τους… στόλισε δεόντως με την απάντηση που τους έδωσε στην ερώτησή τους αν η δήλωσή της ότι δεν έχει κάνει ποτέ πλαστικές
είναι τόσο τραβηγμένη όσο και το πρόσωπό της(!). Μάλιστα
της έβαλαν και μια φωτογραφία της από τα παλιά, λέγοντας
ότι δεν έχει καμία σχέση το τότε με το σήμερα.
«Οι βασικοί κανόνες της κωμωδίας είναι να γελάνε οι άλλοι με
τα αστεία σας, όχι εσείς που τα λέτε. Οπότε μην κάνετε σαν τους
τρελούς, αφήστε εμάς να γελάσουμε!» είπε η (ψύχραιμη) Ζέτα
και τους άφησε… κάγκελο! Και πολύ καλά τους έκανε!

Μακριά και…
αγαπημένοι
είναι η Όπρα
με την απόκτηση
διαδόχου
«Το καμπανάκι της μητρότητας δεν χτύπησε σε εμένα. Μου αρέσουν τα μωρά, αλλά μου αρέσουν του τύπου: “Γεια σου μωράκι! Τώρα πήγαινε εκεί”», δήλωσε
σε πρόσφατη συνέντευξή της η μεγιστάνας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Όπρα Γουίνφρεϊ –η οποία γνώρισε τον μακροχρόνιο σύντροφό της, Στέντμαν Γκράχαμ, το
1986 και έγιναν ζευγάρι το 1992, χωρίς ωστόσο
να παντρευτούν ποτέ– παραδέχεται ότι δεν είναι
ιδιαίτερα… ένθερμη οπαδός του γάμου και προτιμά να θαυμάζει τα παιδιά από απόσταση.
Ποιοι είμαστε εμείς που θα της πάμε κόντρα..;
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• Πνίγηκε κυριολεκτικά στη λάσπη η περιουσία του πασίγνωστου λαμπερού ζευγαριού

Μεγάλη καταστροφή
στο ξενοδοχείο
Μενεγάκη-Παντζόπουλου
στην Άνδρο

H

ταν πριν από λίγες ημέρες όταν η Ελένη Μενεγάκη
αποκάλυψε στην εκπομπή της ότι πλημμύρισαν στην
Άνδρο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε
το νησί καταγωγής του συζύγου της, Μάκη Παντζόπουλου.
Εκεί, στα Άχλα, είναι που το ζευγάρι διατηρεί το ξενοδοχειακό
συγκρότημα «Όναρ», το οποίο πραγματικά υπέστη αρκετά μεγάλες
φθορές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Όπως διαπιστώνει κανείς και από τις φωτογραφίες που έδωσε στο φως της δημοσιότητας
το enandro.gr, η περιουσία των Παντζόπουλου-Μενεγάκη φαίνεται ότι είναι πνιγμένη κυριολεκτικά στη λάσπη, καθώς η κοίτη
του ποταμού ανέβηκε πολύ ψηλά, ενώ ταυτόχρονα κατέβαιναν πολλά νερά από τις πλαγιές ανοίγοντας νέα ρέματα.
Όλα, όμως, μπορούν να δημιουργηθούν και πάλι από την αρχή.
Φτάνει μόνο να υπάρχει υγεία και δύναμη και φυσικά υπομονή,
που όπως έχουν δείξει κατά καιρούς, είναι στοιχεία που διαθέτουν
και οι δυο τους άφθονα!

«Το ’πε, το ’πε»
ο παπαγάλος
της Κοκκίνου στον
(έκπληκτο) Μουτσινά
«Σου έφερα και κάτι άλλο για
να κάνει παρέα με τα σκυλάκια και τη γάτα σου! Μέσα
στο καμαρίνι είναι και γενικά θα σου μιλάει…» είπε η
Έλλη Κοκκίνου στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, όπου ήταν προσκεκλημένη, και
φυσικά δεν πήγε με άδεια χέρια.
Το δώρο-έκπληξη της εντυπωσιακής τραγουδίστριας δεν ήταν άλλο από έναν παπαγάλο, κάτι που άφησε άφωνο τον παρουσιαστή, με την καλή έννοια βεβαίως-βεβαίως!

Αν ήταν… γυναίκα, θα «έλιωνε»
για τον Κιμούλη ο Λιάγκας!

Στο πλατό της εκπομπής του Γιώργου
Λιάγκα έγινε αυτές τις ημέρες μια αποκάλυψη, που όμοιά της –βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά– δεν έχετε ακούσει
ποτέ ξανά!
Με καλεσμένο τον Γιώργο Κιμούλη, ο παρουσιαστής έκανε μια συνέντευξη μαζί του όλο… νάζι και σκέρτσο,
και αφού συζήτησαν για τα σχέδια του
ηθοποιού και τις διακοπές του περασμένου καλοκαιριού, ο Γ. Λιάγκας θέλησε να μάθει γιατί δεν τον επισκέ-

φθηκε στην Τήνο. «Μα, δεν με έχεις καλέσει!» απάντησε ο Κιμούλης.
Και η αντίδραση του γνωστού παρουσιαστή: «Μα έχω δηλώσει και δημόσια ότι αν ήμουν γυναίκα, ένας από τους άντρες που θα ήθελα να πάω θα ήταν ο Κιμούλης. Τι άλλο να κάνω για σένα πια;»
Αχ, αυτά τα (πετυχημένα;) χωρατά…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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▶ ΣΕΛ. 15


  
 
▶ ΣΕΛ. 25


 


Το… ελληνικό VAR του
Περέιρα και του Γραμμένου
Δύο φορές ένοχοι για τους φιλάθλους οι διαιτητές μας που
έχουν VAR β΄ διαλογής, χωρίς κόκκινη και μπλε γραμμή τα οποία
στην Ευρώπη δείχνουν στο πιάτο τα οφσάιντ. Μετά τα όσα έγιναν
στη Ριζούπολη, οι διαιτητές κάνουν τον σταυρό τους για το τι θα
συμβεί σε πλέι οφ και πλέι άουτ



▶ ΣΕΛ. 24

Σε ρόλο… «Ρασπούτιν»
ο Μέλο Περέιρα

  

  
 


 

▶ ΣΕΛ. 24

 
   
 
▶ ΣΕΛ. 26

Έδωσε το χέρι στον Ιβάν ο «Τίγρης»
(και μετά έψαχνε τη βέρα…)
• Επειδή δεύτερο γάμο με την ίδια γυναίκα έκανε μόνο ο Ρίτσαρντ
Μπάρτον με τη Λιζ Τέιλορ, ο Μελισσανίδης «έγραψε» κανονικά τον
Σαββίδη, που ήθελε να ξαναστήσουν κι άλλο «μαγαζί εξυγίανσης»
υπό τον φόβο του Μαρινάκη. Τζάμπα και τα ψητά σε ταβέρνα της
ανατολικής Θεσσαλονίκης ▶ ΣΕΛ. 20-21

• Της Πουλχερίας το μαγκάλι γίνεται με τη διαιτησία
και το VAR, αλλά πέρα βρέχει για τον Πορτογάλο
αρχιδιαιτητή, που είναι ο καλύτερος οικονομικός
μετανάστης των 22.500 ευρώ και το μόνο που κάνει
είναι να «μαγειρεύει» τους ορισμούς για να είναι όλοι
δυσαρεστημένοι, πλην του ΠΑΟΚ, μέχρι να έρθει το
καλοκαίρι να γυρίσει στην πατρίδα του
▶ ΣΕΛ. 18-19

