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Μπαλαντέρ
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η οικονομία για
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• Πινγκ-πονγκ το προσχέδιο
του ελληνικού προϋπολογισμού μεταξύ
Βρυξελλών και ΔΝΤ ▶ σεΛ. 12-13

• Το «όχι» του Γάλλου προέδρου στα
Σκόπια για έναρξη των διαπραγματεύσεων
ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί τριγμούς
στη κυβέρνηση Ζάεφ –που απειλεί με
παραίτηση– αλλά και πολλούς
προβληματισμούς στην Ελλάδα για το πώς
θα βελτιωθεί η «επιζήμια συμφωνία»
σύμφωνα με την προεκλογική θέση
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ΚΩσΤΑσ ΚΑΡΑΜΑΝΛησ

Ξεκουράστηκε
ο «κουρασμένος»

ΑΡΘΡΟ: Βρε, ποιον μου θυμίζει…

(και δηλώνει παρών...)
ΥπΟθεση «Noor 1»



 













Καταπέλτης ο Μανιαδάκης σε
Ζαχαρή για Τουλουπάκη:
«Μου είπε “Την άλλη
εβδομάδα θα κλείσω
φυλακή Σαμαρά,
Γεωργιάδη,
Σουρνάρα και
Λοβέρδο”»




2 | Η ΑΠΟΨΗ

σΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡιΑΚΗ 19/20 ΟΚΤΩΒΡιΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

19/20

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Ο Μακρόν βέτο, εμείς τι;

3

ΥΠΟΘΕΣΗ «NOOR1»: Το μοιραίο κινητό
και η εμπλοκή Τζίβα, λιμενικού
και Ξένης Δημητρίου

4

Καταπέλτης ο Μανιαδάκης σε Ζαχαρή
για Τουλουπάκη

5

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ξεκουράστηκε
ο «κουρασμένος» (και δηλώνει παρών...) 6-7
Ο ΚΟΡΙΟΣ

10-11

Μπαλαντέρ (ή μουτζούρης;)
η οικονομία για την κυβέρνηση

12-13

Τα 3 «must» Στουρνάρα για
τη στήριξη μίας βιώσιμης ανάπτυξης

27

ΔΙΕΘΝΗ

32-33

LIFE STYLE

34-35

MEDIA

36-37

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

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
ι εξελίξεις των τελευταίων 48 ωρών σε Βρετανία και Συρία βάζουν τη σφραγίδα τους σε μια κατά τα άλλα υποτονική
ειδησεογραφικά εβδομάδα. Κατ’ αρχάς, η συμφωνία για το Brexit στην οποία (φαίνεται να) κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μεγάλη Βρετανία είναι επενδεδυμένη με όλο εκείνο το comme il faut λεκτικό που επιδιώκει να
εκπέμψει το μήνυμα του βελούδινου διαζυγίου, όπου όλες οι πλευρές είναι ευχαριστημένες. Θα χρειαστεί, βέβαια, οι διαζευχθέντες και στις Βρυξέλλες και στο Νησί να κρατήσουν την… αναπνοή τους, αφού τον τελευταίο λόγο έχει πλέον η Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, που καλείται το μεσημέρι του Σαββάτου να αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή όχι το σχέδιο
που εξασφάλισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
Στο άλλο, κυριολεκτικά πολεμικό μέτωπο, αυτό της βόρειας Συρίας, είχαμε τις ανακοινώσεις μιας ειρήνευσης χωρίς ειρήνη. Απλώς για τις επόμενες 5 ημέρες τα όπλα μεταξύ των
τουρκικών και κουρδικών δυνάμεων θα σιγήσουν, αλλά το ζητούμενο είναι τι θα συμβεί όταν εκπνεύσουν αυτές οι 120 ώρες
της εκεχειρίας.
Είναι αδιαμφισβήτητο πως βασικοί πρωταγωνιστές των δύο
παραπάνω θρίλερ –που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν και
ελληνικό ενδιαφέρον– είναι τρία πρόσωπα: ο Μπόρις Τζόνσον, ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Ντόναλντ Τραμπ. Για μεν τον
Αμερικανό wannabe πλανητάρχη, που ανακάλυψε ότι οι ΗΠΑ
και Ιταλία έχουν κοινή πολιτισμική και πολιτική κληρονομιά από την εποχή της αρχαίας Ρώμης και μπέρδεψε τον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα με τη… μοτσαρέλα, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Από την άλλη, ο γνώριμος γείτονας της Ελλάδας, Ερντογάν, απλώς επιβεβαιώνει ότι είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς
της πρόκλησης. Εισέβαλε σε ξένη επικράτεια, αποδεκατίζει το κουρδικό στοιχείο και ταυτόχρονα απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν δεν χρηματοδοτηθεί επαρκώς με 3,5 δισ. ευρώ για το προσφυγικό, θα ανοίξει την κάνουλα και οι ροές των κατατρεγμένων θα πλημμυρίσουν τη «Γηραιά ήπειρο».
Όσο για τον Μπόρις με το άστατο μαλλί συνεχίζει να «πουλάει» τρελίτσα σε εχθρούς και συμμάχους με το προφίλ τού (δήθεν) αντισυμβατικού που δεν τον εμποδίζει να αποκαλεί τον πολιτικό του αντίπαλο Τζέρεμι Κόρμπιν «κοτόπουλο με
χλώριο»!!!
Δεν θα πρέπει να ξενίζει γιατί θέλγονται οι ψηφοφόροι από πολιτικούς σαν το Τραμπ, τον Ερντογάν ή τον Τζόνσον, που
έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό έναν επικίνδυνο μεγαλοϊδεατισμό και εθνικο-λαϊκισμό, πασπαλισμένους με κακής ποιότητας χιουμοράκι και λεονταρισμούς γυμνασιόπαιδων.
Το είδαμε και στα μέρη μας αυτό το έργο τα προηγούμενα χρόνια. Κάποιοι έφυγαν με ύφος χιλίων καρδιναλίων για τις
Βρυξέλλες και το Βερολίνο σκίζοντας μνημόνια, κάνοντας μπλόφες και διαβεβαιώνοντας ότι οι εταίροι θα υποκύψουν στα δίκαια αιτήματα της αδούλωτης στους δανειστές Ελλάδας, αλλιώς θα τους το κάνουμε Κούγκι το μαγαζάκι. Άσχετα αν γύρισαν
πίσω με πέντε πήχεις μνημόνιο, συμφωνημένο κι αυτό, που απέτρεπε το grexit.
Περίπου τα ίδια δήλωσε κι ο Τζόνσον την περασμένη Πέμπτη για το συμπεφωνημένο brexit. Ότι «είναι μια υπέροχη συμφωνία για τη χώρα μας», ότι «είναι μια καλή συμφωνία για τους φίλους μας στην Ε.Ε.» και ότι πλέον «μπορούμε να αποφασίσουμε το
μέλλον μαζί, να επανακτήσουμε τον έλεγχο».
Βρε, ποιον μου θυμίζει, ποιον μου θυμίζει…

Ο

Βρε, ποιον
μου θυμίζει…
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ:

Ο Μακρόν βέτο, εμείς τι;
• Το «όχι» του Γάλλου προέδρου στα Σκόπια για έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης της
Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί τριγμούς στη κυβέρνηση Ζάεφ –που
απειλεί με παραίτηση– αλλά και πολλούς προβληματισμούς στην Ελλάδα για το πώς θα
βελτιωθεί η «επιζήμια συμφωνία» σύμφωνα με την προεκλογική θέση του πρωθυπουργού
Ένα μεγάλο πολιτικό θρίλερ έχει εξελιχθεί τις τελευταίες ώρες στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας μετά το «όχι» των Ευρωπαίων στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τα Σκόπια και τα
Τίρανα.

Σ

ύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός
Ζάεφ απειλεί να παραιτηθεί, ενώ ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κάνει έκκληση να μην το πράξει και να συνεχίσει τις προσπάθειες. Μάλιστα, το ιταλικό πρακτορείο Ansa το πήγε ένα βήμα παρακάτω, μεταδίδοντας την είδηση ότι
ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας τελεί ήδη υπό παραίτηση
και πως αυτή του η απόφαση είναι
σχεδόν τελεσίδικη. Άλλες πληροφορίες θέλουν να γίνεται εντός του
Σαββατοκύριακου ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών της χώρας, με τον
Αλί Αχμέτι, πρόεδρο του DUI που
είναι το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα των Σκοπίων, να φέρεται να έχει λάβει ήδη πρόσκληση συνάντησης για την Κυριακή.
Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η
αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της Β. Μακεδονίας, Νικόλα
Ντιμιτρόφ, που μέσω Τουίτερ δήλωσε πως «Αν δεν ισχύουν οι δεσμεύσεις της Ευρώπης, που έχουν δοθεί ήδη από το 2003, οι πολίτες της
χώρας μας θα πρέπει να το ξέρουν».
Πάντως, ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πενταρόφσκι, έκανε διάγγελμα λέγοντας
μεταξύ άλλων τα εξής: «Είναι κατανοητό ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει
μια απογοήτευση από πολλούς, αλλά
από την άλλη πλευρά πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία την πραγματικότητα. Καμία πολιτική απόφαση
δεν είναι αιώνια, καμία εξέλιξη δεν
είναι τελική (…) Η ιδέα μιας ενωμέ-

νης Ευρώπης είναι το δικαίωμα όλων
των Ευρωπαίων και κανείς δεν μπορεί
να την απομακρύνει από αυτές. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε
το δικαίωμα να είμαστε μέρος ενός
κοινού ευρωπαϊκού σπιτιού».

Με πολλά ερωτηματικά η
ελληνική τοποθέτηση
Όλη αυτή η αναταραχή που άρχισε να κοχλάζει στα Σκόπια με το
«όχι» για τα ενταξιακά είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Ειδικά
τώρα, μάλιστα, που το τιμόνι της
χώρας δεν το κρατά ο φίλος του
Ζάεφ, Αλέξης Τσίπρας, αλλά ο
μέγας πολέμιος –όπως διακήρυττε
όλο το προηγούμενο διάστημα–
Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα
αυτή του την αντίθεση με τη Συμφωνία των Πρεσπών ο νυν πρωθυπουργός της χώρας την υπογράμμισε στον ομόλογό του Ζόραν
Ζάεφ όταν οι δύο άντρες συναντήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου στη
Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα.
«Εγώ δεν θα υπέγραφα τη Συμφωνία των Πρεσπών», φέρεται να είπε

τότε ο Μητσοτάκης στον Ζάεφ
(σ.σ. λέμε «φέρεται» γιατί η δήλωση προκύπτει ως διαρροή κυβερνητικών πηγών χωρίς να υπάρχει
κάποιο σχετικό ηχητικό), ενώ σήμερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις,
ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε
μία τουλάχιστον δυσνόητη –
όπως τη χαρακτηρίζουν έμπειροι πολιτικοί αναλυτές–
τοποθέτηση αναφορικά με
τις τελευταίες εξελίξεις στη
γειτονική χώρα.
Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε
από τις Βρυξέλλες όπου
βρέθηκε χθες Παρασκευή
για τη Σύνοδο Κορυφής ότι
δεν επικοινώνησε με τον
Ζόραν Ζάεφ όσο ο τελευταίος βρισκόταν κι αυτός
στη βελγική πρωτεύουσα,
ξεκαθαρίζοντας ωστόσο όσα είχε πει στον ομόλογό
του προ μηνός: ότι ΔΕΝ
θα θέσει εμπόδιο στην
ευρωπαϊκή προοπτική
των Σκοπίων, αρκεί να
τηρηθούν στο ακέραιο
και να επιλυθούν οι κα-

κές συνέπειες που παράγει η Συμφωνία των Πρεσπών, όπως είναι
για παράδειγμα τα εμπορικά σήματα.
Και το δυσνόητο είναι ακριβώς
αυτό: πώς θα λυθούν πρώτα οι εκκρεμότητες με τους βόρειους γείτονες, αφού προηγείται χρονικά η ε-

νταξιακή διαδικασία, έστω και αν
η σχετική συζήτηση πήρε παράταση για τον Μάιο του 2020, δηλαδή
σε μόλις 7 μήνες από σήμερα; Από
την άλλη, το θέμα των εμπορικών
σημάτων μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων είναι μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία που με βάση τους όρους της Συμφωνίας των Πρεσπών θα διαρκέσει τρία χρόνια κι
αφού πρώτα θα έχει γνωμοδοτήσει σχετικά μία διεθνής ομάδα ειδικών, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο κρατών στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με την κατάλληλη συμβολή των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς
Οργανισμού Τυποποίησης.
Επομένως, μοιάζει ανεφάρμοστο το σχήμα που έχει στο μυαλό
του ο πρωθυπουργός. Και δυστυχώς για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, η σωστή σειρά των διπλωματικών ελιγμών είναι πρώτα οι αποδείξεις τήρησης των συμφωνηθέντων και μετά παραχωρήσεις –
όχι το αντίστροφο. Κάνει εντύπωση δε που αυτό τον δρόμο κατέδειξε με το βέτο του ο Πρόεδρος της
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που
η χώρα του δεν έχει δα και τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα με τα
Σκόπια. Για τους έχοντες ασθενή
μνήμη, απλώς να θυμίσουμε ότι τη
«συνταγή Μακρόν» υποστήριζε ένθερμα στην προεκλογική εκστρατεία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ισχυριζόμενος ότι άπαξ και έπεσαν οι… τζίφρες στις Πρέσπες,
πολλά περιθώρια ελιγμών δεν υπάρχουν, απέμενε όμως στην ελληνική φαρέτρα το όπλο του βέτο
στο ενταξιακό των Σκοπίων. Και το
όπλο αυτό μοιάζει να απεμπολήθηκε προσωρινά, άγνωστο γιατί.
Οπότε, εν αναμονή των εξελίξεων
που τρέχουν όσο γράφονταν αυτές
οι γραμμές, το ερώτημα του τίτλου
παραμένει αναπάντητο: Όταν ο
Μακρόν έβηξε και τα Σκόπια πούντιασαν, εμείς θα περιμένουμε
τους σοφούς των διεθνών επιτροπών;
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Η προσπάθεια των ΣΥΡΙΖΑίων με «μπροστάρη» τον
πληθωρικό Πάνο Καμμένο
και «χειριστές» –της επιχειρούμενης σκευωρίας για εμπλοκή του Βαγγέλη Μαρινάκη στην υπόθεση του
ναρκόπλοιου «Noor1»–
την εισαγγελέα Ειρήνη
Τζίβα και τον Λιμενικό Παναγιώτη Χριστοφορίδη είναι γνωστή τοις πάσι.

Κ

αι αυτό επειδή η μαγνητοφωνημένη συνομιλία του ισοβίτη
Γιαννουσάκη με τον
προαναφερόμενο λιμενικό ήταν άκρως αποκαλυπτική,
αφού η προτροπή του ανακριτικού
υπαλλήλου Παν. Χριστοφορίδη
να εμπλέξει τον εφοπλιστή και
πρόεδρο του Ολυμπιακού ήταν άκρως πιεστική αλλά και πολύ δελεαστική για ένα άτομο που έχει
καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.
Η υπόθεση αυτή όμως κατόπιν
«κοπτοραπτικής» των «εργαλείων»
του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της Δικαιοσύνης, αφού ετέθη στο αρχείο με
το αιτιολογικό ότι η μαγνητοφωνημένη συζήτηση μεταξύ ισοβίτη
και λιμενικού δεν αποτελούσε νόμιμο δικαστικό στοιχείο λόγω υποκλοπής.
Έτσι, η έρευνα σταμάτησε πριν
καν αρχίσει, αφού η αποκαλυπτική συνομιλία ισοβίτη και λιμενικού θεωρήθηκε ως μη γενόμενη.
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Υπόθεση «Noor1»

Το μοιραίο κινητό και η
εμπλοκή Τζίβα, λιμενικού
και Ξένης Δημητρίου στη
σκευωρία για Μαρινάκη
Εμπλοκή Τζίβα,
Χριστοροφίδη και…
Ξένης Δημητρίου

Πού βρήκε το κινητό
ο ισοβίτης;
Πέραν όμως του περιεχομένου της
συνομιλίας, ένα θέμα που έπρεπε
να ερευνηθεί ήταν το γεγονός ότι
εν γνώσει του ανακριτικού υπαλλήλου Παν. Χριστοφορίδη ο ισοβίτης Γιαννουσάκης ήταν κάτοχος κινητού τηλεφώνου το οποίο
–σύμφωνα με τον ίδιο– του είχε
προμηθεύσει ο λιμενικός.
Η χρήση κινητού τηλεφώνου από καταδικασμένο σε ισόβια λόγω
ναρκωτικών ήταν εξόχως απαγορευτική σύμφωνα με τους κανόνες
έγκλεισης σε φυλακή.
Η έρευνα για το πώς βρέθηκε το
κινητό στα χέρια του Γιαννουσάκη υποτίθεται ότι είχε ξεκινήσει άμεσα την εποχή εκείνη. Και λέμε
«υποτίθεται», διότι όπως μαθαίνουμε, ο εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Πειραιά ευαρεστήθηκε, έστω
και μετά από τρία σχεδόν χρόνια,
να ασχοληθεί επιτέλους με τον Ανθυπασπιστή Παναγιώτη Χριστοφορίδη της δίωξης ναρκωτικών
του Λιμεναρχείου Πειραιά, ο οποίος είχε δώσει τα ρέστα του ώστε να
εμπλακεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης
στην υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών του Noor-1.

Ο Μαρινάκης είχε υποβάλει μήνυση τότε σε βάρος και του Ανθυπασπιστή του Λιμενικού, αλλά αυτός έπεσε στα μαλακά από το Ναυτοδικείο και απαλλάχθηκε χωρίς
να παραπεμφθεί σε δίκη, παρόλο
που υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία ότι επισκεπτόταν στη φυλακή
τον κρατούμενο για την υπόθεση
Noor-1, Ευθύμιο Γιαννουσάκη,
για να συλλέξει, υποτίθεται, στοιχεία και πληροφορίες για εμπόρους ναρκωτικών για λογαριασμό
και με έγκριση της εισαγγελέως
Πρωτοδικών Πειραιά, Ειρήνης
Τζίβα, αλλά στην πραγματικότητα
απειλούσε και πίεζε τον Γιαννουσάκη να καταθέσει ψέματα με σκοπό να εμπλακεί οπωσδήποτε στην
ιστορία της διακίνησης των ναρκωτικών ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ο Ανθυπασπιστής επισκεπτόταν τον κρατούμενο Γιαννουσάκη
στη φυλακή από το τέλος του 2015

μέχρι και τα μέσα του 2017 περίπου, και σύμφωνα με τον Γιαννουσάκη κάποια στιγμή του έδωσε κρυφά μία συσκευή κινητού τηλεφώνου για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του και αυτός, αλλά και
ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος
Καμμένος και άλλα πρόσωπα, για
να τον πιέζουν και να του δίνουν
οδηγίες και εντολές. Ο Γιαννουσάκης ηχογράφησε με τη συσκευή
αυτή κάποιες συνομιλίες του Ανθυπασπιστή μαζί του, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας και
δημιουργήθηκε μείζον θέμα, με αποτέλεσμα να διαταχθεί και εσωτερική έρευνα στη φυλακή για το
πώς “πέρασε” μέσα το κινητό τηλέφωνο. Αν και η υπόθεση αυτή
είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, το Ναυτοδικείο αντέδρασε και
πάλι νωθρά και καθυστερημένα
και διέταξε διερεύνηση μόλις πρόσφατα.

Η έρευνα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα τα οποία θα
φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση
τους «αρχιτέκτονες» αυτής της όπως απεδείχθη πλέον σκευωρίας.
Και εξηγούμεθα.
1] Η υπόθεση μπορεί να εξεταστεί εκ νέου, ανασυρόμενη από το
αρχείο, αφού πέραν της υποκλοπής
το περιεχόμενο της επίμαχης συνομιλίας έχει πλέον γνωστοποιήσει με
γραπτή κατάθεσή του και ο ισοβίτης Ευθύμιος Γιαννουσάκης.
2] Αν η προμήθεια του κινητού
έγινε από τον λιμενικό Παναγιώτη Χριστοφορίδη, είναι προφανές ότι τον αριθμό του κινητού για
τις συνομιλίες του ισοβίτη με τον
πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο
γνωστοποίησε ο ίδιος ο προμηθευτής, και για το ποιος τηλεφώνησε σε ποιον είναι εύκολο να αποδειχθεί με την άρση απορρήτου
των τηλεφωνικών συνομιλιών.
3] Το γεγονός ότι η εισαγγελέας
Τζίβα «κάλυψε» τις βραδινές επισκέψεις του Παν. Χριστοφορίδη
στο κελί του Γιαννουσάκη, ισχυριζόμενη ότι εκείνη είχε δώσει τη
σχετική άδεια, εμπλέκει και την
πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας ΑΠ, Ξένη Δημητρίου, η
οποία παρατύπως διατηρούσε την εισαγγελέα
Τζίβα στη θέση της εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς –ώστε να «διευκολύνει» τον στενά
συνδεδεμένο
με την εισαγγελέα λιμενικό
Παν.
Χριστοφορίδη
στις πιέσεις που

ασκούσε στον ισοβίτη– ενώ λόγω
προαγωγής της η Ειρ. Τζίβα είχε
τοποθετηθεί ως προϊσταμένη στην
Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας.
Ας μην ξεχνάμε ότι την ίδια ακριβώς διαδικασία είχε ακολουθήσει η Ξένη Δημητρίου επίσης παρατύπως, όταν για τη φονική πυρκαϊά στο Μάτι με απόφασή της επέτρεψε την παραμονή του προϊσταμένου Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, Ηλία Ζαγοραίου, στην
έρευνα, ενώ ο εν λόγω εισαγγελέας
είχε προαχθεί και είχε τοποθετηθεί
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Κι άλλο επεισόδιο με τον
λιμενικό;
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναγιώτης Χριστοφορίδης είχε εμπλοκή και στην αποτυχημένη επιχείρηση του Λιμενικού στα Εξάρχεια τον περασμένο Απρίλιο,
όπου είχαν τραυματιστεί δύο λιμενικοί και είχαν κινδυνεύσει ζωές.
Άραγε, τι έχει γίνει με την υπόθεση
αυτή; Μήπως είναι καιρός να το
ψάξει κάποιος εισαγγελέας ή θα
πρέπει να περιμένουμε πάλι τρία
χρόνια;
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Τι κατέθεσε επί εξάωρο ο
Νίκος Μανιαδάκης στον αντιεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου και πώς αποδόμησε
την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου
ι εισαγγελείς με
πίεζαν να καταθέσω κατά των
Σαμαρά, Γεωργιάδη, Λοβέρδου, Στουρνάρα, λέγοντάς μου ότι
την επόμενη εβδομάδα θα μπουν
φυλακή και δεν είναι σωστό να
τους ακολουθήσω». Αυτή η φράση
του Νίκου Μανιαδάκη από την εξάωρη κατάθεσή του στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Ζαχαρή, έπαιξε σε όλα τα
ΜΜΕ, διότι όπως και να το κάνουμε ακούγεται εντυπωσιακό το πώς
οι εισαγγελείς Διαφθοράς έτσι εύκολα μπορούν να προφυλακίσουν
έναν πρώην πρωθυπουργό, τον
κεντρικό τραπεζίτη και δύο πρώην
υπουργούς.
Όμως από την κατάθεση του
Νίκου Μανιαδάκη προκύπτουν
πολλά ενδιαφέροντα που αναδεικνύουν τον ύποπτο ρόλο της κας
Ελένης Τουλουπάκη, όπως επίσης και το ότι φαίνεται να καθοδηγείτο από... αποκαλύψεις της εφημερίδας «Documento». Κατ’ αρχάς,
ας μην ξεχνάμε ότι η εφημερίδα,
που επί ΣΥΡΙΖΑ είχε εξελιχθεί σε
διώκτη των πολιτικών αντιπάλων
του κ. Τσίπρα, από τον Νοέμβριο
του 2018 είχε προαναγγείλει ότι «ο
κ. καθηγητής θα μετατρεπόταν από
προστατευόμενος μάρτυρας σε κατηγορούμενο», εκείνος επέστρεψε κανονικά στην Ελλάδα, καθώς η Εισαγγελία Διαφθοράς είχε δώσει άδεια στον κ. Μανιαδάκη να πηγαινοέρχεται στην Ισπανία, όπου
από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2018
είχε ξεκινήσει να εργάζεται στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.
Όπως γίνεται αντιληπτό, κάποιος λέει ψέματα. Διότι η κα Τουλουπάκη στο απολογητικό της υπόμνημα στην αίτηση εξαίρεσης
που έχει καταθέσει ο κ. Λοβέρδος
αναφέρει ότι έλαβε καταθέσεις από τον Μανιαδάκη και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2018. Κι όμως, ο κ. Μανιαδάκης, όπως ανέφερε στον κ. Ζαχαρή, στις παραπάνω ημερομηνίες βρισκόταν
στο εξωτερικό.

«Ο

Λάθος το όνομα
της γυναίκας του
Ο Νίκος Μανιαδάκης αποδόμησε πλήρως το υπόμνημα της Ελένης Τουλουπάκη και στο σημείο
που ανέφερε ότι οι μάρτυρες κατέθεσαν μια φορά (απλώς λόγω δυσκολιών έκαναν τμηματικές καταθέσεις). Ο κ. Μανιαδάκης ανέφε-
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Νίκος Μανιαδάκης σε Άρειο Πάγο

Μου είπε η Τουλουπάκη:

«Την επόμενη
εβδομάδα θα μπουν φυλακή
οι Σαμαράς, Στουρνάρας,
Γεωργιάδης και Λοβέρδος»
ρε ότι η Κελέση δεν άλλαξε αυτοβούλως την κατάθεσή της, όπως ισχυρίζεται η Τουλουπάκη. Απλά
είχαν κάνει λάθος όνομα. Η Κελέση στην πρώτη κατάθεσή της ισχυριζόταν ότι «ο Μανιαδάκης μέσω
της γυναίκας του –ονόματι Ψημμίτη– έπαιρνε μαύρο χρήμα για να δωροδοκεί κυρίως τον Λοβέρδο». Ο
Μανιαδάκης, λοιπόν, κατέθεσε
στον κ. Ζαχαρή ακράδαντα στοιχεία και ημερομηνίες για τις πιέσεις των εισαγγελέων, ώστε να αποκαλύψει τη ροή του μαύρου
χρήματος.
Τότε ο Μανιαδάκης είπε στους
εισαγγελείς διαφθοράς ότι τη γυναίκα του δεν την έλεγαν Ψημμίτη. Τότε, όλως συμπτωματικώς,
προσήλθε αυτοβούλως η Κελέση
και άλλαξε την κατάθεσή της...

Το παραμύθι
του συμβούλου
Πολλάκις έχει αναφερθεί ότι ο Νίκος Μανιαδάκης ήταν σύμβουλος του Ανδρέα Λοβέρδου στο υπουργείο Υγείας. Κι όμως, οι εισαγγελείς αποδέχθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία τις καταθέσεις
των προστατευόμενων μαρτύρων
και όχι τα πρακτικά πως ο Μανιαδάκης μετείχε στην Επιτροπή Τιμολόγησης Φαρμάκων εκπροσωπώντας την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην οποία ήταν κοσμήτορας.
Κι όμως, η κα Τουλουπάκη αποδέχθηκε πλήρως τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες Σαράφης και
Μανίας. Ο Μανιαδάκης κατέθεσε στον κ. Ζαχαρή έγγραφο από το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ημερομηνία 27 Ιουλίου του 2013, με
αποστολέα τον Νίκο Μανία. Στο
mail ο Μανίας γράφει στον Μα-

νιαδάκη: «Κύριε Καθηγητά, χάρηκα
για την γνωριμία και επιθυμώ να συνεργαστούμε». Να σημειώσουμε ότι
ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε φύγει
από το υπουργείο Υγείας 15 μήνες
νωρίτερα. Να σημειώσουμε ότι εάν ο κ. Μανιαδάκης ήταν σύμβουλος του Λοβέρδου, πώς δεν
τον γνώριζε ο κ. Μανίας τη διετία
2010-2012 που βρισκόταν στο υπουργείο ως εξωτερικός συνεργάτης, υπεύθυνος για τα προγράμματα
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης; Η
λογική λέει πως οι δυο τους θα είχαν γνωριστεί εάν ο Μανιαδάκης
ήταν όντως σύμβουλος του Λοβέρδου, όπως ισχυρίζονται οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς με
τους άλλους συμβούλους του πρώην υπουργού ο κ. Μανίας είχε τουλάχιστον μία τυπική καλημέρα.

Στις ΗΠΑ
Ο Νίκος Μανιαδάκης μίλησε
στον αντιεισαγγελέα του Αρείου

Πάγου και για την εξάωρη ανάκρισή του στις ΗΠΑ από τις αμερικανικές αρχές στις 29 Αυγούστου του
2018. Όπως είπε, τρεις εισαγγελείς και τρεις πράκτορες του ζητούσαν να πει πως δωροδόκησε πολιτικούς και ειδικά τον Λοβέρδο.
Ο Μανιαδάκης εξήγησε ότι ουδέποτε ήταν σύμβουλος του πρώην
υπουργού.

Πώς έγινε μάρτυρας
Στην εξάωρη κατάθεσή του, ο κ.
Μανιαδάκης εξήγησε επακριβώς
στον κ. Ζαχαρή πώς εντάχθηκε
στην κατηγορία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Πρώτα δέχθηκε
ελέγχους από τον ΣΔΟΕ και την
Οικονομική Αστυνομία στο σπίτι
του για τα οικονομικά του ιδίου και
της γυναίκας του, της οποίας παρεμπιπτόντως το επώνυμο είναι
Φαρμάκη. Εν συνεχεία, με εντολή
της Μαρίας Παπασπύρου έγινε
έλεγχος στην Εθνική Σχολή Δημό-

σιας Υγείας για τα εκεί οικονομικά
του, ενώ ακολούθησε κι ένα τρίτος
γύρος, πάλι με εντολή της Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης,
για τη θητεία του ως διοικητής στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Ηρακλείου Κρήτης το 2004-2006.
Όλοι οι έλεγχοι τύγχαναν τεράστιας προβολής από την εφημερίδα «Documento». Και εν συνεχεία
οι εισαγγελείς Διαφθοράς τού πρότειναν να γίνει προστατευόμενος
μάρτυρας, προκειμένου να μιλήσει
για τεχνικά ζητήματα που αφορούν
τα φάρμακα. Μάλιστα, του ζήτησαν
να καταθέσει με ψευδώνυμο, διότι
από τις τεχνικές αναλύσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος να εμπλακεί σε
δικαστική διαμάχη με την ελεγχόμενη εταιρεία. Ξεκίνησε να αναλύει τεχνικά την υπόθεση μέχρι το
καλοκαίρι του 2017. Τότε ήταν
που του ζήτησαν να καταθέσει
στοιχεία εναντίον Σαμαρά, Γεωργιάδη, Στουρνάρα, Λοβέρδου,
Βενιζέλου. Η απάντησή του ήταν
στερεότυπη: «Δεν γνωρίζω τίποτα για
πολιτικούς».
Στον κ. Ζαχαρή ο Νίκος Μανιαδάκης κατονόμασε τον προστατευόμενο μάρτυρα Σαράφη με
το πραγματικό όνομά του, που είναι Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης. Επίσης ανέφερε και την κατάθεση
του διαφημιστή Βουλκίδη. Ο διαφημιστής στην κατάθεσή του προς
την κα Τουλουπάκη ανέφερε ότι
έδινε μίζες στον Δεσταμπασίδη
για να συνεχίσει να έχει σύμβαση
με τη Novartis. Κι όμως, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς αγνόησε την κατάθεση Βουλκίδη και εξακολούθησε να έχει ως
προστατευόμενο μάρτυρα τον Δεσταμπασίδη, κάτι που δεν επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
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Την Κυριακή 22 Μαρτίου
του σωτήριου έτους
2009, η εφημερίδα «Real
news» του Νίκου Χατζηνικολάου είχε κυκλοφορήσει στα περίπτερα με
πρωτοσέλιδη συζήτηση
του εκδότη με τον τότε
πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε
δηλώσει ότι είναι κουρασμένος και σκέφτεται την
παραίτηση σε περίπτωση
που χάσει τις επόμενες εκλογές. «Είμαι ήδη πρόεδρος της Ν.Δ. 12 χρόνια,
έχω κουραστεί. Θα εργαστώ σκληρά μέχρι τις εκλογές, θα δώσω όλες
μου τις δυνάμεις στη μάχη για την αντιμετώπιση
της κρίσης, αλλά αν παρά
ταύτα οι εκλογές χαθούν,
θα φύγω», φέρεται να είπε ο τότε πρωθυπουργός.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

A

μεσα οι πολιτικοί του
αντίπαλοι του κόλλησαν το παρατσούκλι
«ο κουρασμένος»,
το οποίο τον ακολουθεί ακόμη και σήμερα, 10 και πλέον χρόνια μετά. Κάποιοι από τη
Νέα Δημοκρατία τότε τα έβαλαν
συνολικά με τα... διαπλεκόμενα
ΜΜΕ, ενώ δεν πείστηκαν ακόμη
και όταν ο Ευάγγελος Αντώναρος (κυβερνητικός εκπρόσωπος)
παραδέχθηκε τη συνάντηση του Κ.
Καραμανλή με τον Ν. Χατζηνικολάου και ότι παρερμηνεύθηκε
από τον δημοσιογράφο η συζήτηση. Η ιστορία του κουρασμένου
πρωθυπουργού μετατράπηκε σε ανέκδοτο, όταν στην καθιερωμένη
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Ευάγγελος Αντώναρος
προσπάθησε να τα μπαλώσει, με
συνέπεια να τα κάνει χειρότερα δηλώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός είναι σε συνεχή δράση, είναι φυσικά
παρών με όλη του τη δύναμη, με όλο
του το σφρίγος, ειδικά σε αυτήν τη
σημερινή, πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία. Ο πρωθυπουργός είναι ακόμα πολύ νέος για να σκέφτεται να συνταξιοδοτηθεί».
Την εποχή εκείνη, δυόμισι περίπου μήνες πριν από τις Ευρωεκλογές του 2009 (7 Ιουνίου) ο
Κώστας Καραμανλής βρισκόταν
υπό αφόρητη πίεση, καθώς λίγες
ημέρες νωρίτερα κατά τη Σύνοδο
Κορυφής στις Βρυξέλλες οι εταίροι
μας είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν
πάει καλά στην ελληνική οικονομία, που βρισκόταν ήδη σε ύφεση
αρκετά εξάμηνα και πίεζαν την Ελ-
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• Μετά τη δεκάχρονη ανάπαυση ο Κώστας Καραμανλής ανέκτησε
τη φωνή του και μας... «βομβαρδίζει» με ομιλίες και παρεμβάσεις

Ξεκουράστηκε
ο «κουρασμένος»
(και δηλώνει παρών...)
λάδα να λάβει αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα, καθώς το τσουνάμι
από την παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε από την κατάρρευση της
Lehman Brothers πλησίαζε και στη
γειτονιά μας.
Όπως ήταν φυσικό, τότε προκλήθηκε αναταραχή στο εσωτερικό της Ν.Δ. και είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόλις δύο φορές εκλεγείς νέος βουλευτής (2004 και
2007) Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προβεί σε μία δηκτική δήλωση
που προξένησε εντύπωση σε πολλούς κύκλους εντός κι εκτός Ν.Δ.
Είχε πει τότε ο κ. Μητσοτάκης:
«Χρειάζεται μια κατηγορηματική δήλωση του πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβρη του 2011
και αφετέρου μία κατηγορηματική δήλωση για τη διαδοχολογία αν κρίνει
ότι και αυτό είναι απαραίτητο».
Πάντως, εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. το 2009
οι λεγόμενοι «καραμανλικοί» βουλευτές ήταν ανήσυχοι και αναρω-

τιόνταν «γιατί ο κ. Καραμανλής ανοίγει μόνος του το θέμα της διαδοχής σε
μία εποχή μάλιστα που προκαλεί πολιτική ζημιά». Ήταν φανερό ότι από
την άνοιξη του 2009 ο Καραμανλής αναζητούσε τρόπους για να
δραπετεύσει πριν ολοκληρωθεί η
θητεία του, προφανώς διότι είχε αντιληφθεί ότι η άφρονα οικονομική πολιτική που είχε ακολουθήσει, οδηγούσε το καράβι στα βράχια. Μάλιστα, όταν είχε ερωτηθεί
μετά από χρόνια ο πολιτικός αναλυτής και προνομιακός συνομιλητής του Κώστα Καραμανλή, ο
Γιάννης Λούλης, είχε πει το αμίμητο: «Ο κ. Σημίτης είχε για οικονομικό σύμβουλο έναν Γκίκα Χαρδούβελη. Ο κ. Καραμανλής είχε την Ελένη
Δενδρινού-Λουρή, την εξ απορρήτων
του Αλογοσκούφη. Αυτό έβλαψε τον
ίδιο τον πρωθυπουργό. Οι πολιτικοί
έχουν ανάγκη την αντίθετη άποψη.
Αλλά στην περίπτωση του κ. Καραμανλή και του Γιώργου Αλογοσκούφη
δεν υπήρχαν οικονομικοί σύμβουλοι

με υπόσταση ικανή να σταθούν απέναντι στον τότε υπουργό Οικονομίας».

Αγωνιούσε μήπως
δεν χάσει
Η συνέχεια είναι γνωστή. Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις ευρωεκλογές του
Ιουνίου και ακολούθησε ένα παραλυτικό για τη χώρα καλοκαίρι,
όπου τα μπάνια του λαού ξεπέρασαν κατά πολύ τον μήνα Αύγουστο.
Ουδείς λάμβανε κάποια απόφαση,
στο δε Μαξίμου επικρατούσε απόλυτη ηρεμία. Μόνο τις ξαπλώστρες
δεν είχαν βγάλει και τα αντηλιακά.
Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2009, ο
Κώστας Καραμανλής προκήρυξε
πρόωρες εκλογές επικαλούμενος
δύο λόγους γι’ αυτή του την απόφαση. Ο ένας ήταν η δυσχερής κατάσταση της ελληνικής οικονομίας,
λόγω της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης του 2008, και ο δεύτερος η
άρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ να συναινέσουν στην επανεκλογή του Κάρο-

λου Παπούλια στην Προεδρία
της Δημοκρατίας τον Μάρτιο του
2010. Όπως τόνισε στο διάγγελμα
ο Κ. Καραμανλής, «η χώρα δεν αντέχει, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, μία προεκλογική περίοδο μέχρι
τον Φεβρουάριο, η οποία θα απέβαινε
καταστροφική για την οικονομία μας».
Φυσικά, απέφυγε να πει για το ποιος ευθύνεται που η ελληνική οικονομία από τη μαγεία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 βρισκόταν
ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία.
Διότι η στρατηγική του στην οικονομική πολιτική την πενταετία της
διακυβέρνησής του θύμιζε περισσότερο το λαϊκό γνωμικό «Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο κώλος
μας».
Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν
μία άνετη νίκη του ΠΑΣΟΚ με τουλάχιστον πέντε ποσοστιαίες μονάδες διαφοράς. Όμως για να σιγουρέψει την ήττα του ο Κώστας Καραμανλής στην καθιερωμένη ομιλία του στα εγκαίνια της 74ης ΔΕΘ

Έδινε δωρεάν συμβουλές
Βέβαια, για να μην τον αδικούμε, όταν κάποιος χρειαζόταν τις συμβουλές του, ο Κώστας Καραμανλής δεν ήταν ακατάδεκτος. Προς Θεού. Αμέσως τον συμβούλευε. Του έδειχνε τον δρόμο προς την...
επιτυχία. Όπως για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας. Όποτε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρειαζόταν κάτι, προσέτρεχε στον
πρώην πρωθυπουργό. Χρειαζόταν ο Αλέξης το know how
για θέματα Δικαιοσύνης. Αμέ-

σως ο Κ. Καραμανλής τού έβαζε πλάτη με τον Παπαγγελόπουλο. Δεν τον πρότεινε ο
ίδιος. Το έκανε μέσω του
Παυλόπουλου. Αλλά όταν τον
ρωτούσε ο Αλέξης, ο «κουρασμένος» έδινε το «οκ».
Και τις συμβουλές ο κ. Καραμανλής τις έδινε δωρεάν.
Άντε το πολύ-πολύ να ζητούσε να μη θυμούνται τα πέντε
χρόνια της διακυβέρνησής
του. Και στις εξεταστικές που
έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ και στις

σκευωρίες. Και για τη φαρμακευτική δαπάνη και για όλα.
Αλλά αυτό δεν το λες κι εξαγορά. Ως φιλικό διακανονισμό τον αναφέρουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Οι... κακοί δεξιοί πίεζαν τον
ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα πρόβλημα. Οι
πρώην συνεργάτες του Καραμανλή (Αντώναρος και σία)
προσέτρεχαν προς στήριξη
του κ. Τσίπρα. Μιλάμε για άριστη συνεργασία. Έκανε δημοψήφισμα ο Αλέξης; Κανένα
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Η ΑΠΟΨΗ
κληρώθηκαν στις 29 Νοεμβρίου
του 2009, όπου ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο μεγάλος νικητής έναντι της Ντόρας Μπακογιάννη,
σε ανοιχτές εκλογές που ψήφισε η
βάση. Και ο κουρασμένος Κώστας
Καραμανλής παρέδωσε επίσης
χαμογελαστός και την προεδρία
της Νέας Δημοκρατίας.

Η καμένη γη

Η ΣΚΛΗΡΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΑΦΩΝΙΑΣ, ΟΠΟΥ

ΕΔΙΝΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ
ΤΣΙΠΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΚΛΕΞΕΙ ΤΟΝ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΚΗ, Η ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ
ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

στις 5 Σεπτεμβρίου του 2009 είχε
πει ότι θα παγώσει τις προσλήψεις
(όταν επί ημερών του ήταν αθρόες), ότι θα παγώσουν οι συντάξεις
και οι μισθοί του δημοσίου για
δύο τουλάχιστον χρόνια, όπως και
τα επιδόματα, θα περικόψει τις υπερωρίες κ.ά. Μετά το τέλος της ομιλίας Καραμανλή, στο Βελλίδειο,
οι κλαυθμοί και οι οδυρμοί των
«γαλάζιων» βουλευτών και στελεχών ακούγονταν μέχρι την Αθήνα
(502 χιλιόμετρα η απόσταση). Ό-

πρόβλημα. Προχωρούσε σε
μία δήλωση ο Καραμανλής και
ο κόσμος αγανακτισμένος από
την κυβερνητική θητεία ψήφιζε με χέρια και πόδια το «όχι»,
παρά το γεγονός ότι τους ζητούσε να ψηφίσουν «ναι». Κατέθετε πρόταση μομφής η Ν.Δ.
για το Μακεδονικό, και η ηχηρή παρέμβαση του πρώην ήταν «συμφωνώ με τα όσα είπε
η κα Μπακογιάννη». Μιλάμε ότι ανησύχησε τόσο πολύ ο Τσίπρας από την παρέμβαση Καραμανλή που έκανε πάρτι από
τη χαρά του επί τρία μερόνυχτα.

λοι κατάλαβαν ότι ο Καραμανλής
δεν ήθελε με τίποτα να διαχειριστεί την κρίση που ερχόταν και αναζητούσε θύμα για να του παραδώσει με δόξα και τιμή την καυτή
πατάτα.
Αυτό το θύμα το βρήκε πανηγυρικά, μία εβδομάδα αργότερα, την
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όταν
στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ο Γιώργος Παπανδρέου, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ακούγοντας τις συμβουλές της Λούκα Κατσέλη και άλλων –τώρα εραστών του ΣΥΡΙΖΑ– είχε πει το
περιβόητο «λεφτά υπάρχουν». Ο αστικός μύθος αναφέρει ότι το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου από τη
χαρά του που θα χάσει ο κ. Καραμανλής και οι συν αυτώ άνοιξαν
σαμπάνιες. Ο Καραμανλής έχασε
τις εκλογές στις 4 Οκτωβρίου με
10 μονάδες διαφορά (43,92%33,47%) και την επομένη παρέδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου,
φεύγοντας από το Μαξίμου με το
χαμόγελο του ανθρώπου που σήκωσε τα ταμεία του ΟΠΑΠ έχοντας
στην κατοχή του το μοναδικό δελτίο τζόκερ που κέρδισε μετά από
50 αλλεπάλληλα τζακ ποτ.
Ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι παραιτείται και από πρόεδρος της
Ν.Δ., ξεκινώντας τις διαδικασίες
για τη διαδοχή του, οι οποίες ολο-

Φυσικά, τόσο ο κ. Παπανδρέου,
όσο και ο κ. Σαμαράς παρέλαβαν
στην κυριολεξία καμένη γη. Ο Παπανδρέου ως πρωθυπουργός παρέλαβε πρωτογενές έλλειμμα 15%,
φαρμακευτική δαπάνη που είχε
αγγίζει τα πέντε δισεκατομμύρια
και συνολικά μία οικονομία στην
κυριολεξία χρεοκοπημένη. Αλλά
και ο κ. Σαμαράς δεν έμεινε παραπονούμενος. Μόνο το 2009 η
Ν.Δ. επί προεδρίας Καραμανλή
είχε τραπεζικό δανεισμό 70 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, ο κ.
Καραμανλής είχε τινάξει την
μπάνκα στον αέρα και η Ν.Δ. επισήμως ήταν σε καθεστώς χρεοκοπίας.
Ο δε Καραμανλής, ο οποίος
τον Μάρτιο του 2009 είχε δηλώσει κουρασμένος, καθώς είχε συμπληρώσει 12 χρόνια πρόεδρος
της Ν.Δ. (1997-2009) και πέντε
και κάτι χρόνια πρωθυπουργός
(Μάρτιος 2004 - Οκτώβριος
2009) αναζητούσε εναγωνίως την
ανάπαυση. Κάποιοι είπαν του πολεμιστή, οι άσπονδοι φίλοι του μιλούσαν για την ανάπαυση του... τεμπέλη.
Το σίγουρο είναι ότι κ. Καραμανλής απέκτησε ελεύθερο χρόνο για πολλές και ανέμελες εκδρομές, για να μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο με την άνεσή του και φυσικά τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό. Να μπορεί να ασχολείται επίσης με τα αγαπημένα του video
games, καθώς με τις υποχρεώσεις
που είχε δεν υπήρχε ελεύθερος
χρόνος για να ασχοληθεί με τον εαυτό του.
Και φυσικά ένας κουρασμένος
άνθρωπος δεν είναι σε θέση να
κάνει έστω και μία ομιλία στη Βουλή επί δέκα χρόνια. Δεν μπορεί να
βάλει την υπογραφή του έστω σε
μία επερώτηση. Εξάλλου, το λαϊκό
γνωμικό είναι σαφέστατο: «Την υπογραφή σου και την... να προσέχεις
πού τα βάζεις». Και γι’ αυτό ο κ. Καραμανλής πρόσεχε και δεν υπέγραψε καμία επερώτηση. Και φυσικά ο κουρασμένος άνθρωπος αναγκάζεται εκ των πραγμάτων λόγω κάματου να παραμένει και άφωνος. Να μην έχει όρεξη για
πολλά λόγια. Έτσι και ο Κώστας
Καραμανλής παρέμεινε άφωνος
για μία δεκαετία. Δεν απαντούσε
ούτε καν όταν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, του φόρτωναν την ελληνική κρίση.
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Φρέσκος-φρέσκος
Αλλά, είπαμε, ο άνθρωπος ήταν κουρασμένος και γι’ αυτό επέβαλε στον εαυτό του την... αγρανάπαυση, ώστε να επανέλθει δριμύτερος, όταν ο ίδιος ένιωθε τις δυνάμεις του και γενικά θα ήταν
ακμαίος.
Και πλέον, μετά από μία δεκαετία νιώθει φρέσκος. Κι έτσι ξεκίνησε. Πήρε φόρα και ποιος τον πιάνει. Η αρχή έγινε με τη δεκάλεπτη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, στο Βελλίδειο, στην προεκλογική συγκέντρωση της Ν.Δ., για να παρουσιάσει τα ψηφοδέλτια της
σε Α΄ και Β’ Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο, λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Κι όμως, ο Κώστας Καραμανλής δεν κουράστηκε, είναι ακμαίος
και συνεχίζει. Είπαμε, τώρα πήρε φόρα. Έτσι, τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου θυμήθηκε ότι είναι βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κι έτρεξε να ενημερωθεί από τον δήμαρχο της συμπρωτεύουσας, Κωνσταντίνο Ζέρβα,
για τα προβλήματα της πόλης.
Και δεν σταματά εκεί. Στις 27
Οκτωβρίου θα είναι ομιλητής σε
εκδήλωση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, της οποίας είναι μέλος εδώ και πολλά
χρόνια. Οι κύκλοι του και τα
άλλα γεωμετρικά σχήματα που
τον ακολουθούν, διαρρέουν ότι κατά
την ομιλία του
στην ΕΜΣ θα εστιάσει στην ιστορία και τη
συμβολή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί στα εθνικά θέματα με αιχμή τα ελληνοτουρκικά και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Απλά κατά σατανική σύμπτωση στην ίδια εκδήλωση για τα 80 χρόνια της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών θα είναι ομιλητής και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Πάκης,
όπως τον αποκαλούσε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
Κι όμως, δεν σταματά εκεί. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου, θα είναι εκ των ομιλητών σε εκδήλωση στο City του Λονδίνου, με αφορμή την 35η επέτειο του καθηγητή Κώστα Γραμμένου, με τίτλο «Ο κόσμος αλλάζει».
Αυτή η δραστηριότητα του πρώην κουρασμένου είναι η ηχηρή
απάντηση στον απόηχο δημοσιευμάτων που προανήγγειλαν την
οριστική αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή.
Όπως γίνεται αντιληπτό, πέραν της ανάπαυσης ο Κώστας Καραμανλής νιώθει περίεργα αυτή την εποχή, που ο εκλεκτός του
Πάκης περνάει τους τελευταίους μήνες του στο Προεδρικό Μέγαρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τον κ. Μητσοτάκη να τον
επανεκλέξει. Μάλιστα, από τους «καραμανλικούς» τονίζεται ότι
«ένας άλλος Πρόεδρος προερχόμενος από την κεντροαριστερά στο
πλαίσιο της συναίνεσης θα λάβει από Ν.Δ. και ΚΙΝΑΛ 180 ψήφους.
Όμως ο Παυλόπουλος εάν προταθεί θα λάβει 244, καθώς θα τον
ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ». Προφανώς το έχει κανονίσει ο «πρώην
κουρασμένος», θα έλεγε κάποιος κακεντρεχής. Έλα όμως που ο
Παυλόπουλος δεν πείθει ούτε καν το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Χαρακτηριστική είναι και η ατάκα του ευρωβουλευτή της
Ν.Δ., Γιώργου Κύρτσου, ο οποίος την Τρίτη το πρωί στον ΣΚΑΪ είπε
την ατάκα «δεν με ψήνει ο Παυλόπουλος». Φυσικά, επανέλαβε και
τα όσα είχε πει προ τριετίας: «Είναι άλλωστε ένας από τους παράγοντες που μας οδήγησαν στην κρίση του 2008-2009».
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σε μία χώρα 11.000.000
ανθρώπων που οι συστηματικοί βιβλιοφάγοι αναγνώστες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15%, η συγγραφή πολιτικών αναγνωσμάτων έχει αναχθεί εσχάτως σε θέμα της κεντρικής
πολιτικής σκηνής της χώρας. Και σαν να μην έφτανε η μεταφορά στη μεγάλη
οθόνη του πονήματος βαρουφάκη, η ντοκουμενταρίστικη «Τελευταία μπλόφα» για τη διαπραγμάτευση-θρίλερ το α΄ εξάμηνο
του 2015, αλλά και η προαναγγελία έκδοσης βιβλίου με το ίδιο θέμα από τον
πρώην αναπληρωτή υπουργού οικονομικών του
συριΖα, δημήτρη μάρδα,
ήρθε και η γεμάτη νόημα
τηλεοπτική ατάκα του αλέξη Τσίπρα ότι αν το ρίξει κι
εκείνος στη… συγγραφή
πολλοί ίσως σπάσουν τα
«μολύβια» τους.
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• από χωρίον εις χωρίον ο πρόεδρος του συριΖα
προκειμένου να «τρέξει» ο ίδιος το εγχείρημα της διεύρυνσης
του κόμματος μέσω της εγγραφής νέων μελών

με τη βαλίτσα
του «iSYRIZA»
στο χέρι
o Τσίπρας
Την Ωρα που

σΤην
Κουμουνδουρου

Του νίκου Τσαγκατάκη

Ο

λοι θέλουν να
γράψουν κι ένα
βιβλίο για την περίοδο του πρώτου
εξαμήνου
του
2015. Ίσως κάποια στιγμή ο βασικός
πρωταγωνιστής, εγώ, να αισθανθώ
την ανάγκη να τοποθετηθώ με ονόματα και διευθύνσεις». Η υπαινικτική
απάντηση του Αλέξη Τσίπρα όταν
κλήθηκε να σχολιάσει την επικαιρότητα σε κανάλι της περιφέρειας
ήταν αρκούντως έξυπνη. Κι αυτό
διότι τον βοήθησε να ξεγλιστρήσει
από τα σκοινιά της κριτικής για τα
όσα έγιναν άμα τη αναλήψει των
πρωθυπουργικών καθηκόντων
του από τον Ιανουάριο του 2015
μέχρι και το δημοψήφισμα του ίδιου χρόνου που οδήγησε διά
της… τεθλασμένης στην υπογραφή –εκβιαστικά επιμένουν στον
ΣΥΡΙΖΑ– του τρίτου μνημονίου.
Όχι πως είχε σταματήσει ποτέ
αυτή η κριτική. Αλλά το χείριστο
για τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι
ότι το φαγητό «ξέρω–τι–έκανες–εκείνο–το–εξάμηνο–Αλέξη» ξαναζεστάθηκε από δηλώσεις και τοποθετήσεις των ίδιων των στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα αυτή η «συντροφική» τρικλοποδιά έγινε σε μία περίοδο που ο Αλέξης Τσίπρας ξόρκιζε όπως ο διάβολος το λιβάνι την
περιδίνηση του κόμματός του στην
εσωστρέφεια.
Έτσι, την ώρα που στην Κουμουνδούρου προσπαθούσαν να ανασυνταχτούν και να ανεβάσουν α-

«

προσπαθουσαν να
ανεβασουν
ανΤιπολιΤευΤιΚουσ
σφυγμουσ,
ΚληθηΚαν να
απανΤουν σΤο
αυΤογΚολ οψιμησ…
ειλιΚρινειασ βουΤση
Και ΤσαΚαλΩΤου οΤι
ο συριΖα δεν ηΤαν
εΤοιμοσ να αναλαβει
Τη διαΚυβερνηση Τησ
χΩρασ
ντιπολιτευτικούς σφυγμούς –όχι
πάντως με ιδιαίτερη επιτυχία– αίφνης κλήθηκαν όλοι να απαντούν
στις όψιμες… ειλικρίνειες του Νί-

κου Βούτση, του Ευκλείδη Τσακαλώτου και δευτερευόντως του
Γιάννη Δραγασάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει τη

διακυβέρνηση της χώρας και πως
το μεγάλο λάθος λέγεται Γιάνης
Βαρουφάκης.

Με το iSYRIZA ανά χείρας
Θέλοντας και μη, πάντως, τα στόματα στο κόμμα σφραγίζονται –εν
δήμω τουλάχιστον, διότι η σχετική
κουβέντα συνεχίστηκε εν οίκω
στην Πολιτική Γραμματεία της Παρασκευής– και το βάρος πέφτει σε
αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας προτάσσει από το πρώτο κιόλας βράδυ
της εκλογικής ήττας στις 7 Ιουλίου.
Ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να
μετεξελιχθεί σε αυτό που οραματίζεται το 32% των ψηφοφόρων που
ανανέωσαν έμπρακτα στην κάλπη
την εμπιστοσύνη τους στο κόμμα.
Με αυτή την «εντολή» ανά χείρας, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε το
διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου
στην Αχαΐα και συμμετείχε σε ανοι-

χτές εκδηλώσεις-συζητήσεις για τη
διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα, στην
εισήγηση που έκανε στην ανοιχτή
συγκέντρωση που είχε διοργανωθεί στην πλατεία Τριών Συμμάχων
στη Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας
χρησιμοποίησε το δικό του κινητό
τηλέφωνο για να «προμοτάρει» το
iSYRIZA, την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής νέων μελών, καλώντας τους δημοκρατικούς-προοδευτικούς πολίτες «να πάρουν τον
ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στον διαδικτυακό «αέρα» το
βράδυ της περασμένης Τρίτης και
τα πρώτα δείγματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά, όπως τουλάχιστον λένε οι επιτελείς του κόμματος, αφού
στο πρώτο κιόλας 12ωρο που βρισκόταν σε λειτουργία το iSYRIZA,
είχαν καταχωριστεί στο σύστημα
περί τις 4.000 εγγραφές νέων μελών. Για να υπάρχει μία τάξη μεγέθους της επιτυχίας του εγχειρήματος, έστω και σε αυτό το εμβρυακό
στάδιό του, από την Κουμουνδούρου χρησιμοποιούν ως μέτρο σύγκρισης το νέο «αίμα» των περίπου
5.500 φίλων του ΣΥΡΙΖΑ που εγγράφηκαν στις κομματικές λίστες
σε ολόκληρο το τρίμηνο που μεσολάβησε από τις 7 Ιουλίου μέχρι και
τις αρχές Οκτωβρίου. Ανεξάρτητα,
πάντως, από κάθε πιθανό (και απίθανο…) νούμερο που ακούγεται
ως αριθμητικός στόχος προσέλκυσης νέων κομματικών μελών, αν ο
τελικός αριθμός στο τέλος της διαδικασίας «κάτσει» μεταξύ των
80.000-90.000 εγγεγραμμένων,
τότε στην Πλατεία Κουμουνδούρου
τα χαμόγελα δεν θα κρύβονται.
Σημειωτέον ότι τα υφιστάμενα
εγγεγραμμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ υπολογίζονται σε κάτι λιγότερο από
29.000-30.000, με τους ενεργούς
να μην ξεπερνούν τις 15.000.
Σε κάθε περίπτωση και παρά τις
όποιες αντιδράσεις συνεχίζουν να
υπάρχουν εντός του κόμματος για
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανοίγματος Τσίπρα, το πολιτικό
μάρκετινγκ της διεύρυνσης θα πέσει κατά κύριο λόγο στους ώμους
του προέδρου και γι’ αυτόν τον λόγο περιοδείες σαν και αυτή στην Αχαΐα ήταν μόνο η αρχή. Έτσι επόμενος σταθμός στο καλεντάρι του
τέως πρωθυπουργού είναι η Κρήτη, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα
βρεθεί το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου. Σειρά θα πάρουν σχεδόν όλες οι περιφέρειες της χώρας.
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• ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ: Συμφωνία με την κυβέρνηση μόνο εάν ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας προέρχεται από την Κεντροαριστερά

Ενισχύουν την άμυνα
αναμένοντας τις επιθέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ
Στο ΚΙΝΑΛ ποντάρουν στην Προκαταρκτική για τον Παπαγγελόπουλο, προκειμένου να αναδειχθούν οι ευθύνες
της διακυβέρνησης Καραμανλή, τις οποίες σκόπιμα έκρυβε η κυβέρνηση Τσίπρα
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

συναντίληψη της
Φώφης Γεννηματά
με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη στο ζήτημα της ψήφου των
αποδήμων, ναι μεν είναι συμβατή
με τις προεκλογικές δεσμεύσεις
του ΚΙΝΑΛ, αλλά όλοι στη Χαριλάου Τρικούπη είναι έτοιμοι για έναν
νέο γύρο αντιπαράθεσης με τον
ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος είναι ο εν Ελλάδι ιδιοκτήτης του χώρου της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας.
Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως θα δεχθούν νέα επίθεση, όχι τόσο για την ψήφο των αποδήμων, όπου και τα υπόλοιπα
κόμματα της αντιπολίτευσης (πλην
ΣΥΡΙΖΑ) βρίσκονται στην ίδια ρότα, όσο για τον νέο εκλογικό νόμο,
αλλά και το πρόσωπο που θα προταθεί για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ήδη για το θέμα του Προέδρου Δημοκρατίας, όπως τονίζουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, η κα Γεννηματά ξεκαθάρισε
στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το
ΚΙΝΑΛ δεν θα ψηφίσει τον Προκόπη Παυλόπουλο, εάν τελικά
καταλήξει εκεί ο πρωθυπουργός,
και θα έχει δικό του υποψήφιο.
Κάτι που είχε συμβεί και το 2015,
όταν το ΠΑΣΟΚ (επί προεδρίας
Βενιζέλου) ακολούθησε την πρόταση του Ποταμιού και υπερψήφισε τον καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο.
Αντίθετα η κα Γεννηματά ζήτησε ο
νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας

να προέρχεται από την Κεντροαριστερά.
Από φίλια προς τον ΣΥΡΙΖΑ
ΜΜΕ ασκείται κριτική στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ ότι εξελίσσεται σε
ουρά της κυβέρνησης, αλλά από
τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια. «Μάχαιραν έδωσες,
μάχαιραν θα λάβεις», λένε τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ, παραφράζοντας τη
ρήση του Ιησού προς τον Πέτρο,
όταν αυτός τράβηξε το μαχαίρι του
και έκοψε το αφτί ενός στρατιώτη,
που επιχείρησε να συλλάβει τον
δάσκαλό του. Όμως στη Χαριλάου
Τρικούπη θυμούνται και μία παρόμοια φράση από την τραγωδία
του Αισχύλου «Επτά επί Θήβας» (στχ. 961), που λέει:
«Παισθείς έπαισας» και που μεταφράζεται: «Πληγήν έδωσες, πληγήν
έλαβες». Επίσης, στον Αγαμέμνονα στ. 1430 λέει: «Τύμμα τύμμασι
τίσαι», δηλαδή «την πληγή με πληγή
να την πληρώνεις».
Έτσι στο Κίνημα Αλλαγής παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα όσα
λένε τις τελευταίες ημέρες οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν
ήταν έτοιμοι να κυβερνήσουν το
2015, ή ακόμη αυτό που δήλωσε ο
Παναγιώτης Λαφαζάνης πως
«δεν είχαμε εναλλακτικό σχέδιο και
απλά λέγαμε μόνο για τα επαναδιαπραγμάτευσης». Δικαίως ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, αναρωτήθηκε σε
συνέντευξή του: «Αλήθεια, μετά τις
τελευταίες αποκαλύψεις θα γίνει τελικά εξεταστική επιτροπή για το πρώτο
εξάμηνο του ’15;»

Η πράσινη εκστρατεία
Βέβαια, στο ΚΙΝΑΛ παρακολουθούν και τις εξορμήσεις του κ.
Τσίπρα στην περιφέρεια για τη
διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κωδικό «πράσινη εκστρατεία». Αυτό
που λένε στη Χαριλάου Τρικούπη
είναι πως «για να μπορέσεις να εκτιμήσεις τις πιθανότητες επίτευξης
ενός δικού σου στόχου πρέπει κατ’
αρχάς να αποφασίσεις κατά πόσο θέλεις να τον πετύχεις ή όχι». Κι εξηγούν ότι οι εσωκομματικές συγκρούσεις στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται
πως προτάσσουν μία ευκαιρία επανάκτησης της χαμένης ιδεολογικής τους καθαρότητας και την επιστροφή στις παραδοσιακές ιδεολογικές τους ρίζες, με την υποτιθέμενη διεύρυνση να αποκτά αμιγώς εκλογοκεντρικά χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τη μάχη για
την ηγεμονία στην προοδευτική
παράταξη, το παιχνίδι τελείωσε από τα αποδυτήρια. «Δεν μπορείς να
παίξεις μπάσκετ σε γήπεδο ποδοσφαίρου», είναι η χαρακτηριστική
ατάκα.

Ποντάρουν στην
προκαταρκτική
Στη Χαριλάου Τρικούπη ποντάρουν πολύ στην προκαταρκτική επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Αφενός μεν, για να αναδειχθεί η σκευωρία που στήθηκε
σε συμπαιγνία του ΣΥΡΙΖΑ με την
«καραμναλική» συνιστώσα, προκειμένου να κρυφτούν κάτω από το
χαλί οι ευθύνες της διακυβέρνησης
Καραμανλή. Αφετέρου δε, διότι
θεωρούν ότι από την εξέταση της
υπόθεσης θα αναδειχθούν τα κακώς κείμενα της περιόδου Καραμανλή. Κι όπως ενημέρωσαν με
non paper από τη Χαριλάου Τρικούπη, «εμείς θα επιμείνουμε για την
πλήρη διερεύνηση για τη διαχρονική
εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης.
Για να μάθουν οι Έλληνες επιτέλους
πώς εκτροχιάστηκε η δημόσια υγεία
την περίοδο 2004-2009 με στοιχεία
και όχι με θεωρίες».
Μάλιστα παραθέτουν και συγκεκριμένα στοιχεία: «Το 2004 η
δημόσια φαρμακευτική δαπάνη κόστισε στον ελληνικό λαό 3,3 δισ. ευ-

ρώ και 5 χρόνια μετά, το 2009, άγγιξε
τα 6,4 δισ. ευρώ. Ο εκτροχιασμός της
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης
της περιόδου 2004-2009 προκάλεσε
σπατάλη 12,384 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχτισε
τις βάσεις την περίοδο 2010-2012
για τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι το 2014. Από
τα 6,4 δισ. ευρώ που παραλάβαμε το
2009 από την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας μειώσαμε σταθερά τη
δημόσια φαρμακευτική δαπάνη για
να καταλήξει το 2014 στα 2,6 δισ. ευρώ και τη συνολική εξοικονόμηση για
το ελληνικό δημόσιο να φτάνει τα
12,4 δισ. ευρώ».
Αυτός ήταν και ο λόγος που επιλέχθηκε να είναι μέλος στην
προκαταρκτική εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, αλλά και η δικηγόρος Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία έχει
ασχοληθεί επί μακρώ με θέματα υγείας. Όπως λένε στη Χαριλάου
Τρικούπη, «εάν χρειαστεί ο κ. Κεγκέρογλου θα κάνει γνωστά στην προκαταρκτική επιτροπή και ονόματα γιατρών που ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ και
ήταν στις λίστες των ευνοούμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν φάρμακα της πολυεθνικής εταιρείας. Κάτι
που δεν ερευνήθηκε ποτέ από τους εισαγγελείς Διαφθοράς».
Και καταλήγουν: «Το Κίνημα Αλλαγής έχει ξεκάθαρη θέση στην ανάγκη εξάρθρωσης όλων των παρασυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων της Δικαιοσύνης. Η υπόθεση Παπαγγελόπουλου μπορεί να προσφέρει αποδεικτικά στοιχεία που θα
οδηγήσουν τη Δικαιοσύνη σε γενναίες
αποφάσεις αυτοκάθαρσης. Είναι χρέος της προανακριτικής να ψάξει εξονυχιστικά όλες τις σχετικές παραδικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται
με το σύστημα Ρασπούτιν».

Γκρίνια και
δυσφορία
για τις απόψεις
της Λιάνας

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Φάκελο

Στα έδρανα του ΑΠΘ επιστρέφει
ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Ανέβηκαν Αθήνα
για την Πατρών-Πύργου
Αφού ταλαιπωρήθηκαν επί τέσσερα χρόνια με το δίδυμο Σπίρτζη-Καλογρίτσα, οι οποίοι είχαν και τις ευλογίες του πρώην περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα, οι Ηλείοι αποφάσισαν να ανέβουν στην Αθήνα μπας και βγάλουν άκρη με την εθνική οδό ΠατρώνΠύργου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στην πλατεία Συντάγματος, είχαν και την αρωγή των βουλευτών Διονυσίας Αυγερινοπούλου (Ν.Δ.), Μιχάλη Κατρίνη (ΚΙΝΑΛ), αλλά και του Διονύση Καλαματιανού από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αγανακτισμένοι φώναξαν δυνατά οι Ηλείοι, καθώς επί σειρά ετών νιώθουν αδικημένοι βιώνοντας την εγκατάλειψη
για ένα έργο πνοής που θα σταματήσει να στερεί την ανθρώπινη ζωή. Είναι
αποφασισμένοι να διεκδικήσουν δυναμικά την άμεση υλοποίηση του έργου και προανήγγειλαν συγκέντρωση στον Πύργο τις επόμενες μέρες.

«Αλωνίζουν» την Ελλάδα
οι διάδοχοι του Πατούλη
Αναβρασμός επικρατεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των «γαλάζιων»
δημάρχων λόγω των επικείμενων διαδικασιών στην ΚΕΔΕ και τη διαδοχή του Γιώργου Πατούλη στην προεδρία. Μέχρι στιγμής, οι υποψηφιότητες από πλευράς Ν.Δ. είναι δύο και πρόκειται γι’ αυτή του δημάρχου Τρικάλων Δημήτρη Παπαστεργίου και του Λάζαρου Κυρίζογλου,
δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Οι δύο δήμαρχοι που προέρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας περιοδεύουν σε ολόκληρη
τη χώρα προσπαθώντας να «κλειδώσουν» στήριξη από τους συναδέλφους τους. Από την Πειραιώς δεν παίρνουν θέση υπέρ κάποιου, ωστόσο
αυτό που τελικά «πέρασε» είναι να γίνουν οι εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο και να εκλεγούν οι εκλεκτοί των δημάρχων βάσει σταυρών προτίμησης. Απλά τα προγνωστικά αναφέρουν ότι Τρικαλινός μπορεί να
υπολογίζει και σε ψήφους που προέρχονται από το ΚΙΝΑΛ.

Το κλίμα στη συνάντηση
Μητσοτάκη-Κουτσούμπα
για την ψήφο των αποδήμων ήταν πολύ καλό. Και
ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ άδραξε την ευκαιρία
και παρέδωσε στον πρωθυπουργό έναν ογκώδη
φάκελο με στοιχεία από
τις νοθείες που έχουν γίνει στα σωματεία από
τους εκπροσώπους της
ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ για να
ελέγξουν τη ΓΣΕΕ.

Σύμβαση
Επί πρωθυπουργίας Τσίπρα υπήρχε ετήσια σύμβαση 60.000 ευρώ με εταιρεία για γκουρμέ γεύματα στο πρωθυπουργικό
αεροπλάνο. Τώρα τα έκοψε όλα αυτά ο Μητσοτάκης και απαίτησε να σερβίρονται μόνο μικρά σάντουιτς στο πρωθυπουργικό αεροπλάνο, ακόμη
και στις διηπειρωτικές
πτήσεις.

Λεπτομέρειες
Ακόμη συζητούν στη Βουλή, με τα όσα είχε πει ο
Παπαγγελόπουλος στη
Βουλή για φυσικά προσόντα του Ρασπούτιν. Όμως
αυτό που συζητείται ακόμη περισσότερο ήταν ότι
γυναίκα βουλευτής από
την αντιπολίτευση γνώριζε γαργαλιστικές λεπτομέρειες για τις επιδόσεις του Ρασπούτιν. Μάλιστα, ενημέρωσε τους
συνομιλητές του ότι το
μόριο του Ρασπούτιν –του
αυθεντικού εννοούμε– εκτίθεται στο ρωσικό μουσείο ερωτισμού της Πετρούπολης.

Χάρη στη φιλία της με την Αλέκα Παπαρήγα, η Λιάνα Κανέλλη έχει κερδίσει το δικαίωμα να εκφράζει τη δική της άποψη και να μην ακολουθεί πιστά την κομματική γραμμή. Όμως αυτό εξοργίζει τον Περισσό και την ηγετική ομάδα του
ΚΚΕ, καθώς είναι σε ισχύ ως
γνωστόν «ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός που εφαρμόζει
ο Περισσός ως προς τα στελέχη
και τους βουλευτές του». Τώρα η
κα Παπαρήγα είναι απλή βουλευτής και οι γκρίνιες για τη Λιάνα Κανέλλη έχουν αυξηθεί. Μάλιστα, θα έλεγα ότι υπάρχει δυσφορία. Ειδικά με την τελευταία
άποψη που ανέφερε η Λιάνα ότι
«το προσφυγικό το έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ
για να πάρει Νόμπελ».

«Θα είχα φύγει από καιρό...»
Το τελευταίο διάστημα δίνει τη μία συνέντευξη μετά την άλλη ο
Παύλος Γερουλάνος. Ειδικά μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, σε μία από αυτές δέχθηκε μία προβοκατόρικη ερώτηση για το εάν θα συμμετείχε
σε κάποια πολιτική κίνηση εκτός Κινήματος Αλλαγής, εφόσον η παράταξη συνεχίσει ως έχει. Κι αυτό διότι πρόσφατα
κλήθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου του εξήγησαν πως εάν
επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ λόγω χρεών θα πρέπει να βάλουν
λουκέτο. Τουναντίον, χάρη στο ΚΙΝΑΛ, μπορούν και αποπληρώνουν τα χρέη και κρατούν ζωντανό το όνομα του ΠΑΣΟΚ. Και η απάντηση του Γερουλάνου υπήρξε αποστομωτική: «Αν ήθελα να φύγω, θα το είχα κάνει από καιρό». Μάλιστα, επέμεινε ότι πρέπει να κατατεθεί μία εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, αντίβαρο στη δεξιά και ξενόφερτη, όπως είπε,
πολιτική του κ. Μητσοτάκη.

Πανηγυρική η πρεμιέρα
Μετά από τρεις δεκαετίες επανεμφανίζεται στα έδρανα του ΑΠΘ
ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα
δώσει την πρώτη του διάλεξη την προσεχή Τρίτη 22 Οκτωβρίου. Ως καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου θα κηρύξει την έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου, με πανηγυρικό τόνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη διάλεξη θα δοθεί στην
Κεντρική Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, και όχι σε κάποιο αμφιθέατρο, ενώ θα προσκληθούν και τα τμήματα των πρωτοετών
φοιτητών να την παρακολουθήσουν. Μία μέρα νωρίτερα, ο
Ευάγγελος Βενιζέλος θα κάνει μάθημα σε φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Συνταγματικού Δικαίου
του ΑΠΘ. Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ο κ. Βενιζέλος θα διδάξει Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία
(1821-1975), Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο. Μαθήματα θα κάνει και στο αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών. Μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο επιστρέφουν στο
τμήμα Νομικής του ΑΠΘ στον τομέα Συνταγματικού Δικαίου
και ο πρώην ευρωβουλευτής Κωνσταντίνος Χρυσόγονος,
καθώς και η Ιφιγένεια Καμτσίδου, σύντροφος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου.
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Θα μας τρελάνει ο Ευκλείδης
Την άποψη ότι το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και να βάλει φρένο στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής διατύπωσε ο πρώην υπουργός
Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Συγκεκριμένα, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή και
κληθείς να κάνει το δικό του σχόλιο για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που έχει ως συνέπεια την εκτόξευση της τιμής του προϊόντος, ο Ευκλείδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι το ακριβό πετρέλαιο
θέρμανσης βοηθά(!!!) στη μείωση της χρήσης του, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συμπλήρωσε ότι ο ΕΦΚ
στα καύσιμα είναι σημαντικός για την πάταξη του λαθρεμπορίου.
Άντε να βγάλεις άκρη!

Πήρε μπόι το παιδί
Σε κάποια παρέα εξελισσόταν μια συζήτηση με έντονα
χαρακτηριστικά κουτσομπολιού. Η «κοινωνική κριτική» εστιαζόταν στον Αλέξη Τσίπρα.
Ένας από τη συντροφιά εξέφρασε τον θαυμασμό του
για το γεγονός ότι βελτίωσε τα αγγλικά του σε χρόνο
ρεκόρ. Ένας άλλος υπερθεμάτισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός προσαρμόστηκε γρήγορα στις ανάγκες της
δουλειάς, ενώ ένας τρίτος σημείωσε την αξιοσημείωτη
βελτίωση στο look!
Κανείς, όμως, δεν ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πέραν των παραπάνω «επιδόσεων», κατάφερε και
να… ψηλώσει! Ναι, καλά διαβάσατε, να ψηλώσει. Κάποιος εκ των συνδαιτυμόνων παρατήρησε ότι όταν τον
είχε συναντήσει στην Κουμουνδούρου το 2010 και τον
είδε πάλι το 2017 ο Αλέξης Τσίπρας του φάνηκε αισθητά ψηλότερος. Είναι να μην αναφωνήσει κάποιος
«θαύμα, θαύμα»;
Για να μην σαν αφήσουμε, πάντως, αδιάβαστους, να
πούμε ότι η Wikipedia έχει καταχωρήσει τον Αλέξη Τσίπρα στο 1,78! Δηλαδή έναν πόντο κοντύτερο από τον
συνονόματο Κούγια…

Τι συνδέει Θεοδωρικάκο,
Γεραπετρίτη και
Κατρούγκαλο

Και χρέωση…
ρύπανσης στα ΑΤΜ

Λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση του υπουργού Εσωτερικών
με τους εκπροσώπους των κομμάτων, προκειμένου να συζητηθεί η συμβιβαστική λύση που
προτείνει η κυβέρνηση ώστε να
βρεθεί κοινός τόπος και να νομοθετηθεί το δικαίωμα της ψήφου των αποδήμων, ο
Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε από τους φωτογράφους να βγάλουν μία αναμνηστική φωτογραφία. Στο
«κάδρο» βρέθηκε ο ίδιος, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και ο νυν υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως εξήγησε
αμέσως μετά ο Τάκης Θεοδωρικάκος αυτό που συνδέει τους τρεις άντρες είναι ότι υπήρξαν συμμαθητές
στην Ιωνίδειο, στον Πειραιά, και έπαιζαν στις ίδιες
αλάνες. Μετά άλλαξαν (πολιτικές) γειτονιές…

Όλα καλά με το αρνητικό επιτόκιο δανεισμού, ακόμη καλύτερα με τον «Ηρακλή» που θα στηρίξει τη μείωση των
«κόκκινων» τραπεζικών δανείων, κάλλιστη κάθε κίνηση
που θα ξαναδώσει στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τον πραγματικό τους ρόλο, αυτόν της δανειοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Αλλά ας μην πληρώσει
πάλι ο κοσμάκης τα όποια σχέδια διάσωσης. Γιατί δεν έφτανε το τρίευρω που σε χαρατσώνει πλέον το ΑΤΜ αν
σηκώσεις λεφτά από μηχάνημα άλλης τράπεζας, τώρα έχουμε και τις χρεώσεις για ερώτηση υπολοίπου, αντίγραφο κινήσεων και άκουσον-άκουσον για αλλαγή pin!!! «Θα
το κοιτάξουμε», έλεγε πριν από μερικές ημέρες ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ν. Παπαθανάσης,
μιλώντας όμως για μείωση και όχι για κατάργηση των συγκεκριμένων χρεώσεων. Πάλι καλά να λέμε, δηλαδή, που
δεν επέβαλαν και χρέωση ρύπανσης επειδή λερώνουμε
με τα δάχτυλά μας το πληκτρολόγιο του ΑΤΜ…
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Κι αν λαλήσει ο Ολάντ;
Ο νυν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης
Στουρνάρας, έχει το προνόμιο –ίσως και την κατάρα για
κάποιους– να γίνονται viral οι δηλώσεις του και να προκαλούν μεγάλη δημόσια συζήτηση. Αυτού του άγραφου
κανόνα δεν αποτέλεσε εξαίρεση το «παρών» που έδωσε
ο κεντρικός τραπεζίτης στην παρουσίαση του βιβλίου «Η
Τελευταία Μπλόφα». Το θέμα του βιβλίου γνωστό: τα όσα
αλλοπρόσαλλα συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία οδήγησαν στο τρίτο, βαρύτερο και εν πολλοίς αχρείαστο μνημόνιο.
Στο Μουσείο Μπενάκη, λοιπόν, ο εκ των προσκεκλημένων Γ. Στουρνάρας επικαλέστηκε
ένα άλλο βιβλίο δύο Γάλλων δημοσιογράφων στο οποίο υπάρχει
η περιγραφή ενός τηλεφωνήματος
που δέχτηκε στις 6 Ιουλίου του
2015 ο Φρανσουά Ολάντ από τον
Βλαντιμίρ Πούτιν.
Σε εκείνη τη συνομιλία ο Γάλλος πρόεδρος άκουσε τον Ρώσο ομόλογό του να του εκμυστηρεύεται ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε
υποβάλει αίτημα στη ρωσική για
την εκτύπωση δραχμών, επειδή
δεν διέθετε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για να το κάνει!!!
Όπως είπε ο χαρακτηριστικά ο
Γ. Στουρνάρας, η συγκεκριμένη αποκάλυψη των δύο Γάλλων δημοσιογράφων «είναι ενδεικτική του
χάους και πανικού που επικρατούσε στην Ελλάδα τις δύσκολες εκείνες μέρες και του αδιεξόδου στο οποίο βρέθηκε η χώρα εκείνο το καλοκαίρι» και αποτελεί «ακόμα μία
ένδειξη, στις τόσες άλλες που διαθέταμε τότε, ότι η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με τα αδιέξοδά της ανερμάτιστης διαπραγμάτευσης του
πρώτου εξαμήνου του 2015, φλέρταρε επικίνδυνα με την επιστροφή
στη δραχμή».
Προφανώς και δεν άρεσαν όσα
θυμήθηκε ο Γ. Στουρνάρας. Οπότε
νυν αλλά και πρώην υψηλόβαθμα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (βλ. Νίκος
Βούτσης, Παναγιώτης Λαφαζάνης) επιδόθηκαν σε μία προσπάθεια διαψεύσεων του τύπου «Ποτέ
δεν έγιναν αυτά», «λέει ψέματα ο Ολάντ» και άλλα παρόμοια. Καλό θα ήταν, πάντως, να κρατήσουν και μία… πισινή οι σύντροφοι, γιατί το βιβλίο που
περιέχει τις συνομιλίες Πούτιν - Ολάντ δημοσιεύτηκε με
τη συναίνεσή του Γάλλου πρώην προέδρου, άρα τις προσυπογράφει ως αληθινές. Αν, επομένως, αποφασίσει να…
λαλήσει ο Ολάντ, τότε οι αριστερές διαψεύσεις δεν θα είναι μία απλή ήττα αλλά πανωλεθρία.
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Με τη Νέα Δημοκρατία να
έχει κερδίσει κατά κράτος
τον ΣΥΡΙΖΑ στις διαδοχικές
εκλογικές αναμετρήσεις
της άνοιξης και του καλοκαιριού, προβάλλοντας ως
κύριο επιχείρημα την υπερφορολόγηση και την καταστροφή της μεσαίας τάξης
από την κυβέρνηση Τσίπρα, οι ενδεχόμενες επιτυχίες στο πεδίο της οικονομίας θα αποτελέσουν διαβατήριο μακροημέρευσης
για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με την ίδια ευκολία, όμως, μπορούν οι ενδεχόμενες αποτυχίες στο ίδιο «γήπεδο» να μετατραπούν σε
Βατερλώ…
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Α

υτή την ευμετάβλητη
ισορροπία της δημοσιονομικής ζυγαριάς
που γέρνει από τον
ναδίρ στο ζενίθ κι αντίστροφα, την ξέρουν πολύ καλά στο οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης. Όπως ξέρουν καλά
ότι πολλά από τα χαρτιά της τράπουλας δεν τα έχουν στα χέρια
τους. Παράδειγμα, το προσχέδιο
του προϋπολογισμού. Αν και οι
Βρυξέλλες ανταποκρίθηκαν θετικά στα όσα παρουσίασε η Αθήνα,
το ΔΝΤ χτυπάει καμπανάκι σε
ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, προκαλώντας για μια ακόμη φορά σύγχυση στην οδό Νίκης και στην Ηρώδου Αττικού. Έντονες είναι,
παράλληλα, και οι διαρροές από
κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ότι σε δεύτερο χρόνο θα διαψευστούν οι πρώτες θετικές εντυπώσεις από τις απόψεις που θα εκφράσει η Κομισιόν, αφού πρώτα
«εξετάσει» το σχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.
Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράστηκε θετικά για τον
προϋπολογισμό της Ελλάδας έδωσε αισιοδοξία στις τάξεις του οικονομικού επιτελείου, το οποίο εκτιμά ότι έχει βρεθεί κοινός τόπος αναφορικά με το δημοσιονομικό κενό, το οποίο άλλωστε είχε υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο.
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας για το
2020, μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο από τους αρμόδιους θεσμούς, πετυχαίνει τον συμφωνηθέντα στόχο. Ωστόσο, θα πρέπει
να περιμένουμε τον Νοέμβριο, όπου θα δοθούν τα ακριβή στοιχεία,
μαζί με τους προϋπολογισμούς
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• Πινγκ-πονγκ το προσχέδιο του ελληνικού
προϋπολογισμού μεταξύ Βρυξελλών και ΔΝΤ –
Οι τροποποιήσεις και τα επόμενα βήματα

Μπαλαντέρ
(ή μουτζούρης;)
η οικονομία για
την κυβέρνηση
των υπόλοιπων κρατών-μελών της
Ευρωζώνης και αφού προηγηθεί
λεπτομερής έλεγχος. Εκεί ενδεχομένως θα διατυπωθούν και οι όποιες ενστάσεις.

«Πονοκέφαλος» από τις
προβλέψεις του ΔΝΤ
Στη συγκρατημένη αισιοδοξία της
κυβέρνησης για θετική έκβαση
του «διαγωνίσματος» από τους Ευρωπαίους ετέρους χειρόφρενο
τράβηξαν οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για

την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2020. Αν και το Ταμείο
διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 2,2% το 2020, ο
πρώτος πονοκέφαλος του Χρήστου Σταϊκούρα προέρχεται από
το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό απέχει πολύ από το 2,8% που αποτελεί το βασικό σενάριο του υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο προϋπολογισμού που εστάλη
στις Βρυξέλες.
Αλλά και για το 2019 η εκτίμη-

ση του Ταμείου δεν είναι και τόσο
αισιόδοξη για την κυβερνητική
πλειοψηφία, δεδομένου ότι η πορεία της οικονομίας θα καθορίζει
κάθε φορά και την όποια (εξαγγελθείσα) κοινωνική πολιτική θέλει
να εφαρμόσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ειδικότερα για το τρέχον
έτος οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ υποβαθμίζουν τον ελληνικό ρυθμό
ανάπτυξη στο 2% από 2,4% που
ήταν η εκτίμησή τους τον Απρίλιο
2019, ενώ σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2019 έχει «στη-

θεί» βάσει της πρόβλεψης ότι η ελληνική οικονομία θα τρέξει με
ρυθμό 2,5%.
Σαφώς ακόμη πιο αρνητική είναι η άποψη του Ταμείου ότι ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης
(έως το 2024) δεν θα ξεπεράσει το
0,9%, αν και αξίζει να τονιστεί ότι
αυτή βασίζεται στα μακροοικονομικά δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ
αυτήν τη στιγμή.
Την ίδια ώρα, πληροφορίες από τις Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι
η Κομισιόν εκτιμά ότι υπό προϋποθέσεις η ελληνική οικονομία θα
μπορούσε να επιτύχει ανάπτυξη από 2,3% έως και 2,5%, με τη δεύτερη πρόβλεψη να θεωρείται αρκούντως αισιόδοξη.

Οι τροποποιήσεις και τα
επόμενα βήματα
Σύμφωνα με πληροφορίες, το
προσχέδιο που απεστάλη την Κομισιόν περιλαμβάνει αλλαγές στην
ποσοτικοποίηση ορισμένων μεγεθών των προβλέψεων που υπήρχαν στο αρχικό προσχέδιο. Αλλαγές, οι οποίες δεν αφορούν τους
βασικούς δημοσιονομικούς στόχους, ούτε την πρόβλεψη για τον
ρυθμό ανάπτυξης του 2020 που
παραμένει στο 2,8%. Οι αλλαγές
αυτές αφορούν στις εκτιμήσεις για
έσοδα από τις 120 δόσεις, τα έσοδα από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, από την αναθεώρηση των δα-

Με 22 «κεράκια» τα γενέθλια
χοντας υποσχεθεί ο Κυριακός Μητσοτάκης από το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ότι
επιδίωξη της κυβέρνησής του είναι να λογοδοτεί για το έργο της στους πολίτες, η συμπλήρωση
των πρώτων 100 ημερών της Νέας Δημοκρατίας
στη διακυβέρνηση συνοδεύτηκε από την περιγραφή 22 επιτευγμάτων αυτής της πρώτης περιόδου.
Από το Μέγαρο Μαξίμου προτάσσουν τα μέτρα
κοινωνικής στήριξης που πάρθηκαν όπως:
• Η μείωση, ήδη, από φέτος του ΕΝΦΙΑ κατά
22% μεσοσταθμικά.
• Η βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων,
που είχε ως αποτέλεσμα 1.155.000 οφειλέτες να
ρυθμίσουν σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία οφειλές ύψους 11,5 δισ. ευρώ.
• Η χορήγηση 66.000 προσαυξημένων συντάξεων χηρείας, που είχαν μειωθεί δραματικά από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
• Η επιστροφή οφειλών του ΕΦΚΑ στους ελεύ-

Έ

θερους επαγγελματίες, περίπου €100.000.000.
• Η αύξηση κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ και η καταβολή προκαταβολικά του επιδόματος θέρμανσης, για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας.
Στον θετικό απολογισμό τους, από την κυβέρνηση περιλαμβάνουν το γεγονός ότι η Ελλάδα για
πρώτη φορά στην ιστορία της δανείστηκε έντοκα
γραμμάτια με αρνητικό επιτόκιο.
Συμπληρώνουν ότι η χώρα δανείστηκε με επιτόκιο μόλις 1,5%, για δεκαετές ομόλογο, όταν λίγους μήνες νωρίτερα το αντίστοιχο επιτόκιο βρισκόταν στο 3,9%. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τον
Σεπτέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος έκλεισε στις 107,2 μονάδες, που είναι η υψηλότερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2008. Στα συν προσμετρούνται επίσης:
• Το ξεμπλοκάρισμα των μεγάλων επενδυτικών
σχεδίων, όπως στο Ελληνικό, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Χαλκιδική.
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ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

πανών, ενώ νέα πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τα έσοδα από τις άδειες για τα τυχερά παιγνίδια, αφού το μέτρο αυτό δεν είχε αποφασισθεί όταν καταρτιζόταν το προσχέδιο. Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις από την ένταξη των οφειλετών
στη ρύθμιση των 120 δόσεων από τον Μάιο έως σήμερα ανέρχονται τα 400 εκατ. ευρώ. Για το
2020 στο προσχέδιο έχουν εγγραφεί έσοδα ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Επόμενο βασικό βήμα μετά την
οριστικοποίηση των μεγεθών του
προσχεδίου είναι η κατάθεση του

προϋπολογισμού του 2020 τον Νοέμβριο. Στα μέσα Νοεμβρίου, στο
υπουργείο Οικονομικών, θα έχουν
σαφή εικόνα για την υπέρβαση που
θα σημειωθεί τελικά επί του στόχου
για το πρωτογενές πλεόνασμα του
2019. Με βάση τα στοιχεία που θα
προκύψουν, θα ληφθούν και οι αποφάσεις σχετικά με τη διανομή της
υπέρβασης σε οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, όπως άλλωστε έχει
προαναγγείλει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από
το υπερπλεόνασμα εξετάζεται να κα-

λυφθούν και άλλες υποχρεώσεις
του κράτους, όπως οι οφειλές προς
τη ΔΕΗ για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ). Ένα από τα θέματα
τα οποία πρέπει να διευκρινισθούν
το επόμενο διάστημα είναι και η
πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στο
προσχέδιο για εφάπαξ μέτρα μείωσης του φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων ύψους 134 εκατ. ευρώ για
το 2019. Δηλαδή, με ποιον τρόπο
θα υλοποιηθεί αυτή η ελάφρυνση.
Σημειώνεται ότι η αύξηση της επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ήδη εγγραφεί στον

των πρώτων 100 ημερών
• Η απενεργοποίηση της «ωρολογιακής βόμβας» της ΔΕΗ.
• Η απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μίγματος της χώρας μέχρι το 2028 και η κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το
2021, ως μέρος των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.
Σε επίπεδο της ευρύτερης καθημερινότητας
από το Μαξίμου απαριθμούνται ως θετικές και
άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις οι εξής:
• Η κάλυψη όλων των κενών, σε εκπαιδευτικό προσωπικό, στα σχολεία, με πρόσληψη
30.350 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού.
• Η κατάργηση του ασύλου βίας και ανομίας
που επικρατούσε μέχρι πρότινος στα Πανεπιστήμια.

• Η εκκένωση κτιρίων που είχαν καταληφθεί για χρόνια.
• Η δρομολόγηση της πρόσληψης 1.500 αστυνομικών.
• Η έγκαιρη και συντονισμένη δουλειά που
έγινε με το «καλημέρα» στην πολιτική προστασία που μείωσε κατά πολύ τις καμένες εκτάσεις και απέτρεψε την απώλεια έστω και
μίας ανθρώπινης ζωής από φωτιά φέτος το
καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι οι πυρκαγιές
που ξέσπασαν ήταν πολύ περισσότερες από
τις αντίστοιχες περσινές.
• Η παροχή πλήρους και δωρεάν περίθαλψης στους εγκαυματίες που άφησε πίσω της η
τραγωδία στο Μάτι.
• Η επαναφορά της κυβερνησιμότητας σε δήμους και περιφέρειες, με παράλληλη έγκριση
πόρων ύψους 180 εκατ. ευρώ, για αντιπλημμυρικά έργα, σε όλη τη χώρα.

προϋπολογισμό και δεν θα καλυφθεί από την υπέρβαση επί του
στόχου του εφετινού πλεονάσματος. Σημειώνεται ότι το κονδύλι για
το επίδομα θέρμανσης, όπως έχει
ήδη προαναγγελθεί, θα είναι αυξημένο κατά 10 εκατ. ευρώ συγκριτικά με πέρυσι. Οι αποφάσεις σχετικά με τα κριτήρια διάθεσης του πετρελαίου καθώς και για τον χρόνο
καταβολής του θα προβλέπονται σε
απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Υπενθυμίζεται ότι ήδη η κυβέρνηση έχει ανα-

• Το τέλος που μπήκε στις ουρές της ντροπής,
έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, καθώς και
στην ταλαιπωρία των πασχόντων από βαριές
ασθένειες, στους οποίους πλέον χορηγούνται
φάρμακα από τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία.
• Η αύξηση των λεωφορείων που εξυπηρετούν τους πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
ενώ πύκνωσαν και τα δρομολόγια του Μετρό.
Μόνο για τα λεωφορεία στην Αθήνα, κυκλοφορούν πλέον 1.070 οχήματα, από 900 περίπου πέρυσι, ενώ στη Θεσσαλονίκη 317, από
215, που παρέλαβε η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ.
• Η αύξηση κατά 45% των κονδυλίων για τις
άγονες γραμμές στα νησιά.
Τελευταίο αλλά όχι έλασσον παράσημο θεωρούν στην κυβέρνηση ότι σε αυτές τις μόλις
100 ημέρες η Ελλάδα επανασυστήθηκε στον
κόσμο, μέσα από σημαντικές διεθνείς συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, που πρόλαβε να δει τη Γερμανίδα καγκελάριο, Άγκελα
Μέρκελ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τους γενικούς γραμματείς του ΟΗΕ και
του ΝΑΤΟ κ.ά.

κοινώσει πως το επίδομα θέρμανσης εφέτος, όχι μόνο θα είναι αυξημένο αλλά θα δοθεί και προκαταβολικά στους δικαιούχους.
Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2020, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι θα επιβεβαιώσει τις προοπτικές για ισχυρή ανάπτυξη και θα διαφυλάξει τη δημοσιονομική ισορροπία, και σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι αναγνωρίζουν ότι δεν προκύπτει δημοσιονομικό κενό ούτε για το 2019
ούτε για το 2020 – και ότι αυτή η εικόνα θα αποτυπωθεί στην έκθεση
της Κομισιόν τον Νοέμβριο. Όπως
εξήγησε ο κ. Πέτσας, στον νέο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται μέτρα αναθέρμανσης της οικονομίας
και κοινωνικής στήριξης, που συνολικά φτάνουν το 1,2 δισ. ευρώ.
Μεταξύ αυτών είναι οι σχεδιασμένες κυβερνητικές δράσεις ενίσχυσης της οικογένειας και μέτρα κατά
της υπογεννητικότητας, η ελάφρυνση των βαρών για τα φυσικά πρόσωπα, η μείωση των φόρων για τις
επιχειρήσεις, η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και φυσικά η ψήφιση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου για επενδύσεις στην Ελλάδα και προσέλκυση επενδύσεων
για δημιουργία θέσεων εργασίας
και ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη.

Στάση αναμονής
για τα αναδρομικά
Σε ό,τι αφορά το θέμα των αναδρομικών και των αποφάσεων του
ΣτΕ, στο υπουργείο Οικονομικών
τηρούν στάση αναμονής.
Όπως διευκρινίζουν στελέχη
του υπουργείου Οικονομικών,
πρώτα θα πρέπει να καθαρογραφούν οι αποφάσεις του ΣτΕ για να
υπάρξει πλήρης εικόνα, μετά να γίνουν αναλογιστικές μελέτες και μετά να υπάρξει νόμος. «Δεν προκύπτουν αναδρομικά χωρίς νόμο», διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές.
Για το θέμα του δεκάμηνου από
την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ
για τους συνταξιούχους το 2015 έως και τον Μάιο του 2016 που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου, αναφέρουν ότι το θέμα αυτό
δεν έχει τελεσιδικήσει. Όπως προσθέτουν, το διάστημα του 10μηνου
δεν περιλαμβάνεται στις αποφάσεις
που εκδόθηκαν από το ΣτΕ.
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«Όλοι αντάμα κι ο ψωριάρης χώρια». Το γνωστό
λαϊκό απόφθεγμα ταιριάζει γάντι στην περίπτωση
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προς
το παρόν δεν συμφωνεί με
την ψήφο των αποδήμων.
Ή πιο σωστά δεν συμφωνεί με το να προσμετράται
η ψήφος των αποδήμων
στο τελικό αποτέλεσμα
των εθνικών εκλογών, αλλά να μπορούν οι ομογενείς να εκλέγουν κάποιους
βουλευτές στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
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Κλειδί το ΚΚΕ
για τις 200 ψήφους


• Με εξαίρεση την επιστολική ψήφο, ο Περισσός
συμφωνεί σε όλα με το Μαξίμου, την ώρα μάλιστα
που η κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτή σε… υποχωρήσεις!

Κ

ι όμως, μπορεί να ακούγεται ως παράλογη
αυτή η πρόταση της
Κουμουνδούρου, εν
τούτοις τα περισσότερα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι
με αυτό τον τρόπο η Ν.Δ. θα προσπαθήσει να «μαγειρέψει» το τελικό
αποτέλεσμα, ανεβάζοντας τον πήχη όσων έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στο αστρονομικό νούμερο
των 3.500.000 αποδήμων. Μιλάμε για έναν εξωπραγματικό αριθμό, καθώς για να μπορούν να ψηφίσουν οι κάτοικοι εξωτερικού θα
πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες προϋποθέσεις. Κι όπως συμφωνούν σε γενικές γραμμές όλα τα
υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα, στην καλύτερη περίπτωση στις
εθνικές εκλογές να ψηφίσουν περί
των 350.000 αποδήμων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις
πρόσφατες ευρωεκλογές του Μαΐου
είχαν εγγραφεί μόλις 14,5 χιλιάδες
απόδημοι και τελικά προσήλθαν σε
πρεσβείες και προξενεία των 28
χωρών της Ε.Ε., 11.792 απόδημοι.
Κάτι που δείχνει ότι ακόμη και ο αριθμός των 350.000 είναι πολύ μεγάλος, παρά το γεγονός ότι πλέον
θα μπορούν να ψηφίσουν και οι απόδημοι από ΗΠΑ και Αυστραλία.
Απλά στην Κουμουνδούρου θορυβήθηκαν από τα αποτελέσματα της
ευρωκάλπης. Συγκεκριμένα, η Νέα
Δημοκρατία συγκέντρωσε 33,89%
και ο ΣΥΡΙΖΑ 15,28%.
Τρίτο κόμμα αναδείχθηκε το
ΚΚΕ με 14,09% και ακολουθεί το
Κίνημα Αλλαγής με 8,58%. Το Ποτάμι κατάφερε να συγκεντρώσει
4,95%, η Χρυσή Αυγή 3,58% και
το ΜέΡΑ25 3,25%. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν θέλουν να προσμετράται η ψήφος
των αποδήμων. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ν.Δ., το ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση
και το ΜεΡΑ 25 επιθυμούν όχι μόνο να ψηφίζουν οι απόδημοι, αλλά να προσμετράται η ψήφος και
φυσικά να εκλέγουν και αντιπροσώπους στη Βουλή. Ήδη η κυβέρ-

νηση, όπως είπε και στη συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τη Δευτέρα το βράδυ στον ΑΝΤ1,
είναι αποφασισμένη να κάνει υποχωρήσεις, προκειμένου να βρει τις
200 ψήφους που θα της επιτρέψουν η ψήφος των αποδήμων να
ισχύσει από τις επόμενες εθνικές
εκλογές. Η «κόκκινη» γραμμή της
κυβέρνησης, όπως διεμήνυσε στα
κόμματα ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι η ισοτιμία της ψήφου των αποδήμων με αυτήν των υπολοίπων
Ελλήνων, δηλαδή η ετυμηγορία
τους να προσμετράται στο γενικό εκλογικό αποτέλεσμα.
Η κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη να κάνει πίσω, προκειμένου

να επιτευχθεί η πολυπόθητη ευρεία συναίνεση στα υπόλοιπα, δηλαδή: Ποιους εκλέγουν οι Έλληνες
του εξωτερικού, με ποια διαδικασία θα ψηφίζουν, και ποιες είναι
οι προϋποθέσεις για συμμετοχή
στις εκλογές, δηλαδή ποιους αφορά η ρύθμιση. Για το ποιους θα εκλέγουν οι εκτός συνόρων Έλληνες, όλοι συμφωνούν ότι στο παραβάν θα μπαίνουν με τα ψηφοδέλτια Επικρατείας των κομμάτων,
ενώ ισχυρό είναι το σενάριο της
αύξησης των βουλευτών στα εν λόγω ψηφοδέλτια από 12 σε 15, ώστε να μπορούν τα κόμματα να εντάσσουν σε αυτά και ανθρώπους
της ομογένειας.

Η επιστολική ψήφος
Σχετικά με το πώς θα διεξάγεται η
ψηφοφορία, η κυβέρνηση προτείνει την επιστολική ψήφο, προοπτική με την οποία συμφωνεί το
ΚΙΝΑΛ, και με αστερίσκους η Ελληνική Λύση, αλλά τα υπόλοιπα
κόμματα και ειδικά το ΚΚΕ προτείνουν την αυτοπρόσωπη παρουσία
των εκλογέων στις κατά τόπους ελληνικές πρεσβείες, τα προξενεία
και σε όποιον άλλο πρόσφορο χώρο. Προκειμένου να βρεθεί κοινά
αποδεκτή λύση, το υπουργείο Εσωτερικών εμφανίζεται διατεθειμένο να κάνει πίσω και να προτείνει τη δυνατότητα της επιστολικής
ψήφου μόνο για όσους κατοικούν

Θα κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ;
Στο μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διαφωνεί, όπως επεσήμανε και ο Γιώργος Κατρούγκαλος στη Διακομματική Επιτροπή, αλλά ο βασικός στόχος του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να δει προς τα πού πάει το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς, για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει βρει κλειστές πόρτες από όλα τα υπόλοιπα
κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι, πολλά στελέχη της Κουμουνδούρου σκέφτονται
πως θα ήταν καλύτερο να επανεξετάσουν τη θέση τους, ειδικά εάν το ΚΚΕ συμφωνήσει και ανακοινώσει ότι θα ψηφίσει τον νόμο για την ψήφο των αποδήμων.
Βέβαια, τα φιλοΣΥΡΙΖΑϊκά ΜΜΕ έχουν ξεκινήσει μία επιθετική κριτική για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά όπως έχει φανεί δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Πηγές της Κουμουνδούρου υποστήριζαν πως «όχι μόνο δεν φοβόμαστε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά στην πρότασή μας
προβλέπουμε έως 12 (από τους 300) βουλευτές να εκλέγονται από τους Έλληνες του εξωτερικού».

πολύ μακριά από τα εκλογικά κέντρα (π.χ. όποιος διαμένει στην Αστόρια της Ν. Υόρκης να πάει σε
πρεσβεία/προξενείο, αλλά όποιος
διαμένει 800 χλμ. μακριά να μπορεί να ψηφίσει διά επιστολικής
ψήφου).
Από πλευράς ΚΙΝΑΛ, ο Κώστας Σκανδαλίδης έκανε λόγο
για «εθνική υποχρέωση να ψηφίσουμε για τους Έλληνες του εξωτερικού»,
τόνισε την ανάγκη «ο καθένας να
βάλει λίγο νερό στο κρασί του» και
πρόσθεσε πως «εμείς δεν θα είμαστε εμπόδιο σε μια πραγματικά θετική
λύση».
Το αγκάθι για να επέλθει η συμφωνία είναι το ποιοι θα έχουν το
δικαίωμα τού εκλέγειν. Όπως ανέφερε στη διακομματική ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, το
κόμμα του ζητεί να υπάρχουν οικονομικοί δεσμοί και φορολογικές υποχρεώσεις με την Ελλάδα (π.χ. ενεργό ΑΦΜ) και να μπει χρονικό
όριο απουσίας από τη μητέρα-πατρίδα (π.χ. 30 έτη). Την ύπαρξη
οικονομικών δεσμών με την Ελλάδα θέτει ως προϋπόθεση και το
ΜέΡΑ 25, το οποίο εκπροσώπησε
η Φωτεινή Μπακαδήμα.

Κλειδί το ΚΚΕ
Όπως αναφέρουν κυβερνητικοί
κύκλοι, το κλειδί στην όλη υπόθεση είναι η τελική απόφαση που θα
λάβει το ΚΚΕ για να περάσει η ψήφος των αποδήμων. Στο Μαξίμου
θεωρούν ότι Ν.Δ.-ΚΙΝΑΛ-Ελληνική Λύση θα ψηφίσουν «ναι», το ίδιο εκτιμούν ότι τελικά θα κάνει
και το κόμμα του Βαρουφάκη. Και
γι’ αυτό η εντολή του πρωθυπουργού προς τον Τάκη Θεοδωρικάκο είναι να υλοποιηθούν οι περισσότερες από τις απαιτήσεις του Περισσού.
Το ΚΚΕ, από την πλευρά του,
ελπίζει ότι εάν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ εμμείνει στην αρχική του απόφαση,
τότε τα οφέλη για τον Περισσό θα
είναι σημαντικά.
Ανάλογη είναι και η στάση του
Κινήματος Αλλαγής, το οποίο προσήλθε στην Επιτροπή και με τα αποτελέσματα του εσωτερικού δημοψηφίσματος, όπου τα μέλη του
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%
συμφωνούν με την ψήφο των αποδήμων.
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Του
Χαρίλαου Τουμπιώτη
όσο πανηγυρτζής
είναι ο καριόλης
ο Έλληνας. Τρίτη
απόγευμα τα έχωναν όλοι στον Τζόνι, Τρίτη
βράδυ τον έκαναν θεό. Δεν υπάρχει τέτοια ράτσα, ρε. Σηκώνουνε τα χέρια ψηλά οι επιστήμονες, καίνε τα πτυχία τους, άπαξ και μιλήσουνε για τον Έλληνα.
Συγγνώμη ζητήσανε από τον Ολλανδό, επειδή του τα χώνανε πριν
από το ματς με τη Βοσνία. Άλλη παπαριά κι αυτή. Ζητάνε συγγνώμη από τον προπονητή. Από τα πελατάκια τους πρέπει να ζητήσουνε συγγνώμη, όχι από τον Τζόνι.
Θα πεις, άσε μας, ρε Τουμπιώτη, πλάκα μας κάνεις; Μια χαρά
μπάλα έπαιξε η Εθνική. Καμία αντίρρηση. Μια χαρά. Και γκολ και δοκάρια και πολλές τελικές. Και ωραία
μπάλα, σου λέω εγώ.
Μάλιστα. Ρωτάω, τώρα, εγώ. Τον
Νοέμβριο θα παίξει με την Αρμενία
στο Έρεβαν και τη Φινλανδία στο ΟΑΚΑ. Αφού η Εθνική έγινε ομαδάρα
με τον Τζόνι, θα τις καθαρίσει σαν
αυγό και τις δυο, λέω εγώ. Έτσι πάει.
Κι άμα δεν νικήσει, θ’ αρχίσουνε
πάλι τα γνωστά. Για τον Τζόνι, βέβαια, και τους παίκτες. Έτσι είναι.
Κανένας δεν κρατάει πισινή στην
Ελλάδα. Άλλα, αντ’ άλλα, της Παρασκευής το γάλα.
Και για να έχουμε το καλό ρώτημα. Με ποια ομάδα έπαιζε η Εθνική;
Με τη Βοσνία. Πέντε ήττες σερί στα
τελευταία πέντε εκτός έδρας ματς.
Τεσσάρα αρπάξανε από τους Αρμένιους στο Ερεβάν.
Ποια Βοσνία, ρε, πλάκα κάνουμε
τώρα; Με τον Πιάνιτς να παίζει
μπροστά από τα σέντερ μπακ και να
μην πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή
της Ελλάδας; Λες και πήγαινε βόλτα
στις βιτρίνες της Ερμού έπαιξε ο
Πιάνιτς. Στο περπατητό.
Μια καλή ενέργεια κάνανε οι
Βόσνιοι και βάλανε ένα γκολ. Μία
και μοναδική. Της πλάκας ομάδα.
Δεκατέσσερα τεμάχια αρπάξανε μέχρι τώρα, ένα περισσότερο απ’ ό,τι
η Ελλάδα.
Έτσι είναι. Τώρα, θα πεις, η Ελλάδα δεν κέρδισε το Λίχτενσταϊν και
γκρινιάζεις που κέρδισε τη Βοσνία;
Σωστό είναι αυτό. Δεν ήταν σκορποχώρι η Εθνική.
Πτωμαΐνη μύριζε η Εθνική στα
προηγούμενα παιχνίδια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Την τσεκάρεις στα δυο επόμενα παιχνίδια και
μετά αρχίζεις να γράφεις ταρατατζούμ για τους παίκτες και τον
Φαν’τ Σιπ.

Π

Πανηγύρια…
πώλησης
Ιβάν για
Γιαννούλη
και Λημνιό
Η Εθνική ήταν γουστόζα
με τη Βοσνία. Πανηγύριζαν στον ΠΑΟΚ. Για τον
Γιαννούλη και τον Λημνιό, βέβαια. Χειμώνας
έρχεται, μεταγραφική
περίοδος αρχίζει. Το ταμείον του Σαββίδη είναι
μείον.
Από το financial fair
play, γράφουνε οι Σαββιδοτέχνες. Τον Γενάρη
μπορεί να χαιρετήσουνε
και οι δυο. Ο Γιαννούλης
είναι μακράν ο κορυφαίος μπακ του πρωταθλήματος, τώρα που τον βάζει ο Φερέιρα, δικαιολόγησε πόσο απάτη ήταν
αυτός ο Ζαμπά, που τον
σερβίρανε για νέο Ζαϊρζίνιο οι Σαββιδοτέχνες.
Τεράστιοι παιχτούρες
και οι δυο.
Και να πουλήσει τον
Γιαννούλη με κανένα
15αρικο, δεν θα έχει
πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, γυρίζει ο Βιεϊρίνια. Κι αν φύγει κι ο Λημνιός, έχει τον
Στοχ και τον Ζαμπά ο
Φερέιρα. Άπαξ και μέχρι
τον Γενάρη έχει μείνει
πίσω στη βαθμολογία,
μια χαρά και ο Στοχ και ο
Ζαμπά.
Και οι δυο, Λημνιός και
Γιαννούλης, μια εικοσάρα εκατομμύρια στο νερό τα ’χει ο Ιβάν. Να πληρώσει και το νοίκι στο
Καυτανζόγλειο.

Να τος, να τος,
ο γάτος κοτσονάτος…
Μόλις η Εθνική έκανε μια καλή εμφάνιση, ο Γραμμένος
έκανε και… κήρυγμα ιερέα του κατηχητικού, να μην πάρουν
αέρα τα μυαλά των διεθνών, αυτός που έκανε την ομάδα εικονοστάσι με τον Άγγελο, ενώ κανονικά, ο Τζόνι πρέπει ν’
απαγορεύσει στους παίκτες να μιλάμε και μ’ αυτόν και με
τους ΕΠΟτζήδες

Κι εγώ τον πήρα στο ψιλό τον
Τζόνι. Άδικα; Όχι βέβαια. Άπαξ ο άλλος δεν σου δώσει αφορμή, δεν τον
πελεκάς. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ιδιοφυία, να έχει καινούργιες ιδέες πάω στην μπάλα.
Θα το δούμε με την Αρμενία και
τη Φινλανδία. Για να τελειώνουμε.
Το κλίμα είναι καλό στην Εθνική, ο
Σταφυλίδης είπε ότι κάνουνε ποιοτική προπόνηση. Στη Γερμανία παίζει ο Σταφυλίδης, ξέρει από ποιοτική προπόνηση.
Άλλο θέλω να σου πω εγώ. Έγινε
ό,τι έγινε, οι παίκτες είναι ενωμένοι.
Και βγαίνει ο πρόεδρος, ο Βάγγος ο

Γραμμένος, και λέει ότι δεν πρέπει
να πάρουνε τα μυαλά τους αέρα.
Τώρα, τι είναι αυτό, δηλαδή; Πατρική συμβουλή; Κουβέντες από έναν
έμπειρο της ζωής; Από έναν ποδοσφαιράνθρωπο;
Τέτοια λέγανε οι δάσκαλοι στους
μαθητές τη δεκαετία του ’60. Μην
πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Οι περισσότεροι παίζουν σε top επίπεδο
κι ο Βάγγος τους μιλάει σαν τους
παπάδες στο κατηχητικό. Πατερούλης.
Κάτι έπρεπε να πει, βέβαια, ο
Γραμμένος. Μέχρι τώρα τον ψάχνανε οι δημοσιογράφοι να κάνει

καμιά δήλωση και έφευγε από την
πίσω πόρτα. Τι να έλεγε, δηλαδή, ότι πήρα τον Άγγελο για να φτιάξουμε ομάδα - εικονοστάσι;
Τώρα, όμως, κοτσονάτος και με
χαμόγελο βγήκε στα κανάλια. Τύφλα να έχει ο Κατρούγκαλος, δηλαδή. Τη μέρα που έκοψε μισθούς
και συντάξεις, πήγαινε και φωτογραφιζότανε στη Μακρόνησο. Και
με το κόκκινο μαντιλάκι στο τσεπάκι.
Να σ’ το κλείσω. Έτσι κι ήμουνα
Τζόνι, ένα πράγμα θα έλεγα στους
διεθνείς. Μάγκες, μακριά από τους
παράγοντες της ΕΠΟ, μη σηκώνετε
ούτε τα τηλέφωνα, ούτε στον Γραμμένο. Αυτό είναι το ένα.
Το άλλο, γουστάρετε να πάμε
στο Μουντιάλ; Γράψτε στα παπάρια
σας ό,τι θα γίνει στα ντέρμπι. Παίξτε
μπάλα, μην πλακώνεστε μεταξύ σας.
Πας στο Μουντιάλ και λύνεις το
πρόβλημα της ζωής σου.
Έτσι είναι. Να πάμε στο Μουντιάλ και πλακωθείτε εκεί αν θέλετε.
Όπως ο Κατσουράνης με τον Μανιάτη, τον Τζαβέλα και τα ρέστα
στη Βραζιλία. Να πάμε πρώτα, όμως. Σηκωτό θα τον είχανε τον Τζόνι οι διεθνείς.
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Του Νίκου Συνοδινού
Μπρούνο Φερνάντες ντε Σόουζα χάρισε στη
Φλαμένγκο το
πρωτάθλημα Βραζιλίας το
2009, με τις εντυπωσιακές του
αποκρούσεις στους τελικούς με
την Μποταφόγκο. Η Μπαρτσελόνα και η Μίλαν ήταν έτοιμες
να τον αρπάξουν, πληρώνοντας… όσο-όσο, βλέποντας ότι ο
πανύψηλος τερματοφύλακας,
στο άμεσο μέλλον θα ήταν αυτός που θα υπερασπιζόταν την
εστία της Εθνικής Βραζιλίας.
Ο Μπρούνο, αρχηγός της δημοφιλέστερης ομάδας της χώρας που
είχε πάρει ξανά για πρώτη φορά τα
σκήπτρα μετά το 1992, δεν ήταν
στην αποστολή της Εθνικής, καθώς
είδε τελικά το Μουντιάλ της Νότιας
Αφρικής από τη φυλακή, όταν έγινε
γνωστό ότι είχε δώσει εντολή να
δολοφονήσουν την πρώην ερωμένη του για να αποφύγει τη διατροφή
του παιδιού τους.
Η Ελίζα Σαμούντιο, μητέρα ενός αγοριού τεσσάρων μηνών, απήχθη, βασανίστηκε και πέθανε από ασφυξία μπροστά στα μάτια του παιδιού από δύο συνεργάτες, οι οποίοι
στη συνέχεια τη διαμέλισαν και την
τάισαν στα σκυλιά του Μπρούνο.
Αυτό το φρικιαστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε μετά από αρκετό καιρό
και ομολογία ενός ξαδέλφου του
Μπρούνο και οδήγησε στην καταδίκη του ως ηθικού αυτουργού για
22 χρόνια.
Ο νεαρός τότε κίπερ γνώρισε το
2008 την Ελίζα, ηθοποιό αισθησιακών ταινιών, κι έκανε σύντομη σχέση μαζί της. Δυο μήνες ύστερα τον
χωρισμό τους, η Ελίζα αποκάλυψε
στον Μπρούνο πως είναι έγκυος
και ο ίδιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Είδηση που... τρέλανε τον διεθνή γκολκίπερ! Η συνέχεια; Το 2009
η νεαρή γυναίκα κατέθεσε δυο αγωγές κατά του Μπρούνο! Η πρώτη για να αναγνωρίσει την πατρότητα του παιδιού της και μια άλλη για
επίθεση! Άλλωστε, είχε καταγγείλει
πως ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ μαζί
με δυο άλλους άνδρες την ανάγκασαν να πάρει χάπια, ώστε να αποβάλει. Η έκτρωση στην πατρίδα της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης... Η
νεαρή γυναίκα ήταν αποφασισμένη
να φέρει στον κόσμο το παιδί της
και ο γιος της γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2010.
Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ο
πρώην παίκτης της Φλαμένγκο επικοινωνεί μαζί της, της υπόσχεται επανασύνδεση, αλλά τα σχέδιά του
ήταν άλλα, τρομακτικά... Τα ίχνη της
Ελίζα χάνονται, η γυναίκα θεωρεί-

O

Η απόπειρα
αυτοκτονίας
Σε συνέντευξη που έδωσε ο Μπρούνο, ιθύνων
νους της αποτρόπαιας
δολοφονίας, στο περιοδικό «Placar», αποκάλυψε πως στους πρώτους
μήνες της κάθειρξής του
δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι (που του άφησε ένα σημάδι) και την κακοποίηση του συστήματος
(«πολλοί φρουροί φέρθηκαν ως δειλοί»). Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει «γιατί η ψυχή μου
γέμισε με μίσος και αποστροφή. Έδεσα ένα σεντόνι στο παράθυρο, που
ήταν ψηλά, έβαλα τη θηλιά στον λαιμό μου και
πήδηξα», αλλά δεν τον
άντεξε το ύφασμα και
σωριάστηκε στο έδαφος.
«Όταν άνοιξα τα μάτια
μου, είδα δίπλα μου μια
Βίβλο, που μου είχε δώσει ένας φρουρός». Και έτσι ανακάλυψε τον Θεό,
«μαζί με την ανάγκη μου
για λύτρωση».

Υπέγραψε στη Μίλαν, οδήγησε τη Φλαμένγκο στο πρωτάθλημα,
αλλά είδε το Μουντιάλ από τη φυλακή. Ο διεθνής Βραζιλιάνος
πορτιέρο Μπρούνο, που παρουσιάστηκε από την Πόκος Ντε
Κάλδας, ετοιμάζει βιβλίο για τη ζωή του και το αποτρόπαιο
έγκλημα στο οποίο έμπλεξε και τον Ρονάλντο

Έδωσε
την ερωμένη του
και την έφαγαν
τα σκυλιά
ται αγνοούμενη και η αστυνομία
διαπιστώνει πως έχει δολοφονηθεί.
Μπορεί ο γκολκίπερ της Φλαμένγκο
να την... αναζητά, όμως από την
πρώτη στιγμή βρέθηκε στη λίστα
των υπόπτων. «Θα τα θυμόμαστε αυτά στο μέλλον και θα γελάμε...» τόνιζε
λίγο μετά την προσαγωγή του, ωστόσο έπειτα από ώρες ανακρίσεων
ο ίδιος θα πει πως διέταξε τον θάνατό της, ενώ το πτώμα της δόθηκε
στα σκυλιά του. Η αστυνομία ήταν
σίγουρη, είχε στα χέρια της μια μαρτυρία από ξάδελφό του, ωστόσο το
πτώμα δε βρέθηκε ποτέ...
Το 2009 ο Μπρούνο Φερνάντες, κορυφαίος γκολκίπερ στη χώρα του, είχε υπογράψει προσύμφωνο με τη Μίλαν, καθώς οι ροσονέρι
τα είχαν βρει σε όλα με τη Φλαμένγκο και θα δαπανούσαν 8 εκατ. ευ-

ρώ για να τον αποκτήσουν. Ένα χρόνο αργότερα, ο Βραζιλιάνος ήταν
πίσω από τα κάγκελα της φυλακής
για να εκτίσει ποινή 22 ετών.
Ο Μπρούνο έγινε ο ιθύνων νους
της φρικιαστικής δολοφονίας της ερωμένης του που κυοφορούσε το
παιδί τους, γιατί δεν ήθελε να πληρώσει διατροφή και του «χαλούσε»
το image. Καταδικάστηκε το 2012,
αποφυλακίστηκε προσωρινά το
2017, μπήκε ξανά στη φυλακή, αλλά το ποδόσφαιρο τον κρατά ζωντανό, καθώς με δικαστικές αποφάσεις βγαίνει και παίζει στη νέα του
ομάδα!
Από το 2006 χτύπησε την πόρτα
του Μπρούνο η Μπαρτσελόνα. Η
Φλαμένγκο τότε δεν επέτρεψε το
ταξίδι στην Ευρώπη, καθώς αποτάθηκε στην Aτλέτικο Μινέιρο που είχε

τα δικαιώματά του και τον αγόρασε,
με 3 εκατ. ευρώ, το 2008.
Το 2009 ο Μπρούνο χώρισε με
τη σύζυγό του Νταϊάνα. Είχαν γνωριστεί όταν εκείνος ήταν 14 και αυτή
12, παντρεύτηκαν πέντε χρόνια μετά και απέκτησαν δυο κόρες. Τα
χρόνια που ήταν μαζί, εκείνος... θα
έλεγες πως έκανε τη ζωή του χωρίς
άγχος. Πριν προλάβει να τη χωρίσει,
είχε φορέσει βέρα σε κάποια άλλη,
τη Φερνάντα Γκόμες.
Στα 25 του εξηγούσε πως «πριν
αναλάβω ευθύνες στη Φλαμένγκο,
πίστευα πως μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, χωρίς να ’χει κάποια συνέπεια
στον αγωνιστικό χώρο. Ξενυχτούσα
κάθε βράδυ, έκανα ό,τι ήθελα». Είπε
και ξαναείπε πως θέλει να αφήσει
το παρελθόν –τη δύσκολη ζωή στη
φαβέλα και την εικόνα του κακού

παιδιού που είχε– πίσω του.
Την 1η Ιουλίου 2010, ουκ ολίγα
κανάλια εμφανίστηκαν στην προπόνηση της ομάδας του, για να τον
ρωτήσουν επί της εξαφάνισης γυναίκας με την οποία φερόταν να έχει
σχέσεις. Για την ακρίβεια, η 25χρονη
Ελίζα Σίλβα Σαμούντιο είχε δώσει στα ΜΜΕ στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ήταν έγκυος στο παιδί
του. Αγνοείτο από την 4η Ιουνίου,
ημέρα που οι εκπρόσωποι του
Μπρούνο την είχαν καλέσει σε συνάντηση. Αυτό το στοιχείο το έδωσε
η ίδια σε οικείους της, ενημερώνοντας και ότι σκοπός της συνάντησης
ήταν να την πείσουν να «ρίξει» το
παιδί. Εκείνη την ημέρα εξαφανίστηκαν τα ίχνη της.
Ο Μπρούνο, επίσημα, δήλωνε
με ψυχραιμία πως δεν έχει την παραμικρή σχέση με την κυρία και άρα
δεν ξέρει πού είναι. Η Eλίζα δεν εντοπιζόταν πουθενά, οι φήμες περί
δολοφονίας της αυξάνονταν μέρα
με την ημέρα, ώσπου ο Μπρούνο
σταμάτησε να εμφανίζεται στις εγκαταστάσεις της ομάδας του – για
προπόνηση ή παιχνίδια. Όλα τα εθνικά ΜΜΕ της Βραζιλίας είχαν επικεντρώσει στην υπόθεση αυτή, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της
σελεσάο από το Μουντιάλ με την
ήττα 2-1 από την Ολλανδία στα
προημιτελικά.
Στις 7 Ιουλίου 2010, ο Μπρούνο παραδόθηκε στο αστυνομικό
τμήμα του Ρίο, αφότου δικαστής είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης αυτού και πολλών άλλων, για την εξαφάνιση και, κατά πάσα πιθανότητα,
τη δολοφονία γυναίκας με την οποία φερόταν να ’χει σχέσεις. Ενόσω η αστυνομία έψαχνε για το πτώμα, η υπόθεση του Μπρούνο έγινε
τίτλος σε όλα τα ΜΜΕ και δη μετά
την ομολογία 17χρονου εξάδελφου
του παίκτη, για τη δολοφονία. Είχε
δώσει, μάλιστα, φρικτές λεπτομέρειες.
Πίσω στο 2010, τα ΜΜΕ ενημέρωναν πως εάν κρινόταν ένοχος ο
Μπρούνο, η μάξιμουμ ποινή ήταν
τα 30 χρόνια. Εκείνος, αλλά και ο
Λουίς Ενρίκε Ρομάο, φίλος του
και κατά το κατηγορητήριο «συνεργός» του, δήλωσαν αθώοι. Η Φλαμένγκο διέκοψε το συμβόλαιό του
και ορίστηκε δικάσιμος.
Ο κατηγορούμενος κατέθεσε ότι
το θύμα δεν ήταν και το καλύτερο
κορίτσι. Είπε ότι είχε υποστηρίξει
στο παρελθόν πως έχει σχέσεις με
τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την
είχε βρει μπροστά του σε πάρτι συμπαίκτη του, τον Μάιο του 2009. Το
ίδιο βράδυ μετείχαν αμφότεροι σε
όργιο και όταν εκείνη τον ενημέρωσε πως είναι έγκυος από εκείνον,
πρόσφερε αμοιβή 12.000 ευρώ σε
όποιον θα την έπειθε να κάνει άμβλωση.
Επειδή δεν βρέθηκε κάποιος, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και
αποπειράθηκε να της δώσει ουσία
για να αποβάλει. Δεν τα κατάφερε.
Μετά της τόνισε ότι δεν υπήρχε πε-

ρίπτωση να αναγνωρίσει το παιδί ή
να πληρώσει διατροφή. Αρνήθηκε ότι ήξερε τι συνέβη στην Ελίζα και ομολόγησε πως ο φίλος του, o Ρομάο, είχε πληρώσει κάποιον για να
τη σκοτώσει. Παραδέχθηκε μόνο ότι,
μολονότι δεν έδωσε αυτός κάποια
εντολή δολοφονίας, τη δέχθηκε.
Ο ξάδελφος του Μπρούνο,
Χόρχε Ρόσα, ο οποίος επίσης επιστρατεύτηκε –αν και ανήλικος– στη
δολοφονία, ήταν μάρτυρας όλων
των γεγονότων και αυτός που έκανε
τις αποκαλύψεις.
Ο Μπρούνο εκπόνησε το σχέδιο, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία
άλλων οκτώ ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της πρώην συζύγου του
και της τελευταίας ερωμένης του,
μαζί με αυτή του πρώην αστυνομικού, Μάρκος Σάντος. Aυτόν που
προσέλαβε ο Ρομάο για να κάνει τη

δουλειά. Αμφότεροι καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 22 χρόνων.
Αφότου εμφανίστηκε στο ραντεβού της 4ης Ιουλίου, σε ξενοδοχείο
του Ρίο, ο Ρομάο την απήγαγε μαζί
με το παιδί της, υπό την απειλή του
όπλου και ουρλιάζοντας «δεν ξέρεις
ποιος είμαι και για τι είμαι ικανός. Εγώ είμαι από φαβέλα». Οδήγησαν
354 χιλιόμετρα, μέχρι το Μπέλο Οριζόντε (το αίμα που έμεινε στην ταπετσαρία του οχήματος ήταν το
πρώτο στοιχείο που βρήκε η αστυνομία), όπου ο παίκτης είχε εξοχικό
και την κράτησαν δέσμια για έξι ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Σάντος την υπέβαλε σε σειρά
μαρτυρίων. Το παιδί ανέλαβε να το
προσέχει η τελευταία ερωμένη του
Μπρούνο, Φερνάντα Γκόμες, η
οποία καταδικάστηκε σε 15 χρόνια
φυλάκισης.
Ο πρώην αστυνόμος Σάντος ήταν αυτός που τη σκότωσε, πνίγοντάς τη με μια γραβάτα, μπροστά
στο μωρό. Ο Ρομάο τον βοήθησε
στον διαμελισμό. Έδωσαν τα κομμάτια στα δυο Ροτβάιλερ που είχε ο
Μπρούνο και ό,τι έμεινε, το έθαψαν και έριξαν από πάνω τσιμέντο.
Το μωρό το εγκατέλειψε η πρώτη
σύζυγος του θύτη Νταϊάνα (αθωώθηκε με ψήφους 4-3) σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι της περιοχής, όπου βρέθηκε κάποιες ημέρες αργότερα. Η εξέταση DNA έδειξε πως
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Ο γάμος στη φυλακή
Η ποινή που ανακοινώθηκε στον
παίκτη στις 8 Μαρτίου 2013 ήταν
22 χρόνια και 3 μήνες φυλάκισης.
Οι δικηγόροι του έκαναν έφεση για
την καταδίκη του, αλλά απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, στις
11 Ιουνίου 2013.
Στις 21 Ιουνίου 2016, ο Μπρούνο παντρεύτηκε την οδοντίατρο, Ίνγκριντ Καλέιρος, με την οποία σύναψε σχέσεις κατά τη διάρκεια της
έρευνας που έκανε η αστυνομία για
το έγκλημα. Στην τελετή που έγινε
στη φυλακή, παρέστησαν 90 καλεσμένοι.
Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 και
ενώ ήταν στη φυλακή, η ομάδα Mό-

ντε Κλάρος (μέλος της δεύτερης κατηγορίας) του έκανε πρόταση συνεργασίας. Για να επικυρωθεί, έπρεπε να μεταφερθεί στη φυλακή της
Μόντε Κλάρος. Αρχικά, διέρρευσε
ότι «επειδή είχε δείξει καλή διαγωγή,
δεν θα προκύψει πρόβλημα με το να
του επιτρέψουν να εργαστεί».
Ο πρόεδρος της ομάδας, Βιλ
Μοσελίν, εξήγησε πως τον ήθελαν
«γιατί θέλαμε να του δώσουμε μια
ευκαιρία να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο. Είναι παίκτης που μπορεί να
μας ενισχύσει, ενώ παράλληλα επενδύουμε στην κοινωνική πλευρά του
πράγματος». Οι χορηγοί άμεσα άρχισαν να εγκαταλείπουν την ομάδα.
Εφόσον πήγαιναν όλα όπως τα
ήθελε ο Μπρούνο, θα έπρεπε να
πηγαίνει συνοδεία αστυνομίας στις
προπονήσεις και τα ματς. Δεν χρειάστηκε αυτό, αφού το Κακουργιοδικείο της πόλης απέρριψε το αίτημα
αποφυλάκισής του.
Έκτοτε το πρόγραμμά του είχε
ως εξής: ξυπνούσε στις 6 το πρωί
και έως τις 18.00 έκανε τρεις φορές
προσευχή, έτρωγε, καθάριζε το εκκλησάκι της φυλακής και μάθαινε τη
δουλειά του οξυγονοκολλητή. Επίσης, δεν έχανε ματς της Φλαμένγκο
και της Ατλέτικο Μινέιρο, στην τηλεόραση. Τα πέντε πρώτα χρόνια τα
πέρασε σε δυο σωφρονιστικά ιδρύματα και παρέα με ψυχοφάρμακα,
για την κατάθλιψη που είχε.

Μετά έμαθε να αφοσιώνεται στη δουλειά
του, την εξιλέωσή του. Ασχολήθηκε με μια ΜΚΟ που
συνεργάζεται με διάφορα έθνη και δικαστήρια επί του εξανθρωπισμού, στην εκπλήρωση των ποινών στέρησης της ελευθερίας. Δεν φορά στολή, αλλά
τα ρούχα του, και έχει ειδικό σήμα.
Δεν έχει δικηγόρο (παραιτήθηκε) και
έχασε τα 16 κιλά που είχε πάρει τα
πρώτα χρόνια στη φυλακή. «Ένα δικό μου λάθος ήταν ο λόγος για να
“πληρώσουν” πολλοί και να κλάψουν
ακόμα περισσότεροι». Λόγω καλής
συμπεριφοράς, το 2015 τον μετέφεραν στη φυλακή APAC
(Association for Protection and
Assistance of Convicts) στη Σάντα
Λουτσία.
Μέχρι και σήμερα, δεν έχει πει
λέξη για όσα έγιναν την ημέρα της
δολοφονίας – που να υποδηλώνουν
την εμπλοκή του. Όχι για να μην επιβαρύνει τη θέση του, αλλά επειδή ετοιμάζει βιβλίο. Η αποφυλάκιση του
Μπρούνο προβλεπόταν να γίνει το
2032. Οι Βραζιλιάνοι όμως «πέρασαν» ευνοϊκό νόμο για τους φυλακισμένους τον Νοέμβριο του 2016.
Χρησιμοποιώντας «παραθυράκι»
του νόμου, ο Μπρούνο αποφυλακίστηκε προσωρινά και υπέγραψε
συμβόλαιο στην Μπόα Εσπόρτε της
δεύτερης κατηγορίας του πρωταθλήματος Βραζιλίας, προκαλώντας
ορυμαγδό αντιδράσεων. Το κλαμπ
σε τοποθέτησή του μέσω των social
media ανέφερε: «Ο Μπρούνο αξίζει
μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του. Η
ομάδα μας του πρόσφερε μια επαγγελματική προοπτική και δεν κρίνει
το παρελθόν του ως άνθρωπο».
Τελικά, ύστερα κι από τη γενική
κατακραυγή, το Δικαστήριο της
Βραζιλίας απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισής του, με αποτέλεσμα ο
32χρονος τότε γκολκίπερ να επιστρέψει στο σωφρονιστικό ίδρυμα
της Σάντα Λουτσία.
Ο 34χρονος σήμερα Βραζιλιάνος
τερματοφύλακας, πριν από περίπου
ένα μήνα, έγινε γνωστό πως βρήκε
νέα ομάδα, καθώς υπέγραψε με την
Πόκος Ντε Κάλδας, ομάδα 3ης κατηγορίας στη χώρα του. Ο Μπρούνο παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα από τη νέα του ομάδα κι έδωσε το πρώτο του ματς κόντρα
στην Ιντεπεντιέντε Χουράια. Μπήκε
αλλαγή στο 2ο ημίχρονο και πραγματοποίησε δύο μεγάλες επεμβάσεις όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα Μέσα, βοηθώντας την ομάδα
του να νικήσει με 2-0. Μάλιστα φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ για να αγωνιστεί χρειάστηκε ειδική άδεια από το δικαστήριο της περιοχής του.

Ομολόγησε ο
αδελφός του
Τον Ιούλιο του 2016
βρέθηκαν στοιχεία που
αποδείκνυαν ότι συμμετοχή στον θάνατο της Ελίζα είχε και ο αδελφός
τού Μπρούνο, Ροντρίγκο. Στην ανάκρισή του
ομολόγησε πως γνωρίζει
πού έχουν θαφτεί τα μέλη του θύματος και ότι
μετείχε στην απαγωγή
και την απόπειρα να την
οδηγήσουν στην άμβλωση. Ο Ροντρίγκο βρισκόταν ήδη στη φυλακή, ως
ύποπτος για τέσσερις
βιασμούς.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Η ευγνωμοσύνη του Διονυσάτου
για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και
ο εξαγνισμός του υπό
τον φόβο του Κούγια
Κουίζ
Ποιοι τον
αβαντάρουν
για να τον
δώσουν;
Θα μπορούσε να σταθεί
σαν κουίζ, αλλά δεν θέλουμε να το θέσουμε έτσι. Σε μεγάλη ελληνική
ομάδα κοιτάζουν σε κάθε ευκαιρία να προβάλλουν συγκεκριμένο παίκτη, τον οποίο έχουν
για… σουτ τον Ιανουάριο. Κοιτάζουν να παρουσιάσουν ότι είναι σε
καλή κατάσταση προκειμένου να μη χαθούν υποψήφιες ομάδες για να
τον ζητήσουν ή να «τσιμπήσουν» άλλες και να
κινηθούν να τον πάρουν.
Είναι τέτοια η… πρεμούρα της ομάδας να «ξεφορτωθεί» τον ποδοσφαιριστή, που έδωσε
γραμμή σε Μέσα δικής
της «απόχρωσης» να του
γράψουν καλά λόγια ύστερα από πρόσφατη αγωνιστική δραστηριότητα και να σημειώσουν ότι
βρίσκεται στα πλάνα του
προπονητή για να βρεθεί
στην επικαιρότητα.
Λεπτομέρεια με σημασία:
Ο… ήρωας της ιστορίας
ήταν πολύ κοντά στο να
παραχωρηθεί δανεικός
το καλοκαίρι στο εξωτερικό. Άκουσε τότε ότι δεν
είναι παρείσακτος κι έμεινε, αλλά εξακολουθεί
να μην πείθει…

υτικά του Πέκος ο νόμος
είναι άγνωστη έννοια και η
εφαρμογή εξαρτάται αποκλειστικά από τη διάθεση
της Ντόλυ που πηγαίνει όπου θέλει
τον Λούκι Λουκ.
Βορειοανατολικά στο πάρκο Γουδή
τον ρόλο του διάσημου και μόνου
καουμπόι υποδύεται ο Γεράσιμος
Διονυσάτος. Από εκείνον εξαρτάται η εφαρμογή των κανονισμών
που μπορούν να βελτιώσουν την
κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων που στεγάζεται και λειτουργεί
στα γραφεία της ΕΠΟ έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε πειθαρχική
δίωξη που ασκείται είτε από τους
ποδοσφαιρικούς εισαγγελείς είτε από τον αθλητικό δικαστή της Σούπερ Λίγκας.
Ο Διονυσάτος πήρε τη θέση χάρη στην εφήμερη συμμαχία ΠΑΟΚ
και Ολυμπιακού το καλοκαίρι του
2018. Με τη στήριξη 52 Ενώσεων
απέδειξε ότι δεν αρκούσαν τα κατευθυντήρια SMS του Γιαννάκη
Παπαδόπουλου για να αναλάβει
προεδρικά καθήκοντα στην Εφέσεων ο εκλεκτός της ΑΕΚ.
Με τη στήριξη από Θεσσαλονι-

Δ

κείς και Πειραιώτες δικαιολογημένα αισθάνεται μία ευγνωμοσύνη ο
Διονυσάτος. Άνθρωπος είναι και,
μάλιστα, με αισθήματα. Εδώ τα σκυλιά αντιλαμβάνονται πως δεν πρέπει να δαγκώνουν το χέρι που τα
ταΐζει. Θα απογοητεύσει ένας δικαστής τα χέρια που τον ψήφισαν; Όχι
βέβαια… Κι εμείς δεν μπαίνουμε στη
διαδικασία να σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο γιος του Γεράσιμου
Διονυσάτου εργάζεται στο Open
του Ιβάν, δηλαδή του ανθρώπου

που μέσω των εκλεκτών του στήριξε την εκλογή του δικαστή στην
προεδρία της Επιτροπής Εφέσεων.
Κάπου έπρεπε να δουλέψει το
παλικάρι. Όπως πέρασε από τον
Alpha, έτσι βρέθηκε και στο Open.
Όπως πέρασε στο παρελθόν από
την ΕΠΟ ο ανιψιός του Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου. Όπως βρέθηκε ο γιος του πρώην αναπληρωτή υπουργού στα ΕΛ.ΠΕ. Η δουλειά δεν
είναι ντροπή…
Φαίνεται, όμως, ότι ο Διονυσά-

τος τρέφει ευγνωμοσύνη και για
τον Αλέξη Κούγια. Οι δυο τους,
άλλωστε, γνωρίζονται από το παρελθόν. Από την εποχή που ο γνωστός δικηγόρος ξεσπάθωνε για την
ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος στην Ελλάδα.
Κάποια στιγμή ενεπλάκη σε μια
τέτοια υπόθεση και το όνομα του
Διονυσάτου, αλλά τα όργανα της
Δικαιοσύνης έκριναν πως δεν υπήρχε η παραμικρή σκιά στις ενέργειές
του, τις αποφάσεις του και τις συναναστροφές του. Με τον Αλέξη, όμως, δεν είναι να μπλέκεις. Ποτέ δεν
ξέρεις πότε θα ρίξει λάσπη με ανοικτό τον ανεμιστήρα επειδή ελπίζει
ότι κάπως θα καταφέρει να λερώσει εκείνον που στοχοποιεί.
Ο Γεράσιμος προφανώς και
γνωρίζει την τακτική του Κούγια.
Οπότε αποφεύγει τις κακοτοπιές και
κρίνει ότι «… αυτές οι δηλώσεις έγιναν από δικαιολογημένο ενδιαφέρον
ως μεγαλομετόχου προκειμένου να
προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων οργάνων της ΕΠΟ και του Αθλητικού Εισαγγελέα και να κινητοποιήσει τα αρμόδια θεσμικά όργανα,
με σκοπό την προάσπιση της καθαρότητας του αθλήματος».
Επί της ουσίας, βέβαια, ο Διονυσάτος αναζητεί τον εξαγνισμό στα
μάτια του Κούγια, για τον οποίο είπαμε ότι είναι να μη σε πιάσει στο
στόμα του. Διότι μπορεί να μην είναι ψηλός, αλλά όπως λέει και ο λαός «έχει μια γλώσσα μεγαλύτερη από το μπόι του» και συνάμα μνήμη
που συναγωνίζεται ακόμα και τα
iphone. Έστω και αν στην περίπτωσή μας, ο Αλέξης θυμάται μόνο ό,τι
τον βολεύει…

Ξεσάλωσαν οι Τούρκοι παρά το… αυστηρό μήνυμα του Πάκη!
Ξέφυγαν από κάθε έλεγχο οι οπαδοί της Εθνικής Τουρκίας και
ξεπέρασαν κάθε όριο!
Στο παιχνίδι με το Λιχτενστάιν (αμέσως μετά την επίτευξη
του γκολ γύρω στο 90΄) οι ποδοσφαιριστές πήγαν μπροστά
σε μια από τις εξέδρες του γηπέδου και πανηγύρισαν με…
στρατιωτικό χαιρετισμό ως αναγνώριση και αποθέωση της
τουρκικής εισβολής στη γειτονική Συρία.
Όσοι πίστεψαν ότι εξαναγκάστηκαν από το καθεστώς να
κάνουν μια τέτοια κίνηση για να περάσουν μήνυμα στους πολίτες της γειτονικής χώρας ήταν γελασμένοι!
Διότι τρεις μέρες αργότερα (στο παιχνίδι με τη Γαλλία στο
Παρίσι για το EURO) περίπου 20.000 Τούρκοι μαζεύτηκαν από
όλη την Ευρώπη και την ώρα του τουρκικού εθνικού ύμνου
χαιρετούσαν… στρατιωτικά ως ένδειξη συμπαράστασης στην
εισβολή της χώρας τους στη Συρία.
Κι είναι να απορεί κανείς τελικά…

Προφανώς, οι Τούρκοι δεν έλαβαν και… πολύ σοβαρά υπόψη το… αυστηρό μήνυμα του Προκόπη Παυλόπουλου, με το
οποίο τους εγκαλούσε για την εισβολή στα συριακά εδάφη!!!
Βέβαια, κάποιος θα πει ότι δεν τον υπολογίζουν στην Ελλάδα, θα τον φοβηθούν στην Άγκυρα; Σωστό κι αυτό…
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ΕΠΟ
Πονηρό
θηλυκό,
κατεργάρα
γυναίκα…

Κόβει ο Αυγενάκης
τα λεφτά του Γραμμένου
έρασε στα… μουγκά αν και ουσιαστικά
ανατρέπει όλα τα δεδομένα στην ΕΠΟ.
Επί μία εβδομάδα ασχολήθηκε όλος ο
κόσμος με το μίνι αθλητικό νομοσχέδιο του
Λευτέρη Αυγενάκη, χωρίς να αντιληφθεί
τον διάβολο που κρυβόταν στις λεπτομέρειες.
«Του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, το οποίο
προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
4603/2019 (Α΄48)», αναφέρει το εδάφιο στ΄
της παραγράφου 1 στο άρθρο 48, που αναστέλλει μία σειρά διατάξεων, τις οποίες συμπεριέλαβε στον δικό του νόμο ο Γιώργος
Βασιλειάδης. Τι ακριβώς είχε νομοθετήσει
ο προκάτοχος του Αυγενάκη στην παράγραφο 2 του άρθρου 29; Σας το παραθέτουμε
αυτούσιο πριν το κάνουμε πενηνταράκια:
«Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999
προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: “Στον
εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. εθνικής αθλητικής
ομοσπονδίας μπορεί να καταβάλλεται, πλέον
των εξόδων της παρ. 4 του άρθρου 4, και εύλογη αμοιβή, εφόσον: α) μπορεί να καλυφθεί
από τα ίδια έσοδα της ομοσπονδίας και β) τα ίδια έσοδα της ομοσπονδίας υπερβαίνουν συνολικά το πενήντα τοις εκατό (50%) της τακτικής επιχορήγησης. Το ακριβές ύψος της αμοιβής καθορίζεται σε ετήσια βάση με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης”», ανέφερε η επίμαχη διάταξη του 4603/2019. Σε απλά ελληνικά, ο Βασιλειάδης είχε λύσει το βιοποριστικό πρόβλημα του
Βαγγέλη Γραμμένου, ο οποίος εξασφάλισε τα προς το ζην χωρίς να χρειά-

Π

ζεται κάθε τρεις και λίγο να ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για παραστάσεις και
δίκες. Έρχεται, όμως, ο Αυγενάκης και κόβει τον μισθό του Βάγγου. Και
ουσιαστικά τον ωθεί προς την αποχώρηση. Διότι, όπως έλεγε και πριν από
την πληρωμή του ο πρόεδρος της ΕΠΟ, «χωρίς κέρδος κέρατα, δεν γίνεται».

Πόλεμος στη Ρώμη
για τα φουστάνια
Έγινε σημείο αναφοράς η οργή του Αχιλλέα Μπέου στη Ρώμη, όταν είδε το
μάτριξ του Ολίμπικο με τα στοιχεία της αναμέτρησης ανάμεσα στις Εθνικές ομάδες της Ιταλίας και της Ελλάδας. Αλλά εκτός από τον δήμαρχο Βόλου υπήρξαν και άλλοι ταξιδιώτες από τη χώρα μας που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην «αιώνια πόλη».
Ο Παναγιώτης Διακοφώτης και ο Νίκος Βακάλης, για παράδειγμα, τράβηξαν πάνω τους πολλά βλέμματα διότι αντάλλαξαν λόγια βαριά, που λέει
και το άσμα. Όλα άρχισαν από την παρατήρηση του δεύτερου στον πρώτο επειδή πήγε στην ιταλική πρωτεύουσα συνοδευόμενος. Ο «παππούς» σήκωσε
άμεσα το γάντι και πέρασε στην αντεπίθεση.
«Εγώ ήρθα με παρέα στη Ρώμη, αλλά χωρίς να χρεώσω την Ομοσπονδία επειδή υπήρχαν κενές θέσεις στο τσάρτερ», είπε ο Διακοφώτης στον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ. Εκείνη τη στιγμή ο Βακάλης θεώρησε πως το
θέμα έληξε, αλλά δεν υπολόγισε σωστά. Ο Παναής από τη Ρόδο είχε απασφαλίσει και δεν έδειχνε την παραμικρή διάθεση για εκτόνωση της έντασης.
«Δεν είμαι σαν και σένα», συνέχισε ο Διακοφώτης την επίθεση προς τον
Βακάλη. «Η δική μου παρέα δεν στοιχίζει στην ΕΠΟ 2.500 ευρώ τον μήνα ό-

πως η δική σου», ολοκλήρωσε την επίθεση και έκανε τον Βακάλη κατακόκκινο. Αφού κάποιοι νόμιζαν ότι του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και πως ο αναπληρωτής του Βαγγέλη Γραμμένου κινδύνευε άμεσα.
Ο πόλεμος για το… φουστάνι, βέβαια, δεν πρόκειται να λήξει με το επεισόδιο
στη Ρώμη. Θα ’χει και συνέχεια, διότι ο Διακοφώτης θεωρούσε τον Νικόλα
υπεύθυνο για τη διαρροή πως πήγε με παρέα στην Ιταλία και από ’δώ και
πέρα θα επιδιώξει να πάρει ρεβάνς.

Πώς το λέγαμε στον στρατό;
Ο παλιός είναι αλλιώς; Στην
ΕΠΟ άλλαξαν τη φράση. «Η
νέα είναι ωραία», λένε όσοι
την ξέρουν. Ή μάλλον όσοι
τη συμπαθούν. Διότι εδώ και
κάποιες μέρες εμφανίστηκαν και εκείνοι που τη βλέπουν και στρίβουν το κεφάλι τους. Και αν τύχει και τη
συναντήσουν στο πάρκο,
τότε παίρνουν άλλο μονοπάτι για τα γραφεία. Ο λόγος για την επονομαζόμενη
«πέτρα του σκανδάλου» που
απείλησε τη συνοχή της ελληνικής αποστολής στη Ρώμη.
Μέχρι τη μονιμοποίησή της
η κοπέλα αποτελούσε το παράδειγμα προς μίμηση. Στόμα είχε και μιλιά δεν έβγαζε.
Τύπος και υπογραμμός. Όταν υπέγραψε σύμβαση αορίστου χρόνου, άλλαξε συμπεριφορά. Έγινε αυταρχική. Έτσι, λένε όσοι τη συναναστρέφονται. Κι άντε, πες
ότι τέτοιες πρακτικές συναντάμε παντού. Είναι σύνηθες φαινόμενο σε κάθε χώρο εργασίας.
Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη στιγμή που η λεγάμενη θέλησε να γίνει και
παράγοντας. Και, μάλιστα,
το έπραξε με τρόπο που εκτέθηκε στα μάτια πολλών.
Μέσω sms άρχισε να προειδοποιεί κάποια στελέχη ότι
έρχονται αλλαγές στην ΕΠΟ
και γι’ αυτό πρέπει να είναι
προσεχτικοί στη συμπεριφορά τους. Ουσιαστικά, τους
προέτρεπε να αλλάξουν
στρατόπεδο διότι το στήριγμά της συμμετέχει στην ενιαία παράταξη, αλλά πέρα από την υποχρέωση στον
Βάγγο, τον Γραμμένο, άλλη
σχέση με το λεγόμενο μπλοκ
του Βορρά δεν έχει. Αντίθετα, φρόντισε κι έσπασε τους
δεσμούς κατά την πρόσφατη επίσκεψη στη Ρώμη.
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Του Γιώργου
Σταυροκοπίδη
υμπληρώνονται σήμερα δύο εβδομάδες
από την ημέρα που ο
Γιώργος Κομίνης και
ο Εμμανουήλ Σκουλάς έδεσαν
άρρηκτα τη Ριζούπολη και το
Video Assistant Referee μέσω
των λαθών τους και των παραλείψεών τους στην αναμέτρηση
Παναθηναϊκός-Ξάνθη.
Από τη μία, το γκολ του Ζαχίντ
που ακυρώθηκε ως οφσάιντ χωρίς
να δικαιολογείται η απόφαση. Από
την άλλη, με το γκολ της Ξάνθης
που μέτρησε αν και από το VAR προκύπτει ότι το μισό… παπούτσι του
Στάρτζεον είναι εκτεθειμένο. Άρα,
οφσάιντ.
Η διακοπή του πρωταθλήματος
βοήθησε στην εκτόνωση της έντασης. Αλλά τα ερωτηματικά παρέμειναν. Ποιος πήρε την απόφαση στην
κάθε φάση; Ο Κομίνης ή μήπως ο
Σκουλάς;
Απορίες που δεν λύθηκαν στο
μεσοδιάστημα. Κι αυτό επειδή αγνοούμε όσα συζητήθηκαν ανάμεσα στον διαιτητή του αγωνιστικού
χώρου και στον χρήστη του VAR.
Του συστήματος που μετά απ’ όσα συνέβησαν στο «Γεώργιος Καμάρας» θα μπορούσε να αποτελέσει
μία ξεκάθαρη εντολή. «Βρείτε Άμεσα Ρόλους», είναι η πιο ενδεδειγμένη μετάφραση για την περίσταση.
Διότι αυτή είναι η μία παράμετρος της σύγχυσης που προκλήθηκε
από τις δύσκολες φάσεις και τις διαιτητικές αποφάσεις στη Ριζούπολη. Είναι, δηλαδή, ο ρόλος του καθενός και το μέγεθος της ευθύνης
που τον βαραίνει στη λήψη της τελικής απόφασης.
Από τη στιγμή που μπήκε η τεχνολογία στο ποδόσφαιρο, η βελτίωση στη λειτουργία του VAR πρέπει να θεωρείται και είναι θέμα χρόνου.
Αργά ή γρήγορα θα βρεθεί η
φόρμουλα για τα τεχνικά ζητήματα
παρά το κόστος. Οι γραμμές θα
μπουν εκεί που πρέπει και θα δίνουν
απαντήσεις στα οφσάιντ ή στο αν έχει μπει γκολ ή όχι. Για τα πέναλτι ή
τις αποβολές το replay είναι ήδη
διαφωτιστικό.
Αλλά και σε αυτή την περίπτωση
τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα,
διότι μέσα από τα μέτρα για τις
γραμμές στα οφσάιντ θα βρεθούν
καλύτερα πλάνα και για τις άλλες
φάσεις.
Άρα, αφού τεχνολογικά θα ’ρθει
αργά ή γρήγορα η βελτίωση, εκείνο
που μένει είναι η αποσαφήνιση των
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Το VAR κλείνει
την κάνουλα –
Όνειρο πλέον
τα «πακέτα»
στις εκλογές
Η σωστή χρήση του συστήματος
θα καταστήσει αναποτελεσματικό,
άρα αχρείαστο, το αλισβερίσι
για την ανάδειξη διοικήσεων
ρόλων που έχουν ο διαιτητής και οι
βοηθοί του αγωνιστικού χώρου, αλλά και όσοι μπαίνουν στον χειρισμό
του VAR.
Για το ματς της Ριζούπολης θα
μπορούσαν να λυθούν οι απορίες,
εάν γνωρίζαμε τους διαλόγους του
Κομίνη και του Σκουλά. Όσα συζητήθηκαν μεταξύ των δύο διαιτητών, ωστόσο, τα γνωρίζει μόνο ο
Μέλο Περέιρα. Άντε, και οι δύο
βοηθοί του αγωνιστικού χώρου και
όσοι βρίσκονταν μέσα στο στούντιο
του VAR.
Ο κόσμος, όμως, αγνοεί τι ακριβώς ειπώθηκε για τις επίμαχες φάσεις του συγκεκριμένου αγώνα. Ίσως κάποια στιγμή μάθουμε όλοι τα
ακριβή λόγια του Κομίνη και του
Σκουλά. Εδώ ανοίγουν τα αρχεία
του Foreign Office, θα μείνει αιώνιο μυστικό ένας διάλογος; Προφανώς, όχι.
Αν, όμως, αποσαφηνιστούν οι
ρόλοι, τότε όλα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα. Και με μαθητική ακρίβεια θα
φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Τότε
θα απλοποιηθεί η διαδικασία.
Θα γνωρίζουμε όλοι μέχρι πού
φτάνει ο ρόλος του Assistant
referee και πόσο μπορεί να επηρεά-

σει την απόφαση του διαιτητή. Όσο
επικρατεί σύγχυση, θα τη βγάζουν
όλοι καθαρή. Όταν, όμως, γίνουν
διακριτοί οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις του καθενός, τα λάθη θα περιοριστούν σημαντικά.
Έστω και αν μπαίνει η υποκειμενική κρίση του διαιτητή, η παρέμβαση του VAR θα τον εκθέτει και συνεπώς θα ’ναι ορατός ο κίνδυνος να
πάει σπίτι του για μικρό ή μεγάλο
διάστημα. Από την άλλη πλευρά, και
ο χειριστής του συστήματος θα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο τιμωρίας εάν δεν κάνει τις σωστές παρεμβάσεις.

Ανατροπή σκηνικού
και στις εκλογές
Η βελτίωση στη λειτουργία του VAR
θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή στο
ελληνικό ποδόσφαιρο. Με περιορισμένο τον ρόλο του διαιτητή, ο οποίος θα μπορεί το πολύ-πολύ να
δώσει μόνο τα σπόρια, θα μειωθεί
και η αίγλη της ΕΠΟ. Μέχρι τώρα, όλοι ήθελαν να ’χουν το πάνω χέρι
στην Ομοσπονδία για να μπορούν
να ελέγχουν τη διαιτησία και την αθλητική Δικαιοσύνη.
Με τους δικαστές τα πράγματα

μπερδεύτηκαν επειδή τους εκλέγει
η Γενική Συνέλευση, την οποία με τα
σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να
ελέγξει μία παράταξη. Χρειάζονται
τουλάχιστον δύο για να βρεθούν
τα κουκιά. Άρα, ούτε ο πρόεδρος της
ΕΠΟ μπορεί να παρέμβει σε θέματα
αθλητικής Δικαιοσύνης.
Σε αντίθεση με το παρελθόν, που
είτε επέλεγε τους δικαστές ο εκάστοτε ισχυρός της Ομοσπονδίας είτε
είχαμε δικηγόρους που μια κουβέντα παραπάνω μπορούσαν να την
ακούσουν.
Κι αφού η επιρροή των παραγόντων στην αθλητική Δικαιοσύνη μειώθηκε αισθητά, έμεινε μόνο η διαιτησία. Αλλά μέσω του VAR και της
σταδιακής βελτίωσής του θα μειωθεί και η δυνατότητα παρέμβασης
στους διαιτητές, επειδή οι τελευταίοι θα ’χουν πλέον συμπληρωματικό
ρόλο. Κι αυτή η λεπτομέρεια θα ανατρέψει τα δεδομένα που ίσχυαν
έως τώρα.
Τι γνωρίζουμε όλοι για τις εκλογές της ΕΠΟ; Πως διενεργούνται με
τη διακίνηση εκατομμυρίων ευρώ.
Κάπως έτσι εμφανίστηκαν πρόεδροι
ή εκπρόσωποι Ενώσεων με περιουσιακά στοιχεία που αιφνιδίασαν ακόμα και τους στενούς συγγενείς
τους. Πόσω μάλλον τον κοινωνικό
περίγυρό τους.
Η αντιπαλότητα των μεγάλων ομάδων και δη των ιδιοκτητών έκανε
τους προέδρους των ΕΠΣ περιζήτητους. Κι αυτό το εκμεταλλεύονταν
με τον καλύτερο τρόπο. Μέχρι και
τεχνητές εντάσεις προκαλούσαν,
διότι έτσι ανέβαινε η αξία τους στο
χρηματιστήριο των εκλογών.
Υποχρεώνονταν, λοιπόν, ο Σαββίδης, ο Μελισσανίδης, ο Μαρινάκης να κινηθούν για να μη χάσουν τα κελεπούρια που θα τους έδιναν το πάνω χέρι στην ΕΠΟ. Που
θα τους πρόσφεραν τις εγγυήσεις
για τον έλεγχο της Ομοσπονδίας και
κατ’ επέκταση της διαιτησίας.
Όλα αυτά, όμως, το VAR τα στέλνει στον κουβά. Καταργεί κάθε διαπραγματευτικό ατού όσων ήθελαν
να εκμεταλλευθούν την αντιπαλότητα για να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη. Διαγράφει κάθε σκέψη
για παζάρι.
Η ΕΠΟ γίνεται πλέον ελκυστική
μόνο για τα παρελκόμενα. Κάποιον
διορισμό στενού συγγενή ή φίλου,
για ένα ταξίδι, άντε και για αλισβερίσια πίσω τις διάφορες συμφωνίες.
Αυτά, δηλαδή, που έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις σύμφωνα με
τις διάφορες δικογραφίες.
Από ’δώ και πέρα, τα χρήματα
των παραγόντων θα πηγαίνουν μόνο σε ποδοσφαιρικές επενδύσεις. Από τη στιγμή που τα σπόρια δεν
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά
την εξέλιξη ενός αγώνα, όποιος θα
’χει καλή ομάδα αυτόματα θα ’χει
και τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Φυσικά, θα συνεχίσουν να υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, όπως η τύχη, αλλά αυτή ούτε αγοράζεται, ούτε και επηρεάζεται…

Την μπάλα
στην εξέδρα
(η δικαιοσύνη)
για «ομηρία
του Μαρινάκη
«Ανάσταση νεκρών», Κοντονής κατά Βασιλειάδη στο sdna, τρία
καρφιά, για VAR, Κάρτα Φιλάθλου, μπάσκετ, του πέταξε ο
Ζακυνθινός, ενώ φλόμωσε στο παραμύθι ότι FIFA/UEFA
διόρισαν τον… Δρόσο και κατηγόρησε τους δικαστές ότι
άργησαν να βγάλουν απόφαση για τον ιδιοκτήτη του
Ολυμπιακού, όταν αυτός ο ίδιος ήταν υπουργός Δικαιοσύνης
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
αλώς τον Σταύρο-Χαραλάμπη
Κοντονή.
Μαύρα μάτια κάναμε
να τον δούμε τον εξυγιαντή. Τον ξέθαψαν στο sdna
και τον παρουσίασαν στο webtv
τους. Μια χαρά είναι ο ΣταύροςΧαραλάμπης. Κρατιέται μια χαρά, δεν τον πείραξε καθόλου
που δεν βγήκε βουλευτής. Άνετος με ωραίο σπρέχεν.
Ξεχασμένος ήταν και πριν από τις
εκλογές ο Σταύρος, από τότε που
τον έριξε ο Τσίπρας από το Δικαιοσύνης. Κι είπε ωραία πράγματα ο
Χαραλάμπης. Όπως τότε που έκανε το τραπέζι σε ορισμένους δημοσιογράφους στις ψαροταβέρνες της
Καισαριανής.
Την
εξομάλυνση,
λέει,
FIFA/UEFA την έφεραν στην ΕΠΟ.
Μάλιστα. Πίεσε πολύ ο Μπάμπης
ως υπουργός, υπέκυψαν οι θεσμοί
του ποδοσφαίρου. Όπως υπέκυπταν
οι θεσμοί στην πολιτική του Τσίπρα.
Σάμπως είπε κανένας το αντίθετο; FIFA/UEFA την επέβαλαν. Και
τον Δρόσο ποιος τον επέβαλε, δεν
μας το ’πε ο Μπάμπης. Τον Δρόσο
που δεν είναι του τζάμπα.
Καμία FIFA/UEFA δεν ανακατεύτηκε με τα πρόσωπα. Ο Μπάμπης
τα διόρισε όλα. Και με καλά λεφτά.
Μπάρτζης, Γέροντας και τα ρέστα.
Κανένας του τζάμπα, όπως αργότερα ο Γιωργάκης ο Βασιλειάδης
τον Χολέβα…
Και δήλωνε ο Δρόσος ότι ευχαριστεί FIFA/UEFA για την τιμή που

Κ

του έκαναν. Λες και τον ήξεραν κι από χθες τον Δρόσο. Τον Κοντονή
έπρεπε να ευχαριστήσει.
Μην ξεφύγουμε, όμως. Τον Βασιλειάδη τον πέρασε στεγνό καθάρισμα ο Κοντονής. Έτσι είναι αυτές
οι δουλειές. Αχάριστος ο Βασιλειάδης, ήθελε να παίξει αλλού μπάλα,
κι ο Χαραλάμπης του τα ’χωσε, ότι
δεν έκανε τίποτα για την Κάρτα Φιλάθλου.
Κι άλλο καρφί στο δόξα πατρί
του Βασιλειάδη και του Νικολάκη του Παππά, ότι αγόρασαν κουτσό VAR, χωρίς τη γραμμή του οφ
σάιντ. Και που έγινε της Πουλχερίας
το μαγκάλι με την αποχώρηση του

Ολυμπιακού στο μπάσκετ, πάλι στον
Βασιλειάδη τα ’ριξε ο Μπάμπης.
Πάμε παρακάτω. Λέει ο Μπάμπης, ότι η εξυγίανση προχώρησε
κανονικά στο ποδόσφαιρο, έγιναν
καλύτερα τα πράγματα. Εκεί στο Τσιλιβί στη Ζάκυνθο είναι ζεστές οι θάλασσες και τον χειμώνα. Συμβουλή
είναι αυτό προς τον Χαραλάμπη.
Να ρίξει καμιά βουτιά, γιατί κάνει καλό και στη μνήμη και το παραμύθι.
Διότι άπαξ και η εξυγίανση προχώρησε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
δεν έλεγαν οι Βασιλειάδηδες ότι
έπρεπε να φύγει το νταβατζηλίκι της
επιτροπείας;
Τώρα, όμως, που ήρθε άλλη κυ-
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βέρνηση, ο Χαράλαμπος και Σταύρος
μαζί, σου λέει ότι είναι υπέρ των ξένων διαιτητών
και τα ρέστα. Γιατί είπε κι άλλα πράγματα. Μακροβούτι ο
Σταύρος.
Καθυστερεί η Δικαιοσύνη,
σου λέει ο Χαράλαμπος, για τα
στημένα παιχνίδια. Καθυστερεί.
Μάλιστα. Και τόσα χρόνια που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν την έσπρωχνε τη Δικαιοσύνη ο Μπάμπης, που ήταν και υπουργός Δικαιοσύνης;
Ο Μαρινάκης, ο Νο1 εχθρός
του ΣΥΡΙΖΑ, ήτανε κατηγορούμενος.
Γιατί δεν έβαζε πλάτη ο Σταύρος να
τελειώνει στα γρήγορα κάθε δίκη
του Μαρινάκη.
Θα ήταν καλό και για τον ίδιο τον
κατηγορούμενο, σου λέει ο Χαραλάμπης. Να μην έχει απάνω του ο
Μαρινάκης τη ρετσινιά του διωκόμενου.
Πλάκα μάς κάνει ο Μπάμπης.
Βρήκε και τα είπε. Όμηρο τον ήθελε
τον Μαρινάκη ο Τσίπρας. Όλος υπόδικος κι υπόδικος ξηγιότανε προεκλογικά ο Αλέξης. Άσε που για να
γίνει υπόδικος ο Μαρινάκης η Τζίβα άλλαξε γυαλιά γιατί, με τα ξενύχτια που έκανε για να στήσει το έργο, χρειάστηκε οφθαλμίατρο για τα
μάτια της.
Λες κι όποιος είναι υπόδικος, είναι και ένοχος. Έτσι το έπαιξε το
παιχνίδι ο Αλέξης και ο Χαράλαμπος έλεγε άλλα αντ’ άλλα, της Παρασκευής το γάλα.
Η δικαστική εξουσία λειτουργεί
ανεξάρτητα από την εκτελεστική,
σου λέει ο Μπάμπης ο Φλου. Όπως στη Novartis, δηλαδή, με τον
Ρασπούτιν. Καμία σχέση, είπε ο
Μπάμπης.
Εδώ μ’ αυτά που γίνονται με
Τουλουπάκη και σία θα σηκωθεί από τον τάφο του ο καλόγερος, και ο
Μπάμπης σου λέει ότι η εκτελεστική εξουσία λειτουργεί ανεξάρτητα
από τη δικαστική.
Σ’ το κλείνω. Ο διευθυντής του
sdna, Παπαθεοδώρου, κλήθηκε από τον Αυγενάκη για ακρόαση, ότι
προάγει τη βία μ’ αυτά που είπε ότι
μερικοί διαιτητές χρειάζονται
bullying. Μάλιστα. Και πού στηρίχτηκε ο Αυγενάκης για να καλέσει
τον Παπαθεοδώρου; Σε νόμο του
Κοντονή. Για να ξέρουμε τι λέμε,
δηλαδή.
Ολόκληρος Κοντονής στο στούντιο και δεν τον ρώτησαν. Για θέμα
που τους αφορούσε, δηλαδή. Τώρα,
θα πεις, σάμπως και τον είδε κανένας τον Χαράλαμπο;
Σε δυο ώρες εκπομπή και βάλε,
δυο μηνύματα στείλανε οι τηλεθεατές. Και το ένα ήταν από κάποιους γυμναστές για τα πτυχία τους. Χαίρετε.

Μίλησε για
Αλαφούζο,
αλλά για Ιβάν,
Μαρινάκη
ξεχάστηκε…
Ο Κοντονής ο Μπάμπης,
όπως θα διαβάσετε δίπλα, έδωσε συνέντευξη
τηλεοπτική στο sdna.
Καλώς την έδωσε. Παραμύθι πούλησε, αλλά έτσι είναι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όλοι διαβάζανε Αίσωπο
πιτσιρικάδες και Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν.
Άλλο είναι το σοβαρό.
Αυτό που είπε για τον Αλαφούζο. Ότι όταν συναντήθηκε στο γραφείο
του, ο Αλαφούζος του είπε ότι τον έσωσε που έκλεισε τη Θύρα 13.
Μάλιστα. Δεν λέγονται
αυτά τα πράγματα, λέω
εγώ. Οφείλεις ως υπουργός να σέβεσαι τις ιδιωτικές συζητήσεις στο
γραφείο σου. Να μην είσαι ρουφιάνος, μαρτυριάρης.
Διότι, αν τα δημοσιοποιείς αυτά, πάει να πει ότι
έχεις άλλα πράγματα
στο μυαλό σου. Ότι θέλεις να βλάψεις τον Αλαφούζο, να τον εκθέσεις. Ο Μπάμπης το είπε,
όμως.
Να μας πει τότε, τι είπανε
με τον Μαρινάκη και τι
με τον Σαββίδη. Αυτό είναι το δίκαιο. Όλα τα άλλα είναι ψευτομαγκιές
και κουτοπονηριές του
Μπάμπη Χαράλαμπου.
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ΘΕΜΑ
Ας ρωτήσει
τους «53»
ο Παππάς για
ΜαρινάκηNova
Ο τρόπος με τον οποίο ο
Παππάς χειρίζεται την ιστορία της πιθανής εξαγοράς της Nova από τον
Βαγγέλη Μαρινάκη δεν
αρέσει καθόλου στους
«53» του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπου «53» είναι τα στελέχη του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατά καιρούς
έχουν ασκήσει σφοδρή
κριτική ακόμη και στον
τέως πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, και αποτελούν μια ισχυρή ομάδα
μέσα στους κόλπους του
ΣΥΡΙΖΑ.
Φαίνεται πως ο Παππάς
ασκεί την προσωπική
του πολιτική στην υπόθεση της εξαγοράς της
Nοva από τον Μαρινάκη,
καθώς τις απόψεις του
δεν φαίνεται να συμμερίζεται καθόλου η ομάδα
των «53», η οποία επιθυμεί προσέγγιση με τον
μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
ηγετικό ρόλο στην ομάδα των «53» έχει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
οποίος παρά τις κραυγές
του Παππά (και του… Πολάκη, εσχάτως) δεν έχει
πει κουβέντα για το deal,
διότι γνωρίζει πολύ καλά πως όταν ο ίδιος έχει
πουλήσει την κρατική
ΣΕΚΑΠ στον Σαββίδη
δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην εξαγορά μια ιδιωτικής εταιρείας από
μια άλλη… και να πηγαίνει κόντρα στους νόμους
της «ελεύθερης αγοράς».
Χώρια τις παπαριές που
λέει ο Παππάς, αφού ο
ανταγωνισμός για την εξαγορά είχε πάνω από
δέκα υποψηφίους.

«Να χρησιμοποιήσουμε
το VAR, να ξαναδούμε
την απόφαση»

«Μην επιμένεις,
η διατάξη για να
πληρώνεσαι
αποσύρεται»

Ένα κουίζ για το OPEN TV
Να πλακωθούν μεταξύ τους οι οπαδοί, άντε, να
το καταλάβουμε. Όταν πλακώνονται στο άσχετο
οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με την Αστυνομία,
τι ακριβώς να καταλάβουμε, όταν μάλιστα δεν έχει ματς εκείνη την ημέρα
και μακριά από το γήπεδο; Στο πάρκο
Κρήτης, στην οδό Μαρτίου έγινε η συμπλοκή οπαδών του ΠΑΟΚ με την Αστυνομία. Χωρίς λόγο. Η Αστυνομία έκανε 18 προσαγωγές οπαδών και τους
μετέφερε στο Α.Τ. Χαριλάου. Τι ερώτημα είναι, γιατί ήταν «φτιαγμένοι» για
ξύλο οι νεαροί, όταν είδαν αστυνομικούς; Ποιος τους τροφοδοτεί με μίσος

καθημερινά; Να ένα κουίζ για
το… ΟΡΕΝ TV.

Ο Τζόνι «τελειώνει» Σωκράτη και Μανωλά
ΟΚ, η Εθνική έκανε μια καλή
εμφάνιση. Και τώρα, σου λένε,
τι θα γίνει με τον Παπασταθόπουλο και τον Μανωλά; Θα
τους ξαναφωνάξει ο Τζόνι; Ή
θα τους αφήσει στο νερό να
μουλιάσουνε; Εκεί έχουμε φτάσει. Να έχουμε προβληματισμό,

αν ένα από τα καλύτερα δίδυμα
της Ευρώπης, μπορούν να παίξουν στην εθνική. Λες κι είναι
Βραζιλία ή Αργεντινή. Κι όμως,
ένας άνθρωπος που μιλάει με
τον Τζόνι, μετέφερε το εξής
στην «Α». Ότι ο Ολλανδός μετράει πολύ τις ηλικίες. Στο
Μουντιάλ του 22, ο Παπασταθόπουλος θα είναι 34 και ο
Μανωλάς 31. Άλλο τώρα αν ο
Κιελίνι της Γιουβέντους κοντεύει να περάσει τα 40…
Μεγάλοι; Εξαρτάται, πώς το

βλέπει ο Τζόνι. Αυτός ο κολλητός του, πάντως, είπε ότι οι πιθανότητες είναι να μην τους
ξανακαλέσει στην Εθνική. Για
τα προκριματικά του Μουντιάλ,
μιλάμε. Γιατί σ’ αυτά εδώ και
τους αγώνες του Nations
League, χαίρετε κι αντίο. Δεν
πρόκειται.

Οι Τούρκοι «γράφουν»
την UEFA και η ΕΠΟ
τους Πόντιους...
Τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν γράψει στα παπάρια τους την παγκόσμια κοινότητα και σκοτώνουν κάθε μέρα Κούρδους, έγραψαν και την
UEFA με τους στρατιωτικούς χαιρετισμούς της
εθνικής και μέσα στο
Παρίσι, τι θυμηθήκαμε, που λέτε. Ότι η ΕΠΟ, το 2017, είχε τιμωρήσει την ΠΑΕ Ποντίων Θρυλορίου
Θράκης, γιατί κατέβηκε να παίξει με επετειακές φανέλες, λόγω
της Γενοκτονίας, στο ματς με την Αναγέννησης
Παγουρίων για το Κύπελλο. «Δεν ξεχνώ, πάντα
τιμώ» έγραφαν οι φανέλες. Γιατί, λέει, περιείχε
πολιτικό περιεχόμενο. Έτσι για την ιστορία, διαιτητής σ’ εκείνο το ματς ήταν ο Στέφανος Κουμπαράκης. Ένα ακόμη κατόρθωμα του Βάγγου
του Γραμμένου…
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Μάρτιος του 1974 ο Ολυμπιακός θα γιορτάσει στο ξενοδοχείο
«Χίλτον» τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Καλεσμένοι, ο Τόλης
Βοσκόπουλος με τη Μαρινέλα, που τότε μόλις είχαν παντρευτεί.
Στη φωτογραφία ο άλλοτε θρυλικός «Υβ, Υβ» του Ολυμπιακού,
Υβ Τριαντάφυλλος.
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Στις 24 του μήνα
έχει τα γενέθλιά του
ο διεθνής αμυντικός
της ΑΕΚ Όγκιεν
Βράνιες και θα
κάνει μεγάλο πάρτι
στην Αθήνα. Θα
καλέσει, αφού την
πληρώσει με 50.000
ευρώ, τη “Μαντόνα
της Σερβίας»,
Τσέτσα (αριστερά).
Η οποία είναι το
αντίπαλο δέος της
Καρλέουσα (δεξιά),
με την οποία ο
Βράνιες είχε μεγάλα
επεισόδια πέρυσι το
καλοκαίρι, με…
ξεκατινιάσματα
σεξουαλικού
περιεχομένου.

Κούγιας: Κοντός με κοντές μαγκιές και με πολλά babylino…
χι ότι προκαλεί έκπληξη σε όποιον παρακολουθεί
και
γνωρίζει, αλλά έχουν τη σημασία τους (και την
πλάκα τους βεβαίως) οι οπισθοκυβιστήσεις και οι οβιδιακές μεταμορφώσεις του Αλέξη Κούγια (και) στο θέμα του
γηπέδου.
Αν όχι όλοι οι ασχολούμενοι με
τη Super League 1, οι περισσότεροι θυμούνται τις «μαγκιές» του
με την κατάσταση του «AEL FC
Arena». Με επιθέσεις κατά πάντων από τον 1.78 παράγοντα.
Στις 11 Σεπτεμβρίου –τοποθετούμενος σε απαντήσεις του προέδρου της Super League 1, Μηνά Λυσάνδρου, σε ερωτήσεις
δημοσιογράφων– ο Αλέξης δήλωνε (μεταξύ άλλων): «Το γήπεδό μας έχει κριθεί όχι τέλειο αλλά
σε καλή κατάσταση από την επιτροπή που το εξέτασε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και μάλιστα σε ακραίες καιρικές συνθήκες».
Στις 22 του ίδιου μήνα –σε

O

προσωπική δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ–
ανέφερε: «Αυτό το παραμύθι με
τον δήθεν κακό αγωνιστικό χώρο
του AEL FC ARENA πρέπει να τελειώνει».
Μιλώντας για κοροϊδίες προπονητών σε «άμπαλους ιδιοκτήτες σας και τους
λιγότερο άμπαλους οπαδούς
σας». Και πρόσθετε: «Το γήπεδό
μας είναι καλύτερο κι από το ΟΑΚΑ και από το Χαριλάου και από το Γεντί Κουλέ και
δεν βλέπω κανέναν να λέει τίποτα
γι’ αυτά».
Στις 5 Οκτωβρίου τη «γύρισε
την πλάκα» και στην προσωπική
του ανακοίνωση μίλησε για «χωράφι». Χαρακτήρισε το γήπεδο
«καταστροφή της ομάδος μας και
οικονομικά και αγωνιστικά [...] Με το
γήπεδο αυτό καταστρέφουμε το ταλέντο των παικτών μας», έγραψε...
Και δεσμεύτηκε στο 20ήμερο
που ακολουθούσε «να κάνω μια

προσπάθεια να βελτιώσω τον χλοοτάπητα, αλλά σκέφτομαι τη στιγμή που θα μας πουν ότι το γήπεδο
αυτό είναι ακατάλληλο και θα ξεσπιτωθούμε».
Από το «παραμύθι με τον δήθεν
κακό αγωνιστικό χώρο», που είναι
καλύτερο από ΟΑΚΑ κ.λπ., έφτασε
στην αγωνία της
στιγμής «που θα
μας πουν ότι το
γήπεδο αυτό είναι
ακατάλληλο και
θα ξεσπιτωθούμε»...
Την επομένη (6/10) σε ανακοίνωση/απάντηση στην εταιρεία
«Γήπεδο Λάρισας ΑΕ», μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Ο χλοοτάπητας, ο
οποίος είναι ηλικίας 10 ετών και
πρέπει να αντικατασταθεί, είναι δυνατόν ποτέ να συντηρηθεί;»...
Μία ημέρα μετά (7/10) γνωστοποίησε ότι συμφώνησαν με
τον Κ. Πηλαδάκη να επωμισθούν 60-40 το κόστος για την
τοποθέτηση «νέου χλοοτάπητα σε
αντικατάσταση του παλιού, άθλιου

και επικίνδυνου χλοοτάπητα»...
Το «όχι τέλειο αλλά σε καλή κατάσταση» γήπεδο στις 11/9, έγινε
στις 7/10 «με παλιό, άθλιο και επικίνδυνο χλοοτάπητα... Ο Αλέξης
κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό
του.
Για όσους/ες αναρωτιούνται –
εκτός του χαρακτήρα του– τι οδήγησε τον Κούγια (και) σε αυτή
την οπισθοκυβίστηση, η εξήγηση
βρίσκεται σε μια... «λεπτομέρεια».
Κατανόησε πως οι «μαγκιές»
δεν περνάνε. Στις... ενημερώσεις
του, προς τους αρμόδιους στη λίγκα, ότι «θα κάνει και θα δείξει»,
η απάντηση που πήρε ήταν ότι απομένει το τυπικό σκέλος για το
κλείσιμο του «AEL FC ARENA». Σ’
εφαρμογή σχετικής απόφασης
του ΔΣ στη Super League 1 για
τα γήπεδα και όσων προβλέπονται στην προκήρυξη.
Έτσι «απλά και όμορφα» ο Αλέξης «έβαλε την ουρά στα σκέλια». Και αλλάζει τον «όχι τέλειο
αλλά σε καλή κατάσταση» παλιό,
άθλιο και επικίνδυνο χλοοτάπητα...

Tελικά,
ποιος
είναι το…
αφεντικό
στην Ξάνθη;

Αναπάντητο έμεινε το ερώτημα του μεγαλομετόχου του Άρη, Θοδωρή
Καρυπίδη, μεσοβδόμαδα
σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην
ΠΑΕ Ξάνθη.
Αντί να απαντήσουν από
την Ξάνθη στο ξεκάθαρο
ερώτημα του Καρυπίδη
για το ποιος είναι το
πραγματικό αφεντικό
στην ακριτική ομάδα, έβγαλαν ανακοίνωση (με
24ωρη καθυστέρηση)
και… προσπάθησαν να αντιστρέψουν το ερώτημα.
«Ποιο είναι το δικό σας
μεγάλο αφεντικό αυτή την
εποχή;» ρώτησαν από την
Ξάνθη και αν δεν υπέγραφαν ως… Ξάνθη θα
νόμιζε κανείς ότι η ανακοίνωση δεν βγήκε από
την ακριτική πόλη, αλλά
έξω από την… Τούμπα,
που (κατά διαβολική σύμπτωση) είχε διατυπώσει
ανάλογο ερώτημα λίγες
ημέρες πριν από το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό!
Θέλει πολύ… θράσος να
βγεις και από πάνω όταν
είναι νωπή ακόμα η προσπάθεια ορισμένων παραγόντων (της νυν διοίκησης της ΕΠΟ) να τροποποιήσουν τον κανονισμό και να επιτρέψουν
την… πολυϊδιοκτησία
πριν από μερικούς μήνες
μέσω απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής,
την οποία σταμάτησε με
προσωπική του παρέμβαση ο Λευτέρης Αυγενάκης.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Λευτέρης Αυγενάκης

Ο Αυγενάκης έκανε
«γραμματόσημο»
(από το «φτύσιμο»)
τον Γραμμένο
Την περασμένη Τρίτη (15/10) η Εθνική ομάδα υποδέχτηκε στο ΟΑΚΑ τη Βοσνία, για την 8η αγωνιστική
του 10ου προκριματικού ομίλου στο Euro 2020.
Η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 2-1 αλλά αυτό
που έδωσε μεγαλύτερη χαρά σε όλους ήταν η απόδοση των διεθνών και η αχτίδα αισιοδοξίας ότι μπορεί να ξεκολλήσει από τον ποδοσφαιρικό πάτο.
Σε όλους, γράψαμε; Λάθος. Δεν μπόρεσαν άπαντες
να χαρούν. Έστω και αν προσπάθησαν, επιμελώς, να το
κρύψουν. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Ευάγγελος Γραμμένος, και οι συν αυτώ στην Εκτελεστική Επιτροπή
της ομοσπονδίας, ήταν «να τους κλαίνε οι ρέγγες».
Γιατί;

Οι εκλογές στις Ομοσπονδίες,
και τα «πακέτα» στην ΕΠΟ
Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, είχε προσκαλέσει –πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα– στο ΟΑΚΑ τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Σε μια άτυπη
σύσκεψη/ενημέρωση για το μίνι αθλητικό νομοσχέδιο. Το οποίο θα εισαχθεί για επίσημη συζήτηση στην
Επιτροπή στις 22 Οκτωβρίου.
Σε τόση εκτίμηση έχει τον Γραμμένο και την πλειοψηφία των παραγόντων στην ΕΠΟ, που δεν τους
κάλεσε για ένα «καλησπέρα». Έτσι, «για τα μάτια του
κόσμου», ο Ευάγγελος να καλωσορίσει τους βουλευτές και τις βουλευτίνες στο γήπεδο και στον αγώνα της Εθνικής.
Και για μια ακόμα φορά, ο Γραμμένος συνειδητοποίησε ότι τα στηρίγματά του λιγοστεύουν, όπως
και οι μέρες του στην καρέκλα του προέδρου...

Ο Μπορίσοφ «καθάρισε» τον
πρόεδρο της ΠΟ Βουλγαρίας
Ο Τσίπρας τον Δρόσο; Ποτέ…

Άμεσες ήταν οι εξελίξεις στη
Βουλγαρία μετά τις ντροπιαστικές εικόνες που διαδραματίστηκαν στην αναμέτρηση
κόντρα στην Αγγλία.
Το παιχνίδι διακόπηκε δύο
φορές για ρατσιστικά συνθήματα των οπαδών των γηπεδούχων προς παίκτες των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο και τελικά ολοκληρώθηκε επειδή οι Άγγλοι αποφάσισαν να μείνουν ως το τέλος
και να μην αποχωρήσουν!
Προσέξτε τώρα τι συνέβη
μια μέρα μετά τα γεγονότα
στη γειτονική χώρα…
Ο πρωθυπουργός, Μπόικο Μπορίσοφ, απαίτησε από τον υπουργό Αθλητισμού
την παραίτηση του προέδρου
της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μπόρισλαβ
Μικχαΐλοφ, μετά τα όσα έγιναν…

Και φυσικά ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας παραιτήθηκε
χωρίς δεύτερη συζήτηση…
Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο
δεν πρόκειται να γίνει ποτέ,
παρ’ ότι έχουν δοθεί αφορμές,
όπως όταν έγιναν τα θλιβερά
επεισόδια στον τελικό ΠΑΟΚΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό πριν
από μερικά χρόνια και να έβγαινε την επόμενη μέρα ο
Τσίπρας και να ζητούσε από
τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού (τον Βασιλειάδη) την
παραίτηση του (…δικού τους)
Δρόσου ως υπεύθυνου για όσα είχαν γίνει στον Βόλο.
Τι πιθανότερο ήταν να άλλαζε τον Βασιλειάδη –που
μάλιστα δεν ήθελε να γίνει ο
τελικός για λόγους ασφαλείας– παρά τον Δρόσο που έλεγε σε όλα «ναι» στον Νικολάκη τον Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες.

Χαμένες
οι χειραψίες«σταυροβελονιά»
του Τσίπρα
Κρίμα, πολύ κρίμα. Η Βουλγαρία μπήκε στο στόχαστρο της UEFA για τα
ρατσιστικά συνθήματα των θεατών
στο ματς της Εθνικής τους με την Αγγλία την περασμένη Τρίτη.
Και κάπως έτσι τελείωσε η «μεγάλη ιδέα» του Τσίπρα και του Βασιλειάδη να θέσουν από κοινού υποψηφιότητα για το EURO 2028 και του
Μουντιάλ 2030, με τη Βουλγαρία, τη
Σερβία και τη Ρουμανία. Αν δεν γινόταν αυτό, είχαμε πιθανότητες.
Η Ελλάδα που έβγαλε άχρηστο το
VAR, που γίνεται της Πόπης με τη διαιτησία, που ο Χούμπελ αποκαλεί «εξαρτημένους» τους Εκτελεστικούς
της ΕΠΟ, που οι δικαστές εκλέγονται
από τις ΠΑΕ, όλα αυτά θα έγερναν υπέρ μας την υποψηφιότητα.
Πάνε χαμένες οι προσπάθειες του
ΣΥΡΙΖΑ και οι χειραψίες-«σταυροβελονιά» με τους άλλους πρωθυπουργούς.

υμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την ημέρα ανέλαβε ο
Λευτέρης Αυγενάκης τα καθήκοντα του υφυπουργού Αθλητισμού και σε αυτό το διάστημα όλοι αναγνωρίζουν
την πρόθεσή του να βάλει μία τάξη στον χώρο.
Όπως επίσης του βγάζουν το καπέλο για τις εργατοώρες που ξοδεύει σε καθημερινή βάση με διαρκείς επαφές και ενέργειες που δεν είχαμε
συνηθίσει από τους προκατόχους
του.
Μέχρι και μίνι αθλητικό νομοσχέδιο ετοίμασε ο Αυγενάκης μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πέρα από τις διατάξεις για τη
χειραγώγηση αγώνων και για την πάταξη της βίας, ο υφυπουργός Αθλητισμού συμπεριέλαβε και διατάξεις που αφορούν στο εκλογικό σύστημα των αθλητικών ομοσπονδιών.
Με το άρθρο 48 αναστέλλεται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή της απλής αναλογικής και η ποσόστωση. Ακόμα και στις ομοσπονδίες που ήταν αντίθετοι με το σύστημα του Γιώργου Βασιλειάδη άρχισαν τις ενστάσεις για την παρέμβαση του Αυγενάκη.
Στο πλαίσιο των αντιδράσεών τους επειδή ο υφυπουργός Αθλητισμού θέσπισε και ανώτατο όριο θητειών στο προεδρείο μιας ομοσπονδίας.
Τη συνταγματικότητα των διατάξεων θα την κρίνει το Συμβούλιο της
Επικρατείας. Ειδικά από τη στιγμή που ο ένας πρόεδρος μετά τον άλλον ανακοινώνει την απόφασή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη επειδή
θεωρεί αντισυνταγματικά κάποια άρθρα και κυρίως την αναδρομική εφαρμογή του νομοσχεδίου.
Από τη νομοθετική παρέμβαση του Αυγενάκη εξαιρείται η ΕΠΟ. Το εκλογικό σύστημα της οποίας είναι το πλέον διάτρητο. Είναι εκείνο για το
οποίο γράφονται ολόκληρες εγκυκλοπαίδειες που γεμίζουν με τρόπους
διακίνησης πακέτων.
Με προέδρους Ενώσεων που ξαφνικά αποκτούν και πρώτη κατοικία
και εξοχικό. Με ιστορίες που κάνουν τους σεναριογράφους του Χόλιγουντ να αισθάνονται ντροπή για την έλλειψη φαντασίας.
Γιατί προσπέρασε ο υφυπουργός Αθλητισμού το εκλογικό σύστημα
της ΕΠΟ; Γιατί δεν το διεύρυνε ώστε να το κάνει πιο δημοκρατικό;
Αφού απολαμβάνει της εκτίμησης
και της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων, όπως είπε και ο Ζόραν Λάκοβιτς στην «Καθημερινή της Κυριακής».
Από την επαφή του με τον Διευθυντή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA έπρεπε να ’χε καταλάβει ο
Αυγενάκης ότι όλα τα παραμύθια για διαφωνίες των ξένων στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος διακινήθηκαν από τον Γιώργο Βασιλειάδη, επειδή δεν μπορούσε ο τέως υφυπουργός Αθλητισμού να πάει
κόντρα στον Ιβάν όταν το αφεντικό του ΠΑΟΚ είχε δέσει τις Ενώσεις για
να κάνει πρόεδρο τον «δικό μας άνθρωπο», τον Βάγγο Γραμμένο.
Οι ξένοι προφανώς και δεν έχουν αντίρρηση, για την εφαρμογή ενός διαφορετικού εκλογικού συστήματος στην ΕΠΟ που θα περιορίζει τη
διαφθορά και τα πακέτα.
Που θα βγάζει τις διοικήσεις με πιο δημοκρατικό τρόπο και δίχως επιρροές από ευρώπουλα που πηγαινοέρχονται και αλλάζουν χέρια πιο
συχνά από τις πάσες που κάνουν οι παίκτες σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Αυτό είναι πλέον το μεγάλο στοίχημα για τον Αυγενάκη. Εκτός και αν
θεωρεί και ο σημερινός υφυπουργός Αθλητισμού ότι κάνει τζιζ η αλλαγή
εκλογικού συστήματος στην ΕΠΟ όπως έλεγε ο προκάτοχός του.

Σ
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Η ΣΕΚΑΠ, η NOVA και
ο ευαίσθητος Νικολάκης Παππάς…
ον Ιούλιο του 2013 ο Ιβάν Σαββίδης προχώρησε στην εξαγορά της κρατικής ΣΕΚΑΠ έναντι
πέντε
εκατομμυρίων
(5.000.000) ευρώ, αφού πρώτα διαγράφηκαν όλες οι οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο.
Πόσα έχασε το Δημόσιο; Ψιλοπράγματα. Γύρω στα… 60 εκατ. ευρώ. Τότε ο Παππάς (που σήμερα ωρύεται για την εξαγορά
της ιδιωτικής NOVA από την Alter Ego του
Βαγγέλη Μαρινάκη) δεν έδειχνε την ίδια
ευαισθησία για τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων που χάνονταν από την εξάλειψη των προστίμων για να αγοραστεί από
τον Ιβάν Σαββίδη.

Τ

Προφανώς, τότε θα… χειροκροτούσε.
Τον Φεβρουάριο του 2015 αποκαλύφθηκε κι ένα πρόστιμο 38 εκατ. ευρώ στη
ΣΕΚΑΠ «για λαθρεμπόριο τσιγάρων», μέσω
του πλοίου MITRIDAT (Μιθριδάτης) το
2010 και δύο χρόνια αργότερα (τον Απρίλιο
του 2017) η κυβέρνηση του Τσίπρα προσπάθησε με νόμο να το ακυρώσει. Έκαναν
γκάφα όμως και μπερδεύτηκαν μόνοι τους
στον ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα ο νόμος να
μην έχει… αναδρομική ισχύ.
Τον Μάρτη του 2018 ο Σαββίδης πούλησε τρεις καπνικές εταιρείες του (Donskoy
Tabak, Pereslavi Tabak και ΣΕΚΑΠ) στη
γιαπωνέζικη Japan Tobacco έναντι 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι Γιαπωνέζοι γνώ-

Η σιωπή για «το
μεγάλο αφεντικό»
Ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ
Ξάνθης και Άρη προκαλεί ένα μειδίαμα στον
Γιώργο τον Γεωργίου που καλοκαιριάτικα
υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από την προεδρία του Απόλλωνα, επειδή τον απείλησαν
με προσφυγή στη Δικαιοσύνη η ομάδα της
Θράκης και ο Παναιτωλικός.
Ήρθαν, όμως, οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης και πρόσφεραν επιχειρήματα στον
γνωστό δημοσιογράφο. Η ανακοίνωση του
Άρεως αναφέρει και ένα «μεγάλο αφεντικό»
που έχει η Ξάνθη. Ποιον εννοεί, άραγε;
Εδώ είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το
θέσουν και τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Αν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη
στις δύο ομάδες που αντάλλαξαν τις ανακοινώσεις.
Από ’κεί και πέρα, βέβαια, οι αθλητικοί δικαστές θα πρέπει να
κάνουν τις σωστές ερωτήσεις και να απαιτήσουν τις απαντήσεις.
Διότι, όσο θα αιωρείται η φράση «το μεγάλο αφεντικό», τόσο θα
αυξάνεται η καχυποψία του κόσμου και η μπαρούτη που πλανάται
ήδη στην ατμόσφαιρα.
Ο χαρτοπόλεμος ανάμεσα σε Άρη και Ξάνθη, όμως, μπορεί να
εξελιχθεί και σε πάσα για τον Λευτέρη Αυγενάκη. Αρκεί να αξιοποιήσει ο υφυπουργός Αθλητισμού την ασίστ μέσα από την έρευνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε
ΠΑΕ.
Διαφορετικά, θα
’χει κι εκείνος το δικό
του μερίδιο ευθύνης
για τη διασπορά της
καχυποψίας και της
έντασης στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της
χώρας.

ριζαν για το πρόστιμο καθώς, όπως παραδέχθηκε ο Σαββίδης, «οι συνομιλίες για την
πώληση είχαν κρατήσει ένα χρόνο», όταν
δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούσε –ανεπιτυχώς
την πρώτη φορά– να διευθετήσει το πρόστιμο και να μηδενίσει το πρόστιμο των 38
εκατ. ευρώ.
Κι αυτά… λεφτά του ελληνικού
λαού ήταν, αλλά ο κ. Παππάς ήταν πρόθυμος τότε να ψηφίσει
κάθε τροπολογία που θα ερχόταν
στη Βουλή ανεξάρτητα αν χάνονταν λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων για τους οποίους…
σκίζεται σήμερα ώστε να μην κουρευτούν τα δάνεια της Νova, ε-

Η απουσία
του Βρακά
Έκανε και δεύτερη προσπάθεια μάζωξης ο
Βαγγέλης Γραμμένος
το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Κάλεσε
τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σε ταβέρνα.
Η κίνησή του είχε μεγαλύτερη επιτυχία από τη μεσημεριανή μάζωξη. Είναι, άλλωστε,
γνωστό στην ΕΠΟ ότι τα παϊδάκια ουδείς εμίσησε. Πήγαν εκεί και ο Αστέριος Αντωνίου και ο Γιώργος Χατζησαρόγλου.
Εδώ που τα λέμε, οι άνθρωποι έφτασαν
το απόγευμα στην Αθήνα και κάτι ήθελαν να
βάλουν στο στομάχι τους πριν πέσουν για
ύπνο. Ολόκληρο ταξίδι έκαναν από την Έδεσσα και από τη Δράμα.
Αλλά και από αυτήν τη συγκέντρωση απουσίαζαν πρωτοκλασάτα στελέχη της Ομοσπονδίας. Με κορυφαίο όλων τον Κώστα Βρακά. Ο Γιαννιώτης προτίμησε να περάσει αλλού το βράδυ του.
Ενδεχομένως να ήταν απασχολημένος
με τις Εθνικές ομάδες. Ίσως πάλι να μην ήθελε να δει πρόσωπα που κάποτε του φαίνονταν οικεία και συμπαθή, αλλά πλέον του
γυρίζουν το μάτι, όπως λένε όσοι ξέρουν τις
ισορροπίες στην ΕΠΟ.
Η απουσία του σχολιάστηκε από αρκετό
κόσμο. Και ειδικά από τον άλλοτε κολλητό
του, τον Αντωνίου.

πειδή ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα
του ελληνικού λαού.
Τελικώς, επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
δεν ήθελε να αφήσει εκκρεμότητες, έφερε
την τελευταία κοινοβουλευτική… «ρύθμιση» παραμονές των εκλογών του περασμένου Ιουνίου, με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο
να καταθέτει το απόγευμα της 7ης
Ιουνίου μια «φωτογραφική» τροπολογία που αφορούσε την παραγραφή του πρόστιμου που είχε
επιβληθεί στη ΣΕΚΑΠ…
Με την υπόθεση της ΣΕΚΑΠ ο
Παππάς χειροκροτούσε, τώρα
καταθέτει τη μια επερώτηση μετά
την άλλη…

Ανώτερη και της Βραζιλίας του
Πελέ η Εθνική του Βάγγου
Δύο νίκες έκανε η Εθνική
του
Γραμμένου
στα προκριματικά του
EURO και
την τελευταία στιγμή
κατάφερε να περάσει το Λιχτενστάιν.
Αλλά, ο πρόεδρος της ΕΠΟ
(επειδή η ομάδα έκανε ένα καλό παιχνίδι με τη Βοσνία) ζήτησε… να μην πάρουν τα μυαλά
μας αέρα, λες και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκανε
κάποιο τρομακτικό σερί νικών
και κέρδισε την πρόκριση στην
τελική φάση. Οπότε, δικαιολογημένα θα συνιστούσε… ψυχραιμία και χαμηλά την μπάλα.
Όμως η Εθνική (του Γραμμένου) όχι μόνο δεν πήγε στο
E U R O
2020, αλλά «έφαγε» ανεπανάληπτες σφαλιάρες α-

πό τις Αρμενίες, τις Φινλανδίες και
το Λιχτενστάιν…
Το
ότι
κέρδισε τη
Βοσνία (η οποία δεν πήρε ούτε πόντο στα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια που έδωσε στα προκριματικά) δεν δίνει
το δικαίωμα στον Γραμμένο να
θεωρεί ότι οι Έλληνες φίλαθλοι
είναι… πρόβατα και μπορούν να
πιστέψουν ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να γράψει… χρυσές σελίδες
στην ιστορία του ποδοσφαίρου
μας.
Σε λίγο θα μας πει ότι αυτή
η Εθνική είναι και η καλύτερη
ομάδα από όλες τις εθνικές ομάδες όλων των εποχών ή ακόμη και καλύτερη από τη Βραζιλία του Πελέ
το 1970…
Γράφει ισ τ ο ρ ί α
στον… ύπνο
του ο Βάγγος!
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Τα πυρά Χατζησαρόγλου στον Λυσάνδρου
Έχουν πέσει έξω σε όλους τους υπολογισμούς τους οι παράγοντες της ΕΠΟ και πλέον ψάχνουν το ευρώ με το τουφέκι. Αλλά
δεν αποτελεί μόνο δική τους ευθύνη η τραγική οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας.
Όπως είπε και ο Γιώργος Χατζησαρόγλου, ένα σημαντικό
μερίδιο ευθύνης έχουν και οι ομάδες, άρα και η Σούπερ Λίγκα. Ο
Δραμινός, μάλιστα, στρίμωξε άγρια τον Μηνά Λυσάνδρου, όταν ο πρόεδρος του συναιτερισμού ζήτησε λεπτομερή στοιχεία
για τα έσοδα και τα έξοδα της ΕΠΟ.
«Ωραία τα λες, αλλά σκέψου τις ευθύνες που έχετε κι εσείς. Από τον περσινό τελικό χάσαμε τόσες χιλιάδες ευρώ
επειδή έγινε το ματς χωρίς
κόσμο. Πώς μπορούσαμε εμείς να το υπολογίσουμε; Αλλά
και φέτος από το Κύπελλο έχουν χάσει πολλά χρήματα.
»Πώς να πουληθούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα όταν
οι ομάδες που έπαιξαν στην Ευρώπη θα μπουν στη διοργάνωση από τη φάση των 16; Μαζί με τον Παναθηναϊκό
είναι τα πιο εμπορικά ονόματα και ως τον Ιανουάριο δεν θα παίζουν στο Κύπελλο», είπε μεταξύ
άλλων ο Χατζησαρόγλου που πήρε αμπάριζα τον Λυσάνδρου και δεν τον άφησε να πάρει
ανάσα.

Τα ’χει χαμένα
ο Περέιρα
Δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα ο Περέιρα.
Μετά τον θόρυβο που έγινε στο παιχνίδι
Παναθηναϊκού-Ξάνθης, όπου υπήρξε αλλοίωση
αποτελέσματος από τους
διαιτητές,
προχώρησε σε
ορισμούς
που προκαλούν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Στο ματς της Ριζούπολης την τελευταία αγωνιστική, αρνητικοί πρωταγωνιστές ήταν οι Κομίνης (διαιτητής) –
Σκουλάς (VAR). Ο ορισμός του Κομίνη
ως VAR στον αγώνα Ξάνθης-Άρη και ο
μη ορισμός του Σκουλά, μπορεί να ερμηνευθεί ότι για την ΚΕΔ η ευθύνη όσον
αφορά τις δύο λάθος αποφάσεις
βαραίνει τον διεθνή διαιτητή από τη Θεσσαλία.
Αντί να προστατεύσει όμως
τον Κομίνη ο Περέιρα ορίζοντάς τον σε παιχνίδι που δεν
συμμετέχει η Ξάνθη που ευνοήθηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό, τον τοποθετεί στον αγώνα
της με τον Άρη, δίνοντας λαβές
για σχόλια εκ των προτέρων.

Οι διαιτητές
πληρώθηκαν,
οι ταξιτζήδες όμως;
Αυτό είναι είδηση. Οι διαιτητές της Super League…
πληρώθηκαν! Το ερώτημα,
ωστόσο, είναι γιατί θα πρέπει να παρακαλάνε τον
Περέιρα για να πληρώνονται, όπως έγινε
και πριν από κάνα εξάμηνο. Εκτός αν υπάρχει
τέτοιος κανονισμός, που δεν τον ξέρουμε, να
πληρώνονται δύο ή τρεις φορές τον χρόνο.
Τέλος πάντων, πληρώθηκαν οι διαιτητές,
οι ταξιτζήδες που τους μεταφέρουν στα γήπεδα πληρώθηκαν κι αυτοί; Αυτό δεν το μάθαμε. Θα δείξει το Σαββατοκύριακο. Μη δούμε τίποτα διαιτητές να φτάνουν με το λεωφορείο της γραμμής ή τον ηλεκτρικό στα γήπεδα.
Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Γεώργιος Λαΐνης, κάλεσε σε απολογία τις ομάδες της Super
League 2, επειδή δεν πληρώθηκαν οι
διαιτητές των αγώνων που δεν έγιναν.
Μέχρι εδώ, ακούγεται… γραφικό.
Είναι, όμως; Οι διαιτητές πήγαν κανονικά στα γήπεδα και οι ομάδες δεν
κατέβηκαν. Δεν μπορούσαν οι ρέφερι
να ρισκάρουν να μην πάνε. Πήραν
ταξί και πήγανε. Και θα πληρωθούν
γι’ αυτό, δεν είναι δική τους η ευθύνη
που δεν έγιναν τα ματς.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Σε απολογία ο Παπαθεοδώρου,
ασυλία για τον Κούγια...
ήκωσε πολλή σκόνη η απόφαση του Λευτέρη Αυγενάκη να
καλέσει σε απολογία τον Βασίλη Παπαθεοδώρου «κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 1 και 2
του ν. 4326/2015», που αναφέρει ότι
«κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
σχετίζεται με τον αθλητισμό, όπως και
κάθε αθλητικός φορέας, οφείλει να
προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια
πρόληψης και αποτροπής φαινομένων βίας στο χώρο του αθλητισμού,
εντός ή εκτός των αθλητικών χώρων».
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Ο διευθυντής του SDNA κλήθηκε για
μία φράση του στην κυριακάτικη αθλητική εκπομπή τού Open. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε τι ακριβώς
εννοούσε ο δημοσιογράφος.
Ούτε αν έγινε «κοπτοραπτική» στα λόγια του. Στην πρώτη περίπτωση, επειδή ο
καθένας οφείλει να προσέχει στον δημόσιο λόγο του. Στη δεύτερη, διότι το βίντεο
μπορεί να αποσαφηνίσει τα πράγματα.
Υπάρχει μία άλλη παράμετρος που χρήζει επισήμανσης. Αναφέρεται στο δελτίο
Τύπου, μέσω του οποίου ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την κλήση
του Παπαθεοδώρου σε απολογία.
«Η Πολιτεία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα το εφαρμόσει απαρέγκλιτα
χωρίς διακρίσεις. Αναμένει και από τους

λοιπούς φορείς και όργανα του αυτοδιοικούμενου ποδοσφαίρου να πράττουν αδιακρίτως το ίδιο, με “δυσμενείς δηλώσεις” και
λοιπές ενέργειες οι οποίες εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα των πειθαρχικών τους οργάνων», διαβεβαίωσαν οι συνεργάτες του
Λευτέρη Αυγενάκη.
Και μας γεννήθηκε μία απορία. Την παραθέτουμε με τη μορφή ερωτήματος προς
τον υφυπουργό Αθλητισμού: Δεν έχει ακούσει άλλον να κάνει δυσμενείς δηλώσεις;
Για να μη γίνει ο Αυγενάκης ο αδύναμος κρίκος εξ αιτίας της ερώτησής μας θα
του δώσουμε τη βοήθεια του κοινού. Θα
κάνουμε συγκεκριμένη την απορία μας.
Δεν έχει ακούσει ο υφυπουργός Αθλητισμού τον Αλέξη Κούγια να κάνει δυσμενείς δηλώσεις; Αναφέρουμε τον γνωστό δικηγόρο, επειδή είναι από τους πλέον
λαλίστατους στο ελληνικό ποδόσφαιρο
και συνήθως οι τοποθετήσεις του προκαλούν αντιδράσεις.
Για να το πούμε λαϊκά, τα λόγια του
Κούγια πολλές φορές εξοργίζουν τον κόσμο. Άραγε, η απαρέγκλιτη εφαρμογή του
νόμου δεν περιλαμβάνει τον Κούγια;
Θέτουμε το ερώτημα επειδή στον κόσμο κυκλοφορεί η αίσθηση, η εντύπωση
ότι ο μικρομέτοχος της ΑΕΛ απολαμβάνει
μίας ιδιότυπης ασυλίας. Στο χέρι του Αυγενάκη είναι να αποδείξει το αντίθετο και
να εφαρμόσει τον νόμο προς κάθε κατεύθυνση…

Έναν χρόνο το ίδιο κάνει
Ό,τι έχει σχέση με τα μεταγραφικά ιντριγκάρει εν τέλει και δεν είναι
μόνο οι παίκτες-στόχοι.
Δεν πρόλαβε να βγει μέσα στην εβδομάδα η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ για τη συμφωνία με τον Φρανσουά Μοντεστό, και
αμέσως διατυπώθηκαν απορίες από φιλάθλους του Ολυμπιακού τι
γίνεται με την πειραϊκή ομάδα και τον Γάλλο.
Απαντάμε λοιπόν: Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά με την ευθύνη
του Μοντεστό ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, πολύ απλά γιατί συνεχίζει να
κάνει ό,τι έκανε εδώ κι ένα χρόνο περίπου.
Σε όλο αυτό το διάστημα ο πρώην ποδοσφαιριστής δούλευε παράλληλα για τον Ολυμπιακό και τη Νότιγχαμ. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι φυσιολογικά έχουν γίνει
συγκοινωνούντα δοχεία οι δύο ομάδες κοινής ιδιοκτησίας.
Περιέργως, από την Αγγλία έλεγαν ότι τώρα αρχίζει ως τεχνικός διευθυντής στην ομάδα της Championship, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ασκούσε καιρό τέτοια καθήκοντα, ενώ ασχολήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με μεταγραφές. Όπως του γκολκίπερ
Μπρις Σάμπα και του αμυντικό μέσου Σαμπά Σόου…
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Τα 3 «must» Στουρνάρα
για τη στήριξη μίας
βιώσιμης ανάπτυξης
Την τιμητική του είχε αυτή την εβδομάδα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας,
που είδε δύο δημόσιες εμφανίσεις του –η μία στο
Μουσείο Μπενάκη για την παρουσίαση του βιβλίου
«Η Τελευταία Μπλόφα» των Ελένης Βαρβιτσιώτη και
Βικτώριας Δενδρινού και η άλλη σε οικονομικό φόρουμ στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας– να
γίνονται ειδήσεις.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
αι αν μεν η πρώτη
του δημόσια παρέμβαση αφορούσε το παρελθόν και
τα όσα συνέβησαν
στο δραματικό πρώτο εξάμηνο
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το
2015, η ομιλία του κεντρικού
τραπεζίτη
στο
Third
Sustainability Summit for the
South-East Europe and the
Mediterranean αφορούσε το ζητούμενο μίας ολόκληρης χώρας: την βιώσιμη ανάπτυξη.
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο
κ. Στουρνάρας η βιωσιμότητα

Κ

| 27

δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για την πορεία της χώρα στο μέλλον, εξηγώντας ότι ο
επαναπροσδιορισμός της ανάπτυξης είναι αναπόφευκτος και
η έννοια της βιωσιμότητας έρχεται να τονίσει αυτό ακριβώς που
λείπει σήμερα: μία ισότιμη και
παράλληλη ανάπτυξη τριών πυλώνων, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Σύμφωνα, πάντα, με τον διοικητή της ΤτΕ οι σύγχρονες
κοινωνίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν σημαντικές και παράλληλες προκλήσεις, όπως είναι η
ανεργία των νέων, η γήρανση
του πληθυσμού, η μετανάστευ-

ση, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η κλιματική αλλαγή.
«Μέσα στο ευρωπαϊκό κοινωνικό
πλαίσιο είναι κρίσιμο να επενδύουμε στους νέους, να προάγουμε
τη διατηρήσιμη, περιβαλλοντικά
ορθή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να αμβλύνουμε τις ανισότητες, με στόχο την κοινωνική
συνοχή» είπε ο κ. Στουρνάρας
και συνέχισε:
«Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις αυτές μέσα από μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης μπορούμε να
προσαρμοστούμε στην πολυπλοκότητα της σημερινής συνθήκης

και να προετοιμαστούμε καλύτερα
για το μέλλον».

Κρίσιμο στοίχημα η
εκπαίδευση των νέων
Κατά τα λεγόμενα του Έλληνα
κεντρικού τραπεζίτη δεν υπάρχει πιθανότατα σημαντικότερη
δράση αναφορικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από αυτήν που προσφέρει
η εκπαίδευση της νέας γενιάς
για το ζήτημα. Ειδικότερα, ο κ.
Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η
κλιματική παιδεία έχει ζωτική
σημασία στο πλαίσιο της πα-

γκόσμιας προσπάθειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, διότι βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του
πλανήτη και παράλληλα τους εμπνέει να προσαρμόσουν τη
συμπεριφορά τους και γίνουν
φορείς της αλλαγής που χρειάζεται, ενώ περιορίζει τα περιθώρια αμφισβητήσεων σχετικά
με αυτό το σοβαρό θέμα.

Ο κομβικός ρόλος
τραπεζών και
ασφαλιστικών
Ο διοικητής της ΤτΕ δεν παρέλειψε να τονίσει τον ηγετικό ρόλο
που μπορεί και πρέπει να αναλάβει ο τραπεζικός τομέας αναφορικά με την προσπάθειας για ένα
βιώσιμο μέλλον. Πώς μπορεί να
επιτευχθεί αυτό; Κατευθύνοντας
όπως εξήγησε τραπεζικά κεφάλαια σε δράσεις που αποφέρουν
θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία και καθοδηγώντας τους
πελάτες των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων στην ορθή διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Ιδιαιτέρως κρίσιμη χαρακτήρισε, τέλος, ο κ. Στουρνάρας
και τη συνδρομή του ασφαλιστικού τομέα. Η ασφαλιστική βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
λειτουργώντας είτε ως μηχανισμός προσαρμογής, μέσω της απορρόφησης ζημιών από τη διάθεση κατάλληλων ασφαλιστικών
προγραμμάτων, είτε ως μηχανισμός μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής, μέσω της κατάλληλης
επιλογής των επενδύσεων προς
δραστηριότητες που στηρίζουν
τους κλιματικούς στόχους.

Χαμηλά κρατά τον πήχη των προβλέψεών για την ελληνική ανάπτυξη το ΔΝΤ
ια και ο λόγος για ανάπτυξη, την ίδια ημέρα που ο
Γιάννης Στουρνάρας μιλούσε για αναπτυξιακή βιωσιμότητα στην Αθήνα, η επικεφαλής οικονομολόγος
τον ΔΝΤ, Γκίτα Γκόπινατ, δημοσιοποιούσε από την Ουάσιγκτον την έκθεση του Ταμείου για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook). Και σε αυτήν την
έκθεση, το ποτήρι των προβλέψεων για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας είναι μισογεμάτων δεδομενων πάντα
τω στ΄χοων που έχει θέσιε η ελληνική κυβενρηης. Συγκεκριμ΄να το ΔΝΤ προβλέπει ότι το 2019 η οικονομία θα «τρέξει» με ρυθμό 2% το 2020 θα αγγίξει το 2,2%, ενώ για το έ-
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τος 2024 η ανάπτυξη τοποθετείται στο 0,9%.
Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το ΔΝΤ εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 3% για το
2019, ποσοστό μειωμένος κατά 0,5% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018. Για το 2020, όμως, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το
έλλειμμα θα ανέλθει στο 3,3%, ενώ για το 2024 εκτιμά ότι θα
βρίσκεται στο 4,5%,
Τα καλά μαντάτα τα «βλέπει» το ΔΝΤ στο μέτωπο της ανεργίας αφού οι οικονομολόγοι του Ταμείου εκτιμούν ότι στο
τέλος του τρέχοντος έτους θα κλείσει με ποσοστό στο 17,8%
και θα πέσει μία μονάδα στο 16,8% το 2020.
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Δυναμικό
«παρών»
της ΗΠΕΙΡΟΣ
στην Αυστραλία
Δυναμική ήταν η φετινή
συμμετοχή της γνωστής
εταιρείας παραγωγής
τυροκομικών ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ
στο περίπτερο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην
έκθεση Global Table, που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
στη Μελβούρνη. Το
συγκεκριμένο περίπτερο είχε
στόχο την περαιτέρω
ενημέρωση της αυστραλιανής
αγοράς για τα παραδοσιακά
προϊόντα γεωγραφικής
προέλευσης, μεταξύ των
οποίων και τα ελληνικά, από
τα οποία η φέτα Π.Ο.Π. είναι
το πλέον διαδεδομένο και
δημοφιλές.
Οι επισκέπτες του περιπτέρου
είχαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα
Π.Ο.Π., με διάφορους
τρόπους και να ενημερωθούν
για τον τρόπο παραγωγής της
και για το πώς εξασφαλίζεται η
αυθεντική γεύση και
εξαιρετική ποιότητά της.
Το περίπτερο επισκέφτηκαν
ο επικεφαλής της Γενικής
Διεύθυνσης Γεωργίας της
Κομισιόν για την Ασία και
την Αυστραλία, Lionel
Mesnildrey, ο επικεφαλής
του Εμπορικού Τμήματος της
αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην
Αυστραλία, Cornelis Keijzer,
και η επικεφαλής του
Γραφείου Οικονομικών
και Εμπορικών υποθέσεων
του γενικού προξενείου
της Ελλάδας στο Σύδνεϋ,
Κάτια Γκίκιζα.
Σημειώνεται ότι η ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΕΒΕ έχει εξαγωγική
δραστηριότητα στην
Αυστραλία και δίνει εδώ
και χρόνια μάχη για την
κατοχύρωση της Φέτας Π.Ο.Π.
στο εξωτερικό.
Ν.ΤΣ.

ρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
και την Τράπεζα Πειραιώς υπογράφηκε την περασμένη
Παρασκευή (11/10) στην
Παλαιά Αίθουσα Συγκλήτου
του ΕΚΠΑ. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεργαστεί και θα
συνδράμει το πανεπιστημιακό ίδρυμα σε μια σειρά από
επιστημονικές και άλλες δράσεις, σχετικά με τον εορτασμό
των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, στο πλαίσιο της κοινής επιθυμίας των
δυο φορέων να αναδείξουν
τη σημασία και το ιστορικό
βάρος της επετείου.
Οι στόχοι της συνεργασίας
περιγράφονται ως εξής:
1 Ανάδειξη βασικών πτυχών της ιστορίας της Επανάστασης της 1821 αλλά και
της συμβολής της στη συγκρότηση του νεοπαγούς ελληνικού κράτους.
1 Παραγωγή, κατά το δυνατόν, νέας γνώσης για το ιστορικό φαινόμενο στο διεθνές
πλαίσιό του, και έμφαση σε

Π

Συνεργασία
Πειραιώς - ΕΚΠΑ
για σκοπό… ιστορικό
ειδικά του στοιχεία (οικονομική ζωή, καθημερινότητα,
πολιτισμός κ.ά.).
1 Επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων
σε πολλαπλές ομάδες κοινού
(γενικό κοινό, ακαδημαϊκή
κοινότητα, μαθητική κοινότητα).
Υπογράφοντας το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ο Πρόεδρος
του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου δήλωσε ότι μέσω της
συνεργασίας με το ΕΚΠΑ η
Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει ένα έργο εθνικής, ιστορικής και επιστημονικής αξίας

που θα αναδείξει στην παρούσα συγκυρία τον ρόλο της
ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας
στη διαμόρφωση των αξιών
για τον σύγχρονο Έλληνα,
μέσα και έξω από τη χώρα,
με αφορμή τη συμβολική αυτή επέτειο.
«Δεν συμμετέχουμε συγκυριακά
σε μια τέτοια πρωτοβουλία», είπε εμφατικά ο κ. Χαντζηνικολάου και συνέχισε: «Η
τράπεζά μας δεν είναι ένας οικονομικός οργανισμός απομονωμένος από το κοινωνικό και
πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έχουμε
στρατηγικά δεσμευτεί σε ένα
πολύπλευρο έργο εταιρικής υ-

πευθυνότητας στο πλαίσιο του
οποίου αναπτύσσουμε πολλές
δραστηριότητες με κοινωνικό,
εκπαιδευτικό και πολιτισμικό
περιεχόμενο και με αναφορές
ταυτόχρονα στο παρελθόν και
στο μέλλον της χώρας».
Από την πλευρά του ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής
Μ.-Α. Δημόπουλος, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας των δύο φορέων
και στις προοπτικές επέκτασής της και σε άλλους τομείς,
πάντα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ.
Ακολούθησε συνοπτική περιγραφή των σχεδιαζόμενων
εκδηλώσεων και δράσεων α-

Yahoo: Η διαρροή και
το χακάρισμα φέρνουν
αποζημίωση-«μαμούθ»
Αποζημίωση θα λάβουν όσοι χρήστες της Yahoo δέχτηκαν χακάρισμα μετά τη διαρροή προσωπικών δεδομένων σε τρία δισεκατομμύρια λογαριασμούς της Yahoo.
Η αποζημίωση αφορά εκείνους τους χρήστες που είχαν δημιουργήσει λογαριασμό στην Yahoo από το 2012 μέχρι και το 2016
και ήδη έχουν λάβει ενημερωτικό mail από την εταιρεία.
Η αποζημίωση ισχύει μετά τον διακανονισμό που έγινε μεταξύ
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«Ψηφιακή» η παρουσία της WIND Ελλάς στις Ημέρες Καριέρας 2019
Με μια ομάδα από περισσότερους από 20 εργαζομένους, η WIND έδωσε για ακόμα μια χρονιά δυναμικό «παρών» στη μεγαλύτερη συνάντηση νέων εργαζομένων με στελέχη επιχειρήσεων και εκπαιδευτικούς φορείς. Με ανανεωμένο προφίλ, ολοκαίνουριο career
site και ένα πλήρως digital περίπτερο, η WIND συνάντησε υποψηφίους σε ένα πλούσιο διήμερο καριέρας στις 12 και 13 Οκτωβρίου
στην Τεχνόπολη Αθηνών. Στο πλαίσιο του Digital Transformation,
που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της WIND, οι άνθρωποί
της συζήτησαν με τους υποψηφίους και παρουσίασαν 18 νέες θέ-

σεις εργασίας, που αφορούν κυρίως στην ομάδα Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη από διαφορετικές λειτουργίες και ομάδες της εταιρείας,
να μάθουν περισσότερα για τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης
και να πάρουν μια γεύση από την εταιρική κουλτούρα της WIND.
Για όλες τις διαθέσιμες θέσεις, αλλά και πληροφορίες για την εταιρεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ολοκαίνουργιο career site, καθώς και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο
LinkedIn. Ν.ΤΣ.

Τριπλή διάκριση για το Public
στα HR Excellence Awards

πό το ΕΚΠΑ, όπου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: συνέδρια και ημερίδες για την Επανάσταση και τη μελέτη στο σύνολό της αλλά και σε επιμέρους
πτυχές της, δημιουργία Κέντρου
Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, έκθεση στο
Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ σε

συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, δημιουργία στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ μόνιμης έκθεσης για την ιστορία του
ΕΚΠΑ συνδεδεμένη με την Επανάσταση του 1821 και τα
200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, ερευνητικό πρόγραμμα αναφορικά με τη συμ-

της Yahoo και νομικής εταιρείας που είχε κινηθεί νομικά κατά της
πρώτης το 2017 μετά τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών.
Αυτό σημαίνει ότι η Yahoo καλείται να πληρώσει περίπου 107 εκατομμύρια ευρώ σε όσους χρήστες έπαθαν σοβαρή ζημιά από το
χακάρισμα.
Η αποζημίωση φτάνει τα 325 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το
usatoday.com υπάρχει μια σχετική πλατφόρμα μέσα από την οποία
μπορείς να αποδείξεις ότι έπεσες και εσύ θύμα των χάκερς.
Αυτό ισχύει κυρίως για τους χρήστες που είχαν οικονομική απώλεια από το χακάρισμα.
Ειδικότερα αν κάποιος είδε να χρησιμοποιείται η κάρτα του ως
αποτέλεσμα της παραβίασης, τότε μπορεί να διεκδικήσει έως και
20.000 ευρώ περίπου.
ΧΡ. ΑΓΓ.

βολή του Πανεπιστημίου στη
διαχείριση της μνήμης και της
ιστορίας της Επανάστασης του
1821 με τη δημιουργία και σχετικού ιστότοπου και συναφών
εκδόσεων. Επίσης, με τη συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών-τριών, θα διοργανωθούν
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που
θα αναφέρονται στις αναπαραστάσεις του 1821, σύγχρονες
και μεταγενέστερες, μέσα από
την τέχνη.
Κοινή ήταν η πεποίθηση ότι η
συνεργασία του ΕΚΠΑ με την
Τράπεζα Πειραιώς εμπεριέχει
και ένα συμβολικό μήνυμα: Αναδεικνύει τη σημασία και τη
δυναμική που μπορεί και πρέπει να έχει η συστράτευση διαφορετικών αλλά ταυτόχρονα
πρωτοπόρων δυνάμεων της
χώρας, όπως είναι η ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα
με τους φορείς της οικονομικής
ζωής για την επίτευξη των μεγάλων κοινών εθνικών στόχων.

Tριπλή διάκριση απέσπασαν τα Public στα πρόσφατα βραβεία
HR Excellence Awards, τα οποία επιβραβεύουν την αριστεία
στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Τα HR
Awards 2019 πραγματοποιήθηκαν για 5η συνεχή χρονιά αναδεικνύοντας τις καλύτερες πρακτικές από τον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και εκεί η ελληνική εταιρεία πολυκαταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας πρόσθεσε στην
«τροπαιοθήκη» της τα εξής βραβεία:
1GOLD στην κατηγορία «Talent & Performance Management - Best Talent Management Strategy & Initiative
για την πλατφόρμα Idea Management»: Πρόκειται για μία
online πλατφόρμα για τους εργαζομένους η οποία αναπτύχθηκε
με στόχο να ακούει η εταιρεία τις ιδέες όλων των υπαλλήλων
της ανεξαρτήτως ιεραρχίας, σε όποια πόλη και αν αυτοί βρίσκονται σε Ελλάδα και Κύπρο.
1BRONZE στην κατηγορία «Technology, e-learning &
Integrated HR MIS - Most Innovative use of Technology
in HR για τη συνεργασία με το LinkedIn Learning»: Το
Public είναι η 1η εταιρεία στην Ελλάδα που συνεργάστηκε με το
LinkedIn για να προσφέρει αυτήν την εξελιγμένη πλατφόρμα
εκπαίδευσης στους ανθρώπους του. Οι εργαζόμενοι είχαν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν πάνω από 13.000 εξειδικευμένα μαθήματα εξελίσσοντας τις γνώσεις τους και λαμβάνοντας πιστοποίηση γνώσεων.
1BRONZE στην κατηγορία «Learning & Development Best Team Building Program για το Public Cooking
Challenge»: Το Public δίνοντας έμφαση στους ανθρώπους του,
διοργανώνει κάθε χρόνο πλήθος δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως το Public Cooking Challenge «Sweet edition»! H ενέργεια ξεκίνησε ως μια μονοήμερη εκδήλωση εκτός γραφείου με
στόχο το team building και εξελίχθηκε σε ένα ομαδικό, διασκεδαστικό και συμμετοχικό παιχνίδι που ενδυνάμωσε τις ομάδες
ξεκλειδώνοντας την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους.
Τα βραβεία παρέλαβαν από το τμήμα HR, η κα Κατερίνα
Μαντζώρου, HR Director, και από το τμήμα Εσωτερικής Επικοινωνίας, η κα Χριστίνα Γκλιάτη, Internal Communication
Executive. Ν.ΤΣ.

30 | Η ΑΠΟΨΗ

↪

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19/20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

δεσμΗ 8 μεταρρυθμΙστΙκων προτασεων γΙα ενα νεο
τοπΙο στΗ φορολογΙκΗ πολΙτΙκΗ καΙ στΗ
φορολογΙκΗ δΙοΙκΗσΗ

Υπάρχει κι άλλος δρόμος…
ελεγκτές θα κάνουν καλύτερα
και πιο ήρεμα τη δουλειά τους
και χρήματα θα εισπράξει το
κράτος πιο γρήγορα, από το να
παραγραφούν ή να χαθούν...).
• Διεύρυνση δυνατοτήτων της
φορολογικής διοίκησης για την
επίλυση των φορολογικών διαφορών στη βάση συμβιβασμού
και εισπραξιμότητας φόρων.

Άρθρο του
μπάμπη καούκη(*)
προϋπολογισμός
του 2020 προβλέπει σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης από το
1,5% που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 στο 2,8%.
Προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας
και σημαντική αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης που αντανακλά
στην αύξηση
των
διαθέσιμων εισοδημάτων όλων
των πολιτών, μέσω της μείωσης
των συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος και της αναθέρμανσης της οικονομικής
δραστηριότητας. Επιτυγχάνει,
τέλος, το συμφωνηθέν κατά
πρόγραμμα πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5%
Επίσης ο προϋπολογισμός
του 2020 λαμβάνει ταυτόχρονα μέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και του εξορθολογισμού των δαπανών και των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης. Ακόμα
προβλέπει την αναδιάρθρωση
του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, με την ενίσχυση
του συγχρηματοδοτούμενου
σκέλους του και την αποκάλυψη
της πραγματικής του έκτασης,
με τον τερματισμό της πλασματικής εικόνας που χαρακτήριζε
την παρουσίαση της εκτέλεσής
του τα τελευταία χρόνια.
«Με τις δράσεις αυτές ο προϋπολογισμός του 2020 όχι μόνο
καλύπτει το δημοσιονομικό κενό που κληρονόμησε η νέα κυβέρνηση για το τρέχον και το επόμενο έτος, αλλά δημιουργεί

Ο

Ελκυστικό και
αξιόπιστο οικονομικό
περιβάλλον

ταυτόχρονα τον δημοσιονομικό χώρο για τη σημαντική μείωση των
φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων
και την πυροδότηση ενός ενάρετου
κύκλου οικονομικής προόδου για
τα επόμενα χρόνια», αναφέρουν
οι δύο υπουργοί Οικονομικών.
Δεδομένου ότι η μείωση
των φορολογικών συντελεστών, καθώς και του συνολικού
φορολογικού συντελεστή (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών ασφάλισης), αποτελεί
μονόδρομο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την
προσέλκυση των επενδύσεων
απαιτείται στη συνέχεια η δημιουργία ενός σταθερού και απλού φορολογικού συστήματος, χωρίς διακυμάνσεις, ώστε
ο επενδυτής να σχεδιάζει μακροχρόνια. Προς αυτή την κα-

τεύθυνση απαιτούνται μία δέσμη μεταρρυθμίσεων στη φορολογική πολιτική και στην φορολογική διοίκηση. Συγκεκριμένα:
• Πλήρης ψηφιοποίηση φορολογικών υπηρεσιών - Ηλεκτρονικά Βιβλία.
• Κωδικοποίηση και απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, σαφείς φορολογικές διαδικασίες (εγχειρίδια διαδικασιών) και αντικειμενικοί φορολογικοί έλεγχοι μέσω Risk
Analysis.
• Οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι στην ΑΑΔΕ να υπηρετούν
πρώτα σε όλα τα τμήματα και
μετά να γίνονται ελεγκτές.
• Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής
που θα οδηγήσει στη διεύρυνση φορολογικής βάσης.
• Ηλεκτρονική διασύνδεση

Η μεΙωσΗ των φορολογΙκων

συντελεστων, καθωσ καΙ του
συνολΙκου φορολογΙκου συντελεστΗ
(συμπερΙλαμβανομενων των
εΙσφορων ασφαλΙσΗσ), αποτελεΙ
μονοδρομο γΙα τΗν επανεκκΙνΗσΗ
τΗσ οΙκονομΙασ καΙ τΗν προσελκυσΗ
των επενδυσεων

επιχειρήσεων για πρακτικά άμεση απόδοση ΦΠΑ.
• Ενίσχυση των φορολογικών
υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, συνεχής εκπαίδευση των
στελεχών της φορολογικής διοίκησης (μέσα από τη φορολογική Ακαδημία), παροχή σύγχρονων μέσων ελέγχου και ειδικό
συστήματος απολαβών. Επισημαίνεται ότι το ΣΔΟΕ, αλλά και
τα ελεγκτικά κέντρα των
Δ.Ο.Υ. είναι υπο-στελεχωμένα,
χωρίς σύγχρονα εργαλεία και υπο-αμειβόμενα σε σύγκριση με
τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
• Επιτάχυνση επίλυσης φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια (καλό θα ήταν να βγει
περαίωση για τις χρήσεις πριν
από το 2013, αλλά και για
2014, 2015, γιατί και τα δικαστήρια θα ξαλαφρώσουν και οι

Για την προσέλκυση και παγίωση των επενδύσεων δεν απαιτείται μόνον ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αλλά και ένα συνολικά αξιόπιστο οικονομικό περιβάλλον. Για τον λόγο
αυτό, επιπλέον απαιτείται:
• Στρατηγικός σχεδιασμός τουλάχιστον 5ετίας για τη δημιουργία και την υλοποίηση ενός
προγράμματος μεταρρυθμίσεων
και ψηφιοποίησης του κράτους.
• Μείωση πρωτογενών πλεονασμάτων.
• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών.
• Προσανατολισμός στην Έρευνα & Καινοτομία
• Αξιοποίηση διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης (ανακοπή braindrain).
• Σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και εξασφάλιση πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.
Από ό,τι δείχνει η νέα Κυβέρνηση υπάρχει σχεδιασμός
και διάθεση. Ελπίζουμε να πάνε
όλα καλά και για την Κυβέρνηση, αλλά πάνω από όλα για την
Ελλάδα και τους Έλληνες.
(*) ο κ. Μπάμπης Καούκης
είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εφοριακών και γενικός γραμματέας της ΔΑΚΕ Εφοριακών Αττικής & Κυκλάδων
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• Πώς φτάσαμε στο πενθήμερο στοπ του πολεμικής εμπλοκής στη
Βόρεια Συρία – «Σημειολογική διαφορά» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ την άρνηση της
Τουρκίας να αναφέρεται λεκτικά σε «ανάπαυλα» και όχι «κατάπαυση του πυρός»
Και τελικά έχουμε εκεχειρία πέντε ημερών στη Συρία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Τουρκίας. Ωστόσο
υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω από το «ναι» που
είπαν Μάικς Πενς και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά
τη συνάντησή τους στην Άγκυρα.
Επιμέλεια: Μιχάλης Κάσσης

Η

πτήση ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου προς το Τελ
Αβίβ ήταν άκρως ενημερωτική για τους
δημοσιογράφους που τον συνόδευαν και οι οποίοι έμαθαν στον αέρα
ενδιαφέρουσες ψηφίδες των διαπραγματεύσεων που είχαν προηγηθεί μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας, προκειμένου να σιγήσουν τα
όπλα στη βόρεια Συρία και να επέλθει αποκλιμάκωση. Το κείμενο του
αμερικανο-τουρκικού διπλωματικού deal διαπραγματεύτηκαν εκ μέρους των ΗΠΑ ο σύμβουλος Εθνικής
Ασφαλείας,
Ρόμπερτ
Ο’Μπράιαν, και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τζέιμς Τζέφρι, την προηγούμενη της άφιξης
του αντιπροέδρου Μάικ Πενς στην
Άγκυρα, και ετοίμασαν ένα σχέδιο.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι ο αντιπρόεδρος
Πενς μελέτησε το πρωί της Πέμπτης τα σχέδια, πριν από τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο
Ερντογάν και στη συνομιλία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.
Μετά τις διάφορες αλλαγές που έγιναν στο κείμενο, έλαβε την τελική του μορφή την ίδια ημέρα.
Ο ανώτερος αξιωματούχος χαρακτήρισε ως αποφασιστική στιγμή των συνομιλιών, όταν σε κάποιο σημείο ο Ταγίπ Ερντογάν
ρώτησε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να μετακινηθεί το YPG
(σ.σ. η κουρδική πολιτοφυλακή
«Μονάδες Προστασίας του Λαού»). Αυτό έδωσε στην αμερικανική αντιπροσωπεία την ένδειξη ότι
οι Τούρκοι ήταν ανοιχτοί σε μία
συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Αναφορικά με διαβεβαιώσεις
που έδωσε το YPG, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά ήταν σε επαφή με την
κουρδική πλευρά καθ’ όλη τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων
και συζήτησαν ζητήματα, όπως

Έτσι έδωσαν τα χέρια
Άγκυρα και Ουάσιγκτον
για εκεχειρία στη Συρία
Καλή η εκεχειρία, αλλά οι
απειλές - απειλές

πού θα μετακινηθούν. Επίσης τους
ζητήθηκε να σταματήσει το βαρύ
πυροβολικό τους να βάλλει εναντίον τουρκικών θέσεων.

Η «σημειολογική»
διαφορά
Σύμφωνα, πάντα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, το γεγονός ότι οι
Τούρκοι δεν αναφέρονται σε κατάπαυση του πυρός χαρακτηρίζεται
ως «σημειολογική» διαφορά: «Ανάπαυλα σημαίνει κατάπαυση του πυρός. Αυτή είναι η συμφωνία. Το λεκτικό λέει αυτό που έχει καταγραφεί

και γνωρίζουμε αυτό που λέει».
Δίνοντας ακόμη ένα στιγμιότυπο των συνομιλιών, ο αξιωματούχος είπε πως κάποια στιγμή οι
Τούρκοι αναφέρθηκαν σε απώλειες στη μάχη.
«Ο Πενς τους είπε να σταματήσουν, γιατί στην αμερικανική πλευρά
του τραπεζιού υπάρχουν βετεράνοι
πολέμου. Τότε ο αντιπρόεδρος κοίταξε
τον Ερντογάν και του ζήτησε να μεταφέρει τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ένας Τούρκος
στρατηγός που ήταν παρών εμφανίστηκε συγκινημένος».

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι
στις συνομιλίες ο Ταγίπ Ερντογάν
δεν ήγειρε το θέμα της επιστολής
που του έστειλε ο πρόεδρος Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου. Από το αεροπλάνο, στο ταξίδι της επιστροφής, ο αντιπρόεδρος Πενς επικοινώνησε με τους επικεφαλής των
αρμοδίων επιτροπών του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων και
των Δημοκρατικών.



ΑΠΕΙΛΕΣ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚ
Η ΣΥΡΙΑ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ,
ΑΝ ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ Η
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ

Λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της
Τουρκίας με τις ΗΠΑ να διακόψει
η Άγκυρα τις πολεμικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία και να επιτρέψει την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων, ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν προχώρησε σε καινούργιες απειλές. Ειδικότερα ο
Τούρκος πρόεδρος κούνησε το δάχτυλο ότι η χώρα του θα συνεχίσει
την επίθεσή της στη βορειοανατολική Συρία με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ό,τι προηγουμένως, αν δεν
εφαρμοσθεί πλήρως η συμφωνία
της με τις ΗΠΑ.
«Αν οι υποσχέσεις γίνουν σεβαστές μέχρι το βράδυ της Τρίτης, το ζήτημα της ζώνης ασφαλείας θα έχει λυθεί. Αν δεν γίνουν, η επιχείρηση “Πηγή Ειρήνης” θα επαναληφθεί μόλις
εκπνεύσει η προθεσμία των 120 ωρών», δήλωσε ο Ερντογάν.
Ο Ερντογάν είπε ακόμη στους
δημοσιογράφους πως δεν αποτελεί
πρόβλημα για την Τουρκία το ενδεχόμενο να εισέλθουν υποστηριζόμενες από τη Ρωσία συριακές κυβερνητικές δυνάμεις στις περιοχές
από τις οποίες αποχωρεί η πολιτοφυλακή YPG των Κούρδων της Συρίας, προσθέτοντας πως η Άγκυρα
δεν έχει πρόθεση να παραμείνει
στις περιοχές που βρίσκονται υπό
τον έλεγχό της στη βόρεια Συρία.
Ο Tούρκος πρόεδρος είπε ακόμη πως είχε ενημερώσει τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ
για την επίθεση σε τηλεφωνική επικοινωνία τους στις 6 Οκτωβρίου,
τρεις ημέρες πριν από την έναρξη
της επιχείρησης. Ο ίδιος πρόσθεσε
πως «αυτό που είναι απαραίτητο θα
γίνει στον κατάλληλο χρόνο», αναφερόμενος σε μια επιστολή του Τραμπ στην οποία καλούσε τον Ερντογάν να μην είναι «ανόητος».

32 | Η ΑΠΟΨΗ
ΕΣ
ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης
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Από δεσμοφύλακας δεσμώτης για χάρη του (παράνομου) έρωτα
έρως χρόνια δεν κοιτά, αλλά μάλλον δεν δίνει σημασία ούτε στα… επαγγέλματα. Το διαπίστωσε με
τον λάθος τρόπο μία 39χρονη δεσμοφύλακας στη
Βρετανία που δεν αντιστάθηκε στα… θέλγητρα ενός καταδικασμένου σε ισόβια δεσμά δολοφόνου, όταν της ανατέθηκε η φύλαξή του στο σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Ντάρχαμ. Η Ρέιτσελ Γουέλμπερν και ο Ντάνιελ
Κρόμπτον –που εκτίει ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία
ενός 87χρονου βετεράνου πολέμου για να του πάρει χρήματα και
να αγοράσει κοκαΐνη– χαρακτήρισαν τη μεταξύ τους έλξη ως κεραυνοβόλα, περιγράφοντας ότι επί 18 μήνες απολάμβαναν το σεξ
ακόμα και μέσα στις ντουλάπες με τα καθαριστικά, στην πτέρυγα
όπου κρατείτο ο ισοβίτης. Ήταν δε τέτοια η… καψούρα της Γουέλ-
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μπερν, που αν και παντρεμένη με δεσμοφύλακα και μητέρα δύο παιδιών φέρεται να έλεγε στον Κρόμπτον ότι ήταν αποφασισμένη να εγκαταλείψει τον σύζυγό της προκειμένου να ζήσουν τον έρωτά τους.Την ανάρμοστη σχέση τους αποκάλυψε στις Αρχές ο ίδιος ο Κρόμπτον, όταν
το καλοκαίρι του 2018
ο έρωτάς τους άρχισε
να ξεθυμαίνει. Αποτέλεσμα; Η Γουέλμπερν από δεσμοφύλακας έγινε δεσμώτης,
καθώς καταδικάστηκε σε έναν
χρόνο κράτηση. Και χωρισμένη
και φυλακισμένη…

102 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ

Η κατάσκοπος που τρέλανε εραστές,
εμπόλεμους και… ιστορικούς
ην περασμένη Τρίτη (15/10) συμπληρώθηκαν 102 χρόνια από την ημέρα που η διασημότερη κατάσκοπος του κόσμου, η Μάτα Χάρι, σε ηλικία 40 ετών στηνόταν στο εκτελεστικό απόσπασμα στο Βενσέν της Γαλλίας. Ο αστικός μύθος λέει ότι αρνήθηκε να της δέσουν τα μάτια και μάλιστα
πριν πέσει νεκρή φέρεται να χαιρέτησε με βαθιά υπόκλιση τους στρατιώτες.
Αυτό που ακόμη παλινδρομεί μεταξύ αλήθειας και μύθου είναι αν η Μάτα
Χάρι, κατά κόσμον Μαργαρίτα-Γερτρούδη Ζελ, ήταν στην πραγματικότητα διπλή κατάσκοπος που ευθύνεται για τον θάνατο 50.000 Γάλλων στρατιωτών ή
αν έπεσε θύμα σκευωρίας που καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών με
χαλκευμένα στοιχεία.
Όποια εκδοχή κι αν πάρει κάποιος, το σίγουρο είναι ότι το ερωτικό ταπεραμέντο της
Μάτα Χάρι ήταν το κομβικό στοιχείο γύρω από το οποίο «χτίστηκε» ο θρύλος της. Ήταν
ακόμη σχολιαρόπαιδο όταν η Μαργαρίτα-Γερτρούδη αποβλήθηκε από το σχολείο της
επειδή συνελήφθη να ερωτοτροπεί με τον διευθυντή, ενώ μόλις στα 18 της παντρεύτηκε έναν Σκωτσέζο αξιωματικό του Ναυτικού. Με τον τελευταίο
απέκτησε δύο παιδιά, αλλά το κοντέρ του έγγαμου
βίου σταμάτησε στη 12ετία, καθώς ο μάλλον ελευθέριος και όχι ελεύθερος χαρακτήρας της νεαρή
Ολλανδέζας (σ.σ. η Μάτα Χάρι γεννήθηκε στη
χώρα της τουλίπας στις 7 Αυγούστου του 1876)
δεν άντεχε τα οικογενειακά δεσμά. Έτσι, σε ηλικία
30 ετών η Μαργαρίτα-Γερτρούδη αναζήτησε την
τύχη της στο Παρίσι, όπου εργάστηκε ως χορεύτρια σε καμπαρέ της εποχής. Εκεί… παντρεύεται
το ψευδώνυμο «Μάτα Χάρι» (σ.σ. σημαίνει «μάτι
μιας νέας αυγής» σε μία διάλεκτο της Ινδονησίας),
με το οποίο απέκτησε μεγάλη φήμη και έμελλε να
μείνει στην ιστορία.
Τα χρόνια της δόξας τής Μάτα Χάρι είναι ακριβώς εκείνα που προηγήθηκαν του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανιζόμενη –και εκπορνευόμενη λένε οι ιστορικές αναφορές– όχι μόνο στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Έτσι, όταν οι σειρήνες
του πολέμου ήχησαν το καλοκαίρι του 1914, το διεθνές δίκτυο εραστών που είχε
στα… πόδια της η Μάτα Χάρι θεωρήθηκε από τις αντιμαχόμενες δυνάμεις ένα εξαιρετικά χρήσιμο όπλο κατασκοπίας του αντιπάλου. Είναι αδιευκρίνιστο αν τη Μάτα Χάρι τη στρατολόγησαν πρώτα οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι.
Η πιο πολυφορεμένη εκδοχή λέει ότι οι Γάλλοι προσέφεραν στη Μάτα Χάρι το
ποσό του ενός εκατομμυρίου φράγκων, προκειμένου μέσω των γνωριμιών της να κατασκοπεύει τους Γερμανούς. Η Μάτα δέχτηκε την προσφορά, ταξίδεψε ανά τας Ευρώπας εκτελώντας κατασκοπευτικές αποστολές, ώσπου σε μία από αυτές στην Ισπανία
το σχέδιο προέβλεπε την αποπλάνηση ενός Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου που είχε στην κατοχή του απόρρητα σχέδια. Όμως αυτός ο άντρας θα ήταν μοιραίος για τη
Μάτα Χάρι. Κι αυτό γιατί ο Γερμανός στρατιωτικός τηλεγράφησε στους συμπατριώτες
του, περιγράφοντας λεπτομέρειες για τη δράση μίας γυναίκας πράκτορα με το κωδικό
όνομα «Η21» και υπονοώντας ότι αυτή αποσκίρτησε υπέρ της Γερμανίας.
Αν και αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ, με την επιστροφή της στο Παρίσι η Μάτα Χάρι συνελήφθη από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, δικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες και στις 15 Οκτωβρίου του 1917 εκτελέστηκε ως διπλή πράκτορας.
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«Λευκά κολάρα» και
Θέμιδα γέννησαν…
Γορίλα στη Σλοβακία
• Οι αρχές ερευνούν οικονομικό-δικαστικό και πολιτικό
σκάνδαλο με την εμπλοκή ενός μεγαλοεπιχειρηματία που
κρατείται ήδη και ενός εισαγγελέα
ν πιστέψουμε τον προ ενός αιώνα
αφορισμό της Βρετανίδας σουφραζέτας, Έμελιν Πάνκχερστ, ότι
«μεταξύ της Δικαιοσύνης και της απονομής δικαιοσύνης υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που τις χωρίζει», φαίνεται ότι
στην περίπτωση ενός δικαστικού-οικονομικού σκανδάλου στο οποίο στροβιλίζεται τις τελευταίες ημέρες η Σλοβακία,
μεταξύ της εκεί Θέμιδας και της απονομής της μεσολαβούσε ένας κατηγορούμενος του «λευκού κολάρου». Το όνομα αυτού Marian Kocner, ο οποίος στο παλμαρέ των… ευαγών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του φέρεται να είχε και τον
εκφοβισμό του πρώην γενικού εισαγγελέα της Σλοβακίας, Dobroslav Trnka.
Το τσουνάμι των αποκαλύψεων ξεκίνησε
όταν την περασμένη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου η
εφημερίδα «Dennik N» έφερε στο φως της δημοσιότητας μία ηχογράφηση του 2014, που
φέρεται να προέρχεται από το κινητό τηλέφωνο του Kocner (σ.σ. το έχει κατάσχει η αστυνομία), όπου σε συνομιλία διάρκειας 70 λεπτών ο επιχειρηματίας ακούγεται να συμπεριφέρεται στον εισαγγελέα Trnka σαν να ήταν
υπάλληλός του, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο
να εξαπολύει απειλές κατά της ζωής του δικαστικού λειτουργού.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ της
ελληνικής υπηρεσίας του ειδησεογραφικού
δικτύου EURACTIV.com, ο λόγος που πυρο-

Α

δότησε τις απειλές θανάτου του Kocner κατά
του Trnka είναι ότι μετά την ολοκλήρωση της
θητείας του τελευταίου ως γενικού εισαγγελέα
το 2011, ο Trnka προσπάθησε να εκβιάσει
με μία υποκλαπείσα ηχογράφηση τον
Jaroslav Hascak, διευθύνοντα σύμβουλο της
ολιγαρχικής ομάδας Penta. Η Penta είναι μία
από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων στη Σλοβακία, πoυ όμως φέρεται να είναι
πρωταγωνίστρια ενός σκανδάλου που ξέσπασε στη χώρα τη δεκαετία του 2000, έχει μείνει
γνωστό με το κωδικό όνομα «Gorilla» και αφορά τη διαφθορά υψηλόβαθμων και μη κρατικών αξιωματούχων της Σλοβακίας με μίζες
για συμβάσεις προμηθειών και ιδιωτικοποιήσεων.
Στην ηχογράφηση που δημοσιοποίησε την
περασμένη Δευτέρα η εφημερίδα «Dennik N»,
ο Kocner λέει ότι ο Hascak τον έχει ήδη πληρώσει για την πρωτότυπη ηχογράφηση
«Gorilla», ενώ από την πλευρά του ο CEO της
Penta αρνείται ότι εξαγόρασε την επίμαχη ηχογράφηση επιμένοντας ότι πρόκειται για
χαλκευμένο στοιχείο.
Με την έρευνα για το τι πραγματικά έχει
συμβεί να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η υπόθεση ακουμπά με έναν τρόπο και την πολιτική
σκηνή της Σλοβακίας, δεδομένου ότι και ο επιχειρηματίας Kocner και ο εισαγγελέας
Trnka είναι γνωστοί ιστορικοί σύμμαχοι του
συγκυβερνώντος κόμματος, Smer-SD. Αυτός
είναι και ο λόγος που διά στόματος του πρώην

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19/20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 33

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: News-exit στο… Brexit!
ταν πάντοτε ένα ζητούμενο για τα ΜΜΕ παγκοσμίως τού πώς θα πιάσουν τον παλμό των τηλεθεατών-αναγνωστών και πώς θα ικανοποιήσουν τις ενημερωτικές ανάγκες τους. Αυτό προφανώς
σκέφτηκε και η ηγετική ομάδα του βρετανικού τηλεοπτικού ομίλου Sky News και αφουγκραζόμενη την αγανάκτηση των τηλεθεατών αναφορικά με την έξοδο
της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση είπαν να
κάνουν… έξωση της σχετικής ειδησεογραφίας από το
κανάλι.
Με αυτό το σκεπτικό εγκαινίασαν την περασμένη Τετάρτη
ένα νέο κανάλι, τηλεοπτικό και διαδικτυακό (μέσω
YouTube), το οποίο θα μεταδίδει καθημερινό 5ωρο πρό-
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γραμμα χωρίς όμως να καλύπτει καθόλου θέματα που σχετίζονται με το Βrexit. Η απόφαση μόνο παράλογη δεν είναι,
αν αναλογιστεί κανείς ότι το καλοκαίρι «έτρεξε» ένα γκάλοπ
στη Βρετανία, από τα αποτελέσματα του οποίου προέκυψε ότι το ένα τρίτο των Βρετανών αποφεύγουν εντελώς τις ειδήσεις. Μάλιστα, σε ποσοστό που ξεπερνά το 70% οι ερωτηθέντες κατηγόρησαν για την ειδησεογραφική αποχή τους το
Brexit, επισημαίνοντας ότι «έχουν αγανακτήσει από την πολιτική συζήτηση γύρω από αυτό».
«Το Sky News Brexit-free είναι μια τολμηρή προσέγγιση, όμως
το να ακούμε την κοινή γνώμη (…) είναι κάτι που γνωρίζουμε ότι
οι θεατές μας θεωρούν σημαντικό», επεσήμανε ο επικεφαλής
του Sky News, Τζον Ράιλι.

«ΑΠΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΤΕΩΣ
CEO ΤΗΣ THOMAS COOK

Η χρεοκοπημένη
«συγγνώμη» του 1,3
εκατ. δολαρίων
πορεί να δηλώνει κατανόηση για την οργή που δείχνει η κοινή γνώμη προς το πρόσωπό του και κυρίως με τις μυθικές αποδοχές του, αλλά υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα του, λέγοντας ότι εργάστηκε ακούραστα για να προσπαθήσει να σώσει την εταιρεία. Τάδε έφη ο
τέως διευθύνων σύμβουλος του χρεοκοπημένου ταξιδιωτικού ομίλου Thomas Cook, Πέτερ Φανκχάουζερ, εμφανιζόμενος προ ολίγων ημερών ενώπιον επιτροπής του βρετανικού κοινοβουλίου.
Ο Φανκχάουζερ ζήτησε για άλλη μία φορά συγγνώμη από
τους πελάτες, το προσωπικό και τους προμηθευτές της Thomas
Cook, και δήλωσε ότι η ευθύνη για την
κατάρρευση η
παλαιότερη
στον κόσμο εταιρεία ταξιδίων μοιράζεται μεταξύ πολλών πλευρών
που προσπάθησαν –αλλά
δεν τα κατάφεραν– να καταλήξουν σε μια συμφωνία διάσωσης.
Ερωτηθείς για τον μισθό του, που ανήλθε στο 1,02 εκατ. στερλίνες (σ.σ. σχεδόν 1,3 εκατ. δολάρια) συμπεριλαμβανομένων
συνταξιοδοτικών και άλλων παροχών, ο Φανκχάουζερ δήλωσε
ότι δεν τον όρισε ο ίδιος, ούτε αποφάσισε για τα μπόνους.
«Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να υπερασπιστώ τον βασικό μου μισθό, διότι σε σχέση με τον βασικό μισθό ενός απλού εργαζομένου, είναι ένα τεράστιο ποσό… κατανοώ πλήρως το κοινό αίσθημα», δήλωσε
στην επιτροπή. «Ωστόσο, αυτό που μπορώ να απαντήσω σε αυτό είναι
ότι εργάστηκα ακούραστα για την επιτυχία αυτής της εταιρείας και λυπάμαι βαθύτατα που δεν κατάφερα να πετύχω τη συμφωνία».
Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειές του να μεταμορφωθεί η εταιρεία μετά τον διορισμό του το 2014 περιορίστηκαν από τα χρέη
της. Δήλωσε ότι το μπόνους των 750.000 λιρών που έλαβε το
2017 θα μπορούσε θεωρητικά να επιστραφεί, αλλά το 30% του
ποσού καταβλήθηκε σε μετοχές που τώρα δεν έχουν καμία αξία.
«Η δέσμευσή μου στην εταιρεία ήταν ξεκάθαρη: ποτέ δεν πούλησα
ούτε μία μετοχή, διότι πίστευα σε αυτή την εταιρεία», δήλωσε ο Φανκχάουζερ.

Μ

πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο διακηρύσσεται ότι το
Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα δεν έχει καμία σχέση
με το σκάνδαλο «Gorilla.
Για την ιστορία, πάντως, να πούμε ότι ενώ ο εμπλεκόμενος επιχειρηματίας Marian Kocner κρατείται λόγω κατηγοριών για οικονομικές απάτες μεγάλης κλίμακας, αλλά και για το συμβόλαιο θανάτου του δημοσιο-

γράφου Jan Kuciak (σ.σ. δολοφονήθηκε το 2018, ενώ
διερευνούσε δημοσιογραφικά υπόθεση φορολογικής
απάτης πολλών επιχειρηματιών που φέρονταν να είχαν
ισχυρές διασυνδέσεις με υψηλά ιστάμενους Σλοβάκους
πολιτικούς), ο εισαγγελέας Dobroslav Trnka εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Σλοβακίας.

Ο Οικονομόπουλος
«ρίχνει πόρτα»
στον… Οικονομόπουλο!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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«Δεν ακούω ποτέ τραγούδια μου στο ραδιόφωνο. Αν
ακούσω, αλλάζω σταθμό. Είμαι πιο δύσκολος από όσους με κρίνουν άσχημα. Με κρίνω πιο άσχημα από εκείνους. Δεν θα πω αν είμαι λιγότερο ή περισσότερο
ψώνιο, κρίνετέ το εσείς. Είμαι εγώ, και ό,τι λέω το εννοώ και αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγομένων και
των πράξεών μου», αποκάλυψε σε συνέντευξη στην
εκπομπή «Happy Day» ο Νίκος Οικονομόπουλος.
Λένε ότι η ειλικρίνεια «τσακίζει κόκαλα», όμως με
τη συγκεκριμένη δήλωση μάλλον ο γνωστός τραγουδιστής δεν είναι ειλικρινής αλλά μάλλον υπερβολικά σεμνός! Γι’ αυτό άλλωστε τον έχει αγαπήσει
το κοινό πέρα από την υπέροχη φωνή του!

• Κάθε εμπόδιο
για καλό φαίνεται ότι
ισχύει στην περίπτωση της
πανέμορφης Σάρα Τσέχου

Αποχώρησε
από το
«GNTM 2»,
δεν το «έβαλε
κάτω» και
κέρδισε
μέχρι και τίτλο
στα καλλιστεία!

Τ

ελικά έχουν δίκιο όσοι λένε, ότι «όταν κάποιος κάνει σχέδια, η
ζωή γελάει!». Αυτό φαίνεται ότι ισχύει και στην περίπτωση της
Σάρα Τσέχου, της πρώην διαγωνιζόμενης του ριάλιτι μόδας
«GNTM 2», η οποία εδώ και λίγες ημέρες είναι η κάτοχος του
τίτλου της «Ελληνίδας 2019» στα Καλλιστεία 2019, που διοργανώθηκαν στο ανακαινισμένο «στο Alhambra Art Theater», στο κέντρο
της Αθήνας.
Η λαμπερή εστεμμένη, πλέον, είχε φύγει από το παραπάνω ριάλιτι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στην πρώτη πασαρέλα, όπου παραπάτησε, έπεσε και της βγήκε το γόνατο, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να
εξασφαλίσει την περαιτέρω συμμετοχή της σε αυτό.
Κάθε εμπόδιο για καλό, όμως, αφού η Σάρα μπορεί να είχε μία ατυχία
και να μην μπόρεσε να συνεχίσει, ωστόσο δεν σταμάτησε να κυνηγά το όνειρό της και έτσι δήλωσε συμμετοχή στα καλλιστεία 2019 και δικαιώθηκε!
Συγχαρητήρια!

Όταν η Άνιστον
«εκθρόνισε»
από το Instagram
τον πρίγκιπα
Χάρι και
τη Μέγκαν Μαρκλ
Το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες έσπασε με την πρώτη
της ανάρτηση στο Instagram η, δική μας, Τζένιφερ
Άνιστον!
Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, η γνωστή
«Ρέιτσελ» από τη λατρεμένη σειρά «Φιλαράκια»,
κέρδισε μέσα σε πέντε ώρες και 16 λεπτά ένα εκατομμύριο ακολούθους(!) στον λογαριασμό της, τον
οποίο αποφάσισε να ανοίξει έπειτα από πολλά χρόνια αποχής από τα social media και αφού την πίεσε
η κολλητή της φίλη, Κόρτνεϊ Κοξ.
«Ορκίζομαι ότι δεν ήθελα να το “σπάσω”! Σας ευχαριστώ για το θερμό και εντυπωσιακό καλωσόρισμα», έγραψε στη δεύτερη ανάρτησή της η σταρ, που
«εκθρόνισε» τους προκατόχους του ρεκόρ που ήταν
ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

www.iapopsi.gr ● ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19/20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ● Η ΑΠΟΨΗ

35

• Η creative director του «GNTM» έχει τον τρόπο της και «σε όποιον αρέσει»!

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί
έγινε τηλεοπτικό
πρόσωπο… από σπόντα!

Ε

ίμαι αυτή που βλέπεις, δεν σου κρύβομαι.
Σου αρέσω δεν σου αρέσω, αυτή είμαι!» είναι κάποια από τα όσα εκμυστηρεύτηκε
στο περιοδικό «Downtown» η γνωστή
διευθύντρια δημιουργικού τμήματος του
ριάλιτι μόδας «Greece’s Next Top Model», η Ζενεβιέβ
Μαζαρί, με την ιδιαίτερη προσωπικότητα και τον αυθεντικό τσαμπουκά!
Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφέρει και το πώς συνέβη και πέρασε μπροστά από τις κάμερες ενώ αρχικά ήταν πίσω από αυτές.
«Δεν ήταν να είμαι μπροστά στις κάμερες, προέκυψε. Όταν
ξεκίνησαν τα γυρίσματα, απλώς κάποια στιγμή βγήκα μπροστά. Δεν είναι ότι μπορείς να με σταματήσεις κιόλας, γιατί αν
δω ότι πάει κάτι στραβά στο concept μου, δεν θα με κρατήσεις πίσω από τις κάμερες. Δεν με ενδιαφέρει πού είναι οι κάμερες!»
Αυτό θα πει να μην υπολογίζεις ασήμαντα πράγματα,
προκειμένου να είσαι σωστός σε αυτό που κάνεις! Και
κάποιες φορές η ζωή τα γυρίζει… τούμπα και σε πηγαίνει αλλού από τον αρχικό σου προορισμό..!

«

«Τρολάρει» τη Μιλλούση
ο Πετρούνιας λίγο
πριν φέρει στον κόσμο
την κόρη τους!
Τον χρόνο αντίστροφα μετρούν η Βασιλική Μιλλούση
και ο Λευτέρης Πετρούνιας λίγο καιρό πριν κρατήσουν
στην αγκαλιά το πρώτο τους παιδί, μια κόρη, που αν μοιάσει στους γονείς της, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει
και η ίδια μια επιτυχημένη αθλήτρια.
Ο μέλλων πατέρας δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του
και θέλοντας να δώσει μια πιο χιουμοριστική διάθεση
σε όλη αυτήν την περίοδο της αναμονής, δημοσίευσε
στο Instagram μια φωτογραφία, όπου απεικονίζεται η
γυναίκα της ζωής του με φουσκωμένη κοιλίτσα και ο
χρυσός ολυμπιονίκης γράφει: «Θέλει και αθλητικά ρούχα
πανάθεμά την». Σταθερή αξία το χιούμορ..!

Η πρώτη λαμπερή εμφάνιση
της Φαίης Ξυλά μετά την
ανακοίνωση του διαζυγίου
Ήταν πριν από λίγους μήνες, όταν η εντυπωσιακή Φαίη Ξυλά ξάφνιασε τους πάντες όταν
έκανε γνωστό ότι η ίδια και ο (πρώην) σύζυγός της, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος,
αποφάσισαν να βάλουν τέλος στον γάμο τους.
«Με τον Κωνσταντίνο είναι πάντα καλά όταν
δουλεύουμε μαζί .Υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και στήριξη. Ταιριάζουμε πολύ σαν ηθοποιοί.
Παρά το γεγονός ότι επιλέξαμε να μην είμαστε μαζί ως ζευγάρι, μας συνδέει πάντα η αγάπη για το
παιδί μας και τα δεκαπέντε χρόνια που περάσαμε
μαζί», τονίζει σήμερα η γνωστή ηθοποιός, που
έλαμψε επί σκηνής στην πρεμιέρα της παράστασης «Ψύλλοι στα αυτιά», στην πρώτη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου
της.
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ΟΠΟΙΟΣ… ΑΓΑΠΑΕΙ, ΤΣΑΚΩΝΕΤΑΙ ΕΝΙΟΤΕ (ΚΑΙ) ON AIR! Είναι χωρίς αμφιβολία ένα πολύ
αγαπημένο ζευγάρι, αλλά πέρα από αυτό η Αντελίνα και ο Χάρης Βαρθακούρης είναι και δυο διαφορετικοί
χαρακτήρες, οπότε έρχονται και εκείνες οι στιγμές που οι δυο τους καβγαδίζουν. Όπως άλλωστε συμβαίνει σε
κάθε φυσιολογικό ζευγάρι. Αυτή τη φορά, ο καβγάς έγινε on camera, στο πλαίσιο της εκπομπής «Globetrotters,
του Star, με αφορμή ένα περιστατικό άνευ σημασίας. Η αρχή έγινε όταν ο Χάρης είπε: «Δεν έχω σκοπό να κυκλοφορήσω γυμνός στο δωμάτιο», και η Αντελίνα απάντησε με μία (μάλλον) δόση ειρωνείας: «Τέτοια πράγματα
μπροστά μου δεν κάνει ποτέ». Ε, δεν ήθελε πολύ για να αρπαχτεί εκείνος και η λογομαχία κράτησε για αρκετά λεπτά. Χρειάζονται, όμως, και οι καβγάδες, που είναι –όπως λένε– το «αλατοπίπερο» σε μια σχέση..!

•

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Μετά την απο
κάλυψη του
Γιώργου Λιάγκα ότι ο Δημήτρης
Ουγγαρέζος τον έχει κάνει unfollow
στο Instagram και
τη δήλωση της Ελένης Τσολάκη ότι εκείνη την έχει κάνει
και block, ήταν θέμα χρόνου να απαντήσει και η ίδια η «πέτρα του σκανδάλου»: «Δεν έχω εγώ το πρόβλημα που κάνω και ξεκάνω unfollow. Επίσης, όταν δεν
χωνεύω κάποιον τον κάνω block!» Έχουν
και τα τηλεοπτικά πρόσωπα τους προβληματισμούς τους…
Στην κάμερα της εκπομπής «Ευ
τυχείτε» μίλησε η Σάσα Σταμάτη
κατά τη διάρκεια της βραδιάς της πρεμιέρας της παράστασης «Ωνάσης: Τα θέλω
όλα», στο Θέατρο Παλλάς:
«Μου λείπει μια
αγκαλιά τα βράδια που γυρίζω
και θέλω κάποιον
να μου ξεκουμπώσει το φόρεμα γιατί πολλές φορές ξυπνάω τη μάνα μου». Της ευχόμαστε να
αλλάξει αυτό και σύντομα μάλιστα!
Η Ειρήνη Καζαριάν έκανε δη
λώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή
σχετικά με τις αντιδράσεις που έφερε η

media
Γιώργος Λιάγκας

«Δεν θα ήθελα
να παρουσιάσω
το Big Brother»

Φ

έτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την πρώτη μετάδοση του ιδιαίτερα
επιτυχημένου ριάλιτι «Big
Brother», το οποίο είχε
προβληθεί παλαιότερα και στην Ελλάδα
γεμίζοντας τηλεοπτικά αρκετά από τα
βράδια μας.
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Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, εξασφάλισε τα δικαιώματα για να το εντάξει ξανά στο πρόγραμμά του.

συμμετοχή της
σε θεατρική
παράσταση, εμπνευσμένη από έργο του Ίψεν! «Με είδαν
σαν αδύναμο
κρίκο και ήθελαν να πέσουν
όλοι πάνω μου.
Επειδή είμαι νικήτρια του GNTM τους κακοφάνηκε που έκανα μια στροφή στην υποκριτική χωρίς
να το έχω σπουδάσει». Στο χέρι σας είναι να αποδείξετε, Ειρήνη μας, ότι είχαν άδικο…
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μέσα α
πό το Instagram γνωστοποίησε ότι προ ημερών είχε ένα τροχαίο ατύχημα, από το οποίο ευτυχώς γλίτωσε:
«Μετά και το χθεσινό τροχαίο, έχω δέκα
λόγους παραπάνω
να χαμογελώ. Ευτυχώς μόνο εκδορές ένθεν κακείθεν. Εκεί να πάει!»
Πολύτιμα μαθήματα ζωής μέσα
από δυσκολίες…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε πως δεν έχει
καμία πρόθεση να αναλάβει την παρουσίασή του, τονίζοντας στην εκπομπή του
πως «Πέρυσι ήταν να το κάνει ο Αnt1. Δεν
το πήρε τελικά, θα το έκανα εγώ που ήμουν
σε καθεστώς να μην κάνω τίποτα. Δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση. Καταρχήν, οι άνθρωποι το έκλεισαν προχθές το βράδυ στις
Κάννες. Χθες έπεσαν οι υπογραφές. Δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν θα το έκανα».
Και το… κερασάκι στην τούρτα;
«Δεν θα ήθελα να το παρουσιάσω εγώ. Ο
εγκλεισμός βγάζει ακραία συναισθήματα, τη
σεξουαλική μορφή, το ξεκατίνιασμα…» πρόσθεσε ο παρουσιαστής, βάζοντας οριστικά τέλος σε κάθε ενδεχόμενο να είναι αυτός ο… εκλεκτός που θα είναι μπροστά
από την κάμερα.

Στο πλευρό της Καινούριου θα είναι προσεχώς η Τζωρτζέλα Κόσιαβα
Την έχουμε γνωρίσει σε τηλεοπτικές εκπομπές δίπλα στο πλευρό άλλων παρουσιαστών αλλά και στο «τιμόνι» σε δική της εκπομπή, καθώς η Τζωρτζέλα Κόσιαβα είναι
μία δημοσιογράφος με πολυετή πείρα στον
χώρο της τηλεόρασης.
Τώρα, πρόκειται να ενταχθεί στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, στο Open,

το γνωστό «Ευτυχείτε», που σημειώνει αρκετά μεγάλη επιτυχία στην τηλεθέαση.
Συγκεκριμένα, από την ερχόμενη Δευτέρα θα συμμετέχει στη στήλη με τις τηλεφωνικές γραμμές τηλεθεατών, ενώ θα κάνει
και συνεντεύξεις με πρόσωπα της σόουμπιζ,
που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Καλή
αρχή!
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ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ… ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΜΕΝΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΗ ΝΟΣΤΙΜΙΑ
ΤΟΥ! Η κάμερα της εκπομπής «Ευτυχείτε» συνάντησε σε βραδινή έξοδο τον Στέλιο Μάινα και, μεταξύ άλλων, ρώτησε τον αγαπημένο ηθοποιό ποια είναι η γνώμη του για τις επανεκτελέσεις παλαιότερων τηλεοπτικών σειρών. «Δεν πιστεύω
στα remake. Έχω την αίσθηση ότι είναι σαν το ξαναζεσταμένο φαγητό!» υποστήριξε εκείνος χωρίς δεύτερη σκέψη, κάνοντάς μας να του υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν
κάποιες φορές που ακόμη και το ζέσταμα για πολλοστή φορά έχει τη… νοστιμιά
του!
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Μετά την παραίτηση του αρχισυντά
κτη της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, Γιώργου Πράτανου, σύμφωνα με το

Ο ηθοποιός π
γνωστός μέσα ου έγινε
απ
«Άγριες Μέλισ ό το σίριαλ
σ
στον Αρναού ες» μίλησε
τογλου για τα
παιδικά του χ
ρόνια

Δημήτρης Γκοτσόπουλος

«Σπούδαζα και ταυτόχρονα
έβοσκα γίδια και τυροκομούσα!»

Τ

ην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη
μεγάλη αναγνωρισιμότητα που κέρδισε μέσα
από τον ρόλο του Λάμπρου στις «Άγριες Μέλισσες» έδωσε στην εκπομπή του Γρηγόρη
Αρναούτογλου, ο γοητευτικός ηθοποιός,
Δημήτρης Γκοτσόπουλος.
Ανάμεσα σε αυτά που εκμυστηρεύτηκε στους τηλεθεατές, εμείς ξεχωρίσαμε τα παρακάτω:
«Οι παππούδες μου είχαν γίδια, και κάποια στιγμή αργότερα για βιοποριστικούς λόγους αποκτήσαμε κι εμείς, η δική
μου οικογένεια. Πήγαινα κανονικά, έβοσκα τα γίδια και τυροκομούσα. Πάντα, όμως, ένιωθα ότι κάτι δεν κάνω καλά με τη
ζωή μου. Ενώ σπούδαζα, πίστευα ότι δεν είναι αυτό που ήθελα
να κάνω. Τελικά κατάλαβα τι ήθελα όταν είδα τυχαία μια παράσταση στο Ρωμαϊκό Ωδείο στην Πάτρα. Έπεσα πάνω σε μια
παράσταση, τον “Θάνατο του Εμποράκου”, και από τότε κατάλαβα τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου».
Πάντα οι άνθρωποι που μετουσιώνουν τη δυσκολία
σε ευκαιρία να υπερβούν τον εαυτό τους και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους, θα αποτελούν έμπνευση και θα
χαίρουν της εκτίμησής μας!

Έρχεται το «Δικαστήριο Μόδας» στο Open
Κι ενώ περιμένουμε την τηλεοπτική επιστροφή
για τρίτη συνεχόμενη σεζόν του δημοφιλούς
ριάλιτι μόδας «My Style Rocks», να σου και ανακοινώνεται η πρεμιέρα κι άλλου! Σαν τα… μανιτάρια ένα πράγμα, που ξεφυτρώνουν το ένα
πίσω από το άλλο!
Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το «Δικαστήριο Μόδας»

με τη Μαρία Μπακοδήμου. Πρόκειται για πρόγραμμα ρωσικής προέλευσης και θα θυμίζει κάτι
από «Shopping Star» και «My Style Rocks» με
διαγωνιζόμενες που θα κρίνονται για τις στυλιστικές τους επιλογές σε ένα στούντιο που θα είναι σαν δικαστήριο(!). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
της Κλεοπάτρας Πατλάκη, η εκπομπή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Νοέμβριο.

«TV Έθνος» το πιο πιθανό
σενάριο είναι να αναλάβει
τα ηνία άλλο πρόσωπο από το δυναμικό του Αnt1,
το δεύτερο να κάνουν από
κοινού αρχισυνταξία η
Βένια Καραγιάννη, ο Νίκος Παρτσώλης και η Τίνα Καραφίνα,
ενώ το τρίτο είναι να γίνει μεταγραφή από
την αγορά.
Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση του

κοινού στις παλαιότερες αποφάσεις
του ΕΣΡ. Μετά την προ διετίας αλλαγή
της ιστοσελίδας της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής,
δεν συμπεριλήφθηκε
το αρχείο με το σύνολο
των αποφάσεών της,
καθιστώντας δυσχερές το έργο της ενημέρωσης των πολιτών αλλά και των ίδιων των μελών της Αρχής.
Μετά τη ματαίωση της προβολής της

τηλεοπτικής σειράς «Room Service
πλιζ!», ο ΣΚΑΪ μοιάζει να οπισθοχωρεί
σε ό,τι αφορά στη μυθοπλασία, αφήνοντας εκτός προγράμματος –σύμφωνα με
ρεπορτάζ του Γιάννη
Πουλόπουλου– το δεύτερο εγχείρημα (που θα
προβαλλόταν παράλληλα
με το σίριαλ «8 Λέξεις»),
του Ανδρέα Γεωργίου
που θα βλέπαμε στο β΄ μισό της σεζόν.
Το Δίκτυο Χάρτα της Ειδομένης

(πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης) και η Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, διοργανώνουν σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας, Εύβοιας, στις 19 Οκτωβρίου 2019
στη Λάρισα, εργαστήριο για ζητήματα δεοντολογίας στον
δημόσιο λόγο σχετικά με πρόσφυγες και
μετανάστες.
Για μία ακόμη φορά δίνεται θεσμικά

η δυνατότητα στους ραδιοφωνικούς
σταθμούς όλης της χώρας που δεν έχουν
λάβει αδειοδότηση για τις κεραίες τους
να υποβάλουν αίτημα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέσω της πλατφόρμας ΣΗΛΥΑ (Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών).. Αυτό προβλέπει το
αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή και ρυθμίζει τα ζητήματα των κεραιών και της αδειοδότησής τους.
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ΙχνηλατωΝτας…

• 60ό Διεθνές
Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης
(31/10-10/11/2019)

Αφιέρωμα στον Ντούσαν
Μακαβέγιεφ, τον αναρχικό
του γιουγκοσλαβικού σινεμά
Ένα πλήρες αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου αναρχικού
του γιουγκοσλαβικού σινεμά, Ντούσαν Μακαβέγιεφ
διοργανώνει το επετειακό 60ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του τμήματος
Ματιές στα Βαλκάνια.

Ο

σκηνοθέτης αγαπήθηκε στην Ελλάδα
μέσα από τη συνεργασία του με τον
Μάνο Χατζιδάκι
στο υπέροχο Sweet Movie. Οι δυο
τους έγραψαν ιστορία, δίνοντας
πνοή σε μια εποχή όπου οι έννοιες
της ελευθερίας και της απελευθέρωσης αποκτούν νέες διαστάσεις.
Τιμώντας τον κορυφαίο δημιουργό, η επετειακή διοργάνωση

πραγματοποιεί το πρώτο μεγάλο
αφιέρωμα στο έργο του Μακαβέγιεφ απ’ όταν έφυγε από τη ζωή,
τον Ιανουάριο του 2019.
Ο Μακαβέγιεφ υπήρξε μέλος
του Novi Film, ενός τολμηρού κινηματογραφικού κύματος που άνθισε
στη Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του
1960. Το έργο του συνδυάζει το ερωτικό με το πολιτικό, αναφέρεται
στην πολιτική της σεξουαλικότητας
και αντιμετωπίζει την απελευθέρω-

ση της λίμπιντο ως επαναστατική
πράξη. Παράλληλα, ασκεί κριτική
τόσο στη σοσιαλιστική κοινωνία όσο και στον καπιταλισμό.
Ο Σέρβος σκηνοθέτης γεννήθηκε το 1932 στο Βελιγράδι. Το ενδιαφέρον του για τον κινηματογράφο ξεκίνησε νωρίς και γύρισε τις
πρώτες του ταινίες ενώ σπούδαζε
ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του
Βελιγραδίου. Οι πρώτες του μικρού μήκους είναι πειραματικές –
όπως το The Seal (1955), στο οποίο παρακολουθούμε έναν νεκρό
άνδρα να θυμάται όλες τις φώκιες
που συνάντησε στη ζωή του. Τα
πρώτα φιλμάκια του Μακαβέγιεφ
χαρακτηρίζονται από μια σουρεαλιστική και σατιρική διάθεση που
τον ακολουθεί και στις μεγάλου

μήκους ταινίες του.
Στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, Ο Άνθρωπος δεν Είναι
Πουλί (1965), ο αντικομφορμιστής σκηνοθέτης αφηγείται την ερωτική ιστορία ενός μηχανικού και
μιας κομμώτριας. Η ταινία εκτυλίσσεται σε μια γιουγκοσλαβική βιομηχανική πόλη που μοιάζει να έχει
ξεπηδήσει μέσα από όνειρο. Ο
Μακαβέγιεφ σχολιάζει τη ζωή στη
Γιουγκοσλαβία του Τίτο, απομυθοποιώντας το μοντέλο του εργάτη
(αλλά και τις εναλλακτικές του).
Στις δύο επόμενες ταινίες του,
Love affair, or the Case of the
Missing Switchboard Operator
και Innocence Unprotected επιλέγει μη παραδοσιακές κινηματογραφικές φόρμες: χρησιμοποιεί

με την Καίτη Νικολοπούλου

τεχνική «κολάζ» για να δημιουργήσει συσχετισμούς, να ασκήσει κριτική και να σχολιάσει, καλώντας
παράλληλα τον θεατή να συμμετάσχει σε μια δημιουργική συζήτηση. Οι ταινίες του αυτές τον καθιερώνουν ως τον κορυφαίο εκπρόσωπο του Novi Film (γνωστού ως
«Μαύρου Κύματος»), βασικοί εκπρόσωποι του οποίου ήταν νέοι
γιουγκοσλάβοι σκηνοθέτες όπως
οι Ζίκα Πάβλοβιτς, Σάσα Πέτροβιτς και Ζέλιμιρ Ζίλνικ. Οι
ταινίες τους έρχονται σε σύγκρουση με τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό
και δίνουν έμφαση σε προσωπικές
ιστορίες και υπαρξιακά θέματα.
Το Love Affair, η δεύτερη ταινία
του Μακαβέγιεφ, αφηγείται την ερωτική σχέση μιας νεαρής τηλεφωνήτριας (Έβα Ρας) με έναν ειδικό μυοκτονίας (Σλόμπονταν Αλιγκρούντιτς) στο Βελιγράδι. Η ταινία αποτελεί έναν στοχασμό πάνω
στην έννοια του χρόνου και της ελευθερίας του έρωτα, με τον σκηνοθέτη να συνδυάζει επιτυχημένα
διαφορετικά φιλμικά είδη. Πάνω
απ’ όλα, ο Μακαβέγιεφ είναι βαθιά ουμανιστής: αυτό φαίνεται και
στην επόμενη ταινία του,
Innocence Uprotected, ένα ντοκιμαντέρ για την ομώνυμη ταινία που
γυρίστηκε υπό ναζιστική κατοχή το
1941 και δεν προβλήθηκε ποτέ.
Πρωταγωνιστής είναι ο Ντράγκολιουμπ Αλέξιτς, ένας σταρ του
τσίρκου και σεναριογράφος/σκηνοθέτης της ομότιτλης πρώτης ομιλούσας ταινίας του γιουγκοσλαβικού σινεμά, η οποία κατασχέθηκε
από τις ναζιστικές αρχές. Ο Μακαβέγιεφ αποτίνει έναν τρυφερό φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν εκείνη την ταινία, ενώ
παράλληλα ρίχνει μια ματιά στην
πρόσφατη ιστορία της χώρας του.
Το Innocence Unprotected κερδίζει Αργυρή Άρκτο στο 18ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και ανοίγει τον δρόμο για την
επόμενη επαναστατική δημιουργία
του σκηνοθέτη.
Στο WR: Mysteries of the
Organism (1971) το ντοκιμαντέρ συναντά την μυθοπλασία, σε μια σουρεαλιστική δημιουργία που ξεκινά ως αναφορά στο έργο του ψυχολόγου Βίλχελμ Ράιχ για να μετατραπεί σε μια ωδή στη σεξουαλική απελευθέρωση. Ο
Μακαβέγιεφ χρησιμοποιούσε τον
όρο «πολιτικό τσίρκο» για να χαρακτηρίσει την ταινία που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των
Καννών και προκάλεσε αίσθηση – το
κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 13 λεπτά. Η τολμηρή θεματική και η
πρωτοποριακή κινηματογράφηση
έκανε διάσημο τον Μακαβέγιεφ
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στους κινηματογραφικούς κύκλους
ολόκληρου του κόσμου, αλλά τον
μετέτρεψε σε persona non grata
στην πατρίδα του.
Μετά την προβολή του WR:
Mysteries of the Organism ο Μακαβέγιεφ αναγκάζεται να βρει καταφύγιο στη Δύση. Ο Φράνσις
Φορντ Κόπολα τον καλεί να γυρίσει την ταινία Αποκάλυψη Τώρα,
αλλά εκείνος αποφασίζει να σκηνοθετήσει το Sweet Movie (1974)

και συνεργάζεται με τον Μάνο Χατζιδάκι που υπογράφει τη μουσική. Μια προκλητική, θαρραλέα και
εκρηκτική ταινία που ασκεί κριτική
και στον σοσιαλισμό και στον καπιταλισμό. Το Sweet Movie αποτελείται από δύο ιστορίες που καταλήγουν σε δύο αδιέξοδα, προβάλλεται και διχάζει. Σκηνές κοπρολαγνείας και παιδικής κακοποίησης προκαλούν θύελλα αντιδράσεων, οδηγώντας στην απαγόρευσή
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της ή στη λογοκριμένη προβολή
της σε αρκετές χώρες. Ο σκηνοθέτης αδυνατεί να βρει χρηματοδότηση για τα επόμενα πρότζεκτ του.
Διδάσκει Κινηματογράφο σε Πανεπιστήμια, όπως το Χάρβαρντ και
επανέρχεται στη σκηνοθεσία επτά
χρόνια αργότερα, με την ταινία Μοντενέγκρο: Γουρούνια και Μαργαριτάρια. Εδώ, ο Μακαβέγιεφ εξακολουθεί να εξερευνά την πολιτική
της σεξουαλικότητας μέσα από την
ιστορία μιας παντρεμένης Σουηδής
που απελευθερώνεται σεξουαλικά
μέσα από την ερωτική της επαφή με
έναν σέρβο μετανάστη.
Επόμενη ταινία του είναι το γυρισμένο στην Αυστραλία The
Coca-Cola Kid, μια σάτιρα για τον
καπιταλισμό. Ο Έρικ Ρόμπερτς
ερμηνεύει έναν άνδρα που προσπαθεί να μάθει γιατί σε ένα συγκεκριμένο μέρος της Αυστραλίας
δεν πίνει κανείς Coca Cola. Τόσο
σε αυτή την ταινία, όσο και στην επόμενή του, το Manifesto (1988)

ο Μακαβέγιεφ συνεχίζει την αναζήτησή του πάνω στις έννοιες της
σεξουαλικότητας και της επανάστασης. Με το Manifesto επιστρέφει στη Γιουγκοσλαβία για ένα ευρωπαϊκό «παραμύθι»: ένας βασιλιάς ετοιμάζεται να επισκεφθεί ένα
μικρό και ήσυχο χωριό της κεντρικής Ευρώπης, μόνο και μόνο για
να συνειδητοποιήσει σύντομα ότι
το εν λόγω χωριό δεν είναι τόσο ήσυχο όσο πίστευε.
Τελευταία του μεγάλου μήκους
ταινία είναι το Gorilla Bathes at
Noon (1993), όπου ο Μακαβέγιεφ χρησιμοποιεί αρχειακό υλικό από ένα σοβιετικό φιλμ προπαγάνδας για να αφηγηθεί την ιστορία ενός ρώσου στρατιώτη που εγκαταλείπεται στο μετά-κομμουνιστικό Βερολίνο, όταν η μονάδα του
λιποτακτεί.
Το ντοκιμαντέρ του Γκόραν Ραντοβάνοβιτς, The Makavejev
Case, or Trial in a Movie Theater,
παραγωγής 2019, εξερευνά μέσα
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από το έργο του Μακαβέγιεφ και
την αντιμετώπισή του από το σοσιαλιστικό καθεστώς τη θέση του
καλλιτέχνη στη Γιουγκοσλαβία του
Τίτο. Το ντοκιμαντέρ εξερευνά
πώς το καθεστώς χρησιμοποίησε
δημόσια κανάλια επικοινωνίας για
να καταδικάσει το αριστούργημα
του Μακαβέγιεφ, WR: Mysteries
of the Organism.

Μάνος Χατζιδάκις: «“Τα παιδιά κάτω στον κάμπο”…
ή ο θρίαμβος της εσωτερικής μου αναρχίας»
όσοι δεν έχουμε ακούσει το τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι «Τα παιδιά
κάτω στον κάμπο»; Πασίγνωστο! Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι εμπεριέχεται στο soundrack που υπέγραψε ο σπουδαίος συνθέτης για την ταινία
του Ντούσαν Μακαβέγιεφ, «Sweet Movie», το 1974; Το ανατρεπτικά εμβληματικό τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι (στο οποίο έχει γράψει και τους στίχους), «Τα
παιδιά κάτω στον κάμπο», ερμηνεύει η 22χρονη τότε φοιτήτρια Μαρία Κάτηρα
και μάλιστα με τους στίχους στα ελληνικά, ενώ ακολούθησαν πάμπολλες άλλες
διασκευές από πολλούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.
Το «Sweet Movie» ασχολείται με το θέμα της πολιτικής-σεξουαλικής επανάστασης, επηρεασμένη ιδεολογικά οπωσδήποτε από τον Βίλχελμ Ράιχ, αλλά και γενικότερα τον
μαρξισμό.
«Τα παιδιά κάτω στον κάμπο… Ή ο θρίαμβος της εσωτερικής μου αναρχίας», αναφέρει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις. «Ό,τι είχα καταπιέσει μέσα μου μέχρι εκείνον τον καιρό, το βγάζω
έξω τραγουδώντας και μάλιστα σε μια εποχή που κάθε άλλο παρά ανεχότανε τέτοιες “απελευθερώσεις”. Και τι δεν κάνουν εκεί κάτω στον κάμπο αυτά τα παιδιά. Κυνηγάν ένα τρελό, τον πνίγουν
και τον καίνε στον γιαλό, πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς κι από πιστούς, κόβουν δεντρολιβανιές και στολίζουν τα πηγάδια για να σπρώξουν μέσα τις νιές και να πνιγούνε, κοροϊδεύουν έναν παπά, του παίρνουν τ’ άμφια και τον αφήνουν γυμνό μέσ’ στην αγορά, πωλούν τους προγόνους τους για ένα κομμάτι ψωμί κι ύστερα μελαγχολούν… Όλ’ αυτά ταιριάξαν απόλυτα με την αποκάλυψη που πραγματοποιούσε ο Μακαβέγιεφ στην ταινία του
“Σουίτ Μούβι” για το έγκλημα στο δάσος του Κατύν. Κάθε αναφορά
στο γεγονός αυτό, με τις θλιβερές σκηνές από τα παλιά επίκαιρα που
δεν προβλήθηκαν ποτέ πριν από το “Σουίτ Μούβι”, είχε το τραγούδι
μου πανίσχυρο να συνοδεύει τις τραγικές εικόνες. Και, επιτέλους, άρχιζα να νιώθω μια βαθιά ικανοποίηση έξω από τις άθλιες σκοπιμότητες του καιρού μας».
Το τραγικό είναι ότι το τραγούδι ακούγεται συνοδεύοντας
τις σκηνές της αποκάλυψης από τους Ναζί το 1943 της μεγάλης
σφαγής των Πολωνών αιχμαλώτων από τους Σοβιετικούς στο
δάσος του Κατύν το 1940.
Το ακόμη τραγικότερο είναι ότι ο Μάνος Χατζιδάκις, μόλις
20 χρόνων, το πρωτοέγραψε το 1945, όταν ως ΕΑΜίτης καλλι-
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τέχνης ανέβαζε μαζί με τον Τίτο Βανδή το έργο «Το καλοκαίρι
θα θερίσουμε» του Αλέξη Δαμιανού που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Σεβαστίκογλου, κατακεραυνώνοντας τώρα τα εγκλήματα
των Ναζιστών αλλά και των δοσίλογων. Στην περίπτωση αυτή,
θα δούμε τους δύο μεγάλους Έλληνες συνθέτες της νεότερης
Ελλάδας, Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, να γνωρίζονται και να συνεργάζονται, καθώς στην παράσταση στο θέατρο Βρετάνια το 1946, η εκτέλεση του τραγουδιού γινόταν από χορωδία που διηύθυνε ο επίσης 20χρονος ΕΠΟΝίτης
μουσικός από τη Νέα Σμύρνη Μίκης Θεοδωράκης.
Ωστόσο, τόσο η μελωδία όσο και οι στίχοι διαφέρουν στις δύο
περιπτώσεις του ομότιτλου τραγουδιού. Αλλά δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Σημασία
έχει το γεγονός ότι ο Μάνος Χατζιδάκις και στις δύο περιπτώσεις σηκώνει το ανάστημά
του ενάντια στους καταπιεστές των λαών, με έναν ύμνο της ανατροπής, από όποια πλευρά
και εάν προέρχονται, είτε από το καπιταλιστικό σύστημα είτε από το κομμουνιστικό. Έτσι
κι αλλιώς, «το Κτήνος μέσα μας δεν έχει πρόσωπο, ούτε το μονοπωλεί η αριστερά ή η δεξιά, ο
Χίτλερ ή ο Στάλιν», όπως πίστευε ο ίδιος.
Πέρασαν 45 χρόνια από την πρώτη προβολή της ταινίας «Sweet Movie», και μόλις λίγοι μήνες από τον θάνατο του Ντούσαν Μακαβέγιεφ (Ιανουάριος 2019). Και οι δύο δημιουργοί της δεν είναι πια κοντά μας. «Ένα φιλμ από ζάχαρη, μια κωμωδία ερωτική ελαφρώς αρωματισμένη με αντιψυχιατρική, ένα δονούμενο κινηματογραφικό δοκίμιο πάνω στην ανθρώπινη ευαισθησία, που
θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σαν διαφημιστικό σλόγκαν τη φράση
“δοκιμάστε με, είμαι γλύκα”». Έτσι όρισε ο ίδιος ο Ντούσαν Μακαβέγιεφ το πολιτικό-σεξουαλικό μανιφέστο του.
«O θρίαμβος της εσωτερικής μου αναρχίας», είπε ο Μάνος Χατζιδάκις για το τραγούδι του «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο».
Πόσο δίκιο έχουν τελικά και οι δύο… «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο / κυνηγάνε τους αστούς, / πετσοκόβουν τα κεφάλια / από εχθρούς
κι από πιστούς.
»Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη, / τους προγόνους τους πουλούν / και
ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει, / γιατί ευθύς μελαγχολούν...»
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▶ ΣΕΛ. 22





▶ ΣΕΛ. 25









Το VAR κλείνει την κάνουλα
– Όνειρο πλέον τα
«πακέτα» στις εκλογές
Η σωστή χρήση του συστήματος θα καταστήσει
αναποτελεσματικό, άρα αχρείαστο, το αλισβερίσι
για την ανάδειξη διοικήσεων





Έδωσε την ερωμένη του και
την έφαγαν τα σκυλιά

▶ ΣΕΛ. 18





▶ ΣΕΛ. 23








▶ ΣΕΛ. 19

Την μπάλα στην εξέδρα
(η δικαιοσύνη)
για «ομηρία του Μαρινάκη
• Ο Κοντονής κατηγόρησε τους δικαστές ότι άργησαν να βγάλουν
απόφαση για τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, όταν αυτός ο ίδιος ήταν
υπουργός Δικαιοσύνης ▶ ΣΕΛ. 21

• Υπέγραψε στη Μίλαν, οδήγησε τη Φλαμένγκο στο
πρωτάθλημα, αλλά είδε το Μουντιάλ από τη φυλακή.
Ο διεθνής Βραζιλιάνος πορτιέρο Μπρούνο, που
παρουσιάστηκε από την Πόκος Ντε Κάλδας, ετοιμάζει
βιβλίο για τη ζωή του και το αποτρόπαιο έγκλημα στο
οποίο έμπλεξε και τον Ρονάλντο
▶ ΣΕΛ. 16-17

