• Στο Μαξίμου εκτιμούν
πως οι πολυεπίπεδες
κυβερνητικές
παρεμβάσεις θα
βελτιώσουν αισθητά την
εικόνα σε λίγους μήνες
από τώρα ▶ ΣΕΛ. 27
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• Το μήνυμα Μητσοτάκη σε Σκόπια
και Τίρανα αλλά και η επιφυλακή
για τον «απασφαλισμένο» Ερντογάν
που παζαρεύει τα πάντα με τον
Λευκό Οίκο ▶ ΣΕΛ. 2
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Mε το… λουκέτο
ανά χείρας η Φώφη
ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS





 
• Καταπέλτης ο πρώην προστατευόμενος
μάρτυρας: «Τουλουπάκη, Ντζούρας και
Μανώλης με πίεζαν να πω ότι χρηματίστηκαν,
χωρίς στοιχεία, Σαμαράς, Στουρνάρας και
Άδωνις, ενώ ο Π. Σαράκης μού είπε ότι
εκπροσωπεί το υπουργείο Δικαιοσύνης
των ΗΠΑ» ▶ ΣΕΛ. 6-7

▶ ΣΕΛ. 4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΟΥΖΗΣ:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ
μας κατανοούσε
καλύτερα»
• «ΜετηνκυβέρνησηΣαμαρά
βρισκόμαστεσεπόλεμοκαι
χαρήκαμεότανοΣΥΡΙΖΑδεν
ψήφισετονόμοτο2013»
• «Ηφαρμακευτικήδαπάνη
μειώθηκεεπίΣαμαράκαι
γιγαντώθηκεεπίκυβέρνησης
Τσίπρα»▶ ΣΕΛ. 5
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νώ είχε πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσε στην ακροθαλασσιά, ξαφνικά στο πλάι, να τον προσπερνάει,
είδε τον… Ζόραν Ζάεφ!!! Σε μια σουρεαλιστική παράφραση των στίχων του Ξενοφώντα Φιλέρη που έντυσε
μουσικά το 1975 ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την Πέμπτη ένα σαραντάλεπτο τετα-τετ με τον Σκοπιανό πρωθυπουργό, Ζόραν Ζάεφ. Κύριο πιάτο του μενού –τι άλλο;– η ένταξη των Σκοπίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα πάντα της τήρησης της συμφωνίας των Πρεσπών.
«Αγαπητέ Ζόραν, είμαι και πάλι ξεκάθαρος: Έχουμε χρέος να αμβλύνουμε τις πολλές αρνητικές συνέπειες μιας Συμφωνίας που έχει
ήδη υπογραφεί», είπε μεταξύ άλλον ο Έλληνας πρωθυπουργός, έχοντας προηγουμένως συμπυκνώσει το μήνυμα της Αθήνας
προς Σκόπια, Τίρανα και λοιπούς γείτονες στη φράση ότι «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους».
Πόσο καλοί είναι οι φίλοι και ποιους λογαριασμούς έχουμε να τακτοποιήσουμε μαζί τους σηκώνει πολλή κουβέντα. Δεν
είναι μόνο το θέμα των εμπορικών ονομασιών των
ελληνικών μακεδονικών προϊόντων, για το οποίο
ξεκίνησε μια ομολογουμένως σημαντική πρωτοβουλία, στο πέρας της οποίας θα έχει κατοχυρωθεί προς
όφελος της Ελλάδας η ενιαία συλλογική εμπορική
ταυτότητα. Είναι και η έμφαση που πρέπει να δοθεί
στο ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού της ελληνικής
εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, παράλληλα με
την κατοχύρωση των περιουσιακών δικαιωμάτων
της. Πρωτίστως είναι, βέβαια, η τιθάσευση της προκλητικά κλιμακούμενης τουρκικής μεγαλομανίας.
Ευρισκόμενος στις ΗΠΑ ο σουλτάνος παζάρεψε με
τον Τραμπ όλα τα ανοιχτά θέματα από τη γενοκτονία των Αρμενίων έως τα F-35 και τους S-400. Ταυτόχρονα κάγχαζε ότι η
Τουρκία δεν θα επιτρέψει την καταπάτηση(;) των δικαιωμάτων(;;)των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ σε
αέρα και θάλασσα οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται αμείωτες.
Δεν το συνηθίζουμε στην «Α», αλλά επί του προκειμένου έχει νόημα να ευλογήσουμε τα γένια μας και να θυμηθούμε όσα γράφαμε σε αυτήν τη στήλη τον περασμένο Ιούλιο. Αφορμή τότε τα ανακυκλούμενα σενάρια για θερμό επεισόδιο τύπου
Ιμίων στο Αιγαίο, για το οποίο υποστηρίζαμε: «Οι περισσότερο αισιόδοξοι δεν φοβούνται την πολεμική εμπλοκή, αλλά ανησυχούν
για τη γεωπολιτική φάκα που δεν αποκλείεται να στηθεί για τα εθνικά συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου. Λένε δε ότι η τελευταία πράξη του έργου θα παιχτεί τον Μάρτιο του 2020 όταν θα έχει τελειώσει όλη η διαδικασία προμήθειας των S-400 και οι “πύραυλοι της οργής” θα μπορούν να καταστούν πλήρως επιχειρησιακοί. Τότε, υποστηρίζουν οι γνώστες, που οι Τούρκοι θα δεχτούν και την τελευταία
προειδοποίηση του θείου Σαμ και θα παζαρέψουν την υπαναχώρησή τους με αντάλλαγμα το Κυπριακό. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται η Ουάσινγκτον να γυρίσει το χαρτί και να αρχίσει να πιέζει αφόρητα Αθήνα και Λευκωσία να κάτσουν στο τραπέζι της επανέναρξης του διαλόγου με την Άγκυρα για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά αυτήν τη φορά με ανοιχτή όλη τη βεντάλια των θεμάτων,
ακόμη και αυτών που σχετίζονται με τις οριοθετήσεις της ΑΟΖ».
Ακούγοντας, λοιπόν, τον ισχυρό άντρα του Λευκού Οίκου να είναι στα… μέλια με τον σουλτάνο, φτάνοντας στο σημείο να
τον καλοπιάσει με υποσχετική εμπορικών συναλλαγών 100 δισ. δολαρίων(!!!), ίσως η Ελλάδα θα πρέπει να «λογαριαστεί»
πρώτα με τον εαυτό της. Και να αποφασίσει ότι οι κακοί λογαριασμοί που ελλοχεύουν στα σύνορά της θα γίνουν καλοί όχι
λόγω φιλίας, διπλωματικών φρου- φρου και πολιτικών αρωμάτων, αλλά όταν η ίδια θα είναι προετοιμασμένη και μονιασμένη για κάθε ενδεχόμενο.

Ε

Οι… κακοί
λογαριασμοί
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Η ανατίναξη της μπαρουταποθήκης στο Κούγκι στα
βουνά του Σουλίου είναι
γνωστή στους Έλληνες για
2+1 περιπτώσεις: την ιστορική που δεν πρέπει να ξεχνάμε, την πολιτική που
θέλουμε να ξεχάσουμε –ελέω Καμμένου και των
ψευτοαπειλών του στους
Ευρωπαίους τον Φλεβάρη
του 2015– και για μία που
άπαντες θα πρέπει να κάνουν τα αδύνατα δυνατά
ώστε να μην τη ζήσουμε.
Διότι η φετινή επέτειος του
Πολυτεχνείου μοιάζει εξαιρετικά εύφλεκτη…
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Τ

ο δόγμα «Νόμος και Τάξη» ή αλλιώς «μηδενική
ανοχή στην ανομία»,
που ήταν εκ των βασικών προεκλογικών εξαγγελιών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μπορεί να μην έχει αποδώσει στον μέγιστο βαθμό την
πρωθυπουργική επιδίωξη ότι «οι
Έλληνες θα αισθανθούν και πάλι ασφαλείς», ωστόσο από την προηγούμενη εβδομάδα έχει να επιδείξει δύο αποτελεσματικές επεμβάσεις. Η πρώτη αφορά την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατική Αυτοάμυνα». Η
δεύτερη την αστυνομική επιχείρηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
της Αθήνας όπου αποψιλώθηκε το
παράνομο αναρχικό… βιλαέτι που
λειτουργούσε εντός της σχολής και
στο οποίο αποθηκεύονταν διάφορα «σύνεργα» όπως κράνη, κοντάρια, κουκούλες απόκρυψης κ.ά.
Ωστόσο, τα όσα ακολούθησαν
την περασμένη Δευτέρα με την απόφαση των πρυτανικών αρχών
της ΑΣΟΕΕ να κλείσει τη σχολή για
μία εβδομάδα υπό τον φόβο της επετείου του Πολυτεχνείου, την αντίδραση φοιτητικών ομάδων να
σπάσουν το lock out, και την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα, έχουν δημιουργήσει μία μαγιά που
αν… παραφουσκώσει θα είναι δύσκολο να μαζευτεί. Αν μάλιστα στα
παραπάνω προστεθεί ότι παραμονές των εορτασμών για τα 46χρονα της φοιτητικής εξέγερσης του
1973 οι μετανάστες που είχαν απομακρυνθεί από την κατάληψη
«Clandestina» της οδού Μπουμπουλίνας βρήκαν (σ.σ. παρακινούμενοι από ποιους είναι μάλλον
ρητορικό ερώτημα) καταφύγιο στο
Πολυτεχνείο και ότι ένας υπουργός
προσέφυγε σε μία τουλάχιστον αχρείαστη υπερβολή ότι «η επιβολή
του νόμου εμπεριέχει στοιχεία αναγκαστικότητας» και ότι «το ξύλο είναι
στοιχείο αναγκαστικότητας», το αβία-
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μια βλακεία αρκεί
για να γίνει… Κούγκι
• Εξαιρετικά εύφλεκτη η ατμόσφαιρα • «Πολεμικές»
προετοιμασίες από την ΕΛ.ΑΣ. με ειδικό σχέδιο για τα Εξάρχεια

στο συμπέρασμα είναι ένα: τα ζωνάρια είναι λυμένα για πολεμικό
καβγά κι όποιος αντέξει. Αυτό είναι που επί της ουσίας φοβούνται
οι πολιτικοί αναλυτές. Ότι δηλαδή
μία αποκοτιά από κάποιον «οξύθυμο» ή προβοκάτορα μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
έχει δώσει εντολές στους αστυνομικούς που θα πραγματοποιούν
περιπολίες να λαμβάνουν μέτρα
αυτοπροστασίας, γιατί υπάρχει φόβος για επιθέσεις εναντίον τους.

«Πολεμική» προετοιμασία
με ειδικό σχέδιο για τα
Εξάρχεια
Στην κυβέρνηση, πάντως, θεωρούν ότι το δύσκολο στοίχημα της
εφαρμογής του δόγματος «μηδενική ανοχή στην ανομία» με ταυτόχρονη ομαλή διεξαγωγή των εορτασμών του Πολυτεχνείου μπορεί να
κερδηθεί. Σε ένα μεγαλεπήβολο

σχέδιο που έχει ετοιμαστεί από
τους υψηλά ιστάμενους του υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε ετοιμότητα λαμβάνοντας αυστηρά
μέτρα ασφαλείας, στα οποία περιλαμβάνονται η «επιστράτευση»
5.000 αστυνομικών και η επόπτευση με drones και ελικοπτέρου.
Στο επίκεντρο των μέτρων ασφαλείας θα είναι και φέτος η περιοχή των Εξαρχείων, όπου συνηθίζουν να δρουν οι κουκουλοφόροι μετά το τέλος της μεγάλης πορείας και να πραγματοποιούν καταδρομικές επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Και εδώ υπάρχει έκτακτος σχεδιασμός από
την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν όσοι ανεβαίνουν σε
ταράτσες πολυκατοικιών στα Εξάρχεια και χρησιμοποιώντας τα «πολεμοφόδια» που έχουν κρύψει εκεί
βάλλουν κατά των αστυνομικών από αέρος. Τα δύο drones και το ελι-

κόπτερο θα μεταδίδουν συνεχώς
εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων,
ώστε η Αστυνομία να έχει πλήρη
εικόνα της κατάστασης και να αντιδράσει ανάλογα. Σημειώνεται ότι
στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων θα βρίσκονται και αστυνομικοί με πολιτικά. Παράλληλα, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από κυβερνητικά κτίρια, πρεσβείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ειδικά στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) όπου σημειώθηκαν επεισόδια τις προηγούμενες ημέρες.
Επίσης, για πρώτη φορά θα είναι στους δρόμους και η νεοσύστατη Ομάδα «Δράση» που αντικατέστησε τη «ΔΕΛΤΑ». Πενήντα αστυνομικοί, σε 5 ομάδες των 10
ανδρών, που θα επιβαίνουν σε δίκυκλα, θα κινούνται διαρκώς σε όλους τους χώρους του κέντρου της
Αθήνας και ειδικότερα στα Εξάρχεια, ενώ θα υποστηρίζουν τις ενέργειες των ΜΑΤ.
«Η αστυνομία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα κάνει ό,τι είναι
εφικτό για να διεξαχθούν ομαλά οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο. Είναι σε
ετοιμότητα και θα διαφυλάξει, μεταξύ
άλλων, τα δημόσια κτίρια και ειδικά τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα», τόνιζαν
χαρακτηριστικά πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Μέτρα και στη
Θεσσαλονίκη
Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε και στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, με μοναδικό θέμα συζήτησης τα μέτρα τα
οποία πρόκειται να ληφθούν στην
πόλη εν όψει της 46ης επετείου εορτασμού του Πολυτεχνείου αύριο
Κυριακή.
Σύμφωνα με πληροφορίες στη
σύσκεψη, εκτός των εκπροσώπων

της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
από την HELEXPO - ΔΕΘ, από τον
δήμο Θεσσαλονίκης, την Πυροσβεστική, το Λιμεναρχείο κ.ο.κ.
Πέρα από τα μέτρα τα οποία θα
λάβει η ΕΛ.ΑΣ., με την επιστράτευση εκατοντάδων αστυνομικών,
αποφασίστηκαν και άλλα επιμέρους μέτρα τα οποία θα ληφθούν
κυρίως πέριξ των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των χώρων
της ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός
της αστυνομίας στρέφεται κυρίως
στο καμπ του ΑΠΘ, όπου καταφεύγουν συνήθως οι ομάδες των αντιεξουσιαστών πριν ή και μετά
την πορεία για το Πολυτεχνείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη
σύσκεψη αποφασίστηκε και ολοκληρώθηκε η σταδιακή απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων
από τον χώρο του ΑΠΘ καθώς και
των αυτοκινήτων τα οποία σταθμεύουν μέσα στο καμπ. Ειδικότερα, όσον αφορά τα αυτοκίνητα, δόθηκε εντολή να αποσυρθούν παντελώς στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Επίσης, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, ζητήθηκε από
τον εκπρόσωπο του ΑΠΘ, να ελέγξουν οι πρυτανικές αρχές τους
τρεις-τέσσερις χώρους εντός του
πανεπιστημίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ομάδες αντιεξουσιαστών. Ζητήθηκε
επίσης από τον εκπρόσωπο του
δήμου να αποσυρθούν οι κάδοι απορριμμάτων οι οποίοι βρίσκονται
πέριξ του πανεπιστημίου, της ΔΕΘ,
του τουρκικού προξενείου, καθώς
και από τα σημεία και τους δρόμους απ’ όπου θα διέλθει η πορεία.
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Επί τρεις ημέρες ο Κωνσταντίνος Φρουζής αποδόμησε πλήρως την ρητορεία
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επί
τόσα χρόνια παρουσιάζονταν να κρατά το λάβαρο
της εξυγίανσης. Ταυτόχρονα από την ημέρα που ανέλαβε την διακυβέρνηση
της χώρας το 2015 τα στελέχη του κράδαιναν την
ρομφαία της κάθαρσης. Κι
όμως ο Αλέξης Τσίπρας και
τα κορυφαία στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ είχαν αλλεπάλληλες συναντήσεις, τόσο με
τον κ. Φρουζή, όσο και με
άλλους εκπροσώπους της
εγχώριας και ξένης φαρμακοβιομηχανίας.
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ
μας κατανοούσε καλύτερα»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΥΖΗΣ:

ρές ως πρόεδρος του ΣΦΕΕ.
Για την περίοδο υπουργίας του Άδωνι Γεωργιάδη ανέφερε ότι είχε ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο για τα
φάρμακα με το οποίο είχαν όλοι
πρόβλημα. «Ήταν περίοδος πολέμου
με την κυβέρνηση» φέρεται να είπε ο
πρώην επικεφαλής της Novartis.
Για τον Παναγιώτη Πικραμένο
είπε κατά πληροφορίες ότι τον συνάντησε μια φορά στο φουαγιέ του
Μεγάρου Μουσικής.
Σε άλλο σημείο της εισήγησής
του φέρεται να είπε ότι «δεν συνάντησα ποτέ πριβέ τον Σαμαρά. Δεν μετέφερα ποτέ τίποτα σε αυτόν, ούτε
τροχήλατη, ούτε ιπτάμενη βαλίτσα».

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας μας
κατανοούσε καλύτερα», είπε για
την συνάντηση
που είχε ο πρώην ισχυρός άνδρας
της Novartis με τον Αλέξη Τσίπρα,
αλλά και με άλλους παράγοντες του
ΣΥΡΙΖΑ, που αργότερα έγιναν υπουργοί, όπως ο Γιώργος Σταθάκης και ο Ανδρέας Ξανθός.
Όμως ο κ. Φρουζής προέβη και
σε άλλη μία αποκάλυψη, ότι είχε επισκεφθεί όχι μόνο τα γραφεία του
ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου,
αλλά και τα γραφεία της Αυγής, όπου είχε πολύ φιλική αντιμετώπιση από τον τότε διευθυντή Νίκο
Φίλη (μετέπειτα υπουργό Παιδείας), που οδήγησε τη Novartis να εγκρίνει και διαφημιστικό πακέτο.
Μάλιστα ο βουλευτής της Ν.Δ.,
Δημήτρης Μαρκόπουλος, επέδειξε δημοσιεύματα της Αυγής στο
πλαίσιο μία συντονισμένης πίεσης
προς την κυβέρνηση Σαμαρά το
2013, όταν τότε προωθείτο μία
σειρά μέτρων για τον περιορισμό
της φαρμακευτικής δαπάνης.
Μέτρα με τα οποία δεν συμφωνούσαν οι φαρμακοβιομήχανοι. Ο
κ. Μαρκόπουλος κατέθεσε στην επιτροπή μέχρι και κείμενο της Αυγής από τις 17 Ιουλίου του 2013,
όπου με τίτλο «Δεν πρόκειται να ξαναδείς αυτό το φάρμακο…» εξυμνούσε το «καινοτόμο και τελευταίας γενεάς φάρμακο GILENYA, της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis». Όπως
είπε στην κατάθεσή του ο Κ.
Φρουζής είχε συναντηθεί και με
τον Κώστα Βαξεβάνη, στον οποίο
έδωσε διαφήμιση στο περιοδικό
«HOT DOC».
Ειδικότερα, ο κ. Φρουζής αναφέρθηκε σε πλήθος συναντήσεων
που είχε με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
πριν το 2015 προκειμένου να εμπο-
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Τι του ζήτησε
η Τουλουπάκη

«

• «Με την κυβέρνηση Σαμαρά βρισκόμαστε
σε πόλεμο και χαρήκαμε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
ψήφισε τον νόμο το 2013»
• «Η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε επί
Σαμαρά και γιγαντώθηκε επί κυβέρνησης
Τσίπρα»
• «Με πίεζε και με απειλούσε η Τουλουπάκη
για να καταθέσω κατά των 10 πολιτικών
προσώπων»
διστούν μια σειρά μέτρων και νομοσχεδίων που προωθούσε η κυβέρνηση Σαμαρά και επέφεραν σημαντική μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη. Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου ο κ. Φρουζής είχε συνάντηση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – όπως ο ίδιος υποστήριξε – για να υπογραμμίσει ότι «τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε και ήμασταν χαρούμενοι που
το έκανε».
Ο κ. Φρουζής υποστήριξε κατά
την κατάθεσή του στην προανακριτική της Βουλής ότι η νομοθεσία της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επέτρεψε την
αύξηση της τιμής των φαρμάκων
δηλώνοντας «για τα πρωτότυπα φάρμακα ήταν ευνοϊκό το πλαίσιο επί ΣΥΡΙΖΑ, όχι επί Σαμαρά». Παρουσίασε μάλιστα και συγκεκριμένα στοιχεία που
δείχνουν ότι η συνολική κρατική δαπάνη για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα έφτασε τα 4 δισ. ευρώ ενώ μίλησε για «αλματώδη αύξηση» του τζίρου της Novartis από το 2015 κατά

100 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. «Το 2014 ο
τζίρος μας ήταν 330 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2015 έως το 2019, επί ΣΥΡΙΖΑ,
είχε αλματώδη αύξηση στα 400-420 εκατ. ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.

Καμία αντίδραση
Το εντυπωσιακό είναι ότι για την ταμπακιέρα η Κουμουνδούρου δεν είπε κουβέντα. Επί τρείς ημέρες εξέδωσε ισάριθμες ανακοινώσεις κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία και
το ΚΙΝ.ΑΛ. ότι έχουν μετατραπεί σε
συνηγόρους του Φρουζή, αλλά δεν
είπε κουβέντα για τις περιβόητες
συναντήσεις που αποκάλυψε ο
πρώην ισχυρός άνδρας της
Novartis. Το μόνο που ψέλλισαν από την Κουμουνδούρου ήταν ότι οι
συναντήσεις ήταν με βάση το θεσμικό ρόλο που είχε ο Φρουζής και
οι ίδιοι, αλλά την ίδια στιγμή όλοι
θυμόμαστε τις καταγγελίες του για
τους πολιτικούς τους αντιπάλους.
Όμως και σε αυτό τους διέψευ-

σε ο κ. Φρουζής, ο οποίος τόνισε
πως με τον κ. Σαμαρά συναντήθηκε δύο φορές ως πρόεδρος του
ΣΦΕΕ. Την μία σε επιχειρηματικό
δείπνο κατά την επίσκεψη της
Μέρκελ, όπου ήταν παρούσα και
η Γερμανίδα καγκελάριος και την
άλλη όταν ο πρώην πρωθυπουργός είδε στο Μαξίμου την αντιπροσωπεία των φαρμακοβιομηχανιών
και τη Novartis την εκπροσώπησε
ο ξένος πρόεδρος της. Τότε ο κ.
Φρουζής είδε στον προθάλαμο
τον κ. Σαμαρά για λίγα λεπτά παρουσία όλων των παραβρισκόμενων και μάλιστα διαμαρτυρήθηκε
ως πρόεδρος του ΣΦΕΕ επειδή υπήρχε τεράστια αργοπορία στην αποπληρωμή των φαρμακοβιομηχανιών.
Για τον Ανδρέα Λοβερδο είπε
ότι επί θητείας του στο υπουργείο
2010-2012 «οι φαρμακοβιομηχανίες ζημιώθηκαν» και πως το 2012
– 2015 «ήταν περίοδος πολέμου με
την κυβέρνηση Σαμαρά».

Τι είπε για τα 10 πολιτικά
πρόσωπα
Ερωτώμενος σχετικά με το αν είχε
συναντήσεις με τα δέκα πολιτικά
πρόσωπα που αρχικά είχαν εμπλακεί στην υπόθεση Novartis, ο
κ. Φρουζής σχολίασε ότι τους Δημήτρη Αβραμόπουλου, Ευάγγελο Βενιζέλο και Γιώργο Κουτρουμάνη δεν τους έχει δει ποτέ
του. Όσον αφορά τους κ.κ. Στουρνάρα, Λυκουρέντζο, Γεωργιάδη
και Σαλμα ο κ. Φρουζής είπε ότι
τους είχε συναντήσει κάποιες φο-

Ο Κ. Φρουζής έβαλε στο κάδρο
της σκευωρίας την Εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, ισχυριζόμενος ότι η ίδια τον πίεζε
και τον απειλούσε προκειμένου να
καταθέσει σε βάρος των δέκα πολιτικών προσώπων που είχε εμπλέξει στην υπόθεση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. “Μου πρότεινε επίμονα
να κάνω χρήση του ευεργετικού νόμου προστασίας αρκεί να μιλήσω για
πολιτικά πρόσωπα» . Και όπως είπε
κατά τη συνάντηση στην Λουκάρεως «μου είπαν ότι έχουν συντριπτικά
στοιχεία εναντίον μου. Του απάντησα
να τα βγάλουν άμεσα στην επιφάνεια.
Επέμειναν ζητώντας μου να καταθέσω
για την υπόθεση των 10 πολιτικών.
Ήταν ένας μοχλός πίεσης».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι τον Φεβρουάριο του 2017 μετά τα δημοσιεύματα πραγματοποιήθηκε έλεγχος των αρχών στο σπίτι του. “Τότε
άρχισα να καταλαβαίνω τι παίζει. Πήραν ακόμα και το λαπ τοπ του γιού
μου. Έγινε έλεγχος χωρίς να υπάρχει
έκθεση. Δεν ξέρω καν ποιοι με έλεγξαν. Φεύγοντας μου είπαν “δεν βρήκαμε τίποτα” ενώ δεν υπήρξε και έκθεση κατάσχεσης”.
Ο Κ. Φρουζής προσπάθησε να
πλήξει την αξιοπιστία των προστατευόμενων μαρτύρων επιβεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι η
μάρτυρας Αικατερίνη Κελέτση είναι η πρώην γραμματέας του. Ταυτόχρονα μίλησε και για το πρώην
στέλεχος της Novartis, Φιλήστωρα
Δεστεμπασίδη, ο οποίος όπως υποστήριξε ο Φρουζής έφυγε από
την εταιρεία το 2014 γιατί «παραβίαζε εσωτερικές διαδικασίες, αλλοίωνε ποσά για να μη χρειάζονται οι υπογραφές των προϊσταμένων του κ.ο.κ.»
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Συγκλονιστικά στοιχεία ενώπιον του εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Ευάγγελου
Ζαχαρή, στις 17/10/2019
κατετέθησαν από τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Νίκο Μανιαδάκη.

Σ

την ένορκη κατάθεσή
του περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις έκδηλα παράνομες πρακτικές των εισαγγελέων Διαφθοράς, αλλά και
την άκρως δελεαστική πρόταση
του δικηγόρου Παύλου Σαράκη
το 2015 –όταν ψευδώς του συστήθηκε ως δικηγόρος που εκπροσωπούσε το υπουργείο Δικαιοσύνης
των ΗΠΑ(!!!), ενώ στην κατάθεσή
του ο εν λόγω δικηγόρος ενώπιον
του εισαγγελέα ΑΠ, Λάμπρου Σοφουλάκη, κατέθεσε ότι εκπροσωπεί τους προστατευόμενους στις ΗΠΑ μάρτυρες– να καταθέσει για αθέμιτες πρακτικές των φαρμακευτικών εταιρειών και να αποκομίσει
έτσι τεράστια οικονομικά οφέλη.
Παραθέτουμε στοιχεία της κατάθεσης του Ν. Μανιαδάκη, που ανάγλυφα πλέον αναδεικνύουν τη
σκευωρία που «στήθηκε» εις βάρος
των δέκα πολιτικών προσώπων με
τη «σύμπραξη» εισαγγελέων, ΜΜΕ
και βεβαίως, όπως κατέθεσε ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής ο πρώην γενικός
διευθυντής της Novartis, Κωνσταντίνος Φρουζής, και υπουργών…
Ε.Ζ. Ερώτηση: Η εταιρεία
Novartis σας ζήτησε διά των εκπροσώπων της να έρθετε σε επαφή με πολιτικά πρόσωπα στο χώρο της υγείας ή της πολιτικής στην
Ελλάδα γενικότερα για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της;
Ν.Μ. Απάντηση: Κατηγορηματικά όχι.
Ε.Ζ. Ερώτηση: Πώς και πότε ακριβώς έγινε η πρώτη σας επικοινωνία με την Εισαγγελία Διαφθοράς Αθηνών;
Ν.Μ. Απάντηση: Τον Δεκέμβριο
2016 και τον Ιανουάριο 2017 συγκεκριμένα μέσα μαζικής επικοινωνίας προσπάθησαν εντέχνως
και οργανωμένα κατά την άποψή
μου να με εμπλέξουν σ’ αυτή την υπόθεση. Ως αποτέλεσμα δημοσιευμάτων στο τέλος Ιανουαρίου
2017 η οικονομική αστυνομία κατ’
εντολή της Εισαγγελέως Διαφθοράς διεξήγαγε έρευνα στο σπίτι μου
όπου κατασχέθηκαν υπολογιστές
και άλλα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς
και παραστατικά, καθότι το γραφείο μου στο σπίτι μου το χρησιμοποιούσα ως έδρα της συμβουλευτικής μου εταιρείας. Διαπίστωσα λοιπόν ότι αποτελούσα πλέον
αντικείμενο έρευνας και ταυτόχρονα εμφανιζόμουν σε διάφορα δη-

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Ν. Μανιαδάκης:
«Το 2015 ο Σαράκης
μού είπε να συνεργαστώ
για να πλουτίσω…»
• Καταπέλτης ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας:
«Τουλουπάκη, Ντζούρας και Μανώλης με πίεζαν να πω ότι χρηματίστηκαν, χωρίς στοιχεία,
Σαμαράς, Στουρνάρας και Άδωνις, ενώ ο Π. Σαράκης μού είπε ότι εκπροσωπεί το
υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ»
μοσιεύματα ως γνώστης και ενδεχόμενα ως πρωταγωνιστής μιας υπόθεσης με την οποία δεν είχα καμία σχέση.
……………………….
Ε.Ζ. Ερώτηση: Ποιο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα προσπάθησε να
σας εμπλέξει όπως λέτε, στην υπόθεση αυτή, για ποιο λόγο και με
ποιο τρόπο;
Ν.Μ. Απάντηση: Η πρώτη επαφή
με την υπόθεση αυτή λαμβάνει
χώρα το καλοκαίρι 2015, όταν δέχθηκα επίσκεψη από έναν άγνωστο προς εμένα δικηγόρο, τον κ.
Παύλο Σαράκη, ο οποίος μου ανακοίνωσε ότι εκπροσωπούσε τις αμερικανικές αρχές και συγκεκριμέ-

να το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και διενεργούσε έρευνα για τις αθέμιτες πρακτικές κατ’
αρχήν της εταιρείας Novartis. Με
προέτρεψε να συνεργαστώ μαζί του
και εμμέσως με τις αμερικανικές
αρχές, προκειμένου να αποκαλύψουμε τις παράνομες πρακτικές
της εταιρείας, τις οποίες ήδη, κατά
τα λεγόμενά του, τις είχαν μοιραστεί μαζί του δύο άλλα πρόσωπα,
τα οποία συνεργάζονταν με τις αμερικανικές αρχές στα πλαίσια
προγράμματος προστασίας μαρτύρων, κατά το αμερικάνικο δίκαιο.
Μου ανακοίνωσε ότι η έρευνα έτρεχε δύο χρόνια και ως ένας βαθύς γνώστης των θεμάτων της υ-

γείας και ως ένας άνθρωπος που
είχε εμπλακεί στη χάραξη πολιτικής υγείας ως εμπειρογνώμονας
θα μπορούσα να συνεισφέρω στην
αποκάλυψη του σκανδάλου, στην
απονομή της δικαιοσύνης με αντάλλαγμα τα τεράστια οικονομικά
οφέλη που απορρέουν από το πρόγραμμα προστασίας της Αμερικής.
Μάλιστα στο τελευταίο μού έδωσε
τεράστια βαρύτητα καθόσον μοιράζονται μεταξύ 10 και 30% του
προστίμου το οποίο δύναται να
φτάσει δεκάδες ή και εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ. Εγώ αντέδρασα έντονα και εξεπλάγην και του είπα ότι προφανώς έχει συλλέξει λάθος πληροφορίες για μένα, διότι ε-

γώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, βαθύς γνώστης των οικονομικών της υγείας, αλλά δεν γνωρίζω
νια τις πρακτικές τις αθέμιτες ή ενδεχόμενα παράνομες φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Η συζήτηση
στη συνέχεια παρεκτράπηκε κι έγινε μάλλον απειλητική. Επιγραμματικά μου ειπώθηκε από τον κ. Σαράκη ότι θα μετάνιωνα που έχασα
την ευκαιρία να ανέβω σ’ ένα τρένο
που θα οδηγούσε στην πάταξη της
διαφθοράς αλλά σε οικονομικά οφέλη. Έκτοτε υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που ο συγκεκριμένος
δικηγόρος, όπως έχει και δημόσια
τοποθετηθεί, με συμβούλευσε να
μην έχω καμία απολύτως εμπιστο-
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σύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη
και να συνεργαστώ μαζί του με τις
Αμερικάνικες αρχές. Πολύ σύντομα την περίοδο 2016-2017 με ενέπλεξε στην υπόθεση αυτή και η
εφημερίδα Documento, της οποίας ο εκδότης αλλά και ο κ. Σαράκης έχουν δημόσια ανακοινώσει
ότι ενέπλεξαν το πρόσωπό μου
στην υπόθεση αυτή στη βάση ενός
δημοσιεύματος που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα το 2012. Το δημοσίευμα αυτό με στοχοποιούσε
προσωπικά και έθετε ζητήματα ηθικής τάξεως και σύγκρουσης συμφερόντων που σχετίζονταν με το
γεγονός ότι είχα κληθεί σε συναντήσεις στο Υπουργείο και είχα εκφράσει απόψεις αναφορικά με την
πολιτική υγείας της χώρας, ενώ
ταυτόχρονα συμβούλευα και ιδιωτικές εταιρείες.
…………………..
Ε.Ζ. Ερώτηση: Γιατί να υπαχθείτε
σε καθεστώς προστασίας, γιατί να
τηρηθεί η ανωνυμία σας εφόσον
είχατε να καταθέσετε μόνο για τεχνοκρατικά ζητήματα στο χώρο της
υγείας, όπως αναφέρετε παραπάνω, και δεν είχατε γνώση για τυχόν έκνομες συναλλαγές ή δραστηριότητες στο χώρο της υγείας όπως
ήδη μας καταθέσατε πιο πάνω;
Ν.Μ. Απάντηση: Οι Εισαγγελείς
με ρώτησαν πράγματι αν εγνώριζα
και η απάντηση όπως όλες τις φορές ήταν αρνητική. Στη συνέχεια έγινε μια συνάντηση που διήρκησε
πολλές ώρες υπό τη μορφή συνεντεύξεως όπου ερωτήθηκα για το
ρόλο μου στην προηγούμενη περίοδο και για τις γνώσεις μου ούτως ώστε να αξιολογηθούν δύο
πράγματα. Πρώτον αν θα μπορούσα να συνεισφέρω τεχνικά και δεύτερο αν είχα οποιαδήποτε εμπλοκή
στην υπόθεση, ούτως ώστε να αξιολογηθεί ποιος θα ήταν ο ρόλος
μου. Οι Εισαγγελείς με ρώτησαν
αν έχει πέσει στην αντίληψή μου
κάποια αξιόποινη πράξη αξιωματούχου ή πολιτικού που θα ήθελα
να μοιραστώ μαζί τους. Η απάντηση ήταν αρνητική.
……………..
Ε.Ζ. Ερώτηση: Πέραν των ανωτέρω, σας ζητήθηκε κι αν ναι, πότε,
από ποιον εισαγγελικό λειτουργό
και με ποιον ακριβώς τρόπο να καταθέσετε περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων και ποιων ακριβώς;
Ν.Μ. Απάντηση: Μου ζητήθηκε
σε πολλές περιπτώσεις, παρά το
γεγονός ότι εξ αρχής είχα πει ότι
δεν γνώριζα τίποτα, να καταθέσω
για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Λίγο μετά την υπαγωγή μου
στο πρόγραμμα προστασίας περί
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο
2017 σε αλλεπάλληλες συναντήσεις μου με τους ανωτέρω τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς μού ασκήθηκαν πιέσεις από τους τρεις μαζί
προκειμένου να τους πω αν έχουν

χρηματιστεί συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ή αν έχουν προβεί σε
παράνομες πράξεις γενικά οι Άδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης Στουρνάρας, Αντώνης Σαμαράς κατά κύριο
λόγο, και δευτερευόντως οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Ανδρέας Λοβέρδος. Οι πιέσεις αυτές ασκούνταν λέγοντάς μου ότι είχαν στοιχεία επιβαρυντικά για τα πρόσωπα
αυτά, ότι τα πρόσωπα αυτά θα πάνε φυλακή, ότι δεν πρέπει να τους
φοβάμαι γιατί δεν πρόκειται να επανεκλεγούν και ότι δεν πρέπει να
τους προστατεύω και ότι για τους
λόγους αυτούς χρειάζονταν και τη
δική μου μαρτυρία, καθόσον συνεργάστηκα μαζί τους όταν συνέταξαν και εξέδωσαν σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούσαν
συγκεκριμένα την είσοδο νέων
φαρμάκων, την τιμολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων και συμψηφισμό χρεών του δημοσίου έναντι
απαιτήσεων των φαρμακευτικών
επιχειρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, μου παρουσίαζαν δημοσιεύματα που κατηγορούσαν τους
υπουργούς για αυτές τις αποφάσεις. Ταυτόχρονα την περίοδο εκείνη μου ανακοινώθηκε ότι υπήρξε εμπλοκή με το καθεστώς
προστασίας μου και ότι ενδεχόμενα θα πάψω να είμαι προστατεεόμενος μάρτυρας και ότι ενδεχόμενα θα γίνω προστατευόμενος κατηγορούμενος αν βέβαια θελήσω να
συνεχίσω τη συνεργασία μαζί τους.
……………..
Ν.Μ. Μου ανέφεραν ότι ένας εκ
των άλλων μαρτύρων είχε καταθέσει στοιχεία ενοχοποιητικά εναντίον μου και ότι θα έπρεπε να αξιολογήσουν τα άνω, να συμβουλευτούν τους ανωτέρους τους προκειμένου να αποφασίσουν για την
τύχη μου. Μου ειπώθηκε ότι ο άλλος μάρτυρας ήταν πιο σημαντικός
δεδομένου του ότι είχε συνεισφέρει με καταθέσεις του πολλά στοιχεία εναντίον πολιτικών προσώπων και είχε συμβάλει σε ουσιαστικό βαθμό στην έρευνα, σε αντίθεση με μένα που είχα συνεισφέρει μόνο με αναλύσεις και κανένα
άλλο στοιχείο. Εγώ αντέδρασα καθόσον ουδέποτε χρηματίστηκα,
ούτε χρημάτισα πολιτικό πρόσωπο αλλά και ούτε γνωρίζω οτιδήποτε σχετικά με χρηματισμό πολιτικού προσώπου, καθόσον η ενασχόλησή μου δεν εμπλέκεται σε οικονομικές συναλλαγές, με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε υπήρξα ποτέ
στενός συνεργάτης υπουργού ή άλλου πολιτικού προσώπου. Μετά από έντονες αντιπαραθέσεις ζήτησα
επιτέλους να μου αποκαλύψουν τα
στοιχεία που είχαν εις βάρος μου
δεδομένου του ότι εγώ ήμουν
100% σίγουρος για την αθωότητά
μου. Εκεί η κ. Τουλουπάκη μου είπε ότι ο μάρτυρας είχε καταθέσει
στοιχεία ότι εγώ έλαβα χρήματα
παρανόμως μέσα από την εταιρεία
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της συζύγου μου, με την επωνυμία
ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε., η οποία αποτελεί
εκδοτικό οίκο, ώστε να χειραγωγήσω τον υπουργό Λοβέρδο. Εκεί ξεκαθάρισα ότι πρώτον η σύζυγός
μου δεν λέγεται Ψημίτη, δεν έχει
σχέση με αυτή την εταιρεία, αυτή η
εταιρεία είναι υγειονομικού υλικού

και στην εταιρεία αυτή υπήρξα
σύμβουλος πριν από δεκαετία και
είχα την έδρα της εταιρείας μου.
Στην εταιρεία αυτή έκανε αναφορά
το συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να με
εμπλέξει στην υπόθεση αυτή δεδομένου του ότι ο ίδιος εκδότης της
εφημερίδας και ο κ. Σαράκης το έχουν δηλώσει δημόσια ότι το έχουν εισφέρει στην έρευνα των ελληνικών και αμερικάνικων αρχών. Με αφορμή αυτό το συμβάν,
τους δήλωσα ξεκάθαρα ότι ουδεμία εμπιστοσύνη δεν θα έπρεπε να
έχουν στο συγκεκριμένο μάρτυρα
και ότι ο μάρτυρας δεν έχει ιδία άποψη αυτών που καταθέτει αλλά
μεταφέρει και παραποιεί αυτά που
διαβάζει στις εφημερίδες. Στη συνέχεια αφότου η δικογραφία επέστεψε από τη Βουλή διαπίστωσα ότι η μάρτυρας Αικατερίνη Κελέση
“αυτοβούλως” είχε αλλάξει την κατάθεσή της. Όπως θα δείτε, τρεις
από τις καταθέσεις μου έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο έως την
ανάκληση της κατάθεσης του μάρτυρα η οποία και μου ανακοινώθηκε. Θεωρώ ότι δεδομένου του ότι
σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρθηκε από τους ανωτέρω Εισαγγελείς Διαφθοράς προς εμένα ότι οι
πράξεις για τις οποίες με κατηγορεί η Κελέση επισύρουν την ισόβια κάθειρξη, υπέστην ένα εκβιασμό προκειμένου να ενδώσω σε
αυτό που μου ζητούσαν, δηλαδή
να καταθέσω στοιχεία εναντίον
των προαναφερομένων πέντε πολιτικών προσώπων. Μάλιστα μου
είπαν ότι αν συνεισέφερα ουσια-

στικά στοιχεία εναντίον των προσώπων αυτών θα μπορούσα να γίνω προστατευόμενος κατηγορούμενος και να τύχω ευνοϊκής μεταχειρίσεως, όπως έγινε με τον πρώτο εξάδελφο του Τσοχατζόπουλου.
Παρόμοια ήταν η συμπεριφορά
τους και προς τον μάρτυρα Μανία,
προς τον οποίο φέρεται να είπαν
οι ανωτέρω εισαγγελείς ότι “θα
σου κάνουμε ό,τι κάναμε και στο
Μανιαδάκη” και ο οποίος (Μανίας) στην τελευταία του κατάθεση
αιτείται να υπαχθεί σε καθεστώς
προστασίας, με τις ευεργετικές διατάξεις αν κατηγορηθεί να γίνει
προστατευόμενος κατηγορούμενος. Στη συνέχεια υπήρξε μια δεύτερη περίοδος, αφότου επέστρεψε
η δικογραφία από τη Βουλή, περί
τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2018. Εκεί οι συναντήσεις δεν γίνονταν
πια στο κτίριο της Εισαγγελίας αλλά στη ΓΑΔΑ και σε δύο περιπτώσεις σε ένα διαμέρισμα πλησίον
της οδού Μιχαλακοπούλου στην
περιοχή Αμπελόκηποι, πίσω από
τον Πύργο των Αθηνών. Εκεί αντιλαμβανόμουν ότι εξακολουθούσε
να υπάρχει μια συνεργασία με τους
άλλους μάρτυρες και πλέον μια ανοχή έως δυσαρέσκεια προς το
πρόσωπό μου. Η κ. Τουλουπάκη
μου ανέφερε πολλές φορές ότι δεν
με πιστεύει, ότι είναι πεπεισμένη
ότι γνωρίζω πράγματα για τους πολιτικούς, ότι τους προστατεύω ενώ
αυτοί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ την έρευνα, έχουν βρει ανατριχιαστικά και ακράδαντα στοιχεία,
εναντίον των πολιτικών προσώπων με τη συνεισφορά των μαρτύρων και ως αποτέλεσμα των ερευνών τους. Μου ανέφερε χαρακτηριστικά πρέπει να αποφασίσεις αν
είσαι με το μέρος της δικαιοσύνης
ή αν είσαι μαζί τους, μην τους φοβάσαι, δεν θα επανεκλεγούν και
θα πάνε φυλακή, δεν μπορούν να
σου κάνουν κακό. Τα όσα περιέγραψα παραπάνω συνέβησαν επανειλημμένα σε πάνω από δυοτρεις συναντήσεις μου στο παραπάνω χρονικό διάστημα με τους
τρεις εισαγγελείς διαφθοράς. Στο
σημείο αυτό καθόσον πλέον είχα
δει τις μαρτυρίες των άλλων δυο
μαρτύρων από τη δικογραφία της
Βουλής, τους επισήμανα ότι θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί
αναφορικά με τις καταθέσεις, τα
στοιχεία και τα κίνητρα των μαρτύρων. Αφενός οι μάρτυρες είχαν ενταχθεί σ’ ένα πρόγραμμα που θα
τους απέφερε τεράστια οικονομικά
οφέλη, επομένως είχαν οικονομικό κίνητρο να καταθέτουν εναντίον
των υπολοίπων αλλά και εναντίον
μου, και μάλιστα στην περίπτωσή
μου εξέλιπε η πιθανότητα να διεκδικήσω μέρος του προστίμου με
την υπαγωγή μου στο πρόγραμμα
της Αμερικής.
………………….
Ν.Μ. Στις 13-11-2018 στο εξωτε-
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ρικό διαβάζω στην εφημερίδα
Documento δημοσίευμα με τίτλο
“η ώρα της κρίσης για τον διπρόσωπο προστατευόμενο μάρτυρα”.
Το άρθρο αυτό εντελώς προφητικά
περιγράφει με ανατριχιαστική ακρίβεια οτιδήποτε επρόκειτο να
συμβεί στην υπόθεση αυτή τους επόμενους δύο μήνες και συγκεκριμένα περιγράφει με αναλυτική λεπτομέρεια μελλοντικές καταθέσεις
του μάρτυρα Μάξιμου Σαράφη που
με κατηγορεί, προειδοποιεί ότι αν
δεν ενδώσω και δεν αλλάξω συμπεριφορά και αποκαλύψω αυτούς
που προστατεύω θα γίνω κατηγορούμενος και θα υποστώ τις βαρύτατες κυρώσεις που προβλέπει η
νομοθεσία. Το άρθρο με κατηγορεί,
διότι προφανώς απευθύνεται σε
μένα, ότι έχω δώσει στοιχεία για
πολιτικά πρόσωπα στην Αμερική,
όπου έχω πάει προηγουμένως
πράγματι, αλλά δεν έχω δώσει αυτά
τα στοιχεία στους Έλληνες εισαγγελείς και αν δεν αλλάξω στάση θα
βρεθώ κατηγορούμενος για κακουργήματα, όπως ήδη με είχαν απειλήσει οι εισαγγελείς διαφθοράς.
……………….
Ν.Μ. Την επόμενη μέρα ήρθα και
περίμενα δυο ώρες. Σε κάποια
στιγμή εμφανίστηκε η κ. Τουλουπάκη με τον κ. Μανώλη. Η κ. Τουλουπάκη μου επανέλαβε ότι είχαν
προκύψει σε βάρος μου σοβαρά
στοιχεία που με ενοχοποιούσαν,
ότι δεν ήξεραν τι θα κάνουν με μένα και ότι τελευταία μου ελπίδα ήταν να δώσω στοιχεία γι’ αυτούς
που προστάτευα, εννοώντας τους
προαναφερομένους πολιτικούς.
……………….
Ν.Μ. Τελειώνοντας η κ. Τουλουπάκη μου είπε “θα τα ξαναπούμε όταν επιστρέψεις”. Της απάντησα
“θεωρώ ότι έχετε κάνει ένα μεγάλο
λάθος, έχετε πέσει θύματα δόλιων
μαρτύρων και των δικηγόρων
τους, οι οποίοι με έχουν απειλήσει
πολλές φορές έως σήμερα διότι
δεν έχω συνεργαστεί μαζί τους” και
αναφέρομαι στους Παύλο Σαράκη,
δικηγόρο και στους προστατευόμενους μάρτυρες Μάξιμο Σαράφη και
Αικατερίνη Κελέση.
Όλα τα παραπάνω με μη αμφισβητούμενο πλέον τρόπο αναδεικνύουν την τακτική και
τις πρακτικές που ακολούθησαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς,
απειλώντας και εκβιάζοντας
στην προσπάθειά τους να συνταχθούν με τις πολιτικές επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε το
πλήγμα σε Ν.Δ. και ΚΙΝΑΛ να
είναι ακαριαίο και να μην τους
επιτρέπει να σηκώσουν κεφάλι
στις επερχόμενες εκλογές.
Όμως, οι υπολογισμοί δεν
«βγήκαν», και τώρα στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής
από κατήγοροι βρέθηκαν κατηγορούμενοι…
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• Ζήλεψαν τη δόξα του περιβόητου Μαμανέα στο σκάνδαλο Κοσκωτά
οικουκουλοφόροιμάρτυρεςτηςΕλένηςΤουλουπάκη
«Είναι δε κρίσιμο το γεγονός ότι η υπηρεσία μας απευθύνθηκε με δύο αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις αμερικανικές αρχές και ζήτησε να μας αποσταλούν στοιχεία από την
έρευνά τους (τυχόν καταθέσεις ή όποια άλλα στοιχεία των μαρτύρων τους)
που κατά την κρίση τους
ενδεχομένως να ενδιέφεραν τις ελληνικές αρχές
και ουδέποτε λάβαμε σχετική απάντηση».

ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ…

Από τα πάμπερς στην
τροχήλατη βαλίτσα
τοσέλιδα, αλλά και στους ισχυρισμούς των σωματοφυλάκων, ο
γνωστός ποινικολόγος Αλέξανδρος Κατσαντώνης (απεβίωσε το
2013) είχε επιχειρήσει να καταδείξει ότι σε κούτα Πάμπερς που
είχε φέρει στο δικαστήριο δεν χωρούσαν τα προαναφερόμενα «τούβλα» με τα 90 εκατ. δραχμές, κάνοντας στην κυριολεξία «Τούρκο»
τον Κόκκινο.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

παραπάνω παράγραφος είναι αυτούσια από το εξώδικο
που απέστειλε η Ελένη Τουλουπάκη
στην εφημερίδα «Καθημερινή», αμέσως μετά την αποκάλυψη σχετικά με έγγραφο που απέστειλε η ίδια και οι άλλοι δύο εισαγγελείς
Διαφθοράς στους αντιεισαγγελείς
Ζαχαρή και Σοφουλάκη σχετικά
με τους προστατευόμενους μάρτυρες.
Στο έγγραφο που δημοσίευσε η
«Καθημερινή» η Εισαγγελία Διαφθοράς παραδεχόταν ότι ενέταξε
σε καθεστώς προστασίας μάρτυρες
που έχουν καταθέσει και στις αμερικανικές αρχές με σκοπό το όφελος, πράγμα που απαγορεύεται από το δικανικό μας σύστημα.
Οι κουκουλοφόροι μάρτυρες είπαν απίστευτα πράγματα, τα οποία
ως φαίνεται άρεσαν στην κα Τουλουπάκη και στους συνεργάτες
της. Διαφορετικά δεν μπορεί ουδείς λογικός άνθρωπος να πιστέψει τη μαρτυρία ότι ο Κωνσταντίνος Φρουζής έβαλε σε μία τροχήλατη βαλίτσα πράσινα, κόκκινα και
μοβ χαρτονομίσματα, και έκανε
ντου στο Μαξίμου για να δωροδοκήσει τον πρώην πρωθυπουργό.
Προφανώς, ο κουκουλοφόρος
μάρτυρας ενθυμήθηκε το παλιό
τραγούδι της αείμνηστης Βίκυς
Μοσχολιού (1972 σε στίχους
Γιάννη Λογοθέτη) που έλεγε «Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο ταξίδι δε με παίρνετε, καλέ;».
Κι όμως, το εντυπωσιακό δεν
είναι ότι οι εισαγγελείς Διαφθοράς
έκαναν έρευνες για την τροχήλατη
βαλίτσα. Αλλά ότι αποδέχθηκαν ότι οι κουκουλοφόροι μάρτυρες εί-

Έβαλε τα γέλια
ναι αξιόπιστοι κι επικαλέστηκαν
τις καταθέσεις τους ως υπαρκτή ένδειξη για εξονυχιστική έρευνα.
Δεν σκέφθηκαν για παράδειγμα ότι ανάλογες καταθέσεις είχαν δώσει το 1989 οι σωματοφύλακες του
Κοσκωτά για τα κουτιά με πάμπερς όπου μετέφεραν τα χρήματα με τα οποία δωροδοκήθηκε ο
Ανδρέας Παπανδρέου.
Ταυτόχρονα, οι εισαγγελείς Διαφθοράς επί τόσο καιρό, παρά το
γεγονός ότι δεν έλαβαν καμία απάντηση από τις αμερικανικές αρχές
(όπως παραδέχεται στο εξώδικό
της η κα Τουλουπάκη), επέτρεψαν να δημοσιεύονται «φίδια»
στην κυριολεξία, όπως το... αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Κόντρα», ότι το FBI έχει βίντεο στην κατοχή του όπου διακρίνεται να εισέρχεται στο Μαξίμου ο
Κωνσταντίνος Φρουζής με τροχήλατη βαλίτσα. Προφανώς το αποκλειστικό ρεπορτάζ τής εν λόγω
εφημερίδας θα μπορούσε άνετα να
το συμπεριλάβει στο ντοκιμαντέρ
που έστησε με τον ελβετικό τηλεοπτικό σταθμό ο Έλληνας Μάικλ
Μουρ, ο δικηγόρος Παύλος Σαράκης.

Τι είχε γίνει με Κοσκωτά
Το 1989 η κα Τουλουπάκη ως
φοιτήτρια σίγουρα θα είχε ακούσει
για το σκάνδαλο Κοσκωτά. Κι εάν

δεν είχε ακούσει τίποτα γιατί διάβαζε,
σίγουρα θα έμαθε το
1998, όταν εισήχθη
στη σχολή Δικαστών.
Τότε, λοιπόν, το
1989, παραπέμφθηκε
στο Ειδικό Δικαστήριο ο Ανδρέας
Παπανδρέου, μαζί με τον Μένιο
Κουτσόγιωργα, τον Δημήτρη
Τσοβόλα και τον Γιώργο Πέτσο,
με την κατηγορία ότι δωροδοκήθηκε από τον Γιώργο Κοσκωτά.
Βασικοί μάρτυρες κατηγορίας ήταν οι σωματοφύλακες του τότε
προέδρου της Τραπέζης Κρήτης.
Στις σχετικές καταθέσεις στον ανακριτή Γ. Σκαρλάτο, αλλά και στις
επιτροπές της Βουλής που είχαν
συσταθεί την περίοδο 1988-1990,
είχαν προχωρήσει οι σωματοφύλακες του τραπεζίτη Ηρακλής Σηφακάκης, Μανούσος Γρυλλάκης, Βασίλης Μαμανέας, Ιωάννης Δήμου Τσώλης, Μανώλης
Σκορδούλης, Αντώνης Τσαρμπόπουλος, Νίκος Τρικαλίτης
και άλλοι.
Ορισμένοι από αυτούς προχώρησαν σε αναφορές για τη μεταφορά των 90 εκατ. δραχμών σε κουτί
από Πάμπερς, το οποίο φέρεται να
είχε τοποθετηθεί έξω από την κατοικία του Γιώργου Κοσκωτά
στην οδό Ορφέως στην Εκάλη, στο
αυτοκίνητο του επιχειρηματία

Γιώργου Λούβαρη,
στενού φίλου τού τότε
πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου.
Ωστόσο, στη διάρκεια της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο –την περίοδο
1991-1992– κάποιοι από τους
σωματοφύλακες που μίλησαν για
την «κούτα από Πάμπερς» τα γύρισαν σε σχέση με τις αρχικές καταθέσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι αναφέρθηκαν σε «ανυπόστατη ιστορία».
Μόνο ένας επέμεινε στον αρχικό του ισχυρισμό, ο Βασίλης Μαμανέας, αλλά όταν δέχθηκε τις ερωτήσεις από τον τότε πρόεδρο
του Ειδικού Δικαστηρίου, τον αείμνηστο Βασίλειο Κόκκινο, υπέπεσε σε τόσες αντιφάσεις, που εκνεύρισε τον πρόεδρο που Ειδικού Δικαστηρίου, ο οποίος διέταξε
τη σύλληψή του για ψευδορκία, ενώ όπως αναφέρει ο αστικός μύθος αρνήθηκε να λάβει υπόψη αυτές τις καταθέσεις.
Φυσικά, οι καταθέσεις του Μαμανέα και των άλλων σωματοφυλάκων του Κοσκωτά έδωσαν την
ευκαιρία στον επίσης αείμνηστο
Δημήτρη Ρίζο να χρησιμοποιήσει
πρωτοσέλιδα επί πολλές ημέρες
στον «Ελεύθερο Τύπο» φωτογραφίες από διάφορες συσκευασίες
πάμπερς. Ως απάντηση στα πρω-

Εξάλλου, ας μη λησμονούμε ότι
πρόσφατα ο βουλευτής Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ, Σάκης Παπαδόπουλος, είπε πως όταν ήρθε στη
Βουλή ο φάκελος της κας Τουλουπάκη και διάβασε για τις τροχήλατες βαλίτσες στο Μαξίμου, έβαλε
τα γέλια, διότι τις θεωρούσε παραμυθένιες, ενθυμούμενος τις καταθέσεις του Μαμανέα και των άλλων σωματοφυλάκων του Κοσκωτά.
Λίγο μετά την επανεκλογή
του Ανδρέα Παπανδρέου και του
ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέμβριο του 1993,
ο Βασίλης Μαμανέας επέλεξε να
χτυπήσει και πάλι. Αυτήν τη φορά
με επιστολή του στην «Ελευθεροτυπία», όπου υποστήριζε πως όσα
είπε κατά του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο ήταν όλα ψέματα, τα οποία του είχαν υποδείξει να πει οι Άγγελος Μπρατάκος και ο Νίκος Κατσαρός με
τη βοήθεια του στρατηγού Νίκου
Γρυλλάκη. Φυσικά, δεν μπορούσε να αποδείξει τους ισχυρισμούς
του. Απλά για την αξιοπιστία
του Μαμανέα, αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά την κατάθεσή του
στο Ειδικό Δικαστήριο συνελήφθη
στο σπίτι του στην Καλαμάτα για υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών και
καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης. Αποφυλακίστηκε νωρίτερα, αλλά συνελήφθη και πάλι για
ναρκωτικά το 1997 επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη.

Αξιοποιούνται
οι... συνιστώσες
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Κίτσος
ο κοριός

Ο αγαπημένος του

Μία φωτογραφία ισούται με
χίλιες λέξεις, λένε οι Κινέζοι

Πήραν τη σκυτάλη
τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ
Πριν από τη σύλληψη των τρομοκρατών την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, ΜΜΕ (ηλεκτρονικά και μη) που υποστηρίζουν τη Ν.Δ. έγραφαν ότι στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. το Σάββατο 9 Νοεμβρίου ο
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (περί αυτού ο λόγος) θα περνούσε δύσκολες ώρες. Τελικά, η αντιτρομοκρατική ανήμερα της εορτής των Αρχαγγέλων εξάρθρωσε την Επαναστατική Αυτοάμυνα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη βαρέθηκε να μαζεύει συγχαρητήρια. Και φυσικά τα
«γαλάζια» ΜΜΕ σφύριζαν αδιάφορα. Τα τελευταία 24ωρα τη σκυτάλη πήραν τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησαν ρεπορτάζ ότι ξεκινά πλέον η αποψίλωση του Χρυσοχοΐδη από το Μαξίμου. Μάλιστα, επιμένουν ότι υπάρχει γκρίνια στο πρωθυπουργικό επιτελείο για τον Μιχάλη και σύντομα θα φανεί στα ΦΕΚ, όπου θα ψαλλιδίζονται οι αρμοδιότητές του. Πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε με σιγουριά ότι σε αυτά τα ρεπορτάζ δεν
υπάρχει η υπογραφή «Γιάννης Ραγκούσης».

Η ατάκα του Γερουλάνου ενόχλησε
Τους τρέλανε ο Γερουλάνος στην εκδήλωση του Πράττω του Νίκου
Κοτζιά τη Δευτέρα, όπου ήταν εκ των ομιλητών μαζί με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών και τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, με θέμα το μέλλον της προοδευτικής παράταξης. Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι την τελευταία φορά που βρέθηκε στην ίδια αίθουσα ήταν σε εκδήλωση για «Το Παλιό ΠΑΣΟΚ – Το Ορθόδοξο». Μάλιστα, απευθυνόμενους στους παρευρισκόμενους, συμπλήρωσε: «Αν
και δεν θέλω να καρφώσω κανέναν, πολλοί από όσους ήταν τότε στην εκδήλωση είναι παρόντες και σήμερα εδώ». Αυτό που είπε ο κ. Γερουλάνος
ενόχλησε από ό,τι έμαθα τους ΣΥΡΙΖΑίους, που ήταν η μειοψηφία εντός
της αιθούσης. Και αναφέρομαι σε επίσημους και όχι σε απλό κόσμο.

Στο δείπνο προς τιμήν
του Κινέζου προέδρου
ο Αλέξης Τσίπρας είπε
πως ο αγαπημένος του
υπουργός είναι ο Μάκης
Βορίδης. Και λίγα 24ωρα
αργότερα από την
Κοζάνη δήλωσε:
«Ο κ. Βορίδης έχει μία
ιστορία, ήταν
φιλοχουντικός που
κυκλοφορούσε με
τσεκούρια και έκανε
επεισόδια και
βανδαλισμούς».
Δηλαδή, εάν δεν ήταν
ο αγαπημένος του,
τι θα έλεγε;

Ρεύμα
Ο Νικήτας Κακλαμάνης
δήλωσε πως πρέπει η
Ν.Δ. να προτείνει εκ
νέου για Πρόεδρο της
Δημοκρατίας τον
Προκόπη Παυλόπουλο.
Προφανώς, ο Νικήτας
δεν έχει μάθει τα νέα, ότι
έχουν αυξηθεί στην
Κουμουνδούρου όσοι
λένε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
πρέπει να ψηφίσει τον
κύριο Πάκη. Και μιλάμε
ότι τείνουν να γίνουν
πλειοψηφικό ρεύμα.

Ρεζίλι
Αίσθηση προκάλεσε
η θερμή χειραψία αλλά
και η κουβέντα που
είχαν ο Αλέξης Τσίπρας
και ο Άδωνις Γεωργιάδης
στο δείπνο προς τιμήν
του Κινέζου Προέδρου.
Και λογικά ο υπουργός
Ανάπτυξης δήλωσε: «Τι
περιμένατε, να πιαστούμε
στα χέρια; Να γίνουμε
ρεζίλι και στους
Κινέζους;»

Μετά το έκτακτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα ανακοινωθούν τα ονόματα
που θα αναλάβουν τα ηνία
των κρίσιμων τομέων του Κινήματος Αλλαγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή νέων προσώπων στους Τομείς θα είναι μεγάλη,
ενώ αναμένεται να αξιοποιηθούν
στελέχη από όλες τις συνιστώσες
και τάσεις του κόμματος. Πιο σωστά, θα αξιοποιηθούν πρόσωπα
προερχόμενα από το Ποτάμι, τη
ΔΗΜ.ΑΡ., και τις Κινήσεις για τη
Σοσιαλδημοκρατία. Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται είναι του
Παναγιώτη Καρκατσούλη, που θα
αναλάβει γραμματέας του Τομέα
Πολιτικής Προστασίας, της Έφης
Στεφοπούλου, που θα τεθεί επικεφαλής στη Δημόσια Διοίκηση, του Νίκου
Ορφανού, που θα αναλάβει καθήκοντα τομεάρχη Πολιτισμού, της Πωλίνας Λάμψια για την εξωτερική πολιτική. Ακούγονται επίσης τα ονόματα του
Απόστολου Πόντα, του Χρήστου Μέγα,
της Νίκης Φούντα, αλλά και αυτό του
Κώστα Μποτόπουλου, που θεωρείται «βενιζελικός.

Εντατικά φροντιστήρια
«Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς», λένε για τους πολύξερους
στις παρέες που έχουν άποψη επί παντός επιστητού. Το ίδιο ισχύει και για νεόκοπους της πολιτικής, οι οποίοι συνήθως εκτίθενται. Αυτό ισχύει και για την υφυπουργό Εργασίας Δόμνα
Μιχαηλίδου και τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Και οι δύο έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Είναι
νέες, όμορφες, δραστήριες, θέλουν να προσφέρουν, αλλά διακρίνονται επίσης και στο ποια θα εκστομίσει τη μεγαλύτερη κοτσάνα. Και δυστυχώς, τα λεκτικά τους ατοπήματα ουκ ολίγα. Τις
τελευταίες ημέρες συνέχισαν τον ιδιότυπο διαγωνισμό που έχουν ξεκινήσει για το ποια θα προκαλέσει μεγαλύτερο θόρυβο. Έτσι, λοιπόν, η κα Μιχαηλίδου, λίγες ημέρες μετά τα περί
εθελοντισμού την 28η Οκτωβρίου, έκανε λόγο για τα ευρήματα
της ΕΛ.ΑΣ. μετά την έφοδο στα υπόγεια της ΑΣΟΕΕ συγκρίνοντάς τα με τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στη Συρία. Και όπως ήταν λογικό, στα social media έγινε πάρτι. Ανάλογο πάρτι
στήθηκε και για τη Νοτοπούλου. Όχι για τον «τσέο της Thomas
Cook», που είχε πει προ δύο μηνών, αλλά για το ότι δήλωσε
πως «η εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική Επιτροπή
της Βουλής για τη Novartis θα είναι… αρτιμελής». Από ό,τι γίνεται
αντιληπτό, τα κορίτσια χρειάζονται εντατικά φροντιστήρια.

Σε τεφτέρια καταγράφονται
οι αμφισβητίες
«Και ναι, σ’ αυτό το προσκλητήριο δεν περισσεύει κανένας πόσω
μάλλον πρώην πρόεδροι αυτού του χώρου με δείγματα γραφής στην
προσπάθεια εκσυγχρονισμού της χώρας που έχουν καταγραφεί θετικά και έχουν αλλάξει την πορεία των πραγμάτων». Αυτό δήλωσε
η βουλευτής Δράμας του ΚΙΝΑΛ, Χαρά Κεφαλίδου, η οποία
ζήτησε να κληθούν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και οι Κώστας
Σημίτης και Ευάγγελος Βενιζέλος και δεν τη βλέπω καλά.
Διότι, όπως μαθαίνω, τα... σαΐνια της Φώφης σημειώνουν
σε ειδικό μπλοκ όλους και όλες που βρέθηκαν απέναντι στην
αρχηγό. Και όπως σημειώνουν, «η πρόεδρος τους έχει φερθεί με
το γάντι». Έχουν καταγραφεί οι συμπεριφορές και σύντομα αναμένονται καμπάνες.
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Οικονομία
στη Βουλή

Κίτσος ο κοριός
Σαράντα λεπτά –λέει– κράτησεη
συνάντηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον Ζόραν Ζάεφ
στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Ούτε
πολύ το λες, αλλά ούτε και λίγο.
Αυτό που δεν μάθαμε ως τώρα
είναι αν ο Κυριάκος ρώτησε τον
ομόλογό του πώς του φάνηκε το
εμπορικό σήμα με το «Μ» για τα
μακεδονικά προϊόντα. Οι φήμες ότι
απάντησε Macedonia is GReat»
ελέγχονται ως ανακριβείς…

Μπρος τρόικα και
πίσω… Περιστέρα

σο περνάει ο καιρός και απομακρυνόμαστε από τα γεγονότα, όλο και περισσότερες πληροφορίες από το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων Τσίπρα - Ευρωπαίων έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Το αν και πόση βάση έχουν αυτά που ακούγονται και γράφονται είναι
κάτι που αξιολογείται. Το σίγουρο είναι, πάντως, ότι κοινό σημείο των
περισσότερων αφηγήσεων είναι το ασφυκτικό δίλημμα στο οποίο βρέθηκε ο τότε πρωθυπουργός. Το ενδιαφέρον και κατά κάποιον τρόπο…
πικάντικο είναι ότι τα σκούρα δεν τα βρήκε ο τέως πρωθυπουργός μόνο με τους δανειστές ή με τους εσωκομματικούς άλλοτε συντρόφους,
που οδηγήθηκαν στην έξοδο από το κόμμα. Τα πολύ δύσκολα ακούγεται ότι τα έβαλε εκείνη την περίοδο στον Αλέξη Τσίπρα ένας πολύ δικός του άνθρωπος. Το ποιος ήταν αυτός το αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα «Le Canard enchaine», μεταφέροντας στο χαρτί μία φημολογούμενη εμπιστευτική εξομολόγηση του ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ στον
πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ:
«Με πληροφόρησε ότι εάν έκανε πολλές υποχωρήσεις στις απαιτήσεις της
τρόικας δεν κινδύνευε να απολέσει μόνο τη στήριξη από το κόμμα του, αλλά
και να χάσει τη σύντροφο της ζωής του, η οποία είναι σφόδρα μαχητική και
πολύ πιο αριστερή από τον ίδιο…»
Δεν μπορεί να διασταυρωθεί το αληθές του δημοσιεύματος αλλά έστω
και ως κακιούλα πολλοί είναι πράγματι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η
Περιστέρα (Μπέτυ) Μπαζιάνα είναι πιο αριστερή από τον Αλέξη…

Ό

Υπουργοί ή
σχολιαστές;
Στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός
φέρεται να ζήτησε από
τους υπουργούς του
να περιορίσουν τις εμφανίσεις τους στα κανάλια
και τα ραδιόφωνα και να
αφοσιωθούν στις αρμοδιότητές τους.
Αν, ωστόσο, σήμερα καλείτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
να βαθμολογήσει την… υπακοή των υφισταμένων
του μάλλον θα τους άφηνε
όλους «μετεξεταστέους».
Κι αυτό, διότι από μία πρόχειρη ματιά στους ιστότοπους των υπουργείων καταδεικνύεται με την πρώτη
ματιά ότι η παραίνεση του
πρωθυπουργού ουδέποτε
εισακούστηκε. Το ακόμη
χειρότερο; Σε κεντρικούς
(στρατηγικούς) τομείς της
κυβέρνησης, οι υπουργοί
μοιάζουν να διαπρέπουν
περισσότερο στον ρόλο
σχολιαστή της επικαιρότητας και λιγότερο σε αυτόν
της δημοσιοποίησης στην
κοινωνία του έργου που
παράγουν.
Για του λόγου το αληθές
κάντε ένα «σερφάρισμα»
στο περιεχόμενο των δελτίων Τύπου που αναρτώνται στα υπουργικά site.
Τρανό παράδειγμα ο ιστότοπος κορυφαίου χαρτοφυλακίου, όπου στα 20
δελτία Τύπου που έχουν αναρτηθεί με συνεντεύξεις
τού εν λόγω υπουργού μόλις οι 6 αφορούσαν κατά
βάση θέματα της αρμοδιότητάς του και τα υπόλοιπα
ήταν περί ειδησεογραφικών ανέμων και πολιτικών
υδάτων γενικώς…

Μειωμένος κατά 2,3 εκατ. ευρώ
συγκριτικά με την περσινή χρονιά
προβλέπεται να είναι οι δαπάνες
της Βουλής για το 2020. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε από την
Ολομέλεια, το νέο έτος προβλέπεται περαιτέρω μείωση στις υπερωρίες και αύξηση του κονδυλίου
για τη μίσθωση κτιρίων λόγω «ανοδικής τάσης αξιών ακινήτων».
Την ίδια ώρα, εισάγεται η δυνατότητα χρήσης ηλεκτροκίνητων
βουλευτικών οχημάτων διαθέτοντας κονδύλι περίπου 400.0000
ευρώ. Για όσους, πάντως, λένε ότι
το κοινοβούλιο με ευκολία αποφασίζει ψαλιδίσματα μισθών και δημοσιονομικές συνταγές αφήνοντας
τους εθνοπατέρες και τον ναό της
Δημοκρατίας στο απυρόβλητο, αξίζει να θυμηθούμε ότι μέσα σε μια δεκαετία ο προϋπολογισμός της Βουλής
έχει μειωθεί κατά περίπου 82 εκατ. ευρώ, πέφτοντας στα 139,5 εκατ. ευρώ
το 2020 από τα 222 εκατ. ευρώ που έδειχνε το «κοντέρ» το 2009.

Στο Λονδίνο για
να δει την κόρη του
ο Κυριάκος
Στο Λονδίνο πρόκειται να μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι
λόγοι του ταξιδιού του πρωθυπουργού
στη βρετανική πρωτεύουσα είναι οικογενειακοί καθώς ο σκοπός του είναι να επισκεφθεί την κόρη του Σοφία, η οποία ζει και εργάζεται εκεί από το καλοκαίρι. Η κόρη του πρωθυπουργού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins
της Βαλτιμόρης των Ηνωμένων Πολιτειών και αμέσως μετά
μετακόμισε στη βρετανική πρωτεύουσα.

Μόνο με χρήματα
δεν αντιμετωπίζεται
το προσφυγικό
Μια καταγραφή των αποτελεσμάτων
της Δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας επιχείρησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος
Ανδρουλάκης, τοποθετούμενος στη συζήτηση για την κατάσταση στα κέντρα υποδοχής και
ταυτοποίησης στη Μόρια και στα ελληνικά νησιά. Με περισσότερους από 60.000 πρόσφυγες και μετανάστες να έχουν έρθει στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο
60% των αφίξεων πανευρωπαϊκά, ο Έλληνας ευρωβουλευτής στάθηκε στην αύξηση του τελευταίου τριμήνου και τις
30.000 αφίξεις, όταν από το 2016 έχουν πραγματοποιηθεί
μόλις 1.950 επιστροφές στην Τουρκία. Επικρίνοντας τη στρεβλή απόκριση των κρατών-μελών της Ένωσης, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ως επίλογο: «Όποιος νομίζει από εμάς ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με χρήματα και όχι με τις
παραπάνω δράσεις, απαξιώνει τις αξίες του ανθρωπισμού και της
αλληλεγγύης».
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Θα ψάχνουμε γιατρό με το κιάλι…
Στο πολιτικό σκέλος που εξελίσσεται –όπως εξελίσσεται– στην Προανακριτική έχουν
πέσει όλα τα φώτα της υπόθεσης Novartis, με αποτέλεσμα ελάχιστοι να βάζουν στο
μυαλό τους το τι θα σημάνει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας το σκάνδαλο με τις πρακτικές
που ακολούθησε και στη χώρα μας η ελβετική πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία. Όταν
για παράδειγμα με βάση τη δικογραφία περίπου 4.000 γιατροί εμπλέκονται σε υπερσυνταγογραφήσεις σκευασμάτων της Novartis, σκεφτείτε τι έχει να συμβεί αν ένας
σημαντικός αριθμός αυτών τεθεί σε διαθεσιμότητα. Θα ψάχνουμε γιατρό με το κιάλι…

Το μπλοκάκι του Κυριάκου
Στα μέσα του Νοέμβρη φτάσαμε αισίως και μένουν σκάρτες 40 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα,
που όμως δεν θα είναι και τόσο γιορτινά για κάποιους (όχι λίγους, λένε οι πληροφορίες) υπουργούς της κυβέρνησης. Κοινό μυστικό είναι εδώ
και μέρες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιέζει τους
υπουργούς του να τρέξουν για την υλοποίηση
των κυβερνητικών δεσμεύσεων μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Η αξιολόγηση
του πρώτου τριμήνου έχει ήδη ολοκληρωθεί και
όσοι έχουν μείνει πίσω στα «τεστάκια» έχουν πάρει το μήνυμα να επιταχύνουν, ώστε να μη βρεθούν μετεξεταστέοι τον Δεκέμβριο. Να θυμίσουμε ότι στη συνεδρίαση του πρώτου Υπουργικού
Συμβουλίου τον Ιούλιο ο πρωθυπουργός είχε μοιράσει έναν μπλε φάκελο σε κάθε υπουργό με
τους στόχους ανά υπουργείο και το κυβερνητικό πρόγραμμα δράσης έως το τέλος της χρονιάς. Η
επίτευξη αυτών των στόχων και ο χειρισμός των έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν θα αξιολογηθούν στο τέλος του έτους και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αποφασίσει αν θα χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις στο υπουργικό σχήμα. Τον Δεκέμβριο μένει να φανεί ποιος θα γελάσει, ποιος θα πικραθεί, ή αν γενικώς γελάσει ο κάθε πικραμένος.

Ο «θείος» απασφάλισε
Το τι λέει ο… στόμας του «θείου της δημοσιογραφίας» και των ερτζιανών Γιώργου Τράγκα για τους
από τον Ιούλιο νέους νοικάρηδες του Μαξίμου δεν
γράφεται χωρίς να επιληφθεί το… Ηθών.
Το μπινεκίλι πάει σύννεφο κάθε πρωί και μάλιστα από σταθμό που δεν τον λες και αντικυβερνητικό. Ειδικά ο υπουργός της οδού Αριστοτέλους άκουγε τα σχολιανά του με φόντο την υπόθεση της
γονιδιακής θεραπείας του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ… Τώρα τελευταία το μενού της κριτικής έχει
για κύριο πιάτο το προσφυγικό-μεταναστευτικό, όπου ο θείος «πυροβολεί» και τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
τη Νέα Δημοκρατία θεωρώντας ότι αμφότερες οι
διακυβερνήσεις εκτελούσαν και εκτελούν γερμανικές εντολές! Σημειώστε ότι πληροφορίες θέλουν τον
Γ. Τράγκα να έχει συμφωνήσει με το κανάλι One να
βγαίνει κάθε πρωί και στο γυαλί, οπότε οσονούπω
το πελέκημα θα είναι και τηλεοπτικό.

Επιλεκτικές
γκλοπιές μνήμης
Για κατήφορο αυταρχισμού και επιβολή κλίματος αστυνομοκρατίας κατηγόρησε η Κουμουνδούρου την κυβέρνηση,
με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ φοιτητών και ΜΑΤ το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στον
περίβολο αλλά και έξω από την ΑΣΟΕΕ στην οδό Πατησίων. Έλα, όμως, που δεν είναι όλοι αμνήμονες σε αυτήν τη
χώρα. Αντιθέτως, θυμούνται πολύ καλά ότι σε επίπεδο ασφάλειας μπορεί οι επιδόσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να
μην έπαιρνε και… Όσκαρ, αλλά τα ΣΥΡΙΖΑϊκά ΜΑΤ μια χαρά τα πήγαιναν και ανεβοκατέβαζαν τα γκλομπ στα κεφάλια φοιτητών (στο άγαλμα Τρούμαν τον Απρίλιο του 2018)
και εκπαιδευτικών, κατά πολιτών που διαδήλωναν ενάντια σε πλειστηριασμούς, ακόμη και κατά συνταξιούχων.
Και τότε δεν ήταν ο «κακός» Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πολιτικός προϊστάμενος των ελληνικών αρχών ασφαλείας.

Το παράσημο
της ανοιχτής παλάμης
Στον χώρο των παραστατικών τεχνών λένε πως έχεις χάσει από χέρι τη δημοφιλία σου, αν παίξεις με παιδί ή/και με
ζώο, αφού πρόκειται για δύο ειδικές κατηγορίες ηθοποιών
που θέλοντας και μη κλέβουν την
παράσταση. Κι επειδή ο Κίτσος ο
Κοριός αγαπάει και τα παιδιά και
τα σκυλιά και τα ζώα γενικότερα,
δεν μπορεί να πει κουβέντα για
το κοριτσάκι που κοσμεί το μπανεράκι του ΣΥΡΙΖΑ για τη διεύρυνση του κόμματος και την εγγραφή νέων μελών. Ούτε μομφή
θα ακούσετε από το στόμα του
για το μπόλικο πρασινάκι που έχει γεμίσει τα χέρια του το κοριτσάκι του διαφημιστικού,
γεννώντας μνήμες βεριτάμπλ ΠΑΣΟΚ. Ούτε καν τη διακινούμενη εδώ και καιρό κακογλωσσιά ότι η φωτογραφική
ιδέα είναι κλεμμένη από εξώφυλλο παλαιότερου περιοδικού. Αλλά, βρε σύντροφοι, αυτήν την πόζα του πιτσιρικακίου ποιος σκέφτηκε ότι εξυπηρετεί τον στόχο της προσέκλυσης νέων μελών; Διότι καλό το σκέρτσο που το παιδάκι δείχνει με τα χεράκια του να καδράρει το προσωπάκι
του, αλλά αν το δει κάποιος από άλλη οπτική γωνία μοιάζει
σαν να… μουντζώνεται! Κι όχι τίποτα άλλο, είναι ώρα για
συνειρμούς ότι όποιος γραφτεί στο κόμμα μετά από λίγο
καιρό θα εισπράξει το παράσημο της ανοιχτής παλάμης;
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• Η ελληνική κοινωνία έχει αποκηρύξει την «κουλτούρα» της ανομίας,
τις παράνομες και βίαιες ενέργειες που προέρχονται από οργανωμένους
«αναρχικούς» ή άτομα του κοινού ποινικού δικαίου με πολιτική μεταμφίεση

ΑΡΘΡO

Της Ιωάννας Καλαντζάκου Τσατσαρώνη (*)

Η εφαρμογή του νόμου
δεν αποτελεί «καταπίεση»

αλά έκαναν» που παραβίασαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο με
αλυσοπρίονο, είπε
βουλευτής και καθηγητής Πανεπιστημίου.
Η ελληνική κοινωνία, όμως, λέει
«φτάνει πια!». Έχει αποκηρύξει την
«κουλτούρα» της ανομίας, τις παράνομες και βίαιες ενέργειες που προέρχονται από οργανωμένους «αναρχικούς»
ή άτομα του κοινού ποινικού δικαίου
με πολιτική μεταμφίεση. Έχει κουραστεί από την πολυετή ύπαρξη ασύλων
παρανομίας στις πόλεις και στα πανεπιστήμια. Και έχει διαγράψει όχι μόνο
τους απολογητές της ανομίας, αλλά και
εκείνους που συμφιλιώνονται με αυτήν
είτε από φόβο, είτε για να προβάλουν
την εντύπωση του «προοδευτικού».
Οι οργανωμένες παράνομες πράξεις
στο αθηναϊκό κέντρο (και όχι μόνο), οι
τρομοκρατικές ομάδες, το συστηματικό
εμπόριο ναρκωτικών και η μεθοδευμένη βία δεν γίνονται αντιληπτά από τους
Έλληνες ως «πολιτική» διαμαρτυρία,
αλλά ως έγκλημα, ως απειλή για την α-

«Κ

κεραιότητα και την περιουσία των πολιτών, ως απαξίωση των πανεπιστημιακών χώρων και απειλή της ακαδημαϊκής ελευθερίας μόρφωσης, έρευνας
και γνώσης. Η αντιμετώπιση αυτής της
παθογένειας, που τραυματίζει επί πολλά χρόνια τη χώρα, υπήρξε μία από τις
βασικές υποσχέσεις του Κυριάκου
Μητσοτάκη και της παρούσας κυβέρνησης και ένας από τους –πολλούς–
βασικούς λόγους της εκλογικής νίκης
της Νέας Δημοκρατίας.
Η Κυβέρνηση κατάργησε το άσυλο
της ανομίας και της παραβατικότητας.
Στοίχημα των Πρυτανικών Αρχών θα
πρέπει να είναι και ο έλεγχος της α-

σφάλειας των πανεπιστημιακών χώρων με χρήση κάρτας στους εισερχόμενους, ώστε η επέμβαση της αστυνομίας να μην είναι συχνά αναγκαία.
Δεν πρόκειται για ζήτημα που συνδέεται με τον διαχωρισμό κομμάτων
και τις ετικέτες «Αριστερά» και «Δεξιά».
Η αποκατάσταση της νομιμότητας αποτελεί κοινό αίτημα, αλλά και στοιχειώδη προϋπόθεση για να λειτουργεί η δημοκρατία, η ελευθερία της έκφρασης
και των ιδεών. Και γι’ αυτόν τον λόγο
είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να εμφανίζονται βουλευτές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, του κόμματος που μέχρι προ μηνών κυβερνούσε τη χώρα,

κατάργησε το άσυλο της ανομίας
 Ηκαικυβέρνηση
της παραβατικότητας. Στοίχημα των
πρυτανικών αρχών θα πρέπει να είναι και ο έλεγχος
της ασφάλειας των πανεπιστημιακών χώρων με χρήση
κάρτας στους εισερχόμενους, ώστε η επέμβαση
της αστυνομίας να μην είναι συχνά αναγκαία

ως συμπαραστάτες της ανομίας, του
«μπάχαλου» και των άδηλης ταυτότητας βίαιων ομάδων.
Ειδικά στους πανεπιστημιακούς χώρους γνώσης και έρευνας, όπου οι ομάδες αυτές ενσπείρουν την ανασφάλεια και τον φόβο, παρεμποδίζοντας το
έργο καθηγητών και σπουδαστών, η αποκατάσταση της νόμιμης λειτουργίας
των Α.Ε.Ι. δεν είναι μόνο όρος ελευθερίας, αλλά και ανάγκη για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο σπουδών και, άρα, ανάλογο επίπεδο κύρους των πτυχίων. Πανεπιστήμια εν διαλύσει δεν αξιολογούνται θετικά στην αγορά εργασίας για τον απλό λόγο ότι δεν αξιολογούνται θετικά από τους ίδιους τους
φοιτητές και διδάσκοντες. Πώς μπορεί
να δηλώνει κάποιος ότι είναι αριστερός, άρα ενδιαφερόμενος για τα δικαιώματα των οικονομικά ασθενέστερων,
και ταυτόχρονα να υπερασπίζεται εκείνους που καταστρέφουν τα δημόσια
πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν τη
μοναδική ευκαιρία ποιοτικής σπουδής
και ανέλιξης για τα παιδιά των αδύναμων οικογενειών;
Η αποκατάσταση της νομιμότητας
και η εξασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ασφάλειας και της παιδείας των πολιτών δεν
έχουν κομματικό πρόσημο. Η Ελλάδα
έχει από δεκαετίες ξεπεράσει τις εποχές των πιστοποιητικών κοινωνικών
φρονημάτων και έχει αποδείξει τον σεβασμό της στις ατομικές ελευθερίες.
Η εφαρμογή του νόμου δεν αποτελεί «καταπίεση», αλλά προϋπόθεση να
γίνονται οι ελευθερίες αυτές σεβαστές
στην πράξη και να προστατεύονται έναντι εκείνων που επιδιώκουν να τις
περιστέλλουν εμποιώντας τον φόβο
στους πολίτες και πλήττοντας τη δημοκρατία.
Η ελληνική κοινωνία το έχει συνειδητοποιήσει, και γι’ αυτό υποστηρίζει
την προσπάθεια της κυβέρνησης και απαιτεί η προσπάθεια αυτή να είναι
διαρκής, επίμονη και επιτυχημένη.
(*) Η Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη είναι δικηγόρος, τέως αντιπρόεδρος
Δ.Σ.Α. και υποψήφια βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών στις τελευταίες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία
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Τα δημοτικά τραγούδια
μπορεί να είναι πολλών
χρόνων, αλλά η λαϊκή θυμοσοφία είναι διαχρονική.
Έτσι, λοιπόν, οι στίχοι που
λένε «αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν, μηδέ σε γάμο ρίχνονται, μηδέ σε χαροκόπι»
ταιριάζει γάντι στο έκτακτο
συνέδριο που ετοιμάζει η
Φώφη Γεννηματά, το οποίο
και θα αποτελέσει την εξόδιο ακολουθία του ΠΑΣΟΚ.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο επόμενο Σαββατοκύριακο, 23 και 24 Νοεμβρίου, η κόρη του
Γιώργου Γεννηματά,
μίας εμβληματικής πολιτικής φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ, θα είναι η τελετάρχης της πολιτικής κηδείας του ιστορικού κόμματος. Κι όλα αυτά θα συμβούν με
τη διεξαγωγή ενός καραστημένου
συνεδρίου που όμοιό του δεν έχει
καταγράψει η πολιτική ιστορία του
τόπου. Περισσότερο θυμίζει συνέδρια επί εποχής Τσαουσέσκου
στη Ρουμανία, ή εποχής Μπρέζνιεφ στην πρώην ΕΣΣΔ.
Στο έκτακτο συνέδριο θα συμμετάσχουν τα μέλη της ΚΟΕΣ, οι εκλεγμένοι σύνεδροι του προηγούμενου συνεδρίου ΠΑΣΟΚ του
2015, καθώς και οι σύνεδροι-μέλη του ΠΑΣΟΚ του 2ου συνεδρίου
του Κινήματος Αλλαγής του 2019.
Κάποιοι εξ αυτών είναι ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η έναρξη θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23
Νοεμβρίου, στις 17.00, με ομιλία
της Φώφης Γεννηματά και θα ολοκληρωθεί εντός 24ώρου. Δηλαδή, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου
στις 18.00 το ΠΑΣΟΚ τετέλεσται.
Μέχρι στιγμής, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ξεκαθαρίσει
ακόμη τι θα κάνει. Εάν δηλαδή αποφασίσει να συμμετάσχει, ή να το
μποϊκοτάρει, όπως του προτείνουν
οι πολιτικοί του φίλοι, μεταξύ των
οποίων και ο τελευταίος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Ξεκαλάκης,
ο οποίος αποπέμφθηκε από τη
Γεννηματά τον Απρίλιο του 2017.
Τα χαρτιά του δεν έχει ανοίξει
ακόμη και ο έτερος αμφισβητίας
της ηγεσίας ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει τους τόνους της
κριτικής του μεν, αλλά είναι σφίγγα
για το τι θα πράξει δε. Ο πρώην υπουργός και υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ για τον δήμο της Αθήνας σε
συνέντευξη του έκανε λόγο για
διεκπεραιωτικό συνέδριο, με διορισμένους συνέδρους, «με τέτοιες
διαδικασίες το ΠΑΣΟΚ σφραγιδοποιείται και το ΚΙΝΑΛ ποταμοποιείται.
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• Λίγες ημέρες έμειναν πριν από την εξόδιο ακολουθία
του ΠΑΣΟΚ με τη διοργάνωση του έκτακτου συνεδρίου το
επόμενο Σαββατοκύριακο

Mε το… λουκέτο
ανά χείρας η Φώφη
Οι σύμμαχοι

Τρίβουν τα χέρια τους στη ΝΔ και
στον ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΚΙΝΑΛ θέλουν το ΠΑΣΟΚ
να καταντήσει σφραγίδα. Και εμείς
κάνουμε τα πάντα για να τους εξυπηρετήσουμε. Όποιος θέλει να ανακάμψει το ΚΙΝΑΛ, θα ενεργοποιούσε το
ΠΑΣΟΚ. Όμως γίνεται το αντίθετο».

Ούτε κουβέντα ο ΓΑΠ
Την ίδια ώρα αυξάνονται οι φωνές
που ζητούν παρεμβάσεις από τους
πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ,
τον Κώστα Σημίτη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Όπως για παράδειγμα έκανε με δηλώσεις της σε
ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης η βουλευτής Δράμας του
ΚΙΝΑΛ, Χαρά Κεφαλίδου. Μάλιστα, ζήτησε να κληθούν επίσημα από τη Φώφη Γεννηματά και οι δύο
πρώην πρόεδροι, οι οποίοι βέβαια
έχουν απομακρυνθεί και δεν δίνουν σημασία στις εσωκομματικές
διεργασίες του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ.
Οπότε, όλοι αναμένουν το τι θα
πράξει ο Γιώργος Παπανδρέου,

πρώην πρωθυπουργός, πρώην
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, νυν επικεφαλής του ΚΙΔΗΣΟ και βουλευτής
Αχαΐας του ΚΙΝΑΛ. Μέχρι στιγμής
έχει κρατήσει διακριτές αποστάσεις από την έντονη συζήτηση γύρω από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ,
καθώς ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και
το κίνημά του τοποθετήθηκαν για
τις εξελίξεις. Ακόμη και τις ημέρες
που ο αδελφός του, Νίκος Παπανδρέου, ζητούσε επίμονα την
επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ.
Τις ίδιες διακριτές αποστάσεις
είχε κρατήσει και την εποχή της αποπομπής του Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και στη συζήτηση αποτίμησης του πρόσφατου εκλογικού
αποτελέσματος, στην οποία, από
την πλευρά του ΚΙΔΗΣΟ, κριτική
στη Γεννηματά ασκήθηκε από
τους Δημήτρη Ρέππα και Χάρη
Καστανίδη. Εν ολίγοις, ο πρώην
πρωθυπουργός δεν δείχνει πρόθεση να αποτελέσει ο ίδιος κομμάτι των εσωτερικών αντιπαραθέσεων, αλλά φαίνεται πως προσωπι-

κή του επιλογή αποτελεί να λειτουργεί περισσότερο ως «πολίτης
του κόσμου», μέσω της ιδιότητας
του προέδρου της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς.
Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να
έχει μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η
επιρροή που ασκεί το ΚΙΔΗΣΟ στο
ΚΙΝΑΛ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εν κατακλείδι, η αίσθηση που
δίνεται από τις κινήσεις του ΚΙΔΗΣΟ, είτε προέρχονται από τον ίδιο
τον κ. Παπανδρέου, είτε αποτελούν προσωπικές θέσεις στελεχών του, είναι ότι έχει αναλάβει έναν ρόλο περιφρούρησης της πορείας του ΚΙΝΑΛ, ελέγχοντας αυστηρά οποιαδήποτε τάση, ή πρόθεση της ηγεσίας θα μπορούσε να
εκληφθεί ως ένδειξη συμπόρευσης με την κυβέρνηση. Ο ίδιος ο
πρώην πρωθυπουργός, άλλωστε,
έχει χαρακτηρίσει «στρατηγικό αντίπαλο τη συντήρηση», την οποία,
όπως έχει διαμηνύσει, δεν εκφράζει μόνο η Ν.Δ., αλλά και η πολιτική της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια ώρα εντός του ΚΙΝΑΛ κυριαρχεί το ερώτημα «εντάξει, δεν μας
κάνει η Φώφη, αλλά ποιος μπορεί να
κρατήσει το κόμμα ενωμένο;». Και μεταξύ άλλων ακούγεται ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, ειδικά από
τη στιγμή που η παλιά κοινοβουλευτική φρουρά (Σκανδαλίδης-Λοβέρδος-Κεγκέρογλου) δεν δείχνουν διάθεση για αλλαγές σε αυτήν
τη χρονική περίοδο. Ο Κεγκέρογλου αποτελεί το δεξί χέρι της Γεννηματά, ο Σκανδαλίδης διεκδικεί
τον ρόλο του «σοφού γέροντα», ενώ
ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει να ξεμπλέξει και με τη δίωξη που του άσκησε η Ελένη Τουλουπάκη.
Μάλιστα, την ίδια ώρα που τα
ΣΥΡΙΖΑικα ΜΜΕ αναρωτιούνται
πώς είναι δυνατόν ακόμη να παραμένει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, η Χαριλάου Τρικούπη με non paper τον στηρίζει απόλυτα μετά την κατάθεση Φρουζή στην προανακριτική επιτροπή.
Έτσι η Χαριλάου Τρικούπη επεσήμανε: «Ο βασικός μάρτυρας κ. Φρουζής έδωσε απαντήσεις-φωτιά, για όσους
κατασκεύαζαν κατηγορητήρια σπίλωσης
και εκτελούσαν συμβόλαια πολιτικού
θανάτου, τα οποία τους γυρίζουν μπούμερανγκ ως χιονοστιβάδα μάλιστα:
Οι αποφάσεις Λοβέρδου έβλαπταν
συνολικά τις φαρμακοβιομηχανίες, ανάμεσά τους και τη Novartis.
Οι τιμές των φαρμάκων επί Λοβέρδου ήταν σταθερά πτωτικές.
Η μόνη συνάντηση Φρουζή-Λοβέρδου ήταν στο προαύλιο του Υπουργείου παρουσία 20 ατόμων τον
Απρίλιο του 2012.
Όλα όσα καταθέτουν οι μάρτυρες
είναι από την αρχή ως το τέλος ψέματα.
Εάν ευνοούνταν μια εταιρία, θα ξεσπούσε εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα
σε εκείνη και τις υπόλοιπες.
Τώρα γίνεται αντιληπτό για ποιο
λόγο ένας βασικότατος μάρτυρας δεν
είχε κληθεί επί δυόμισι χρόνια! Τώρα γίνεται αντιληπτό γιατί προσπάθησαν με ακτιβισμούς να εμποδίσουν
την προανακριτική!»
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• Αν δεν λυθούν τεχνικές δυσκολίες και συνταγματικά κωλύματα,
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το δώρο τού εκλέγειν προς τους εκτός Επικρατείας
Έλληνες να γίνει άδωρον

5 πραγματικά προβλήματα
για την ψήφο των Αποδήμων
Το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων ήδη έχει δημιουργήσει νέο διάλογο μέσα στα κοινοβουλευτικά κόμματα,
αφού ο καθένας διεκδικεί για τον εαυτό του, ένα μερίδιο
της ψήφου, την επόμενη ημέρα. Όμως, εγείρονται σοβαρά ουσιαστικά και πρακτικά προβλήματα, στα οποία υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες και συνταγματικά κωλύματα, τα οποία αν δεν προβλεφθούν υπάρχει κίνδυνος το
δώρο προς τους απόδημους να γίνει άδωρον.
Της Άννας Στεργίου (*)

Ε

ίναι από τις λίγες φορές, που τα κόμματα έχουν αποφασίσει να
συνεννοηθούν μεταξύ
τους, αν και η άποψη
καθενός θέτει πραγματικά διλήμματα αλλά και αδυναμίες τεχνικές.
Έτσι, επί της ουσίας έχει δίκιο ο
Κώστας Σκανδαλίδης από το ΚΙΝΑΛ, ο οποίος διερωτάται πώς θα
ψηφίσει ο Ροδίτης στην Αλάσκα,
αν δεν υπάρχει επιστολική ψήφος.
Επί του πρακτέου έχει δίκιο και το
ΚΚΕ, διότι, όταν εφαρμόστηκε ηλεκτρονική ψήφος στη γειτονική Ιταλία, είχαμε σκάνδαλο.
Η κυβέρνηση προχωρά με προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια της ψήφου, η συνταγματική κατοχύρωσή της, αλλά χρειάζεται ν’ αρθούν τα εμπόδια που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάργηση της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Υπάρχει, όμως, κι ένα
οικονομικό σκέλος, διότι η ψήφος
των αποδήμων δεν μπορεί να υπάρξει, χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση.
Έτσι, από τον καιρό που όλοι έμπαιναν στα αεροπλάνα και τα βαπόρια για να ψηφίσουν, περνάμε
σε μια φάση όπου υπάρχει διχογνωμία, αν πρέπει να υπάρξει αυτοπρόσωπη παρουσία ή ηλεκτρονική ψήφος, και τα επιχειρήματα
είναι ισχυρά και από τις δυο πλευρές. Στην πρώτη περίπτωση, θα
μπορεί να ψηφίσει όποιος έχει την
τύχη να ζει κοντά σε πρεσβεία-προξενείο ή σε περιοχή που υπάρχει

μαζική παρουσία αποδήμων, ή αυτός που έχει χρήματα. Στη δεύτερη
περίπτωση, μπορούν να ψηφίζουν
όλοι, άποψη που ασπάζονται και
οι Απόδημοι.
Το ΚΚΕ θέτει δυο βασικά ζητήματα, βάζει πλαφόν 30-35 ετών απομάκρυνσης από τη χώρα με διετή παρουσία εντός Ελλάδας και
ΑΦΜ, επισημαίνοντας το θέμα
των δεσμών. Όμως:
• Ζήτημα 1ον: Πώς διασφαλίζεται λοιπόν η ισονομία και η ισοπολιτεία, αν κάποιος απόδημος
μπορεί να ψηφίσει με την ψήφο
των Αποδήμων αλλά κάποιος άλλος όχι, επειδή δεν έχει Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου στη χώρα,
το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει δεσμός με τη μητρόπολη;
Όμως, η 35ετία με δύο χρόνια
παρουσία διακεκομμένη, ως διάταξη είναι προβληματική, κατά το
ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση.
Αν δηλαδή ένας Έλληνας ζει στη
Γερμανία ως Ευρωπαίος πολίτης
δεν μπορεί καν να αποδείξει κάθε
πότε έρχεται. Ομογενής στην Αυστραλία, ο οποίος για οικονομικούς λόγους, υγείας ή άλλους λόγους, ενώ αγαπά την Ελλάδα, αποκλείεται, αν δεν έχει ΑΦΜ ή δεν έχει επιστρέψει τα τελευταία 35
χρόνια, για μία διετία. Πρέπει να
ψάχνει να βρει αεροπορικά εισιτήρια; Υπάρχουν ομογενείς, που έφυγαν με μόνο τα ναύλα τους αλλά
έχουν πολλή αγάπη για την Ελλάδα.
Το πατριωτικό συναίσθημα δεν
έχει σχέση με την οικονομική δραστηριότητα και σε αυτό έχει δίκιο

το ΚΙΝΑΛ. Επίσης, δεν είναι λίγοι
οι απόδημοι, οι οποίοι ενώ αγαπούν την Ελλάδα επέλεξαν να διαθέσουν τα χωράφια που είχαν στα
αδέλφιά τους, έναντι μηδαμινού τιμήματος ή και χαριστικά, αφού δεν
είχαν σκοπό να επιστρέψουν.
• Ζήτημα 2ον: Πώς μπορεί
να διασφαλιστεί ότι θα ψηφίσουν
όλοι με διαφανείς διαδικασίες, όταν γίνει ηλεκτρονική η ψήφος; Η
κυβέρνηση θέλοντας και μη δέχτηκε την αυτοπρόσωπη παρουσία,
όπως επέμεινε κυρίως το ΚΚΕ. Τέτοια όμως ενέργεια, παρ’ ότι δεν ήταν στις διαθέσεις της κυβέρνησης, αποκλείει τους οικονομικά αδύναμους, που δεν μένουν σε περιοχές με μαζική παρουσία αποδήμων. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έχει εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δυνατή, εφόσον υπάρξει επικαιροποίηση
και διασταύρωση των στοιχείων.
Ειδάλλως, είναι συνταγματικά αδύναμη, γιατί και πάλι δημιουργεί
αποδήμους δύο ταχυτήτων. Έτσι,
ο απόδημος που μένει στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, δεν θα έχει
τις ίδιες δυνατότητες με κάποιον
ψηφοφόρο που μένει στην Αλάσκα. Η αυτοπρόσωπη παρουσία,
την οποία θέτει το ΚΚΕ, σαφέστατα

εξασφαλίζει το θέμα της διαφάνειας. Όμως, παρ’ όλα αυτά εγείρει
ζήτημα Συνταγματικότητας της ψήφου όλων των Αποδήμων Ελλήνων και βρίσκει αντίθετους τους απόδημους Έλληνες της Γερμανίας.
• Ζήτημα 3ον: Πρόβλημα υπαρκτό είναι και το θέμα των θέσεων βουλευτών Αποδήμων, και
ορθώς το θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας δεν βοηθά κανέναν απόδημο ούτε τη Νέα Δημοκρατία.
Ίσα-ίσα τείνει να γίνει δώρον άδωρον, γιατί ουσιαστικά ο Απόδημος
βουλευτής, αντί να είναι εκλεγμένος, στην ουσία θα είναι διορισμένος. Επομένως, είναι στη σωστή
κατεύθυνση η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ΜέΡΑ25 για συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες αποδήμων.
Βοηθά στον κοινοβουλευτισμό και
τη δημοκρατία, ώστε να είναι στα
ψηφοδέλτια υποψήφιοι των κομμάτων και όχι των αποδήμων.
• Ζήτημα 4ον: Τα κόμματα ταλαιπωρήθηκαν λόγω της κρίσης
και οι δυνατότητες για προεκλογικό αγώνα των Αποδήμων δημιουργούν ζητήματα οικονομικής αντοχής. Έτσι, αν δεν προβλεφθεί
νέο κονδύλι στα κόμματα, με κάποιον τρόπο, για να μπορέσουν να

στηρίξουν έναν προεκλογικό αγώνα και στο εξωτερικό, κινδυνεύει
να δημιουργήσει βουλευτές αποδήμων μίας ταχύτητας, διότι μόνον
όσοι έχουν χρήματα θα μπορέσουν να στηρίξουν έναν προεκλογικό αγώνα και να είναι υποψήφιοι
ή να είναι φερέφωνα των κομμάτων και όχι ουσιαστικές φωνές
των αποδήμων.
• Ζήτημα 5ον: Με το ισχύον
καθεστώς οι βουλευτές δεν μπορούν να μετάσχουν σε εξωχώριες
εταιρείες, ενώ το κόστος μεταφοράς των Αποδήμων στις περιφέρειές τους πρέπει να προβλεφθεί
στον νέο προϋπολογισμό. Όμως,
τι νόημα έχει ένας βουλευτής Αποδήμων της Αυστραλίας, αν δεν
μπορεί να επισκεφθεί ούτε τον τόπο που εκλέγεται ή να μην μπορεί
να έχει εταιρείες στο εξωτερικό όπου μένει; Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν, διότι κινδυνεύει η πιο
αξιόλογη πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που αποτελεί
διαχρονικό αίτημα, να γκρεμιστεί
όχι από την ουσία αλλά από τις λεπτομέρειες λόγω συνταγματικών ή
άλλων κωλυμάτων.
(*) Η Άννα Στεργίου είναι κοινοβουλευτική συντάκτρια και συγγραφέας
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⇣
Το μπλοκ του
Νότου φρέναρε
τον Γραμμένο,
στη λήψη
δανείου, επειδή
θεωρούσε ότι
μέσω αυτού θα
σχεδιαζόταν η
προεκλογική
εκστρατεία για
τις αρχαιρεσίες
του επόμενου
καλοκαιριού.
Δεν ήθελαν να
τον αφήσουν να
παίξει μπάλα
μόνος του.
Στο παιχνίδι
μπαίνει και
ο Ολυμπιακός,
οπότε τα
δεδομένα
μπορούν να
μπλέξουν.

τοιμο είχε
το
πλάνο ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
Το αντιλήφθηκαν όλοι στις
10 Οκτωβρίου όταν ζήτησε
εν λευκώ εξουσιοδότηση για
να διαχειριστεί το θέμα.
Με το σκριν των Πετρ Φούσεκ και Χέρμπερτ Χούμπελ που
ανέφεραν στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι και η
UEFA, όπως και η FIFA, δεν θα είχαν
πρόβλημα να δανείσουν την ΕΠΟ,
αρκεί να ληφθούν μία σειρά μέτρων.
Στην προοπτική των μειώσεων, αλλά και στην εν λευκώ διαχείριση από
τον Γραμμένο είχε αντιδράσει ο Νίκος Βακάλης. Ο αναπληρωτής πρόεδρος, βέβαια, εξέφρασε ενστάσεις
για όλα εκτός από την ταμπακιέρα. Αν
κι εκείνη ήταν που τον ενδιέφερε.
Η άφιξη του χειμώνα έχει περιορίσει τις βόλτες στο πάρκο Γουδή.
Και κυρίως τις συζητήσεις μέσα στη
φύση. Εντός των γραφείων δεν
μπορούν να ειπωθούν πολλά πράγματα και στο υπαίθριο καπνιστήριο
οι συνεννοήσεις γίνονται με τα μάτια για να μην ακούει ο διπλανός.
Ή καλύτερα η διπλανή, μιας και
είναι περισσότερες οι γυναίκες που
βγαίνουν συχνότερα για να πάρουν
μία τζούρα και να επιστρέψουν νηφάλιες στην εργασία τους.
Ακόμα κι έτσι, όμως, κάποια
πράγματα ακούγονται. Ή γίνονται αντιληπτά από τα συμφραζόμενα. Κάπως έτσι κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι το μπλοκ του Νότου φρέναρε
τον Γραμμένο, επειδή θεωρούσε ότι μέσω του δανείου θα σχεδιαζόταν
η προεκλογική εκστρατεία για τις
αρχαιρεσίες του επόμενου καλοκαιριού. Τι συζητούν όσοι υιοθετούν τις
απόψεις της ΑΕΚ; Ότι ο Γραμμένος
ως εκφραστής των θέσεων που έχει
ο ΠΑΟΚ, τα χρήματα από το δάνειο
θα τα διέθετε κυρίως προς τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων.
Με προσωπικές επιλογές και, βέβαια, με στόχο το κλείδωμα της υποστήριξής τους όταν φτάσει η ώρα της κάλπης. Είτε προσωπικής εάν
θελήσει ο νυν πρόεδρος να παραμείνει στην ηγεσία της ΕΠΟ, είτε σύμπλευσης με τον διάδοχό του που
θα πάρει το χρίσμα στις διάφορες
μαζώξεις που πραγματοποιούνται
στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
Φυσικά και στο μπλοκ του Νότου
αναγνωρίζουν τις ανάγκες των ΕΠΣ.
Και εκφράζουν τη βούληση να βρεθεί τρόπος ενίσχυσής τους. Αλλά
δεν ήθελαν να αφήσουν τον Γραμμένο να παίξει μπάλα μόνος του.
Να πάρει τη λευκή εξουσιοδότηση και να διαμορφώσει το εκλογικό
τοπίο, σύμφωνα με τις επιθυμίες
του. Γι’ αυτό προσπάθησαν να τον
καπελώσουν μέσα από τη συγκρό-

Έ

ΕΠΟ
Δάνειο από UEFA
για εκλογικές
προκαταβολές;
Ξεχάστε το…
Τα ζύγισε τα πράγματα ο Βαγγέλης Γραμμένος και τελικά αποφάσισε
να μην προχωρήσει στη λήψη δανείου, για λογαριασμό της ΕΠΟ, από
την UEFA, αφού τα λεφτά θα πήγαιναν ως ρεγάλο για τις εκλογές
του 2020…

τηση μιας επιτροπής.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να δράσει
μόνος του. Ότι δεν είχε πλέον την εν
λευκώ διαχείριση όλων των θεμάτων. Οπότε άλλαξε ρότα και απέρριψε την προοπτική του δανείου.
Με την επιχειρηματολογία ότι η Ομοσπονδία μπορεί να βγάλει αρκετά
χρήματα από το Κύπελλο. Τόσο από
την προοπτική ενός τελικού ανάμεσα
στους ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου με ένα γεμάτο γήπεδο, όσο
και από την εμπορική εκμετάλλευση
που φέτος θα γίνει από την ΕΠΟ.

Τα δεδομένα στις Ενώσεις, πάντως, μπορούν να αλλάξουν. Απομένουν περίπου 12 μήνες πριν από
τις εκλογές και αν δεν προκύψει κάποια παρέμβαση από την UEFA και
τη FIFA με τον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στο παιχνίδι θα μπει και ο Ολυμπιακός.
Τον τελευταίο χρόνο οι Πειραιώτες σφύριζαν αδιάφορα και αυτή η
στάση τους είχε οδηγήσει κάποιους
προέδρους να ανοίξουν κανάλι επικοινωνίας με το μπλοκ του Νότου.
Με διάφορες συναθροίσεις και διερευνητικές επαφές.

Όλοι οι παράγοντες, άλλωστε, αισθάνονται την ανάγκη να βρίσκουν
καταφύγιο κάτω από μία ομπρέλα.
Και από τη στιγμή που στο λιμάνι δεν
υπήρχε τέτοια δυνατότητα, οι άνθρωποι αναζήτησαν άλλη λύση.
Αν, όμως, επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες της πιάτσας πως κάτι κινείται και στον Ολυμπιακό, τα δεδομένα μπορούν να μπλέξουν.
Αν όχι να ανατραπούν πλήρως,
παρ’ ότι ο αριθμός των Ενώσεων
που πρόσκειται σε κάθε έναν από
τους τρεις πόλους εξουσίας θεωρείται «μπετόν».
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Του Ανέστη Αγγελιάδη

Λίγοι οι
διαιτητές
Στο 2ο σεμινάριο των
διαιτητών της
Superleague 1 στα τέλη
Σεπτεμβρίου, ο Βίτορ
Μέλο Περέιρα
εμφανίστηκε ιδιαίτερα
ικανοποιημένος από την
προσαρμογή των
Ελλήνων ρέφερι στο
Video Assistant
Referee.
Ο αρχιδιαιτητής είχε
τονίσει για πολλοστή
φορά ότι σταδιακά θα
περιοριστούν οι ξένοι
διαιτητές που θα
έρχονται στο ελληνικό
ποδόσφαιρο, με στόχο
στο εγγύς μέλλον να
σφυρίζουν Έλληνες σε
όλα τα παιχνίδια.
Ο Περέιρα με τις
επιλογές και τα
καμώματά του
προφανώς μόνο σε αυτή
την κατεύθυνση δεν
οδηγεί. Όσον αφορά
τον αριθμό των
διαιτητών που έχει
επιλέξει (26) για τη
Super League 1, δεν
έχει αντιληφθεί πως
είναι μικρός, καθώς
υπάρχουν τέταρτοι
αλλά και VAR που θα
πρέπει να
στελεχώνονται; Κάθε
αγωνιστική χρειάζονται
για τα 7 ματς 21
διαιτητές. Σχεδόν… όλοι
δηλαδή

ο πρωτάθλημα αισίως
συμπλήρωσε 10 αγωνιστικές και πρωταγωνιστές πάνω και πέρα απ’
όλους είναι κατά γενική ομολογία οι διαιτητές. Δυστυχώς,
αρνητικοί. Οι επιλογές Ελλήνων και ξένων του Βίτορ Περέιρα φαίνεται ότι δεν… βγαίνουν, καθώς στο σύνολό τους
οι ομάδες της Super League 1
έχουν διατυπώσει έντονα παράπονα και ενστάσεις για όσα
συμβαίνουν. Παρά την είσοδο
του VAR που χρυσοπλήρωσαν
οι Έλληνες φορολογούμενοι με
περισσότερα από 14 εκατ. ευρώ, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, μια και τα λάθη έγιναν
πολλά περισσότερα και η διόρθωση κάποιων εξ αυτών με τη
χρήση της τεχνολογίας δεν αποτέλεσε την κατάλληλη συνταγή φαρμάκων στο σώμα
του ποδοσφαίρου που ασθενεί.
Αναρωτιούνται όλοι τι θα γίνει με
τη διαιτησία όταν έχουμε μπροστά
μας ακόμη 16 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ενώ ακολουθούν και 10 αγωνιστικές στα play offs, μέσω των
οποίων θ’ αναδειχθεί τόσο ο πρωταθλητής, όσο και οι ομάδες που θα
σφραγίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Με το νέο σύστημα διεξαγωγής του
πρωταθλήματος, στο πρωτάθλημα
οι δύο ουσιαστικοί διεκδικητές, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, θα συγκρουστούν τέσσερις φορές. Τα λάθη των
ξένων που φέρνει ο Πορτογάλος
αρχιδιαιτητής προκειμένου να περιορίσει την καχυποψία και τις αντιδράσεις είναι… μνημειώδη. Από πού
να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε; Από το τελευταίο 2-2 στο
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός; Από το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1; Από
το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2; Εγκληματικά λάθη που αλλοίωσαν ή θα αλλοίωναν
αποτέλεσμα αν δεν υπήρχε το VAR

Τ

Έχει τη συνταγή να καίει ακόμη και τις δικές του επιλογές και
ανάγκασε να του το πει μέχρι και ο Κάκος για τον ορισμό του
Τζήλου στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ. Τελείωσε τον Σκουλά με τα
καμώματά του που επίσης έκανε διεθνή από το πουθενά.
Φωνές για τη διαιτησία απ’ όλους και μπροστά το ντέρμπι…
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, αλλά και τα play offs

που θεράπευσε κάποια εξ αυτών. Αναμφισβήτητα υπήρχαν φάσεις δύσκολες, αλλά και κάποιες που ένας
έμπειρος διαιτητής την ώρα του αγώνα μπορεί να πάρει την ορθή απόφαση. Κι όμως, σε κάθε ματς γίνονται λάθη επί λαθών, τέτοια που
ν’ αναρωτιέται κάποιος πού τους
βρίσκει ο Περέιρα όλους αυτούς…
Πώς είναι δυνατόν να φέρνει τους
χειρότερους στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Δυστυχώς, ο χρυσοπληρωμένος

Πορτογάλος ήταν, είναι και θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν μέχρι
την έξοδό του από την ΚΕΔ εκτός
ελληνικής νοοτροπίας και πραγματικότητας. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Τον «κάρφωσε» ο Κάκος
Ακόμη και ο Τάσος Κάκος «κάρφωσε» τον Περέιρα στην εκπομπή
του OPEN. Όλοι αναρωτήθηκαν
πώς είναι δυνατόν ο Τζήλος στο Ηράκλειο να μη δείχνει κόκκινη κάρτα

στον ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ Νέιρα που χτυπάει τον Σφιντέρσκι
του ΠΑΟΚ; Πώς όταν βλέπει τη φάση στο VAR παίρνει λάθος απόφαση, κόντρα σε αυτό που θα έπραττε
και ο τελευταίος Έλληνας ρέφερι; Ο
παλαίμαχος διαιτητής, που κάνει
σχολιασμό στις φάσεις στο κανάλι
του Ιβάν Σαββίδη, ήταν κατηγορηματικός.
«Ο Περέιρα κακώς όρισε τον Τζήλο στο ματς του ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο,
μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε

στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκού
την προηγούμενη αγωνιστική για τις
καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις
με τον ίδιο διαιτητή στο VAR. Δεν
μπορεί να έχει την κατάλληλη ψυχολογία. Από τους 26 διαιτητές αυτόν
έπρεπε να ορίσει;»
Η απορία του βετεράνου διεθνή
διαιτητή από την Κέρκυρα ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Όποια άποψη και αν έχει κανείς για τις φάσεις που έγιναν στο ντέρμπι της
Τούμπας και τις ευθύνες του Τζήλου στο ματς ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκού, με τον θόρυβο που έγινε δεν
μπορεί να παρουσιαστεί ανεπηρέαστος. Στον αγώνα ΟΦΗ-ΠΑΟΚ ο
Τζήλος εκτίθεται στα μάτια όλης
της Ελλάδας και δεν δείχνει την
κόκκινη κάρτα στον Νέιρα, για να
μη θεωρηθεί πως είναι άνθρωπος
του ΠΑΟΚ. Πήρε μια απόφαση κόντρα σε αυτά που έβλεπε, γιατί έτσι… έπρεπε.
Είτε έτσι, είτε αλλιώς, αυτός που
έχασε ήταν η ελληνική διαιτησία. Ο
Τζήλος εκτέθηκε και η επιλογή του
Περέιρα αποδείχθηκε άκρως αποτυχημένη, γιατί ο Πορτογάλος έχει
τη δική του λογική. Αυτή είναι όμως
που απαξιώνει και καίει διαιτητές,
αυτή είναι που ενισχύει την αναξιοπιστία του πρωταθλήματος.
Ο Τζήλος είναι από τα πουλέν
του Περέιρα. Κι όμως, κατάφερε όχι απλά να τον κάψει, αλλά να τον
ζεματίσει με τα τερτίπια του.
Ο Τάσος Κάκος πάντως, και στο
περιβόητο ματς Ξάνθης-Ολυμπιακού στις 9 Δεκεμβρίου 2018 που είχε προηγηθεί του ξυλοδαρμού του
διαιτητή Θανάση Τζήλου, δεν είχε
διστάσει ν’ αναφερθεί στα μεγάλα
λάθη που έκανε. Τότε στην εκπομπή
του Open «Total Footbal» ο Τάσος
Κάκος είχε κρίνει ότι ο Τζήλος αδίκησε την Ξάνθη.
Είχε πει για το ματς στα Πηγάδια
πως υπήρξαν σοβαρά λάθη από τον
Τζήλο στις φάσεις του Ποντένσε
και του Σισέ. «Ο ρέφερι θα έπρεπε
να είχε αποβάλει τον Πορτογάλο Ποντένσε από το 68΄, για χτύπημα σε αντίπαλο τη στιγμή που το παιχνίδι είχε
σταματήσει. Λάθος ήταν και η απόφαση να μην αποβληθεί ο Σισέ στη
σύρραξη που υπήρξε στις καθυστερήσεις του αγώνα».
Προφανώς στον Ολυμπιακό είχαν άλλη άποψη και αντίστοιχα εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Λαρισαίου, ο οποίος ως
γνωστόν στις 19 Δεκεμβρίου 2018
δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι
του κι έμεινε για κάποιο διάστημα ε-
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ΑΕΚ-Λαμία,
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.
Στους αγώνες όλων
των μεγάλων δηλαδή, εκτός του Ολυμπιακού. Τι
θέλει να του πει ο Περέιρα
δηλαδή και τι θέλει να πει και
στην κοινή γνώμη ο αρχιδιαιτητής; Με τα καμώματά του «τελείωσε» έναν διαιτητή που έκρινε πως
έπρεπε να γίνει διεθνής, καθώς τα
λάθη του πλέον είναι και πολλά και
παιδαριώδη.
Την 1η αγωνιστική, ως VAR, δεν
βλέπει πέναλτι και κόκκινη σε μαρκάρισμα στον Ιντέγε στο 90΄ στο
παιχνίδι του Άρη με τον ΟΦΗ. Την
2η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ στο ματς
του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, χάνει το επιθετικό φάουλ του Γιαννούλη στον Μακέντα που έγινε
γκολ, αλλά ακυρώθηκε με VAR και
τη μαρς κόκκινη στον Κουρμπέλη
στο 90΄ που πάλι το... μάζεψε το
VAR.
Την 8η αγωνιστική στο Περιστέρι, χάνει στο ματς Ατρόμητος-Πανιώνιος, έχοντας καλή θέση, το πέναλτι που κάνει ο Παπαγεωργίου
στον Ταλόχα. Το καταλογίζει μετά
από on field review.
Tην 10η αγωνιστική στην Κρήτη,
δεν δίνει κόκκινη κάρτα στην μπουνιά του Νέιρα στον Σφιντέρσκι.
Δεν βλέπει το χτύπημα στη ροή του
αγώνα, αλλά μετά από on field
review βλέπει... απώθηση και όχι
χτύπημα και τιμωρεί με κίτρινη τον
ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ.

Χτύπημα με… Σκουλά

κτός δράσης.
Κι εδώ έρχεται ο Περέιρα ν’ αποτελειώσει τον Τζήλο. Γιατί και από πέτρα να είναι κάποιος, δεν μπορεί να μην καταρρακωθεί η ψυχολογία του. Γιατί έναν σχεδόν χρόνο
μετά, ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής
έχει ορίσει τον Τζήλο σε παιχνίδια
όλων των ομάδων εκτός του Ολυμπιακού!!
Από τον Απρίλιο και μετά ο Τζήλος άρχισε και πάλι να σφυρίζει. Από τότε ορίζεται συνεχώς σε αγώνες της Super League. Την τρέχουσα σεζόν ορίζεται και ως VAR σε αγώνες του πρωταθλήματος. Την

10η αγωνιστική ορίστηκε στον αγώνα ΟΦΗ-ΠΑΟΚ. Σε αγώνες του ΠΑΟΚ έχει οριστεί και πάλι. Στο τέλος
της περσινής σεζόν σφύριξε στους
αγώνες Ατρόμητος-Απόλλων, Λαμία-ΑΕΚ στο Κύπελλο, ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός, Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός. Από τότε έχει παίξει και σε
μερικά ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι πολύ μεγάλης προβολής.
Και αυτήν τη σεζόν σφυρίζει συνέχεια. Ορίστηκε στους αγώνες: Παναθηναϊκός-ΟΦΗ, Ξάνθη-Βόλος,
Βόλος-Ατρόμητος, Ατρόμητος-Πανιώνιος και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ. Ήταν και
στο VAR των αγώνων Άρης-ΟΦΗ,

Ο Βίτορ Μέλο Περέιρα αποδεικνύει πως είναι εκτός ελληνικής
πραγματικότητας και με αυτά που
κάνει με τον Μανόλη Σκουλά. Τον
οποίο επίσης έχει χρίσει διεθνή, αλλά με τα καμώματά του τον εξαφανίζει διαιτητικά. Τον τελειώνει και
μαζί τελειώνει την αξιοπιστία της
ελληνικής διαιτησίας και το ποδόσφαιρό μας.
Ο Πορτογάλος έχει αποφασίσει
να μην ορίζει τον Γιώργο Κομίνη
από τη Θεσπρωτία στα παιχνίδια
του ΠΑΟΚ. Μετά τα όσα είχαν γίνει
στο περίφημο ματς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ με
την εισβολή του Ιβάν Σαββίδη, ο
Περέιρα θεωρεί ότι προστατεύει
τον διαιτητή του. Με τον Μανόλη

Προσωπική
επένδυση
Το ημερολόγιο έδειχνε
26 Ιουλίου του 2017, όταν η ΕΠΟ ανακοίνωνε
την πρόσληψη του
62χρονου Πορτογάλου,
πρώην διεθνή ρέφερι,
Βίτορ Μέλο Περέιρα, στη
θέση του αρχιδιαιτητή
της ΚΕΔ.
Με τη συμπλήρωση της
τριετίας, ο Πορτογάλος
θα κουνήσει μαντίλι, έχοντας προξενήσει απεριόριστη ζημιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για
την τύχη βέβαια του Περέιρα δεν θα αποφασίσει
ο Βαγγέλης Γραμμένος,
αλλά η Επιτροπή Παρακολούθησης της UEFA
και η… έκθεση που θα
κάνει ο Φούσεκ. Ήδη έχει αντιληφθεί και ο ίδιος το μέλλον του και ίσως αυτό είναι το χειρότερο όλων. Όχι μόνο γιατί το ενδιαφέρον του για
τα όσα συμβαίνουν στην
Ελλάδα περιορίζεται,
αλλά διότι οι κινήσεις
του διέπονται από τη λογική της προσωπικής επένδυσης. Ο Περέιρα θέλει να χτίσει φιλίες και
σχέσεις χρησιμοποιώντας την Ελλάδα, ώστε
αύριο να έχει μια… καλή
δουλειά. Μπορεί να μην
παίρνει 22.500 ευρώ τον
μήνα όπως στην Ελλάδα,
αλλά και τα μισά δεν θα
τον χαλάσουν. Υπ’ αυτό
το πρίσμα γίνονται και οι
επιλογές των ξένων διαιτητών που φέρνει
στην Ελλάδα και τα κάνουν… μαντάρα.
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Ξένος και
στο… VAR;
Το ντέρμπι ΟλυμπιακούΠΑΟΚ πλησιάζει… επικίνδυνα, καθώς η 1η Δεκεμβρίου δεν είναι πλέον πολύ μακριά. Ο Βίτορ
Μέλο Περέιρα θα πρέπει
να φέρει έναν ξένο διαιτητή, εγνωσμένης αξίας
και ικανότητας, καθώς
εκ των πραγμάτων οι τόνοι θ’ ανέβουν… επικίνδυνα.
Ο Περέιρα σε επιστολή
που είχε στείλει στον
ΠΑΟΚ μετά το ντέρμπι με
την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (2-2),
ανέφερε πως τουλάχιστον για την κανονική
περίοδο (και μέχρι την έναρξη των playoffs) οι
ξένοι διαιτητές θα σφυρίζουν τους αγώνες μεταξύ των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και δεν θα βρίσκονται στο VAR, κάτι
που αποφασίστηκε και
με τη σύμφωνη γνώμη
FIFΑ και UEFΑ.
Μήπως όμως μέσα σε 40
μέρες άλλαξε όλο αυτό;
Μήπως ο Πορτογάλος ικανοποιήσει τον Ιβάν
Σαββίδη και βάλει ξένο
διαιτητή και στο VAR;
Λίαν συντόμως θα γνωρίζουμε τις προθέσεις
του αρχιδιαιτητή και τις
αντιδράσεις που αυτές
θα δημιουργήσουν.

Σκουλά όμως τι
γίνεται; Γιατί τον
βάζει στα ματς του Ολυμπιακού, όταν αντίστοιχα θεωρείται κόκκινο
πανί για τους Πειραιώτες;
Τα όσα έγιναν το περασμένο
Σαββατοκύριακο, είχαν τη
σφραγίδα του Περέιρα. Κι εξηγούμαστε.
Ο Σάββας Θεοδωρίδης, μετά
τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου 2-0 στο «Καραϊσκάκης»,
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον
Βολιώτη διαιτητή Μανόλη Σκουλά. Τα λάθη του ρέφερι δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογούν τη μήνη
του Θεοδωρίδη, όμως είναι προφανές ότι ήταν… φορτωμένος από
όσα είχαν προηγηθεί και τη συμπάθεια που έχει ο Αχιλλέας Μπέος
στον συγκεκριμένο ρέφερι.
Ο Σκουλάς είχε απρόσμενη ανέλιξη στις κατηγορίες και έγινε διεθνής, αν και υπήρχαν πολύ καλύτεροι. Πώς δικαιολογείται αυτό; Όχι
βέβαια γιατί προέρχεται από τη Μαγνησία, την έδρα του στενού συνεργάτη του προέδρου της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένου, ταμία της Ομοσπονδίας Περικλή Λασκαράκη,
ούτε γιατί στο πρόσφατο παρελθόν
έκανε λάθη που έβγαζαν μάτια σε
βάρος του Ολυμπιακού, αλλά και
της ΑΕΚ.
Προφανώς υπάρχουν στοιχεία
που έχει δει ο Περέιρα σε αυτόν
που δεν εντοπίζονται εύκολα με…

γυμνό μάτι. Ωστόσο κι εδώ ο Πορτογάλος βάζει τη σφραγίδα του, να
αποκαθηλώσει ό,τι δημιούργησε με
κόπο.
Στο ματς του Ολυμπιακού με τον
Πανιώνιο την περασμένη σεζόν στη
Νέα Σμύρνη για παράδειγμα ο πολιτικός μηχανικός από τον Βόλο δεν
είδε το σοκαριστικό μαρκάρισμα του
Τσιλούλη στον Καμαρά, που ήταν
για… τέσσερις κόκκινες κάρτες. Είχαν προηγηθεί δύο περιπτώσεις πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού που αγνόησε.
Στο ματς της ΑΕΚ στην Λαμία τον
περασμένο Απρίλιο, ο Σκουλάς ανακάλυψε πέναλτι του Μπακασέτα στον Μπερτόλιο στο 33΄ κι έδωσε την ευκαιρία στη Λαμία να ι-

σοφαρίσει, με τον Μπαράλες, το
γρήγορο γκολ του Μάνταλου στο
4΄. Ο διεθνής ρέφερι ήταν πολύ κοντά στη φάση και δεν δικαιολογείται για το λάθος του. Ο ρέφερι στην
ανάπαυλα απέβαλε τον διευθυντή
του ποδοσφαιρικού τμήματος, Βασίλη Δημητριάδη, που… τρελάθηκε με αυτά που έβλεπε. Η ΑΕΚ σκόνταψε τελικά στη Λαμία λόγω ενός
διαιτητή που λίγο καιρό νωρίτερα
είχε γονατίσει στην Τούμπα τον Πανιώνιο, έστω και στην παράταση.
Ο Σκουλάς είχε κάνει στεγνό
καθάρισμα στους «κυανέρυθρους»
και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Κυπέλλου. Ήταν ο αγώνας
που αρνήθηκαν να παίξουν ποδόσφαιρο οι παίκτες του Πανιώνιου
μετά τα όργια που έκανε ο διαιτητής, ο οποίος καταγγέλθηκε από την
ΠΑΕ της Νέας Σμύρνης, αλλά και
τον αρχηγό του Πανιώνιου Παναγιώτη Κόρμπο. Εφευρέτη τον είχε
χαρακτηρίσει ο Πανιώνιος με το πέναλτι που είχε δώσει στο 118΄, αλ-

λά και όσα είχαν προηγηθεί.
Ακόμη και ο Περέιρα είχε βάλει
στο ψυγείο για ένα διάστημα τον διαιτητή μετά τα αίσχη της Τούμπας,
αλλά πάντα τον ξεπάγωνε και πάντα στην επιστροφή του αυτός έκανε τα ίδια και χειρότερα. Ο Σκουλάς σε κάθε ευκαιρία δείχνει το πόσο κακός διαιτητής είναι.
Ο διεθνής ρέφερι ήταν αυτός
που ακόμη και από το VAR αλλοίωσε το αποτέλεσμα ΠαναθηναϊκούΞάνθης στη Ριζούπολη και μετέτρεψε την αγωνιστική κυριαρχία του
«τριφυλλιού» σε ήττα, κάνοντας δύο
αισχρά λάθη σε φάσεις οσφάιντ τις
οποίες είδε στο μόνιτορ, δίνοντας
διαφορετικές οδηγίες στον Κομίνη
σε σχέση με όσα έβλεπε όλη η Ελλάδα.
Ο Σκουλάς δεν είχε πτοηθεί από την κόντρα που είχε η Ένωσή του
με την προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΟ και πήρε μεταγραφή για τις Σέρρες, από όπου είναι η γυναίκα του.
Μετέφερε τότε το τεχνικό του γραφείο και συνέχισε απτόητος. Ακολούθησε η… επιστροφή στον Βόλο
και η ανέλιξη που δεν περίμενε κανείς. Ο συγκεκριμένος διαιτητής έχει αποδείξει ότι είναι άκρως ακατάλληλος για τη Super League. Γι’
αυτό ο Σάββας Θεοδωρίδης έγινε έξω φρενών και κράτησε τους
συγκεκριμένους τόνους.
Την ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση έχει ο πρόεδρος της ΚΕΔ Βίτορ Μέλο Περέιρα. Γιατί αυτός
δεν προστατεύει ακόμη και τους κακούς διαιτητές του και τους ορίζει
προκλητικά σε αγώνες αντιπάλων
του ΠΑΟΚ.
Ο Περέιρα με τα καμώματά του
βάζει κάθε αγωνιστική μπουρλότο
στο πρωτάθλημα. Αυτός παίρνει κάτω από τη βάση. Για τις κακές επιλογές στον πίνακα διαιτητών, τις κακές διαιτησίες που ακολουθούν, αλλά και την καταρράκωση της ψυχολογίας των διαιτητών.
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Ποιος είναι ο εκλέκτορας μάνατζερ στην Εθνική;
Ο Ιορδάνης Κίτσιου, πατέρας του Στέλιου Κίτσιου που παίζει δανεικός
από τον ΠΑΟΚ στην Άνκαραγκουτζου, δήλωσε ότι τις κλήσεις στην Εθνική
τις κάνει ένας… μάνατζερ και όχι ο Τζόνι.
Τι εννοούσε ο Ιορδάνης; Τον Πολ Κουτσολιάκο, αποκλείεται. Πελάτες
τού εν λόγω μάνατζερ είναι οι Κώστας Φορτούνης, Κώστας Σταφυλίδης, Κώστας Γαλανόπουλος, Ευθύμης Κουλούρης, Δημήτρης
Πέλκας και Αλέξανδρος Πασχαλάκης.
Είναι κανένας απ’ αυτούς που δεν παίζει με την αξία του στην Εθνική; Όλοι
παικταράδες είναι. Αλλού είναι το θέμα. Ότι ο Τζόνι κάλεσε τέσσερα αριστερά μπακ, Γιαννούλη, Σταφυλίδη, Τσιμίκα και τον Κούτρη που δεν
τον βάζει ούτε στις προπονήσεις ο Πέδρο.

Θα κινηθούν διαφορετικά…
Έρχεται το νέο αθλητικό νομοσχέδιο να βάλει όρια στις θητείες των προέδρων και των διοικητικών μελών στις ομοσπονδίες και να επιφέρει μεγάλες αλλαγές από το 2020.
Πάντως άνθρωποι που έχουν συνηθίσει εδώ και χρόνια στον παραγοντισμό δεν θ’ αφήσουν εύκολα τέτοιες θέσεις. Θα κινηθούν διαφορετικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κοιτάζουν να πιάσουν πόστα σε διεθνές επίπεδο, σε διοικητικά συμβούλια ή σε Επιτροπές.
Δεν μπορούμε να σας γράψουμε περισσότερα (είναι και πολύ πρόωρο
άλλωστε), πάντως εδώ είστε κι εδώ είμαστε για να δούμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις από το νέο έτος.

«Ξανθός», Μπαρτζώκας
στο νομοσχέδιο για τα Θεία
Ο Μητσοτάκης
απέσυρε, τελικά,
το νομοσχέδιο για
την ποινικοποίηση
της εξύβρισης των
Θείων.
Πολύ λογικό. Σκέφτηκε ότι οι μισές
ομάδες στα ομαδικά αθλήματα θα
ξέμεναν από προπονητή. Λέγεται ότι καταλυτικό ρόλο στην απόσυρση του νομοσχεδίου έπαιξαν ο Γιάννης
«Ξανθός» Ιωαννίδης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Έμειναν στην ιστορία και το… youtube στα παιχνίδια υψηλής έντασης.

Οι Κύπριοι έμαθαν το VAR από
τον… Κουκουλάκη!
Προσοχή: Δεν είναι ανέκδοτο, ούτε fake news.
O arxiVARistas Μιχάλης Κουκουλάκης… δίδαξε
στους Κύπριους διαιτητές τα μυστικά τού… VAR! Αφού δίδαξε στους Έλληνες διαιτητές και τους έκανε
εξπέρτ, τους καλύτερους στην Ευρώπη, είπε να κάνει το ίδιο και με τους Κύπριους αδελφούς μας.
Ο Κουκουλάκης είχε μαζί του τους Χρήστο Δαγκλή και Τάσο Μαστορίδη, αντί να πάρει τον
Σκουλά, τον Μανούχο, και τα άλλα διαιτητικά
VARistes - Star έβγαλαν μάτια μέχρι τώρα.

Όλα για το μαρούλι
(του Γραμμένου)
Ξυρίστηκε, παρφουμαρίστηκε και πήγε σαν
γαμπρός ο Ευάγγελος Γραμμένος στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
βουλής. Όπως αρμόζει, δηλαδή, στον θεσμό.
Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΕΠΟ
αναφέρθηκε στη ρήτρα του αυτοδιοίκητου
για τη διάταξη του αθλητικού νομοσχεδίου που αναφέρεται στους κανονισμούς
των ομοσπονδιών και τον έλεγχό τους από
τον εκάστοτε υφυπουργό Αθλητισμού. Επίσης αναφέρθηκε και στους περιορισμούς
θητειών και στα όρια ηλικίας.
Αποδείχθηκε, όμως, στην πράξη ότι άλλος ήταν ο καημός του Γραμμένου.
Τον Βάγγο ενδιέφερε η αποζημίωση που του εξασφάλισε η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ έπειτα και από τη νομοθετική παρέμβαση του Γιώργου
Βασιλειάδη.
Επειδή θα ήταν άκομψο να μιλήσει ο ίδιος για τα ευρώπουλα που κινδυνεύει να χάσει, ο Γραμμένος πήρε μαζί του έναν εκ των νομικών συμβούλων της Ομοσπονδίας για να αναφερθεί στο μαρούλι του προέδρου.
Και επειδή στη ζωή όλα είναι «δούναι και λαβείν», ο Βασίλης Σαράκης
είπε αρχικά ότι συμφωνεί με την κατάργηση των εκλογικών διατάξεων
που είχε εισάγει στον αθλητικό χώρο ο Βασιλειάδης, αλλά διευκρίνισε
πως δεν γίνεται να καταργηθεί η αποζημίωση του προέδρου στην ΕΠΟ επειδή δίνεται από ίδια έσοδα και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο Αυγενάκης, πάντως, αξιοποίησε άμεσα την ασίστ. Για να μη μείνουν οι
βουλευτές στον μισθό του Γραμμένου ρώτησε για τη θέση της Ομοσπονδίας στις εκλογικές διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. Και αμέσως
πετάχτηκε ο Γραμμένος και επανέλαβε ότι στηρίζει την κατάργηση της
ποσόστωσης και της απλής αναλογικής.

Βούλευμα
των 28:
Οι τακτικοί
δικαστές
δεν είναι…
δικηγοράκια
Για το βούλευμα των 28,
η «Α» το έγραψε μια κι
έξω. Ότι δεν πρόκειται
να γίνει τίποτα από την
Επιτροπή Δεοντολογίας
της ΕΠΟ. Άρχισε, λέει…
έρευνα. Ο κώδικας
Δεοντολογίας της FIFA,
ωστόσο, δεν προβλέπει
καμία έρευνα. Γιατί,
λοιπόν, καθυστερεί και
δεν πάει στην
Ολομέλεια των
αθλητικών δικαστών;
Για τον απλούστατο
λόγο ότι οι αθλητικοί
δικαστές είναι τακτικοί
δικαστές. Πρώτα θα
περιμένουν την ποινική
Δικαιοσύνη και μετά θ’
αποφασίσουν αυτοί.
Και μην πει κανένας ότι
η αθλητική Δικαιοσύνη
είναι… αυτόνομη. Θα
ήταν αυτόνομη, αν δεν
υπήρχαν τακτικοί
δικαστές. Από τη στιγμή
που η FIFA δέχτηκε τους
τακτικούς δικαστές του
Κοντονή, τελείωσε το
παραμύθι.
Αυτοί δεν αποφασίζουν
όπως οι συνταξιούχοι
και οι δικηγόροι. Αυτοί
είναι καριερίστες. Κι αν,
σου λένε, τους
τιμωρήσουμε εμείς κι
αθωωθούν από την
ποινική Δικαιοσύνη;
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ρωτηματολόγιο έβγαλε
στην πιάτσα ο Ιβάν για
τη νέα Τούμπα. Ολόκληρη εφαρμογή. Απαντήστε στις ερωτήσεις, σου λέει. Κι
έχει ένα ολόκληρο κατεβατό.
Πόσων χρονών είσαι, αν πας με
το παιδί σου στο γήπεδο, αν έχεις διαρκείας, και τα ρέστα.
Σωστό είναι αυτό. Έρευνα αγοράς έκανε ο
Ιβάν, για να
ξέρει τι γήπεδο θα φτιάξει. Μέχρι και
για τα πεζοδρόμια είχε
ερωτήσεις,
αν πρέπει να
βάλουν κράσπεδα. Σοβαρή έρευνα, όχι παπαριές. Έτσι
παίζεται το
παιχνίδι σήμερα στην αγορά. Δεν
πας να βάλεις τα λεφτά
σου
στον αέρα.
Θα ρωτήσεις πρώτα. Θα τα βάλεις τα λεφτά σου, για να τα πάρεις
από τον λαό. Δεν θα ρίξεις χρήμα
στον βρόντο. Έτσι κάνουνε οι σοβαροί επιχειρηματίες.
Δεν μπορεί ο Ιβάν να φτιάξει γήπεδο για 50.000 κόσμο και να έχει
μέσα τους μισούς. Χασούρα είναι.
Αλλού είναι το θέμα μου. Πώς και
την έβγαλε την έρευνα αγοράς ο
Σαββίδης; Έγινε τίποτα; Πώς ξαφνικά ξύπνησε το πρωί και είπε να κάνει μια έρευνα αγοράς; Δεν γίνονται
έτσι αυτά τα πράγματα.
Για να το κάνει αυτό ο Σαββίδης,
πάει να πει ότι τρέχει το θέμα. Δεν

Ε

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε ερωτηματολόγιο στους οπαδούς
για το νέο γήπεδο, είναι σχεδόν έτοιμα όλα, αλλά ο Σαββίδης
δεν θα παίξει μόνος του στην κατασκευή, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν
πάθει αφωνία, ενώ για τις απαντήσεις έπρεπε να υπάρχει
κι ένα δώρο, όπως στα τηλεπαιχνίδια, όπως για παράδειγμα
έναν καφέ με τον Κόλκα και τον Δούκα

Ιβάν:
Νέα Τούμπα;
Απαντήστε και
πληρώστε!
είναι κανένα κορόιδο να βγάζει έρευνες χωρίς να έχει κάτι στα χέρια
του και στο τέλος να γίνει ρεζίλι. Θα
το πει ο Ιβάν; Δεν θα το πει.
Κι αφού δεν θα το πει ο Ιβάν, θα
σ’ το πω εγώ. Πήρε το ΟΚ από την κυβέρνηση να το προχωρήσει. Δεν σου
λέω τίποτα καινούργιο. Ο Ιβάν τον
είδε προσωπικά τον πρωθυπουργό
και του είπε να το προχωρήσει.
Έτσι είναι. Ξεκίνησαν συζητήσεις
και για το Καυτανζόγλειο για να μετακομίσει εκεί ο ΠΑΟΚ, αλλά και την
εταιρεία που θα φτιάξει τη νέα Τούμπα. Πολλοί θα πάρουνε μεζέ απ’ εκεί. Και καλά θα κάνουνε, δηλαδή.
Κι ο Σαββίδης δεν είναι κανένας
μονοφαγάς να παίρνει όλο το μέλι.
Θα δώσει και σ’ άλλους. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Δεν θα το

χειριστεί μονάχος του. Σου δίνω, μου
δίνεις, αυτό πάει να πει πολιτική.
Τα πάντα όλα πωλούνται κι αγοράζονται στην πολιτική. Μέχρι και οι
κούπες, που λέει ο λόγος. Τη μια πας
μπροστά, και την άλλη κάνεις πίσω.
Η Περιφέρεια θα παίξει κι αυτή
ρόλο στη νέα Τούμπα, όπως έπαιξε
και με την ΑΕΚ. Όλα ρυθμισμένα είναι. Κι από κατασκευαστικές εταιρείες, να φάνε κι οι κότες.
Από την Κύπρο, τη Ρωσία, την Ελλάδα μέχρι από τη Γαλλία και τη Γερμανία, σου λέει, ότι έδειξαν ενδιαφέρον. Και καλά έκαναν δηλαδή, δουλειά
τους είναι να φτιάχνουνε γήπεδα.
Αν και μαρκετίστικα, το ερωτηματολόγιο είναι γυμνό. Δεν είναι ελκυστικό. Δεν γίνεται να ζητάς να σου
απαντήσουνε οι πελάτες χωρίς να

κερδίσουνε κάτι.
Λες, απάντησε στις τόσες ερωτήσεις και θα κερδίσεις μία βόλτα στον
Λευκό Πύργο και δωρεάν φραπεδιά
με τον Κόλκα και τον Λευτεράκη
τον Δούκα. Για συζήτηση με ιδεολογικό πρόσημο και την επιδραστικότητα του ΠΑΟΚ στην οικονομία
της πόλης.
Ή, απαντήστε και κερδίστε μια
συνάντηση με τον instaGiorgis,
για να πάρετε λίγο από τη γνώση
του στα νέα μοντέλα της iphone. Ή,
ακόμα καλύτερα, σας ενημερώνουμε γιατί ο Πέλκας με τον Πασχαλάκη θα δουν βασική ενδεκάδα του
χρόνου σε άλλη ομάδα.
Πάμε παρακάτω, στα δύσκολα.
Προεκλογικά ο Ιβάν έβαλε τα Μέσα
του να παίζουνε τον Αλέξη. Μάλι-
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στα. Μη σ’ το πάω παλιότερα που τον
αποκαλούσε Πούτιν της Ελλάδας.
Τι του έκανε ο Τσίπρας; Μια τρύπα στο νερό. Κάτι φωτογραφίες βγήκε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης με τον
Πάνο τον Καμμένο μπροστά την
Τούμπα, ότι και καλά ο υπουργός έδωσε το ΟΚ να προχωρήσει το έργο.
Μετά, πλακώσανε αυτοί οι Γιαννούληδες και οι Φάμελλοι. Που έτσι και τους άκουγες, δηλαδή, έλεγες
ότι τούτη την ώρα που τα λένε, πέφτει μυστρί και ζεμπίλι στο γήπεδο.
Κι η «Α», τότε, το είχε γράψει ξεκάθαρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει παραμύθι κι ότι η νέα κυβέρνηση θα τη
φτιάξει τη νέα Τούμπα. Ξεσαλώσανε
οι Σαββιδοτέχνες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
η σωτηρία του ΠΑΟΚ.
Κανονικά, δηλαδή, πρέπει να
βγούνε και να ζητήσουνε συγγνώμη. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Κάναμε λάθος με τον παπάτζα
τον Αλέξη. Έτσι είναι. Ο Σταυράκης ο Κόλκας, ο Δουξ, τον Αλέξη
και τα μάτια τους. Μην τους πειράξουνε τον Τσίπρα.
Κι εγώ δεν σου λέω. Μπορεί ιδεολογικά να είναι με τον Αλέξη. Γούστο τους, καπέλο τους, στο φινάλε.

Δεν είναι κακό. Ο άλλος δεν την πουλάει την ιδεολογία του για τίποτα. Κι
άμα είναι τόσο βαθιά ιδεολόγοι ΣΥΡΙΖΟπουλα, να βγούνε να το πούνε.
Δεν θέλουμε τα λεφτά από μία φιλελέ κυβέρνηση. Τίμια πράγματα.
Έτσι είναι. Σ’ το πάω αλλιώς. Να
έβγαινε αυτή η έρευνα επί εποχής
Αλέξη, κουρνιαχτό θα σηκώνανε οι
Σαββιδοτέχνες. Αντάρα από τα κείμενα. Ότι ο πολυχρονεμένος Αλέξης θα μας φτιάξει γήπεδο, απαντήστε αμέσως στο ερωτηματολόγιο.
Τώρα, όμως, την ουρά στα σκέλια
με τη νέα κυβέρνηση.
Κι αν είχανε χιούμορ οι Σαββιδοτέχνες, θα στέλνανε το ερωτηματολόγιο στον ΣΥΡΙΖΑ για ν’ απαντήσουν
αυτοί οι Γιαννούληδες κι οι Φάμελλοι κι η Κατερίνα η Νοτοπούλου.
Αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό. Είναι δυνατόν να γίνει ένα τέτοιο έργο πνοής που έγραφε ο Κόλκας και να μην έχουν άποψη οι ΣΥΡΙΖΑίοι; Αμαρτία από τον Θεό είναι.
Κι αυτοί ΠΑΟΚάρες είναι. Για τα ψηφαλάκια των ΠΑΟΚτσήδων, βέβαια.
Προσωπικά στον καθένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να στείλουν οι Σαββιδοτέχνες το ερωτημα-

τολόγιο. Και στον Καμμένο, φυσικά. Μπορεί να έχουν τίποτα φρέσκιες ιδέες για το πώς πρέπει να γίνει η νέα Τούμπα. Από ιδέες ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αητός. Δεν τους πιάνει κανένας. Μη τους πεις να πιάσουνε
δουλειά. Τους σκότωσες.
Σάμπως έτσι δεν έγινε παραπάνω από τέσσερα χρόνια; Αράξανε
στις μπερζέρες και πήγαινε σύννεφο
το παραμύθι. Με τα λόγια χτίσανε
παλάτια. Σ’ το ξανάπα, όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ γύρισε στην αντιπολίτευση και
βρήκε τη χαρά του. Μην τα μπλέκεις
τα παλικάρια με αποφάσεις.
Έτσι είναι. Στο στοιχείο τους βρέθηκαν οι ΣΥΡΙΖΑίοι στην αντιπολίτευση. Κάνουν αυτό που ξέρουν καλά. Να διαμαρτύρονται. Στα πανεπιστήμια γίνεται της Πουλχερίας το
κάγκελο και ο Φίλης μ’ αυτήν τη
Φωτίου, στην πρώτη γραμμή για να
τους πάρουνε τα κανάλια. Χτύπημα
στη δημοκρατία, σου λένε η Θεανώ
με τον Φίλη. Μια χαρά δουλειά
βρήκανε. Ήρθανε στα ίσια τους.
Υπουργοί ήτανε και ο Φίλης και
η Θεανώ. Κάνανε τίποτα; Αφήσανε
κανένα στίγμα; Θα τους θυμάται ο
ελληνικός λαός για το έργο τους; Ό-

χι βέβαια. Για τις διαμαρτυρίες έξω
από την ΑΣΟΕΕ θα τους θυμούνται.
Μ’ αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας, και άλλα τέτοια ωραία. Μια
παπάτζα μεγαλύτερη από την άλλη.
Πού πας μακριά. Έγινε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής η κουβέντα για το νομοσχέδιο Αυγενάκη και λέει ο Φίλης ότι
ο Σεβαστής είναι ισόβιος πρόεδρος
του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα.
Του απαντάει ο Σεβαστής ότι,
κύριε, δεν είμαι πρόεδρος τα επτά
τελευταία χρόνια. Κι ανταπαντάει ο
Φίλης, είσαι ισόβιος παράγοντας.
Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τη βρήκε την άκρη ο Φίλης. Αφού δεν είσαι πρόεδρος, είσαι παράγοντας. Όλα καλά.
Δεν ήξερε καν ποιος ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Και τι έγινε, δηλαδή, θα του τραβήξει το αυτί κανένας
του Φίλη; Όχι βέβαια.
Πάμε παρακάτω. Βγαίνει ο Πετράν ο Κωνσταντινέας στου Θωμαΐδη, στο ΟΡΕΝ. Μάλιστα. Κρίμα
κι άδικο δηλαδή, να μην επανεκλεγεί ο Πετράν. Μέγας πολιτικός, τέτοιους που χρειάζεται ο αθλητισμός.
Τον έφαγε το μαράζι που το Τσίπρας δεν τον έκανε υφυπουργό, αλλά παραμένει πιστός στον ΣΥΡΙΖΑ.
Και τι λέει ο φούρναρης; Ότι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έφερε τη
FIFA και την UEFA στην ΕΠΟ για να
σώσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μάλιστα. Χαμπάρι δεν πρέπει να πήρε ο Πετράν ότι οι FIFAτζήδες και
οι UEFAτζήδες τα κάνανε μπουρδέλο, αλλά αλλού είναι το θέμα μου.
Ποιος λέει την αλήθεια, ρε; Ο
Πετράν ο φούρναρης ή ο Σταύρακας Χαραλάμπης Κοντονής με το
περιποιημένο ελαφρώς μούσι που
δήλωνε ότι ήρθαν μονάχοι τους οι
FIFAτζήδες και οι UEFAτζήδες;
Κατάλαβες τώρα τι έπαιζε με τον
ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια; Ούτε στα βασικά δεν μπορέσανε να συνεννοηθούν. Τώρα, θα πεις, θυμάται κανένας τι είπε ο Κοντονής και τι ο Πετράν; Σωστό είναι αυτό.
Είναι, όμως, και το άλλο. Μπορεί
ο Πετράν να του φύλαγε του Χαραλάμπη.
Ήθελε να γίνει και πρόεδρος της
Εξομάλυνσης, αλλά ο Σταύρος Χαράλαμπος έβαλε τον Γιάννη τον
Δρόσο που δεν είναι του τζάμπα και
που ήξερε και ρώσικα.

Ξάνθη:
θυγατρική
της…
θυγατέρας;
Με τον Ιβάν θα σ’ το
κλείσω. Όχι για τη νέα
Τούμπα. Με σοβαρό. Ο
Ολυμπιακός έχει βάλει
λυτούς και δεμένους για
την ιδιοκτησία της
Ξάνθης. Τώρα, θα πεις,
σιγά το πράγμα. Το είπε
ο Καραπαπάς 100
φορές.
Ο Ιβάν δεν ανησυχεί.
Όπως το ακούς. Κι όσοι
ξέρουνε, δηλαδή, από
αυτά, σου λένε δεν
υπάρχει πιθανότητα να
βρει τίποτα ο
Ολυμπιακός κι ας έχει
δικά του όλα τα
υπουργεία.
Άπαξ και είναι τέτοιο το
σύστημα ότι μία
εταιρεία αγοράζει μία
άλλη εταιρεία, φτιάχνει
και μία θυγατρική που
είναι θυγατέρα άλλης
εταιρείας με έδρα της
την Κύπρο και η οποία
είναι θυγατέρα μιας
άλλης θυγατρικής στα
νησιά Κέιμαν, πιάσε το
αυγό και κούρευ’ το.
Μπορεί να περάσουνε
και δέκα χρόνια.
Γι’ αυτό σου λέω ότι
στον ΠΑΟΚ δεν τρέχει
κάστανο γα τις έρευνες
του Ολυμπιακού. Να
σου πω και το άλλο.
Καμία σημασία δεν έχει
που ανήκει η Ξάνθη.
Σημασία έχει που του
έκοψε δύο ποντάκια.
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ΠΑΟΚ,
όπως…
Ολυμπιακός
Η καριόλα η ζωή δεν
ξέρεις πώς θα σ’ τα
φέρει καμιά φορά. Κι
άπαξ και δεν κρατάς
πισινή, τα βρίσκεις
μπροστά σου. Όταν ο
Ολυμπιακός στο
μπάσκετ ζητούσε να
μην ξαναπαίξουν
τρεις συγκεκριμένοι
διαιτητές, το
Σαββιδοτεχνείο, που
στο μπάσκετ το παίζει
Πανάθα, τίγκαρε από
χολή και ειρωνεία.
Μάλιστα.
Και τα φέρνει έτσι ο
καιρός και στο
χάντμπολ ο ΠΑΟΚ
ζητάει να μην τον
ξανασφυρίξουνε οι
διαιτητές στο ντέρμπι
με τον Ολυμπιακό,.
Έχασε 26-22 ο ΠΑΟΚ.
Και τα ρίξανε στη
διαιτησία. Κι εγώ δεν
θα σου πω δίκαια ή
άδικα. Ούτε ξέρω πώς
παίζεται το χάντμπολ,
ούτε και θέλω να
μάθω.
Για το Σαββιδοτεχνείο
σου λέω, που τη μία
το έπαιζε γιουβέτσι
και την άλλη
κοκορέτσι. Τότε με
τον Ολυμπιακό, οι
Σαββιδοτέχνες
κορόιδευαν, τώρα που
γκρινιάζει ο ΠΑΟΚ,
είναι Παρασκευή
βράδυ.

Ο μικρός Γιωργάκης μπήκε σε «ερυθρόλευκο» site κι άρχισε τις ειρωνείες για τον
Ολυμπιακό, ενώ ο Πορτογάλος προπονητής θύμισε παλιές καλές μέρες όταν έκανε
τακτική με… μπουκάλια, όπως ο Νικόλας με μπίρες και ο Τζήμας με τους κεφτέδες

Tα μπουκάλια του Φερέιρα,
οι μπύρες του Αλέφαντου,
οι κεφτέδες του Τζήμα, και οι…
μακακίες του Γιωργάκη
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ΠΑΟΚ το ξεκίνησε το
ντέρμπι με τον Ολυμπιακός. Σφύριξε έναρξη ο μικρός Γιωρ-

Ο

γάκης.
Έφτιαξε κλίμα. Πάει και μπαίνει
σε μια ιστοσελίδα «γαύρικη» κι αρχίζει τις συνομιλίες με τον κόσμο. Και
δεν μιλήσανε, βέβαια, για συνταγές
μαγειρικής. Για όσα έγραφε ο ένας,
απαντούσαν οι «γαύροι», χαμός στο
ίσιωμα. Είτε, δηλαδή, έγραφε ένα
χουλιγκανάκι του ΠΑΟΚ, είτε ο
instaGiorgis, ένα και το αυτό. Δεν
γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε.
Μιλάμε ότι ο μικρός Γιωργάκης
πάει να το τινάξει στον αέρα το
ντέρμπι, δύο εβδομάδες πριν αρχίσει. Ειρωνείες και τα ρέστα. Μέχρι
και για το μπάσκετ μίλησε και το χάντμπολ. Κι ας μη δίνει μία ο Σαββίδης και το μπάσκετ μαραζώνει. Φοβερό πράγματα.
Κάτι του γράφει ένας «γαύρος»
του μικρού Γιωργάκη και απαντάει
ότι θα είμαι στο «Καραϊσκάκης», σου
λέει, που είναι το δεύτερο σπίτι μου.
Από πού κι ως πού το δεύτερο σπίτι
του; Επειδή κοιμήθηκε η Αγία Τριάδα και κέρδισε ο ΠΑΟΚ πέρυσι με
αυτογκόλ. Αυτό εννοούσε ο
instaGiorgis. Μπουρλότο.
Κι εγώ το έχω γράψει εκατό φορές. Παιδί είναι ο Γιωργάκης. Και
τα παιδιά παίζουνε. Κι ο μικρός

Γιωργάκης παίζει. Σάμπως μπορεί
να καταλάβει ποιον συμφέρει να
πάει στο λάου-λάου το ντέρμπι; Τι
να ξέρει από αυτά ο μικρός Γιωργάκης. Τίποτα απολύτως. Αντί να
πάει ο ΠΑΟΚ στο μουλωχτό για να
κάνει τη ζημιά, αυτός φτιάχνει όλους τους «γαύρους». Παίκτες, κόσμο, τα πάντα όλα.
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά λέει κιόλας ότι πρέπει να μπει ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος στο ποδόσφαιρο, για να έχει μεγάλους αντιπάλους. Μάλιστα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Αφού γουστάρει ο Γιωργάκης να αντιμετωπίζει μεγάλους αντιπάλους, γιατί
δεν φτιάχνει το μπάσκετ για να ξεσκίζει τον Γιαννακόπουλο; Απλά
πράγματα είναι αυτά. Τα χώνεις,
φτιάχνεις ομαδάρα και του λες του
Δημητράκη, κόπιασε να σου ξηγηθώ.
Αλλά, πού πας μακριά, ρε μάστορα. Κάθομαι και γράφω για τον μικρό Γιωργάκη κι ο Φερέιρα τον

ξεπέρασε τον Αλέφαντο. Το ματς
με τον ΟΦΗ παίζεται και τι κάνει ο
γίγας Φερέιρα στον πάγκο; Παίρνει μπουκάλια νερό κι αρχίζει να κάνει τακτικές.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε.
Ποιος Αλέφαντος τώρα και παπαριές. Ο Άμπελ είναι όλα τα λεφτά.
Την ώρα του αγώνα με τον ΟΦΗ,
που καιγότανε το πελεκούδι, θα έστρωσε στην πλάγια γραμμή κι έκανε τακτική, ρε.
Και πλακώνει το Σαββιδοτεχνείο
και γράφει για Old School. Παλιά
σχολή του ποδοσφαίρου, αντί να
του πούνε τι κάνεις εκεί, ρε μάστορα. Και ρωτάω τώρα εγώ. Διαφέρει
σε τίποτα από τον γίγαντα τον Νικόλα;
Τα ίδια έκανε ο Νικόλας και
στον Πανελλήνιο τα βράδια πριν από χρόνια. Μαζευόντουσαν εκεί οι
δημοσιογράφοι και ο Αλέφας άρχισε τις τακτικές με τα μπουκάλια
μπίρα και τα πιάτα από τις σαλάτες
και τα μπιφτέκια και το παστίτσιο.

Δεν κάνω πλάκα. Γραμμένα είναι
όλα αυτά. Μένουν σε κάποια στιγμή από μπίρες και λέει ένας δημοσιογράφος στο γκαρσόνι, «φέρε μας
δυο παγωμένες, ρε, αδερφέ». Και συνεχίζει ο Αλέφας, «φέρε μπίρες να
έχουμε παίχτες». Για συστήματα και
τακτικές επάνω στο τραπέζι. Κι Αλέφας του Old School είναι.
Κι επειδή στον πάγκο απαγορεύονται οι μπίρες, να φροντίσει ο μικρός Γιωργάκης να υπάρχουνε και
τίποτα σάντουϊτς. Άπαξ δηλαδή κι αποβληθεί κάποιος, να τρώει ένα ο
Πορτογάλος, για να δείχνει καλύτερα στους παίκτες πώς να κινηθούν.
Να μη σ’ το πάω παραπέρα, δηλαδή, και κλέψω πατέντες. Ο γίγας
προπονηταράς Τζήμας έκανε τακτική με κεφτέδες στα αποδυτήρια.
Τους έβγαζε από το σακουλάκι κι
άρχιζε. Τρώει ένας παίκτης έναν κεφτέ μια μέρα, μείνανε δέκα. Τι να
κάνει κι ο Τζήμας, τους λέει, ας
πούμε ότι αποβλήθηκε ένας από
μας.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μανωλάς, Σωκράτης
θα θέλουν να ξαναπαίξουν
στην Εθνική;

Επαφές
Λασκαράκη
για δημιουργία
πυρήνα
Δίνουν και παίρνουν οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα της ΕΠΟ. Με τα σενάρια να ’ναι
πολλά. Άλλα περιλαμβάνουν τον διορισμό
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής από τις
FIFΑ και UEFΑ με εντελώς νέα πρόσωπα.
Κάποια προαναγγέλλουν τη συγκρότηση Επιτροπής Ειδικού Σκοπού με επικεφαλής τον Ευάγγελο Γραμμένο και νέους συνεργάτες,
επιλεγμένους από τους διεθνείς φορείς του ποδοσφαίρου. Φυσικά, διακινούνται και ορισμένα με τον σημερινό πρόεδρο να παραμένει στην ηγεσία της παράταξής του και στις επόμενες αρχαιρεσίες, ενώ φυσικά γίνονται συζητήσεις και για την επιθυμία του Περικλή
Λασκαράκη να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη.
Ο νυν ταμίας της ΕΠΟ, ωστόσο, αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα. Αρκετοί πρόεδροι Ενώσεων τον έβλεπαν και άλλαζαν κατεύθυνση για να μη συναντηθούν, επειδή είχαν παράπονα από τη συμπεριφορά του.
Τον τελευταίο μήνα ο Βολιώτης προσπαθεί να ρίξει νερό στο τσίπουρό του. Εμφανίζεται
πιο διαλλακτικός. Περισσότερο συζητήσιμος. Κυρίως στις συναντήσεις που δρομολογεί ο
ίδιος.
Είναι κοινό μυστικό στο πάρκο Γουδή ότι ο Λασκαράκης άρχισε ήδη τις επαφές για να δημιουργήσει τον δικό του πυρήνα, ώστε να ’ναι έτοιμος για τις εκλογές της Ομοσπονδίας όποτε και αν προκηρυχθούν αυτές.
Κυρίως, όμως, για να ’χει τη δυνατότητα να διοικήσει με τους δικούς του ανθρώπους εάν
πάρει το χρίσμα να διαδεχθεί τον Γραμμένο.
Φυσικά, οι επαφές του Περικλέους, βεβαίως-βεβαίως, βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.
Αλλά υπάρχει καιρός μπροστά για να γίνουν και δύο και τρία και τέσσερα τα Βολιώτικα
παιδιά που θα πάρουν την ΕΠΟ, όπως στο άσμα πήραν την… Αννούλα.

Όταν οι άλλοι έπαιζαν με τις λέξεις, η «Α» το είχε γράψει
καθαρά, ότι τελείωσαν μια κι έξω από την Εθνική ο Παπασταθόπουλος με τον Μανωλά. Τέλος.
Δεν κλήθηκαν από τον Τζόνι στην Εθνική, για τα ματς με
την Αρμενία και τη Φινλανδία, ούτε θα ξανακληθούν. Ο Ολλανδός έχει πάρει το «ΟΚ» από τον Βάγγο τον Γραμμένο
να προχωρήσει όπως θέλει αυτός.
Τώρα, αν ο Βάγγος φύγει πρόωρα κι έχουμε προσωρινή
διοικούσα επιτροπή στην ΕΠΟ, το… ξαναβλέπουμε. Βεβαίως το ξαναβλέπουμε. Με μία λεπτομέρεια: Ο Σωκράτης
και ο Κώστας θέλουν να ξαναπαίξουν στην Εθνική, μετά
τις προσβολές του Τζόνι;

Ιβάν φυλάξου, έρχεται το MEGA

«Καρφί» Βασιλακόπουλου
στον Αυγενάκη και… Πιτίνο
Ο Βασιλακόπουλος είπε ωραία ατάκα, μόλις ολοκλήρωσε τη
συμφωνία με τον Πιτίνο. «Να πείτε του Αυγενάκη ότι είμαι κούκλος».
«Καρφί» για το νομοσχέδιο, που στην ουσία απαγορεύει στον Βασιλακόπουλο να ξαναγίνει πρόεδρος της ΕΟΚ. Είπε ωστόσο και
κάτι άλλο, που δεν το πήρε το αυτί των δημοσιογράφων.
Ρώτησε συνομιλητή του, αν το νομοσχέδιο του Αυγενάκη επιτρέπει στον Πιτίνο ν’ αναλάβει την Εθνική ομάδα, καθ’ ότι ο Αμερικανός κόουτς είναι 67 ετών.
Και κάτι που δεν είπε ο Βασιλακόπουλος. Ότι και να φύγει διά νόμου, πάλι αυτός θα κάνει κουμάντο στο μπάσκετ.
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Oύτε στο… «Μακεδονία Παλλάς» δεν βλέπουν Open! Προφανώς, όπως όλοι, περιμένουν να ανοίξει ο Μαρινάκης το Mega… Διότι από το Open τι να δούνε; Τον
Κόλκα να καταγγέλλει την UEFA ή τον… Κάκο να αναλύει τις επίμαχες φάσεις
για να κάνει αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Γκιόργκης; Αυτά δεν
γίνονται… Η πιο μεγάλη ήττα του Σαββίδη από τον Μαρινάκη είναι… προ των
πυλών. Με το νέο κανάλι που θα «βγάλει στον αέρα» ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού, με το νέο έτος… Αυτή θα είναι και η πολύ μεγάλη ήττα του Ιβάν Σαββίδη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Γι’ αυτό «σκοτώνεται» ο Ιβάν και δεν κοιμάται
ο… Παππάς. Διότι με την προσθήκη και της Forthnet στο τηλεοπτικό οπλοστάσιό
του, ο Μαρινάκης γίνεται πανίσχυρος στο τηλεοπτικό τοπίο και ο Σαββίδης θα
μείνει με ένα… καναλάκι τοπικής εμβέλειας, όπως θα καταντήσει σε λίγο καιρό το
Open, βάσει της τηλεθέασής του…

O Περέιρα
ξέρει ότι
ο ΠΑΟΚ…
δεν έχει νίκη
φέτος σε
ντέρμπι!
Αήττητος μεν ο ΠΑΟΚ
για πολλά παιχνίδια στο
πρωτάθλημα, αλλά και…
χωρίς νίκη φέτος σε
όσα ντέρμπι έχει δώσει.
Ο Περέιρα το ξέρει πολύ
καλά αυτό… ενόψει
«Καραϊσκάκης», όπου
θα κινδυνεύσει σοβαρά
το αήττητο του ΠΑΟΚ
και απ’ ό,τι φαίνεται
φτιάχνει διάφορα
σενάρια στο μυαλό του
όχι μόνο για τον
διαιτητή, αλλά και για
το ποιοι θα πάνε στο
VAR. O ΠΑΟΚ φέτος
πήρε «Χ» από τον Άρη
στις καθυστερήσεις του
αγώνα της Τούμπας.
Γλίτωσε την ήττα από
τον Παναθηναϊκό με το
πέναλτι του Κουρμπέλη,
επίσης στις
καθυστερήσεις και
έφερε ισοπαλία με την
ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (με ξένο
διαιτητή) κι ενώ στο
ημίχρονο του αγώνα
είχε μεσολαβήσει η
«μπούκα» του «Τίγρη»
στα αποδυτήρια του
ρέφερι…
Όλα αυτά θυμάται ο
Περέιρα και δεν ξέρει τι
να κάνει ενόψει
«Καραϊσκάκης» με τον
διαιτητή…
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ΘΕΜΑ

Ο Σλούκας
τα… έδειξε
στους
Τούρκους
για τον
Κεμάλ
Πόσο μεγάλα… άντερα
έχει ο Κώστας Σλούκας
έδειξε μέσα στην
Τουρκία.
Στο ματς με την
Μπεσίκτας, οι παίκτες
της Φενέρ μπήκαν στο
γήπεδο κρατώντας ένα
πανό για να τιμήσουν
τη μνήμη του Κεμάλ
Ατατούρκ, 81 χρόνια
μετά τον θάνατό του.
Ο μόνος που δεν το
άγγιξε ήταν ο Σλούκας…
Οι Τούρκοι θεώρησαν
προσβλητική την κίνησή
του, παρ’ ότι ο Έλληνας
αθλητής έσπευσε να
κάνει διευκρινιστική
δήλωση για να βάλει τα
πράγματα στη θέση
τους.
Μάταια, όμως! Ήταν
τέτοια η μανία των
Τούρκων, ώστε αφενός
μεν ζητούσαν από τη
Φενέρ να τον διώξει
από την ομάδα,
αφετέρου έπεσαν «λυτοί
και δεμένοι» για να
τον… ξεφωνίσουν στα
μάτια του τουρκικού
λαού.
Οι Τούρκοι ξεχνάνε ότι
τον Σλούκα τον
παρακαλούσαν στη
Φενέρ να υπογράψει
πέρσι το καλοκαίρι,
όταν είχε προτάσεις από
την Μπαρτσελόνα και
την ΤΣΣΚΑ, και τους
έκανε τη χάρη να
παραμείνει λόγω του
Ομπράντοβιτς.
Το χειρότερο όμως γι’
αυτούς είναι ότι ο
Σλούκας τους έδειξε
πόσα… άντερα έχει με
την κίνησή του να
αγνοήσει το πανό του
Ατατούρκ.
Κι αυτό δεν μπορούν να
το χωνέψουν με
τίποτα…

«[...] Αν υπάρχει παμψηφία
Σαββίδη, Μαρινάκη,
Μελισσανίδη, Αλαφούζου
αναλαμβάνω αμισθί στην ΕΠΟ»

Στο ημίχρονο ζητούσαν
το κεφάλι του και στο
τέλος τον αποθέωναν!

Δεν «μάσησε»
ο «Τίγρης»
με τον Βράνιες
Από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έχει μπει
σε καραντίνα ο Όγκνεν Βράνιες για παραδειγματισμό. Για τις αναρτήσεις του στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά και για
το γεγονός πως παρ’ ότι ο Ίλια Ίβιτς του
ζήτησε να τις κατεβάσει (επειδή δεν νοείται
να ανοίγεις διάλογο με την εξέδρα των
φανατικών της αντίπαλης ομάδας και μάλιστα με πεζοδρομιακές εκφράσεις) ο Βόσνιος αρνήθηκε…
Παρ’ ότι, λοιπόν, πλησίαζε το ντέρμπι με
τον Παναθηναϊκό, ο Μελισσανίδης, αν

«[...] μου αρκεί ένα
εξάμηνο για να τα
φτιάξω όλα»

και δέχθηκε εισηγήσεις να προχωρήσει σε
άρση της απόφασής του για την καραντίνα
του Βράνιες, δεν το έπραξε.
Η ΑΕΚ έπαιξε χωρίς τον Βράνιες με τον
Παναθηναϊκό και πολλά θα μπορούσε να
πει για την απουσία του Βόσνιου αμυντικού από το κέντρο της άμυνας των «κιτρινόμαυρων».
Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία για τον
Μελισσανίδη είναι η ΑΕΚ να είναι ομάδα
από τα αποδυτήρια. Κι αυτό θα γίνει, ανεξάρτητα από το κόστος…

Θέλει δύο αμυντικούς και θα… πετάει
Ο Παναθηναϊκός από παιχνίδι σε παιχνίδι γίνεται όλο και καλύτερος. Αν δεν είχε κυνηγηθεί
από τη διαιτησία, θα είχε τουλάχιστον έξι βαθμούς ακόμη στο σακούλι του.
Αγωνιστικά το πρόβλημα του «τριφυλλιού»
είναι η άμυνά του. Εκεί χρειάζεται άμεση ενίσχυση, γιατί από τη μέση και μπροστά, όπως έδειξε στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ,
δεν… παίζεται.
Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει βάλει 74 εκατ.
ευρώ στον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά έχουν
πάει στον κουβά. Αν αυτά γίνουν 75-76 εκατ.
ευρώ και αποκτηθούν δύο καλοί αμυντικοί, τότε ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να χτυπήσει όλες τις ομάδες και να βάλει τον πήχη πολύ ψηλά. Οι επιτυχίες θα φέρουν μαζικά τον κόσμο
ξανά κοντά και οι «πράσινοι» θα γράψουν νέες ένδοξες σελίδες ιστορίας.

Δύο… ζωές έζησε ο Γιώργος Δώνης στο ντέρμπι της
περασμένης Κυριακής μεταξύ του Παναθηναϊκού και
της ΑΕΚ.
Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» ήταν τιμωρημένος και
παρακολουθούσε τον αγώνα από τα «μπουθ» του Ολυμπιακού Σταδίου, ενώ στον πάγκο καθόταν ο βοηθός του, ο Μάκης Αγγελίνας.
Στο πρώτο μέρος (όταν ο Παναθηναϊκός έχανε 2-0)
ο κόσμος ζητούσε το… κεφάλι του Δώνη, έκραζε τον
Αλαφούζο και έβριζε τους παίκτες για την εμφάνισή
τους.
Ο Δώνης θα… έφευγε εκείνη την ώρα, αν παρέμενε
το αποτέλεσμα.
Όμως η μπάλα είναι… θηλυκού γένους και κάνει
τερτίπια! Το παιχνίδι γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο κι εκεί που ο Παναθηναϊκός έχανε, τελικά κατάφερε να
κερδίσει την ΑΕΚ και να πανηγυρίσει τη νίκη της χρονιάς.
Στο τέλος όλοι αυτοί που έβριζαν παίκτες, προπονητή και διοίκηση τους… αποθέωναν και μιλούσαν για
την ανατροπή της χρονιάς.
Τι σου είναι η μπάλα…
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Η Εθνική υπέστη μια από τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας της,
5-1 από τη Φινλανδία, στο ντεμπούτο του Ρεχάγκελ το 2001.
Η σύνθεση: Ελευθερόπουλος, Μπασινάς (46΄ Ζήκος), Γεωργάτος,
Νταμπίζας, Αμανατίδης, Κωνσταντινίδης (25΄ Γεωργιάδης),
Χαριστέας, Ζαγοράκης (82΄ Φύσσας), Μαχλάς,
Καραγκούνης, Βρύζας.
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Ο δυο αρχηγοί της
Εθνικής ομάδας
ποδοσφαίρου,
Βασίλης Τοροσίδης
και Σωκράτης
Παπασταθόπουλος,
αφού ευδοκίμως
τερμάτισαν την
καριέρα τους στη
φανέλα με το
εθνόσημο,
τράβηξαν κατά το
Άγιον Όρος ν’
ανάψουν κανένα
κεράκι, να τους έχει
ο Θεός καλά και να
δώσει φώτιση στον
Φαν’ τ Σιπ. Και οι
δυο αποκλείστηκαν
από την Εθνική μια
για πάντα, όπως κι
ο Μανωλάς.

Θέλημα Σαββίδη

Το «κλειδί» του πρωταθλήματος

Τα διαιτητικά εγκλήματα που έγιναν τις
πρώτες 10 αγωνιστικές του πρωταθλήματος έχουν αναδείξει το τεράστιο
πρόβλημα που υπάρχει με την αναξιοπιστία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ακόμη το πράγμα δεν έχει… σοβαρέψει, αν και τα πρώτα ντέρμπι έχουν γίνει. Η 1η Δεκεμβρίου πλησιάζει. Είναι
η μέρα που στο «Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί (19:30) τον ΠΑΟΚ.
Στο ματς αυτό θα πρέπει ο Βίτορ Μέλο Περέιρα να φροντίσει
ώστε να μη φέρει ξανά διαιτητές του σωρού. Γιατί αποτελεί ορόσημο για την περαιτέρω εξέλιξη υπό ομαλούς όρους του πρωταθλήματος.
Ο νικητής θα έχει προβάδισμα για την πρώτη θέση της κανονικής
περιόδου. Ίσως αυτό αποτελέσει και την αφορμή ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής να… ενισχύσει τις… δημόσιες σχέσεις του και να φέρει
διαιτητές από το εξωτερικό ακόμη
και στο VAR.
Εξάλλου, οι Έλληνες VARίστες σε
αρκετές περιπτώσεις τα έχουν κάνει… θάλασσα, καθώς και λίγοι σε αριθμό είναι και δεν
έχουν την παραμικρή στήριξη. Ας
μην ξεχνάμε εξάλλου ότι είναι θέλημα Σαββίδη.

«Κλειδί» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος θ’ αποτελέσει η χαρτογράφηση των ομάδων που θα πλαισιώσουν τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και
την ΑΕΚ στα play offs.
Μετά τ’ αποτελέσματα του περασμένου Σαββατοκύριακου, η κατάσταση έχει περιπλακεί, καθώς ΟΦΗ, Ξάνθη και ΑΕΛ ναι μεν ακολουθούν
την τριάδα, αλλά γνώρισαν εντός έδρας ήττες και κοντά τους βρέθηκαν ακόμη πολλές ομάδες.
Ο Άρης νίκησε και ισοβαθμεί με την ΑΕΛ, ενώ ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του στο ντέρμπι επί της ΑΕΚ είναι τρεις πόντους πίσω.
Ο Βόλος χάνει πολύτιμο έδαφος και δείχνει να ξεφουσκώνει προς απογοήτευση του Ιβάν Σαββίδη. Ο Ατρόμητος είναι ακόμη πιο πίσω, αλλά
δεν αποκλείεται να μπει στην εξάδα.
Φαβορί βέβαια θεωρείται πλέον ο Παναθηναϊκός, που χτύπησε και
τους τρεις άλλους ισχυρούς στα ντέρμπι. Ο Άρης δείχνει ικανός να είναι η
πέμπτη ομάδα που θα σφραγίσει εισιτήρια για τα play offs και σίγουρα τον
προτιμά ο Ολυμπιακός, αλλά δεν τον θέλει ο ΠΑΟΚ.
Στον ΟΦΗ έχει μια ελαφρά προτίμηση ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ιβάν Σαββίδης θα πανηγυρίζει αν στα play offs μπει η Ξάνθη ή ο Κούγιας.
Όσον αφορά τους δύο τελευταίους, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θέλει με τίποτα τους ακρίτες, ενώ είναι ουδέτερος για την ΑΕΛ.

Πυρά κατά
Γραμμένου
εκ των έσω
για τη Βουλή
Στράβωσαν αρκετοί στην
ΕΠΟ με τη στάση που
κράτησε ο Γραμμένος
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Ακόμα
και μέσα στον στενό πυρήνα της διοίκησης έγιναν αρνητικά σχόλια, επειδή είπε ότι συμφωνεί
με τη νομοθετική παρέμβαση του Αυγενάκη για
κατάργηση της απλής αναλογικής και της ποσόστωσης των γυναικών.
Όχι γιατί διέπονται από
φεμινιστικές αρχές, αν
και οι περισσότεροι σύμβουλοι της Ομοσπονδίας
έχουν αποδειχθεί λάτρεις
των γυναικών και συναγωνίζονται για το ποιος
θα γίνει το καλύτερο στήριγμα για κάποια εξ αυτών.
Ενοχλήθηκαν επειδή
θεώρησαν ότι με τη συμπεριφορά του έδωσε
στον υφυπουργό Αθλητισμού τη δυνατότητα παρέμβασης και στο εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ.
Αν και ο Γραμμένος αναφέρθηκε σε ένα επιμέρους ζήτημα, το οποίο αφορούσε κυρίως άλλες
ομοσπονδίες, στο πάρκο
Γουδή κελαηδούσαν τα
πουλάκια ότι ουσιαστικά
άνοιξε η πόρτα για παρέμβαση του Αυγενάκη
και στη διαμόρφωση του
εκλογικού σώματος.
Ο πρόεδρος κάτι αντιλήφθηκε. Γι’ αυτό και στις
διαρροές του τόνιζε πως
στη Βουλή αναφέρθηκε
επισταμένως στη ρήτρα
του αυτοδιοίκητου. Είχε,
όμως, και αντίλογο.
«Είναι σαν να λες στον
διαρρήκτη ότι έχεις συναγερμό στο σπίτι την ώρα
που τον βάζεις εσύ μέσα»,
έλεγαν όσοι αρέσκονται
να αναδεικνύουν τις γκάφες του Γραμμένου.
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ιλιάδες
υποστηρικτές
της πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ για
την ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η
Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης
& Αγλαΐα Κυριακού» συμμετείχαν και εφέτος, στις δράσεις της
«Ομάδας Προσφοράς ΟΠΑΠ»,
στο πλαίσιο του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Συνολικά, περίπου 300.000 συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς» και
είχαν τη δυνατότητα, για έκτη συνεχή
χρονιά, να συμβάλουν δωρεάν στο
έργο που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ στα δύο
δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία.
Από το σύνολο των δράσεων
που πραγματοποιήθηκαν, συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από
3.000.000 πόντοι προσφοράς, τους
οποίους ο ΟΠΑΠ μετέτρεψε αυτόματα σε οικονομική ενίσχυση.
Το ποσό αυτό θα προστεθεί στη
συνολική επένδυση για την ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων, που ξεκίνησε ο ΟΠΑΠ το 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητάς του.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, δήλωσε: «Ο
Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας
είναι ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας κλάσης, το οποίο ο ΟΠΑΠ υποστηρίζει με υπερηφάνεια, για ένατη
συνεχή χρονιά, ως Μέγας Χορηγός.
»Εφέτος, ο Μαραθώνιος ήταν μεγαλύτερος, καλύτερος και πιο επιτυχημένος από ποτέ, με χιλιάδες δρομείς να συμμετέχουν και στις δύο ημέρες της διοργάνωσης.
»Για ακόμη μια χρονιά, με αφορμή
αυτό το σπουδαίο γεγονός, ο ΟΠΑΠ
προσκάλεσε τον κόσμο να συμβάλει
στην ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της
Ελλάδας, μέσω της εφαρμογής “Ομάδα Προσφοράς”. Μέχρι σήμερα, έχουμε ανακαινίσει το 64% των δύο
νοσοκομείων και συνεχίζουμε αυτό
το μεγάλο έργο».
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας
Χριστοφόρου, τόνισε: «Η ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων
“Η Αγία Σοφία” και “Παναγιώτης &
Αγλαΐα Κυριακού” συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.
»Για ακόμη μια χρονιά, ο ΟΠΑΠ
συνέδεσε αυτή την πρωτοβουλία με
τον Μαραθώνιο και την ενεργό συμμετοχή του κόσμου στην εφαρμογή
“Ομάδα Προσφοράς”.
»Εφέτος, περίπου 300 χιλιάδες
συμπολίτες μας χρησιμοποίησαν την
εφαρμογή και συνέβαλαν σε αυτήν
τη μεγάλη προσπάθεια».
Στη διήμερη γιορτή που πραγμα-

Χ

Σπύρος Φωκάς, Α΄
Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ
στη βράβευση των
γυναικών των 10χλμ.

Οδυσσέας Χριστοφόρου
Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Καμίλ
Ζίγκλερ Πρόεδρος ΟΠΑΠ,
Σάκης Ρουβάς, Ντάμιαν
Κόουπ Διευθύνων
Σύμβουλος ΟΠΑΠ

Σπύρος Φωκάς Α΄
Αντιπρόεδρος ΟΠΑΠ

O αναβάτης, Βαγγέλης
Κρητικός, οι OPAP
Champions Αλέξης
Ιωακειμίδης, Παναγιώτης
Τριβυζάς, Δέσποινα
Γεωργιάδου και ο Ντάμιαν
Κόουπ, Διευθύνων
Σύμβουλος ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ προσφέρει περισσότερα από 3.000.000 ευρώ για την
ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και
«Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού»

Η «Ομάδα Προσφοράς
ΟΠΑΠ» έκοψε πρώτη
το νήμα στον 37ο
Μαραθώνιο της
Αθήνας
τοποιήθηκε στο χωριό των χορηγών, το Σαββατοκύριακο 9 και 10
Νοεμβρίου, το κεντρικό περίπτερο
του ΟΠΑΠ, Μέγα Χορηγού του Μαραθωνίου, αποτέλεσε πόλο έλξης
για ακόμη μια χρονιά.
Οι επισκέπτες και οι δρομείς που
βρέθηκαν εκεί συμμετείχαν σε πολλές
δραστηριότητες, ενώ είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε μια αναπαράσταση του παιχνιδιού Jump από

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ με τον
Σάκη Ρουβά, τους αθλητές της
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ,
τους αθλητές του
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ο. και τους
OPAP Champions

Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε την ανακαίνιση
των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών
νοσοκομείων της Ελλάδας, τον Α-

πρίλιο του 2014 και έως σήμερα έχει ολοκληρώσει το 64% του έργου.
Συνολικά, έχουν παραδοθεί 24
έργα ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων 18 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 11.540 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας
415 κλινών, όπου προσφέρονται ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες
σε σύγχρονες και υψηλής ποιότητας
εγκαταστάσεις.

Ντάμιαν Κόουπ Διευθύνων
Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Τζον Κιπκορίρ
Κόμεν, νικητής του 37ου
Αυθεντικού Μαραθωνίου

Παράσταση κρουστών από το
συγκρότημα Quilombo, στο
περίπτερο του ΟΠΑΠ με τη
συμμετοχή του Γιώργου Λιανού,
της Μαίρης Συνατσάκη και της
Μαρίας Ηλιάκη

την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς».
Οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν από τη συγκεκριμένη δράση προστέθηκαν στη συνολική επένδυση για την
ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων.

Επένδυση στην υγεία των
παιδιών
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• Στο Μαξίμου εκτιμούν πως οι πολυεπίπεδες κυβερνητικές παρεμβάσεις –
από τις αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης του ασύλου έως το σχέδιο μετακίνησης στην
ενδοχώρα– θα καρποφορήσουν, βελτιώνοντας αισθητά την εικόνα σε λίγους μήνες

Ορόσημο για
το προσφυγικό
η άνοιξη
του 2020
Το μεταναστευτικό αιφνιδίασε με τη σφοδρότητα τον κυβερνητικό οργανισμό και είναι ξεκάθαρα το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε στην ολιγόμηνη θητεία της
κυβέρνησης Μητσοτάκη της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και αντιμετωπίστηκε με δικαιολογημένη έως ένα
βαθμό αμηχανία.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Η

αυταπόδεικτα κατευθυνόμενη από την
Άγκυρα δραματική
αύξηση των μεταναστευτικών ροών, σε
συνδυασμό με το «κρυμμένο μπάχαλο» που άφησε πίσω της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανάγκασαν την
κυβέρνηση να μην ξέρει –προς
στιγμήν– πώς να διαχειριστεί την
κατάσταση και να κάνει πολλά από
τα στελέχη της κυβέρνησης να αναρωτηθούν «και τώρα τι κάνουμε;».
Ξεπερνώντας το αρχικό σάστισμα, η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης φαίνεται να κινείται στη
λογική της διεθνοποίησης του θέματος αλλά και του διπλωματικού
μεν αλλά κρίσιμου αστερίσκου ότι
εταίροι της χώρας μας την έχουν
αφήσει ούτε λίγο ούτε πολύ να κολυμπάει μόνη της στο πέλαγος. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυβερνητικό στέλεχος προδιέγραφε στην «Α»
τη σκληρή στάση της κυβέρνησης
τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
σε ό,τι αφορά το έλλειμμα μιας συνεκτικής στρατηγικής όσο και προς
την Τουρκία για την απροθυμία της
να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινή Δήλωσή της με τις Βρυξέλλες.
Ήδη η Αθήνα εντείνει την πίεσή της προς τις Βρυξέλλες και μέ-

σω της ενεργοποίησης ενός ευρέος
δικτύου συμμαχιών επιχειρεί να
«αλλάξει τους κανόνες του ευρωπαϊκού παιχνιδιού». Οι δημόσιες αλλά
και παρασκηνιακές επαφές του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, τόσο των χωρών
του ευρωπαϊκού Νότου όσο και
των σημαντικότερων ευρωπαϊκών
πρωτευουσών, έχουν διττή στόχευση: αφενός στην επιβεβαίωση,
έστω και καθυστερημένα, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μέσω της
δικαιότερης κατανομής των βαρών
σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης,
αφετέρου στην επιτάχυνση των
διαδικασιών για την αναμόρφωση
του κανονισμού του Δουβλίνου.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι με
βαθιά γνώση των διεργασιών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο αποδίδουν
μεγάλη σημασία στη διεθνοποίηση του ζητήματος που συστηματικά προωθεί ο πρωθυπουργός αλλά
και σε προτάσεις, όπως να κατευθυνθεί κατά τέτοιον τρόπο η χρηματοδότηση προς την Τουρκία, ώστε να δημιουργηθούν στα τουρκικά παράλια Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν, εξάλλου, πως πιθανές αλλαγές
στους κανόνες εμπλοκής δύνανται
να καταστήσουν τις δυνάμεις που
επωμίζονται τη φύλαξη των θαλασ-

σίων συνόρων μας αποτελεσματικότερες στην ανάσχεση των ροών
από τα τουρκικά παράλια. Παρά το
γεγονός ότι δεν ομολογείται δημοσίως, ο κυβερνητικός σχεδιασμός
έχει ένα κρίσιμο ορόσημο: τις αρχές της άνοιξης. Τότε κατά τους αρμόδιους παράγοντες η συνολική εικόνα του προσφυγικού-μεταναστευτικού στην Ελλάδα αναμένεται
να έχει βελτιωθεί ουσιωδώς.

Το μήνυμα Μητσοτάκη
στη «γαλάζια» Κ.Ο.
Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός αξιολογώντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό
της χώρας και την «γκρίνια» που επικρατεί εντός του κυβερνώντος
κόμματος διεμήνυσε προς πάσα
κατεύθυνση και κατά την άτυπη
συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο Καβούρι
την επιθυμία του να καταλαγιάσει
το εσωτερικό μέτωπο, που επιβαρύνεται τόσο από τις αντιδράσεις
στις τοπικές κοινωνίες όσο και από… τον υπερβάλλοντα ζήλο «γαλάζιων» βουλευτών και στελεχών,

δημιουργώντας σοβαρά προσκόμματα στη διαχείριση του θέματος
από την κυβέρνηση.
Στενοί συνεργάτες του ξεκαθαρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανησυχίες αλλά και την κόπωση
των τοπικών κοινωνιών από την
αδράνεια που χαρακτήριζε την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα
τελευταία 4,5 χρόνια, ωστόσο, όπως τόνισε και στους βουλευτές
του, δεν θα πρέπει να γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, που να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση από τις πραγματικές διαστάσεις του
προβλήματος.

Παρεμβάσεις που θα
βελτιώσουν την εικόνα
Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν, επίσης, πως οι πολυεπίπεδες κυβερνητικές παρεμβάσεις –από τις
αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης
του ασύλου έως το σχέδιο μετακίνησης στην ενδοχώρα, τη λειτουργία φυλασσόμενων προαναχωρησιακών κέντρων και την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων– θα
καρποφορήσουν, βελτιώνοντας αισθητά την εικόνα σε λίγους μήνες.
Κατά πληροφορίες, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τη δημιουργία
κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων (όχι περισσότερα από 10)
σε Χίο, Λέσβο, Σάμο, καθώς και σε

Ο ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΠΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΕΩ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ, ΤΟΝΙΖΕΙ ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΛΑΔΙ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

άλλα αραιοκατοικημένα νησιά του
Αιγαίου. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η χωρητικότητά τους θα
ξεπερνά τα 20.000 άτομα και η
στόχευση παραμένει να είναι πλήρως λειτουργικά εντός των μηνών
του χειμώνα. Επιπλέον, αναμένεται να οριστικοποιηθούν όλες οι
λεπτομέρειες του σχεδίου μετεγκατάστασης περί των 20.000 αιτούντων άσυλο έως το πρώτο δίμηνο
του 2020, το οποίο θα εξελιχθεί
χρονικά σε δύο φάσεις και θα υπακούει στον κανόνα του 1% κατ’
αναλογία πληθυσμού.
Σημαντική πτυχή του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι η αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων, χερσαίων και θαλασσίων, η
οποία θα εξυπηρετηθεί και από
την άμεση πρόσληψη 400 συνοριοφυλάκων, τη λειτουργία περισσότερων θερμικών καμερών και
την απόκτηση επιπλέον 10 σκαφών από το Λιμενικό .
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα εξακολουθήσει την
τακτική της διεθνοποίησης του ζητήματος, προσδοκώντας ουσιαστική αλλαγή στην ευρωπαϊκή προσέγγιση του Μεταναστευτικού μέσω της αναμόρφωσης του κανονισμού του Δουβλίνου, αλλά και πιθανώς της αλλαγής των κανόνων
εμπλοκής, προκειμένου να καταστούν οι ελληνικές αρχές πολύ πιο
ευέλικτες στη φύλαξη των συνόρων. Πάντως, αρμόδιες κυβερνητικές πηγές προειδοποιούν πως τέτοιου μεγέθους αλλαγές δεν θα
πρέπει να αναμένονται άμεσα και
εκτός απροόπτου θα δρομολογηθούν το β΄ εξάμηνο του 2020, όταν την προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα αναλάβει η Γερμανία.
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Υπό κανονικές συνθήκες
και με βάση την κοινή
λογική, ουδείς φορολογούμενος προγραμματίζει να… χρωστάει. Αλλά
επειδή αυτό το «απευκταίο» σενάριο νομοτελειακά θα συμβεί, οι υπόχρεοι θα έχουν τουλάχιστον μια χείρα διευκόλυνσης ως προς την
αποπληρωμή τους. Κι
αυτή είναι η νέα ρύθμιση στην οποία θα εντάσσονται χρέη που θα δημιουργηθούν από την 1η
Ιανουαρίου 2020 και έπειτα.
Του Χρήστου Αγγελόπουλου
ρόκειται για μία
καινούργια πάγια
ρύθμιση, βάσει
της οποίας οφειλές που αφορούν
τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ κ.ά. δύναται να
αποπληρωθούν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε έως 24 δόσεις (από 12 που είναι σήμερα), ενώ και χρέη που «γεννιούνται» από κληρονομιά ή από
φορολογικό ή τελωνειακό έλεγχο και αυτά θα μπορούν να εξοφληθούν σε περισσότερες δόσεις –σε 48 από 24 που είναι
σήμερα– με εισοδηματικά κριτήρια ως προς τον τελικό αριθμό των δόσεων και με ελάχιστη
μηνιαία δόση τα 30 ευρώ.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, παραμένει η δυνατότητα ένταξης στη νέα πάγια
ρύθμιση είτε η οφειλή είναι λη-

Π
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Νέα «48άρα» ρύθμιση
για χρέη στην εφορία
ξιπρόθεσμη είτε όχι. Ο αριθμός
των δόσεων της ρύθμισης για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως
48 δόσεις καθορίζεται από τη
Φορολογική Διοίκηση με βάση
την ικανότητα αποπληρωμής του
οφειλέτη. Η ικανότητα αποπληρωμής καθορίζεται από συντελεστές που εφαρμόζει η εφορία ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα έως
€15.000, ο συντελεστής αποπληρωμής είναι 4%. Κατά συνέπεια, αν κάποιος έχει εισόδημα
€15.000, η εφορία καθορίζει ως
ελάχιστο ετήσιο ποσό αποπληρωμής τα €600 (€15.000 x 4%)
ή €50 τον μήνα. Έτσι, αν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος
χρωστά από φόρο κληρονομιάς
€2.400, θα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος του σε 48 δόσεις
των €50. Για υψηλότερα εισοδήματα οι συντελεστές αυξάνονται κλιμακωτά και φθάνουν έως το 25%.

Οι συντελεστές
Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό
των εξαρτώμενων παιδιών του
οφειλέτη, κατά 1 εκατοστιαία
μονάδα για ένα παιδί, κατά 2
μονάδες για δύο παιδιά και κα-

τά 3 μονάδες για τρία παιδιά και
άνω. Η βασική οφειλή που
μπαίνει στη ρύθμιση επιβαρύνεται με τόκο, με ευνοημένους
αυτούς που επιλέγουν τις λιγότερες δόσεις. Ειδικότερα:
α) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις, ο τόκος
υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο
επιτόκιο δανείων (περίπου
4,6%), προσαυξανόμενο κατά
0,25%.
β) Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12

μηνιαίες δόσεις, στο παραπάνω
επιτόκιο θα προστίθεται και ένα 1,5%.

Φόρος με το… κομμάτι
για ξένους
Ένα καθεστώς ιδιότυπης φορολογικής «αμνηστίας» με κατ’ αποκοπή φόρο €100.000 προβλέπει, εξάλλου, το φορολογικό νομοσχέδιο που έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση. Η νομοθετική πρόβλεψη
αφορά εισοδήματα αλλοδαπής
προέλευσης ξένων επενδυτών

Οι παροχές σε είδος θα συνυπολογίζονται στο εισόδημα
Με το νέο φορολογικό ν/σ, οποιαδήποτε παροχή σε είδος που
λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά
πρόσωπα αυτών συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά
του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των εν
λόγω παροχών ξεπερνά τα €300 ανά φορολογικό έτος και μόνο
για το υπερβάλλον ποσό.
Επίσης, ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ποσοστό
της αξίας παραχώρησης ενός οχήματος για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους. Το ποσοστό αυτό
υπολογίζεται επί της λιανικής τιμής προ φόρων του οχήματος
και ξεκινά από 4% για οχήματα αξίας έως 12.000 ευρώ και

φθάνει το 22% για οχήματα αξίας άνω των 25.000 ευρώ. Η αξία αυτή μειώνεται βάσει παλαιότητας.
Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται από το νέο έτος μείωση
φόρου 40% επί της αξίας των εργασιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων. Μάλιστα, η μείωση
αυτή θα κατανεμηθεί σε 4 χρόνια με ανώτατο όριο δαπάνης
€48.000. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ανώτατη μείωση φόρου
μπορεί να φτάσει τα €19.200 ή €4.800 κατ’ έτος. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

που θα επιλέξουν τη χώρα μας
και το ποσό της επένδυσης ξεπερνά τις €500.000.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του
ν/σ, παρέχεται εναλλακτική-ευνοϊκή φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή σε φυσικά πρόσωπα που
μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα.
Προϋπόθεση οι υπόχρεοι να
μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδος τα προηγούμενα επτά
από τα οκτώ έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα και να αποδεικνύουν ότι επενδύουν οι
ίδιοι ή συγγενικό τους πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου
ή νομικής οντότητας στην οποία
έχουν την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα
ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες
ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες
με έδρα την Ελλάδα.
Και σε αυτή την περίπτωση
το ποσό της επένδυσης δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των
€500.000, ενώ το επενδυτικό
πρότζεκτ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογουμένου σε
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει φόρο
κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του
ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή,
€100.000 για κάθε φορολογικό έτος.
Το φυσικό πρόσωπο εφόσον
σε κάποιο φορολογικό έτος δεν
καταβάλει το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται
στις ευνοϊκές διατάξεις και φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει της φορολογικής κλίμακας.
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ΒΑΡΙΕΣ» ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ

Μία στρέβλωση δεκαετιών, αυτή των αυθαιρέτων, που χρειάστηκαν
νόμοι επί νόμων και
ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων
για να παραμένει… αρρύθμιστη, προσπαθεί να
αποκαταστήσει η κυβέρνηση με ένα τρίπτυχο μέτρων που δημοσιοποίησε την περασμένη Πέμπτη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.

Τέλος στο «όργιο»
με τα αυθαίρετα

Επιμέλεια:
Χρήστος Αγγελόπουλος
ο σχέδιο είχε προαναγγελθεί από το αρμόδιο υπουργείο ΥΠΕΝ στα τέλη Οκτωβρίου και καθορίζει
αφενός το χρονικό περιθώριο
που δίνεται στους ενδιαφερόμενος προκειμένου να τακτοποιήσουν τις σχετικές αυθαιρεσίες,
αφετέρου τις προσαυξήσεις που
θα κληθούν να καταβάλουν όσοι αμελήσουν να ρυθμίσουν το
θέμα, αλλά και τη θέσπιση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου-ιδιοκτησίας.
Σε ό,τι αφορά το dead line,
αυτό καθορίστηκε το τέλος Ιουνίου 2020. Αρμοδίως υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη
παράταση θα είναι η τελευταία
για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα της κατηγορίας 5,
αυτής δηλαδή που περιλαμβάνει τα «βαριά» αυθαίρετα, αυτά
με τις πολύ μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις. «Από τον Ιούνιο

Τ

και μετά δεν θα υπάρξει άλλη τέτοια δυνατότητα για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος.
Αναφορικά, τώρα, με τους αμελείς ή… ξεχασιάρηδες που
δεν θα εκμεταλλευτούν το παραπάνω 7μηνο «χάριτος», οι προσαυξήσεις θα είναι τσουχτερές.
Ειδικότερα, όποιος μετά το πέρας της προθεσμίας του Ιουνίου του 2020 δεν έχει «τακτοποιήσει» το αυθαίρετο ακίνητό του,
θα καταβάλει 20% παραπάνω
χρήματα για την τακτοποίησή
του. Μάλιστα για κάθε χρόνο

περαιτέρω καθυστερήσεων
προβλέπεται η καταβολή ενός επιπλέον 5%.
Το καινοτόμο σημείο της
ρύθμισης είναι η υιοθέτηση του
μέτρου της «Ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου». Η ηλεκτρονική ταυτότητα θα αποτελέσει καταστεί μελλοντικά το «κλειδί» για
να μπορέσει κάποιος να μεταβιβάσει, να πουλήσει ακόμη και
να ενοικιάσει το ακίνητό του.
Σημειώνεται πως για όλα τα νέα
κτίρια οι δηλώσεις θα συνδεθούν με την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ενώ η ένταξη
των παλαιότερων κτισμάτων θα

μπει στο σύστημα καταγραφής
σταδιακά.

«Κόκκινη» γραμμή
το έτος 2011
Για το θέμα της κυβερνητικής
πρωτοβουλίας να ρυθμιστούν
οριστικά οι εκκρεμότητες με τα
αυθαίρετα σε όλη την επικράτεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος
του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Γιώργος Στασινός,
και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών

Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς.
Πέραν της ενημέρωσης, σε αυτήν τη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε
ότι για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων θα συνεχίσει να ισχύει ως «κόκκινη γραμμή» το έτος
2011. Ο συγκεκριμένος «κόφτης» αφορά τα αυθαίρετα που
με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία (σ.σ. και τον νόμο του
2013 και τον νόμο του 2017) έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια
και από το ΣτΕ. Σύμφωνα με τον
Κ. Χατζηδάκη, αυτό θα οδηγήσει σε μια σφαιρική και μονιμότερη λύση για το ζήτημα των αυθαιρέτων.
Να σημειωθεί ότι την ικανοποίησή τους για το νέο πλαίσιο
για τα αυθαίρετα εξέφρασαν ο
Γ. Στασινός και ο Στρ. Παραδιάς.
Ο μεν πρόεδρος του ΤΕΕ υποστήριξε ότι με το νέο πλαίσιο
αφενός οι μηχανικοί δεν θα έχουν ρόλο διεκπεραιωτή, και οι
πολίτες θα πάψουν να χτίζουν
αυθαίρετα «γιατί θα τους κοστίζει
πάρα πολύ ακριβά και δεν θα υπάρχει ούτε μία περίπτωση να μην
τον πιάσουν».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ τόνισε ότι με
τη νέα ρύθμιση για τα ακίνητα
και τα αυθαίρετα «ταυτότητα κτιρίου θα αποκτά κάθε κτίριο που
μεταβιβάζεται ολόκληρο καθώς και
κάθε κτίριο που η πλειοψηφία των
ιδιοκτητών του θα επιλέξει να αποκτήσει ταυτότητα για όλο το κτίριο
αντί να πληρώνουν κάθε φορά μηχανικό για μία-μία ιδιοκτησία. Θα
είναι ένα μέτρο χρήσιμο για την
κοινωνία και ελπίζουμε ότι δεν θα
προκύψει καμία επιβάρυνση για
τους ιδιοκτήτες ακινήτων».

2.000 αιτήματα με το «καλημέρα» για το «Μ» της Μακεδονίας
Γεγονός είναι εδώ και 48 ώρες
το Συλλογικό Σήμα Ε.Ε., με τον
όρο «Μακεδονία», γεγονός είναι επίσης και το τεράστιο ενδιαφέρον που έδειξαν με το
«καλημέρα» εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου
να… φορέσουν το «Μ» στα
προϊόντα τους. Ειδικότερα ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, δρ.
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος,
έκανε λόγο για τουλάχιστον
2.000 επιχειρήσεις που εξέ-

φρασαν τη ζέση τους να αποκτήσουν δωρεάν το logo, εξηγώντας
παράλληλα ότι οι ιδιαιτερότητες
και τα επιμέρους στοιχεία του νέου σήματος, που στόχο έχει την
προστασία των εμπορικών σημάτων ακόμη και των μικρών επιχειρήσεων που παράγουν στις
τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας, θα παρουσιαστούν στις 13
Δεκεμβρίου, σε νέα εκδήλωση,
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Σε επίπεδο συμβολισμού και

σημειολογίας
η
φράση
«MACEDONIA THE GREAT», που
συνοδεύει το εμπορικό σήμα, έχει στόχο να συνδέσει τα προϊόντα της βορειοελλαδικής γης, τόσο με την πλούσια ιστορία της
περιοχής, όσο και με τη χώρα καθαυτή, αφού τα γράμματα «GR»
στο «GREAT» είναι τονισμένα, ώστε να παραπέμπει στο διεθνές
σήμα της Ελλάδας (GR).
Στα αμιγώς διαδικαστικά, τώρα, το εμπορικό σήμα «Μ» για τα
μακεδονικά προϊόντα (MACE -

DONIA THE GREAT) πρόκειται
να κατατεθεί άμεσα (σ.σ. είναι θέμα ημερών σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση) στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στο Αλικάντε της Ισπανίας. Από ’κεί και
πέρα, θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου μέχρι να απονεμηθεί
το δικαίωμα, η οποία διαρκεί λίγους μήνες. Εντός δύο μηνών από την κατάθεση του σήματος θα
κατατεθεί και ο κανονισμός χρήσης του.
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«Εμίρης» στη
Μέση Ανατολή
η Ιntracom
Telecom
με νέο έργο
Τη διάθεση της πλατφόρμας
ραδιοσυστημάτων αυτόματης
ευθυγράμμισης Ethernet,
StreetNod, στο Saqr Port, ένα
σημαντικό λιμάνι διακίνησης μη
συσκευασμένων φορτίων στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα /
Μέση Ανατολή, προκειμένου να
διασφαλίσει την ασύρματη
υποδομή και να παρέχει
αποτελεσματική συνδεσιμότητα
ανακοίνωσε η Ιntracom Telecom.
Η διάθεση της λύσης
πραγματοποιείται μέσω της
εταιρείας Bifold Technologies, με
έδρα τα Η.Α.Ε.
Το έργο του σχεδιασμού και της
κατασκευής ασύρματης υποδομής
για το Saqr Port ανατέθηκε στις
δύο εταιρείες, προκειμένου να
ενισχυθούν περαιτέρω οι
επιχειρησιακές δυνατότητες του
λιμένα.
Όπως εξηγούν οι άνθρωποι της
Ιntracom Telecom, το νέο
αναληφθέν έργο πρόκειται για
ένα σημαντικό πρότζεκτ που
αποδεικνύει την ικανότητα της
εταιρείας να προσφέρει λύσεις
για τη βιομηχανία μεταφορών και
διαμετακόμισης, και πιο
συγκεκριμένα για τη δικτύωση και
επιτήρηση των λιμενικών
εγκαταστάσεων, καθώς και την
επιτήρηση της αποθήκης
εμπορευμάτων. Συμπληρώνουν,
μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι η
συνεργασία της Ιntracom
Telecom με την Bifold
Technologies ήταν απόλυτα
επιτυχημένη, με την ελληνική
εταιρεία να καταφέρνει να
παραδώσει ένα πλήρες PoC, όταν
άλλοι προμηθευτές και
τεχνολογίες δεν μπορούσαν.

Οι 14 ελληνικές επιχειρήσεις
που μπαίνουν στο «μάτι»
των Κινέζων
νοιχτή πρόσκληση
προς τις κινεζικές επιχειρήσεις να διευρύνουν την παρουσία τους σε 14
ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται κατά βάσιν στον ενεργειακό τομέα αποτελεί το Μνημόνιο Κατανόησης
για την προώθηση της αμφίδρομης επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της
Ελλάδας και του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, που υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες
από τον Άδωνι Γεωργιάδη και
τον Κινέζο ομόλογό του Zhong
Shan.
Στο MoU και πέρα της κινε-

Α

ζικής επένδυσης μέσω COSCO
στο λιμάνι του Πειραιά, η Αθήνα προτείνει στο Πεκίνο την είσοδο κινεζικών επιχειρήσεων
στα Ελληνικά Πετρέλαια, στη
ΔΕΠΑ, στην περαιτέρω ιδιωτι-

κοποίηση του ΑΔΜΗΕ και άλλα.
Ειδικότερα η κινεζική πλευρά αναμένεται να εξετάσει ενεργά και να ενθαρρύνει τις κινεζικές επιχειρήσεις να συμμετά-

σχουν στα παρακάτω 6 έργα
που προτείνει η Ελλάδα:
1] ΕΛΠΕ
2] ΔΕΠΑ
3] Σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού για την ηλεκτρική
διασύνδεση Αττικής - Κρήτης,
Ariadne Interconnector (πώληση μετοχών).
4] Περαιτέρω Ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), όπου η κινεζική Κρατική Εταιρεία Δικτύου Ενέργειας έχει δικαίωμα
προαίρεσης.
5] Ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Κρήτη.
6] Ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε ακατοίκητα νησιά του

Αλλαγή ισορροπιών στον ενεργειακό κλάδο από την
Με τη δημοσιοποίηση μίας ενδιαφέρουσας –ως προς τις ισορροπίες που εκτιμάται ότι αυτή μπορεί να αλλάξει– συμφωνία στον εγχώριο ενεργειακό κλάδο ξεκίνησε η εβδομάδα που τελειώνει αύριο. Ο
λόγος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΚΕΝ Α.Ε. από την Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε.
Από τη λεωφόρο Συγγρού όπου και
εδρεύει η Volton εκφράζεται η πεποίθηση ότι η εξαγορά τής ΚΕΝ Α.Ε. θα καταστήσει την ελληνική ενεργειακή εταιρεία έναν από τους ταχύτερα αναπτυσ-

σόμενους παίκτες της εγχώριας αγοράς
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, εξ ου

και ο χαρακτηρισμός περί στρατηγικής
σημασίας συμφωνία. Σημειώνεται ότι η
ΚΕΝ Α.Ε. ξεκίνησε δυναμικά τις δραστηριότητές της στον ενεργειακό κλάδο το
2017 ως εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, επεκτείνοντας τη
δραστηριότητά της το 2019 και στην αγορά φυσικού αερίου. Η πορεία της ΚΕΝ
Α.Ε., η τεχνογνωσία και η κατάρτιση του
έμπειρου στελεχιακού της δυναμικού έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας και αναμένεται να
αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στη
νέα εποχή της ελληνικής αγοράς εμπο-
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Κυπριακό «υπουργικό» deal για την MLS Innovation Inc
Την υπογραφή συμφωνίας με το υπουργείο
Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας MLS, με το deal να αφορά την
προμήθεια ψηφιακών συσκευών για 12 μήνες.
Πληρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, η MLS επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το κυπριακό υπουργείο, αναλαμβάνοντας ειδικότερα την προμή-

θεια και συντήρηση σε πρώτο χρόνο 3.700
tablets έναντι ποσού €442.100, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό θα παραδοθεί εντός διμήνου. Επιπρόσθετα για το 12μηνο ισχύος της συμφωνηθείσας σύμβασης η MLS
θα προμηθεύει το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου
με tablets για όποιες νέες ανάγκες προκύπτουν.

Το κυπριακό deal της MLS αποτελεί ένα καλό νέο για την εταιρεία που έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2019 με συμπαθητικά οικονομικά
αποτελέσματα (σ.σ. αυξημένο έστω και οριακά
τζίρο στα 10,65 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων –
EBITDA στα 3,43 εκατ. ευρώ) αλλά δυστυχώς
βλέπει τη μετοχή της στο ελληνικό χρηματιστήριο να πελαγοδρομεί σε χαμηλά επίπεδα.

Νέο e-κατάστημα της
Πειραιώς στη Λάρισα
ον δέκατο κρίκο στην αλυσίδα των ηλεκτρονικών καταστημάτων
της προσέθεσε η Τράπεζα Πειραιώς με την έναρξη λειτουργίας ebranch μονάδας και στη Θεσσαλία. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας –τις καθημερινές έως τις 20:30 αλλά και το Σάββατο– δίνεται
πλέον η δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Λάρισα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, μέσω υπηρεσιών που
παρέχουν τα e-branch της Τράπεζας Πειραιώς όπως:
• Το «Ταμείο από απόσταση», όπου ο πελάτης μπορεί να εκτελέσει
μέσω βιντεοκλήσης με έμπειρο ταμία της τράπεζας, τουλάχιστον το 90%
των προσφερόμενων συναλλαγών κανονικού ταμείου.
• Η online εγγραφή στη winbank.
• Η πραγματοποίηση συναλλαγών
στα
ATM
και
easypay του εσωτερικού χώρου 24/7.
• Η πραγματοποίηση συναντήσεων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ειδικό
χώρο του meeting
room.
• Κατάθεση επιταγών στο «Ταμείο από απόσταση».
• Άμεση καταμέτρηση και κατάθεση
χαρτονομισμάτων.
• Άμεση καταμέτρηση και κατάθεση
κερμάτων.
Οι πρωτοποριακές υπηρεσίες των e-branch της Τράπεζας Πειραιώς ικανοποιούν τις ξεχωριστές ανάγκες και πολιτών ΑμεΑ καθώς:
• Το κατάστημα και το «Ταμίας από απόσταση» είναι απολύτως προσβάσιμα για άτομα με κινητικά προβλήματα.
• Για άτομα με πρόβλημα όρασης, εκτελούνται συναλλαγές ταμείου
χωρίς την ανάγκη παράστασης και συνυπογραφής δύο μαρτύρων.
• Για άτομα με πρόβλημα ακοής, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών ταμείου στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες των e-branch μπορούν να απευθύνονται στο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για να ενημερωθούν για τις
παρεχόμενες σε αυτό υπηρεσίες, να βοηθηθούν σε κάθε τους συναλλαγή
στα αυτοματοποιημένα μηχανήματα, να εκπαιδευτούν στη χρήση των
μηχανημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς.

Τ

συμπλέγματος των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων στο Αιγαίο Πέλαγος.
7] Έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Αχαΐα - Πελοπόννησο.
8] Έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ενθάρρυνση κινεζικών
επιχειρήσεων προκειμένου

αυτές να αναλάβουν βασικά
έργα αμοιβαίου οφέλους και
κοινής ανάπτυξης σε ελληνικό έδαφος αφορά και τα ακόλουθα:
1] Την εξαγορά και την επέκταση του λιμένα του Πειραιά.
2] Τη δημιουργία αιολικών
έργων στη Θράκη, στη Μάνη,
στο Τρίκορφο και στην Κρήτη.
3] Την προσέκλυση επενδύ-

σεων της Κρατικής Εταιρείας
Δικτύου Ενέργειας της Κίνας
στο μετοχικό κεφάλαιο και σε
λοιπά έργα διασύνδεσης δικτύου.
4] Την επέκταση του εργοστασίου βωξίτη NFC.
5] Το ηλιοθερμικό έργο
M.I.N.O.S.
6] Το έργο αποτέφρωσης απορριμμάτων στη Ρόδο.

εξαγορά της ΚΕΝ από τη Volton
ρίας ηλεκτρικής ενέργειας. Βάσει
των παραπάνω, από τη Volton Α.Ε.
εκτιμάται ότι η εν λόγω εξαγορά ισχυροποιεί τη θέση της εταιρείας και
επισφραγίζει τη διατήρηση της συνεχούς ανοδικής πορείας και την περαιτέρω ανάπτυξή της, διαθέτοντας
πλέον μία ενεργή βάση 120.000
συνδρομητών, που περιλαμβάνει οικιακούς συνδρομητές καθώς και μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, 250 έμπειρα στελέχη και ένα δίκτυο 30 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.
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«Καταθλιπτικό» το 2018 για Ρουμάνους,
Λιθουανούς, Κροάτες και Βούλγαρους
Βαριά… καταθλιπτικό μοιάζει να ήταν το 2018 για τους Ρουμάνους, τους Λιθουανούς, τους Κροάτες και τους Βούλγαρους. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα σχετικά ευρήματα πανευρωπαϊκής έρευνας που πραγματοποίησε η Eurostat και
στην οποία το 35% του πληθυσμού της Βουλγαρίας, το 42%
της Κροατίας, το 45% της Λιθουανίας, και το 46% της Ρουμανίας δήλωσαν δυστυχισμένοι.
Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. το ποσοστό που δήλωσε
στην ίδια έρευνα ότι μετά βίας ένιωθε ευτυχισμένο δεν ξεπερ-

νά το 12%, όταν το 14% δήλωσε ευτυχισμένο τις περισσότερες ημέρες του χρόνου και άνω του 62% των Ευρωπαίων πολιτών, ηλικίας άνω των 16 ετών, δήλωσε ότι ήταν ευτυχισμένο
διαρκώς!
Ανά χώρα… προέλευσης της ευτυχίας, τώρα, στις πρώτες
θέσεις των ευτυχισμένων Ευρωπαίων με ποσοστά άνω του
75% κατατάσσονται οι πολίτες του Βελγίου, της Ολλανδίας,
της Αυστρίας και της Φινλανδίας, ακολουθούμενοι από τους
κατοίκους του Λουξεμβούργου (74%), της Ισπανίας (72%) και
της Δανίας (70%).

Ο Μακρόν «ξηλώνει»
το πουλόβερ
της Μέρκελ
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

άνοδός του στο πολιτικό χρηματιστήριο της Γαλλίας ήταν ραγδαία.
Από τα αγαπημένα και προβεβλημένα «παιδιά» της κυβέρνησης
Φρανσουά Ολάντ, ο Εμανουέλ
Μακρόν (περί αυτού ο λόγος) πέτυχε το ακατόρθωτο. Το 2016 ίδρυσε το κεντρώο φιλελεύθερο En Marche! (Εμπρός!) και μέσα σε ένα
χρόνο κέρδισε τις προεδρικές εκλογές παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον Ολάντ. Ταυτόχρονα πέτυχε σχεδόν να εξαφανίσει το Σοσιαλιστικό
Κόμμα, ενώ με τη βοήθεια του αείμνηστου Ζακ
Σιράκ συρρίκνωσε τη δεξιά.
«Σημεία των καιρών», προέβλεψαν οι παραδοσιακοί αναλυτές, τονίζοντας πως «ο λαμπερός νεαρός που ανέτειλε στον πολιτικό στίβο της Γαλλίας
είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί διάττων αστέρας».
Πολύ λιγότεροι των αναλυτών πίστεψαν τις δηλώσεις του πως ο στόχος του είναι να αλλάξει
την Ευρώπη, να την κάνει πιο λειτουργική, λιγότερη ράθυμη και το κυριότερο να απεγκλωβιστεί από τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Κάποιοι μάλιστα τον χαρακτήρισαν αιθεροβάμονα επειδή μιλούσε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και για ευρωπαϊκό στρατό, τονίζοντας πως «θα του κόψει τα φτερά κι αυτού του νεαρού Γάλλου η Μέρκελ, όπως έκανε και με τον Ολάντ
και θα αρκεστεί στον ρόλο του δεύτερου».
Κι όμως, ο Εμανουέλ Μακρόν αποδεικνύεται πολύ σκληρός για να αποτελέσει το... επιδόρπιο της Γερμανίδας καγκελαρίου και αποφασισμένος να γίνει ο... «αυτοκράτορας της Ευρώπης». Η πρώτη κίνηση ήταν να συστήσει επί
της ουσίας δική του κοινοβουλευτική ομάδα στο
Ευρωκοινοβούλιο συνεργαζόμενος με τους Φιλελεύθερους του Φερχόφσταντ.
Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε να ξηλώνει το

ΠΩΣ
Ο ΝΕΑΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΒΑΛΕ
ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
γερμανικό
ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑ
πουλόβερ.
Ουκ ολίγες φοΤΗΣ Ε.Ε.

ρές διαφοροποιήθηκε από τη Μέρκελ. Συγκαταβατική η Γερμανία με τους Βρετανούς στις διαπραγματεύσεις για
το Brexit, πολύ σκληρός ο Μακρόν. Κάτι που
βλέπουμε και με τον βασικό διαπραγματευτή της
Ε.Ε., τον Γάλλο Μισέλ Μπαρνιέ. Ήταν αυτός που
δεν έκανε βήμα πίσω για να αναλάβει την προεδρία της Ε.Ε. ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Προτίμησε
την Ούρσουλα Φαν ντε Λάιντεν στη θέση του
Γιούνκερ, προκειμένου να αναλάβει την ΕΚΤ η
Κριστίν Λαγκάρντ και να ακολουθήσει την πολιτική του προκατόχου της, του Μάριο Ντράγκι,
κάτι που αναθεματίζει το Βερολίνο.

Συνεχίζει απτόητος
Και πλέον μετά τα θαυμάσια οικονομικά αποτελέσματα της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν χτύπησε στην καρδιά της γερμανικής κυριαρχίας και
της απαίτησης του Βερολίνου για δημοσιονομική
πειθαρχία στην Ε.Ε. Κι όμως, η Γαλλία ξεπερνά
τη γείτονά της στην οικονομία, χάρη στο δόγμα
Μακρόν: Μείωση των φόρων και μικρότερη εξάρτηση από τις εξαγωγές. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι τόσο γρήγορος, που
ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της
Γαλλίας, Ολιβιέ Γκαρνιέ, τον περιγράφει ως «αξιοσημείωτο». Η αφύπνιση της γαλλικής οικονομίας, την ώρα που η Γερμανία διολισθαίνει προς
την ύφεση, θα μπορούσε να έχει ευρύτερες πολιτικές συνέπειες για την Ευρώπη, παρέχοντας
στον Μακρόν πολιτικό κεφάλαιο για να προωθήσει την ατζέντα του. Η γαλλική κυβέρνηση επισημαίνει την ποιότητα των θέσεων εργασίας
ως σημάδι των μεταρρυθμίσεων.
Ο Εμανουέλ Μακρόν, υπέρμαχος μίας ενερ-
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Ανατολίτικο παζάρι του Τραμπ στον Ερντογάν
Κι αν αλλάξανε –στο πρόσφατο παρελθόν– λόγια βαριά, που λέει και το λαϊκό άσμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ επεφύλασσε πολύ… σεντιμεντάλ υποδοχή στον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν από την
πρώτη μέρα. Κατανοούμε ο ένας τη χώρα του άλλου. Καταλαβαίνουμε από πού προερχόμαστε», είπε ο οικοδεσπότης Τραμπ στον μουσαφίρη Ερντογάν, και συνέχισε
λέγοντας ότι τόσο ο Τούρκος πρόεδρος όσο και η σύζυγός του Εμινέ «είναι πολύ σεβαστοί στη χώρα τους και
στην περιοχή».

γητικής επενδυτικής πολιτικής στην Ευρώπη, δηλώνει ότι ο κανόνας της διατήρησης του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το όριο του 3%
του ΑΕΠ ανήκει «σε συζήτηση άλλου αιώνα».
«Έχουμε ανάγκη από περισσότερο επεκτατική πολιτική, περισσότερες επενδύσεις. Η Ευρώπη δεν
μπορεί να είναι η μόνη ζώνη που δεν το κάνει αυτό»,
λέει αναφερόμενος στις συζητήσεις σχετικά με
τη συμβολή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Και καρφώνει το Βερολίνο: «Οι Γερμανοί είναι
οι μεγάλοι κερδισμένοι της ευρωζώνης, ακόμη και
με τις δυσλειτουργίες της. Σήμερα, πρέπει απλώς το
γερμανικό σύστημα να αντιληφθεί ότι η κατάσταση
αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει».

Και για το ΝΑΤΟ
Και τώρα που σήκωσε κεφάλι, ποιος τον πιάνει.
Ήδη έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στη Μέρκελ με
το βέτο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, κάτι που ενόχλησε το Βερολίνο. Το χειρότερο, όμως, για τη Μέρκελ είναι ότι τον Μακρόν στο βέτο για τις δύο χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων τον ακολούθησαν δύο παραδοσιακοί εταίροι της Γερμανίας, η Ολλανδία και η Δα-

Βέβαια τα… μέλια που πλημμύρισαν το Οβάλ Γραφείο
του Λευκού Οίκου είχαν αιτία κι αυτή δεν ήταν άλλη από
το να ξεπεράσουν οι διαφορές των δύο χωρών και σε
ό,τι σχετίζεται με το συριακό ζήτημα, αλλά και αναφορικά με την αγορά από την Τουρκία του ρωσικού αμυντικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400.
Ειδικά για το τελευταίο θέμα ο Τραμπ είπε ότι θα συζητήσει με τον Ερντογάν την αγορά των S-400, καθώς
και μια πιθανή εμπορική συμφωνία ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το λες και διπλωματική δωροδοκία…

νία. Προφανώς και οι δύο σκέφτονται πως το
Brexit θα τους δημιουργήσει προβλήματα και ο
Μακρόν τους προσφέρει το ιδανικό καταφύγιο.
Αλλά και στο θέμα του ΝΑΤΟ ο Γάλλος πρόεδρος
κάνει λόγο πως «αυτό που ζούμε είναι ο εγκεφαλικός θάνατος του ΝΑΤΟ», αποδίδοντάς τον στην αμερικανική αποδέσμευση και στη συμπεριφορά
της Τουρκίας. «Πρέπει τώρα να αποσαφηνισθεί ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι του ΝΑΤΟ», δηλώνει
ο πρόεδρος της Γαλλίας, επαναλαμβάνοντας την
ανάγκη ενίσχυσης της Ευρώπης της Άμυνας, καθώς πλησιάζει η σύνοδος κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας η οποία θα διεξαχθεί στο Λονδίνο στις αρχές του Δεκεμβρίου. Υπό τις συνθήκες
αυτές, ο Εμανουέλ Μακρόν αναρωτιέται ιδιαιτέρως για το μέλλον του Άρθρου 5 της Ατλαντικής Συνθήκης, το οποίο προβλέπει στρατιωτική
συνδρομή μεταξύ των χωρών μελών της Συμμαχίας, εάν ένας από τους συμμάχους δεχθεί επίθεση. «Τι θα είναι αύριο το Άρθρο 5; Εάν το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ αποφασίσει να απαντήσει στην Τουρκία, θα τη συνδράμουμε; Αυτό είναι
μία πραγματική ερώτηση», λέει.
Για τον Μακρόν, όλες αυτές οι εξελίξεις καθιστούν ακόμη περισσότερο «ουσιαστική, από τη
μία πλευρά, την Ευρώπη της Άμυνας – μία Ευρώπη
που πρέπει να αποκτήσει μία στρατηγική και λειτουργική αυτονομία σε στρατιωτικό επίπεδο. Και από την άλλη, επανέναρξη ενός στρατηγικού διαλόγου, χωρίς καθόλου αφέλειες, και που θα πάρει χρόνο, με τη Ρωσία».
Για τον ευρωπαϊκό στρατό που επιθυμεί ο
Μακρόν, οι Ιταλοί είναι καχύποπτοι. Κι όπως
λένε από τη Ρώμη, «τώρα που η Βρετανία εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία μένει το μοναδικό μέλος του κλαμπ που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, ενώ συγχρόνως είναι και μόνιμο μέλος
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλήθεια, πόσο μπορούμε να μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα,
όταν τα πυρηνικά παραμένουν αποκλειστικά και μόνο γαλλικά;».
Οι Ιταλοί, με παραδείγματα από τον ζωτικού
ενδιαφέροντος γι’ αυτούς λιβυκό εμφύλιο, καταδεικνύουν ότι τα γεωπολιτικά συμφέροντα
των ευρωπαϊκών χωρών δεν ταυτίζονται πάντα.
Υπάρχει ο μεταξύ τους ανταγωνισμός. «Στη Λιβύη εμείς και η ΕΕ υποστηρίζαμε τον έναν, γράφουν,
η Γαλλία υποστήριζε τον άλλον», λένε στην Ιταλία.
Και την ίδια ώρα η Μέρκελ έχει βρεθεί στην άβολη θέση να κοιτά τον Μακρόν να κάνει μονομερώς ανοίγματα στον Τραμπ, στον Πούτιν
και στην Κίνα.

«Εμπόλεμη» χώρα
με τον εαυτό της η Χιλή
ερίπου ένας μήνας έχει περάσει από όταν βγήκε το καπάκι από την κατσαρόλα της κοινωνικής αναταραχής στη Χιλή, με αφορμή αλλά όχι
αιτία την αύξηση της τιμής του εισιτηρίου στις συγκοινωνίες, και η λαϊκή οργή δεν λέει να κοπάσει. Τα βήματα υποχώρησης που έκανε ο συντηρητικός πρόεδρος της χώρας Σεμπαστιάν Πινιέρα, όπως είναι ο πρόσφατος ανασχηματισμός της κυβέρνησής του, η απόφαση συγκρότησης επιτροπής για
την αναθεώρηση του Συντάγματος που παραμένει ίδιο με αυτό της δικτατορικής περιόδου Πινοσέτ, ή η πρωτοβουλία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, δεν έχουν κάμψει το φρόνημα των διαδηλωτών που συνεχίζουν να κατεβαίνουν κατά χιλιάδες στους δρόμους και να συγκρούονται ανελέητα με τις
χιλιανές δυνάμεις ασφαλείας.
Η εικόνα είναι σχεδόν πολεμική, με περισσότερους από 340 αστυνομικούς και 46 διαδηλωτές να έχουν τραυματιστεί σε ελάχιστες ώρες από την περασμένη Τρίτη έως το πρωί της Τετάρτης, ενώ στη μακάβρια λίστα των αρχικά
20 νεκρών προστέθηκαν δύο άτομα που έχασαν τη ζωή τους στα βόρεια της
χώρας: ο ένας σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο τον χτύπησε στη διάρκεια διαδήλωσης στην πόλη Καλάμα, ενώ ένα πτώμα βρέθηκε στα συντρίμμια σούπερ
μάρκετ που πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια λεηλασίας στην πόλη Αρίκα.
Σε κάθε περίπτωση, φως το τούνελ της εκτόνωσης δεν φαίνεται να υπάρχει.
Αντιθέτως, οι κινητοποιήσεις δείχνουν να μεγεθύνονται
Σύμφωνα με πληροφορίες του λατινο-αερικανικού τηλεοπτικού δικτύου
teleSUR, προχθές Πέμπτη πραγματοποιήθηκε στη Χιλή η πλέον πολυάριθμη
κινητοποίηση κατά της κυβέρνησης Πινιέρα, με τουλάχιστον 2.000.000(!) να
έχουν κατέβει στους δρόμους. Όσο για την πέτρα του σκανδάλου, τον Χιλιανό
πρόεδρο, δείχνει να έχει στυλώσει τα πόδια και να δηλώνει ότι δεν έχει την
παραμικρή πρόθεση να παραιτηθεί αφού, όπως δηλώνει, έχει εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες και εννοεί να ολοκληρώσει τη θητεία του.
Την ίδια ώρα, δε, επιλέγει τη ριψοκίνδυνη στρατηγική της κόντρας με τους
διαμαρτυρόμενους Χιλιανούς ενισχύοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και απειλώντας τους διαδηλωτές με σκληρές καταδίκες.

Π

Οι «τσιμεντένιες» ημέρες της Κατερίνας Γκαγκάκη
ετά την παραίτησή της από την Τεχνόπολη και τον
Δήμο Αθηναίων αλλά και τον σάλο που ξέσπασε
με αφορμή τον τρόπο που σχολίασε τη σεξουαλική
παρενόχληση φοιτήτριας στη Θεσσαλονίκη συμμετέχοντας
στο πάνελ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, η Κατερίνα
Γκαγκάκη έκανε στο Instagram την παρακάτω ανάρτηση:
«Θα ‘ρθουν κάποιες μέρες που θα ξημερώνουν σκοτάδι. Βαριές,
αφόρητες, τσιμεντένιες. Μέρες, περίοδοι, στιγμές χωρίς κρατήματα, χειρολαβές και ασφάλεια. Κινούμενη άμμος οι σταθερές,
κατακάθια καταιγίδας οι πεπατημένες. Με τον καιρό θα καταλάβεις. Θα αναγνωρίσεις, θα παραδεχτείς. Ότι θα σαι από αυτές.
Που πεισμώνουν. Που επιταχύνουν λαβωμένες. Και θέλουν και
διεκδικούν. Χωρίς πλάτες…»
Είπε και άλλα, όμως κρατήσαμε αυτό το απόσπασμα, που
κατά τη γνώμη μας, τα λέει όλα. Δυνατές αυτές οι γυναίκες,
και αν μη τι άλλο διαθέτουν τα κότσια για να παραδέχονται
τα λάθη τους…

Μ

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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• «Οφείλουμε να απλώνουμε το χέρι στους
συνανθρώπους μας»

Η όμορφη και
γοητευτική Κατερίνα
Διδασκάλου παραδίδει
μαθήματα ανθρωπιάς!
ναμφίβολα πρόκειται για μια ηθοποιό, που
εντυπωσιάζει με το ταλέντο της στην Υποκριτική, αλλά και με την κομψή παρουσία της
και φυσικά με τον λεπτεπίλεπτο χαρακτήρα της.
Η Μαρία Διδασκάλου, ή αλλιώς η «Μυρσίνη» όπως
είναι το όνομα της ηρωίδας που υποδύεται στην τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες», αποδεικνύει ότι διαθέτει
μια σπάνια ευαισθησία για την εποχή μας, παίρνοντας
την απόφαση να φιλοξενήσει έναν άστεγο στο σπίτι της.
Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα»: «Ο λό-

Α

γος που το δημοσιοποίησα, ήταν γιατί, κατά τη γνώμη μου, θα
έπρεπε να είναι της μόδας τέτοιου είδους πράγματα και όχι οι
διακοπές στη Μύκονο.
»Νομίζω ότι οφείλουμε να απλώνουμε το χέρι στους συνανθρώπους μας, ειδικά στους πιο ανήμπορους. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε με τις πράξεις μας και στους
νεότερους ότι δεν υπάρχει μόνο μαυρίλα, αλλά και αγάπη και
αλληλεγγύη. Πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε την καθημερινότητα καλύτερη», τόνισε η γοητευτική ηθοποιός, και
δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε. Απόλυτα!

Η αγρότισσα παίκτρια του «GNTM» έχει
αδελφή, τραγουδίστρια δημοτικών τραγουδιών!
οιος από όσους παρακολουθούν ανελλιπώς το ριάλιτι μόδας του Star, το
«GNTM», δεν έχει προσέξει μια από τις
παίκτριες, η οποία ξεχώρισε από την πρώτη
στιγμή, τόσο για το καλλίγραμμο κορμί της, όσο και για το ότι είναι μια νεαρή κοπέλα που έχει μεγαλώσει βοηθώντας την οικογένειά της
στις αγροτικές εργασίες.

Π

Η Μαρία Μιχαλοπούλου, όμως, έχει και ένα
επιπλέον στοιχείο για το οποίο αξίζει κανείς να
την προσέξει ακόμη περισσότερο! Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Ευτυχείτε», η ίδια
έχει και μια αδελφή, τη Μάντυ Κόσκου, που είναι τραγουδίστρια δημοτικού τραγουδιού. Έχει τελικά και άλλα μέλη η οικογένεια, με καλλιτεχνική φλέβα..!
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• Η γνωστή τραγουδίστρια είναι έξω φρενών και το «φωνάζει» στα social media

Στο… τσακ γλίτωσε από τη
σπείρα των ψεύτικων τροχαίων
η Πωλίνα!
ίγο έλειψε να πέσει θύμα της αδίστακτης
σπείρας με τα ψεύτικα τροχαία, μέλη της
οποίας της τηλεφώνησαν ξημερώματα,
κάνοντάς τη να… πεταχτεί στον ύπνο της!
Ο λόγος για τη γνωστή τραγουδίστρια,
Πωλίνα, η οποία μοιράστηκε αυτήν τη δυσάρεστη εμπειρία της με τους διαδικτυακούς φίλους της, κάνοντας μια ανάρτηση όλο νεύρα, και με το δίκιο της,
δηλαδή!
Έγραψε, λοιπόν τα εξής:
«Πόση αλητεία τελικά υπάρχει. Τ’ ακούς κι αν δεν σου συμβεί, δεν το πιστεύεις. Δύο παρά, χτυπάει το σταθερό και από την
άλλη γραμμή κοριτσίστικη φωνή κλαίγοντας να σου ανακοινώνει
ότι χτύπησε άνθρωπο με το αμάξι αποκαλώντας σε “μαμάααα”.
Σοκ δευτερολέπτων μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχεις
κόρη και είσαι υποψήφιο θύμα πλεκτάνης. Ας έπιανα κάποιον,
σας παρακαλώ!» Οπότε, προσοχή! Είναι πιθανό να συμβεί
και στις καλύτερες οικογένειες, τον νου μας!

Λ

«Τίτλοι τέλους» έπεσαν στον
γάμο του Ορέστη Τζιόβα

Τη μάτιασαν (μάλλον) την Άντζυ
Σαμίου και έσπασε το χέρι της

ετά από μόλις έναν χρόνο έγγαμου βίου, ο Ορέστης Τζιόβας και η Κατερίνα Φλώρου αποφάσισαν να «ρίξουν αυλαία» στην κοινή
τους πορεία ως
ζευγάρι. Την είδηση του χωρισμού τους έκανε γνωστή ο ίδιος
ο ηθοποιός μέσω της εκπομπής
«Happy Day», δίνοντας και κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες:
«Ο γάμος μας έφτασε στο τέλος
για τους λόγους που εκατομμύρια
ζευγάρια σταματάνε να είναι μαζί.
Γιατί δεν μπορέσαμε να βρούμε
κοινό τόπο. Όταν συμβεί αυτό, δεν
έχει σημασία ποιος φταίει».
Κρίμα…

το νοσοκομείο οδηγήθηκε η Άντζυ Σαμίου
μετά από ένα ατύχημα
που είχε πρόσφατα, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω
του προφίλ της στο Facebook.
«Έσπασα το δεξί μου χεράκι. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, τα περιστατικά πολλά κι αυτοί υπερβαίνουν
τις δυνάμεις τους… Ευχαριστώ το
team της ΣΤ΄ Ορθοπεδικής για τον
πόνο που μου έδωσαν για να βάλουν
τον καρπό μου ξανά στη θέση του.
Ούρλιαξα με την ψυχή μου!» έγραψε
η τραγουδίστρια. Περαστικά και
σιδερένια!

Μ

Σ
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ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ «ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ» Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μετά τη συμμετοχή της «Μπρουκ» (Κάθριν Κέλι Λανγκ) στο ιδιαίτερα επιτυχημένο σίριαλ

•

του ΣΚΑΪ «8 λέξεις», τώρα ήρθε η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου να δώσει το «παρών» στο πλατό του
δημοφιλούς αμερικανικού σίριαλ «Τόλμη και Γοητεία», όπου πρόκειται να παίξει για πρώτη φορά
ένας Έλληνας ηθοποιός! Κάτι σαν ανταλλαγή δώρων, δηλαδή! Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή «Πρωινό»: «Ο Ανδρέας Γεωργίου στο τέλος Νοεμβρίου θα ταξιδέψει στο
Λος Άντζελες, όπου θα βρεθεί στα στούντιο του CBS και θα κάνει γυρίσματα για την “Τόλμη και Γοητεία”. Θα
μείνει περίπου δέκα ημέρες και θα κάνει έναν guest ρόλο». Τυχερός ο Κύπριος καλλιτέχνης!

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Την Κατερίνα Γιατζόγλου συνά
ντησαν κάμερες τηλεοπτικής εκπομπής και φυσικά
δεν θα παρέλειπαν να
τη ρωτήσουν και για
το ριάλιτι μόδας του
Star –το «GNTM»–
που έχει «σαρώσει»
την τηλεθέαση: «Όταν
έκανα εγώ ιταλικό
“MAX” με φίδια, αυτές
δεν είχαν γεννηθεί ακόμα! Άσ’ το τώρα!»
απάντησε αποστομωτικά η ίδια. Ποιος
να συγκριθεί μαζί σου, Κατερίνα (που
λέει και ο Πάριος)!
Άλλη μια καλλιτέχνιδα, η ηθο
ποιός Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, μίλησε επίσης για το πώς βλέπει
το δημοφιλές ριάλιτι
μοντέλων του Star:
«Έβλεπα τις προάλλες
κάποια μοντέλα να κυνηγούν κάτι κότες, χήνες. Εμένα μια τέτοιου
είδους τηλεόραση δεν
μου αρέσει. Δεν χαλαρώνω να δω κάτι τέτοιο». Η πλειοψηφία, όμως, των τηλεθεατών, όπως δείχνουν τα νούμερα της
τηλεθέασης, δεν έχει την ίδια άποψη…
Συνέντευξη στην πρωινή εκπο
μπή «Ευτυχείτε» έδωσε η τραγουδίστρια Μελίνα Μακρή, όπου εξέφρασε την επιθυμία της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα
στον
Διαγωνισμό
Τραγουδιού
της
«Eurovision»: «Θα ήθελα να πάω στη
“Eurovision” αν βρεθεί
το κατάλληλο κομμάτι.
Θα κάνω και τη δική
μου πρόταση». Αφού το θέλει τόσο πολύ, εμείς δεν έχουμε παρά να της το ευχηθούμε ολόψυχα!
Η Τιτίκα Στασινοπούλου ανα
φέρθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και στον θάνατο του Νίκου Σεργιανόπουλου, με τον οποίο
είχε συνεργαστεί στη δημοφιλή σειρά
«Δύο Ξένοι»: «Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά έχω την εντύπωση ότι πήγαινε γυρεύοντας. Είχα την αίσθηση και από αυτό
που είπε στους ανθρώπους που τον έπιασαν
στην Τροχαία “ψάξτε
και το αυτοκίνητο”,
σαν να τους έλεγε “ψάξε, κάτι θα βρεις”. Αυτό τι σου λέει; Πιάσε με!» Δυστυχώς, όπως κι αν έχει το θέμα, ο γνωστός πρωταγωνιστής δεν πρόκειται να γυρίσει
πίσω…

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Νιώθει τυχερός
που ακόμη
ζει ο… ζωηρός
Μιχάλης
Κουινέλης!

αλεσμένος στην εκπομπή του
Γρηγόρη Αρναούτογλου
«The 2Night Show» βρέθηκε
προ ημερών ο Μιχάλης
Κουινέλης. Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε μια συγκλονιστική εξομολόγηση και τόνισε, μεταξύ άλλων, πόσο καθοριστικό ρόλο έχει παίξει στη ζωή
του ο παράγοντας τύχη!
«Δεν νιώθεις ότι ζεις από τύχη καμιά φορά; Κι εγώ νιώθω ότι ζω από τύχη, γιατί αν

Κ

Ο γνωστός
τραγουδιστής
έδωσε την πιο
συγκλονιστική
τηλεοπτική συνέντευξη
στην εκπομπή
του Γρηγόρη

σκεφτώ τι έχω κάνει… Βέβαια, την ώρα που
το κάνεις, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά μετά, εκ των υστέρων, που μεγαλώνεις και ωριμάζεις, λες “τι έγινε, ρε φίλε, τώρα;”. Έχω
κάνει πολλές μαλ@@ες και με μηχανάκια
και με ξυλίκια, πολλά τέτοια, πολλά πολλά.
Άσ’ το, πραγματικά ζούμε από τύχη!» παραδέχτηκε on camera ο αγαπημένος (και
ζωηρός) καλλιτέχνης. Ποτέ δεν είναι αργά, όμως, να δει κανείς τη ζωή με άλλο
μάτι..!

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η Σάσα Σταμάτη
Το κατώφλι της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πέρασε πρόσφατα η Σάσα
Σταμάτη, αλλά μην πάει ο νους σας ότι η παρουσιάστρια έχει μπλεξίματα για τα οποία ευθύνεται η ίδια!
Ο λόγος που επισκέφθηκε τα γραφεία της
ΓΑΔΑ ήταν δύο ψεύτικα προφίλ που υπήρχαν
στο Instagram με το όνομά της, τη στιγμή που

η ίδια δεν διατηρεί κάποιο προφίλ σε καμία ηλεκτρονική σελίδα μέσου κοινωνική δικτύωσης.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ξεμπερδέψει
σύντομα από τη δυσάρεστη αυτή περιπέτεια
μετά τις οδηγίες που έλαβε από τους αρμόδιους, έτσι ώστε να προβεί στη διαδικασία αναφοράς των ψεύτικων προφίλ!
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ΕΥΧΗΘΗΚΕ ΚΑΙ… ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΚΗ Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ! Εδώ
και λίγα εικοσιτετράωρα, ο Αντώνης Κανάκης κρατάει στα χέρια του μαζί με την αγαπημένη
του, Επιστήμη, το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο αγοράκι! Φυσικά, δεν θα μπορούσε να
μην ευχηθεί στον γνωστό παρουσιαστή και η Ελένη Μενεγάκη, η οποία είναι γνωστό ότι
λατρεύει το να μεγαλώνουν οι οικογένειες, όπως άλλωστε έκανε και η ίδια. «Μπράβο, ρε Αντώνη μου, μπράβο! Σιγά-σιγά θα μπεις και εσύ στο γκρουπ των πολυτέκνων, σε βλέπω, έχεις πάρει φόρα!»
είπε χαρακτηριστικά η όμορφη παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής της. Λέτε να επαληθευτεί η πρόβλεψή της;

Η δημοσιογράφος από τον Λίβα
νο, Ρούλα Καλάφ, θα είναι η
πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη διεύθυνση της ιστορικής
εφημερίδας
«Financial Times»
στα 131 χρόνια κυκλοφορίας της, μετά
την ανακοίνωση του
μέχρι τώρα διευθυντή της, του Λάιονελ Μπάρμπερ, που θα αποχωρήσει
τον Ιανουάριο.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις που

προκάλεσαν τα σχόλια που έγιναν
στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα
σχετικά με το περιστατικό σεξουαλικής
επίθεσης εναντίον φοιτήτριας του
ΑΠΘ, ο δημοσιογράφος θα κληθεί να
λογοδοτήσει στο
Πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ. Η εξέλιξη
αυτή έγινε γνωστή
από την Ελένη Ανδριανού, η οποία είναι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών.

νά στον «πάγο». Για την ακρίβεια, επρόκειτο για σειρά ντοκιμαντέρ για την ποπ
κουλτούρα στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει όμως και συνεχώς αναβάλλεται η έναρξή
της;
Σύμφωνα με την εκπομπή «Στη Φωλιά
των Κούκου» και τον δημοσιογράφο
Γιάννη Πουλόπουλο, ο λόγος είναι κάποιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί
μεταξύ της δημιουργικής ομάδας της εκ-

πομπής και της εταιρείας παραγωγής που
έχει αναλάβει την εκτέλεση του εγχειρήματος.
Επίσης, πρόσθεσε πως έχουν ήδη
γυριστεί κάποια επεισόδια για τον Βλάση Μπονάτσο και τον Νίκο Κούρκουλο.
Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε εμείς, για να σας ενημερώσουμε σε επόμενα φύλλα της εφημερίδας…

Θέλουν τη Βίκυ Λέανδρος ξανά στη «Eurovision»!
Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο λαμπερός
διαγωνισμός
τραγουδιού
της
«Eurovision» θα πραγματοποιηθεί τον
ερχόμενο Μάιο, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, και οι προετοιμασίες έχουν ήδη
ξεκινήσει!
Όπως αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η
Κλεοπάτρα Πατλάκη, στο «Eurovision

STorIeS

ρά και οι σχετικές μετρήσεις της τηλεθέασης έδειξαν
τα εξής: 31,8%
για το «GNTM»
και 28,7% για
τις «Άγριες Μέλισσες» στο δυναμικό κοινό και 21,9%
έναντι 33,1% στο γενικό κοινό αντίστοιχα.

«Ολημερίς
τη… χτίζανε,
το βράδυ
γκρεμιζόταν»
η εκπομπή
του Σάκη
στον ΣΚΑΪ!

M
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Η σειρά «Άγριες Μέλισσες» και

το ριάλιτι μοντέλων «GNTM»…
κονταροχτυπήθηκαν γι’ ακόμη μια φο-
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ετά τις εκπομπές «Αγρότης Μόνος Ψάχνει» και
«Masked Singer», άλλη
μία μελλοντική τηλεοπτική πρόταση του ΣΚΑΪ έρχεται (ή μάλλον δεν έρχεται) με καθυστέρηση στις οθόνες μας, καθώς και εκείνη
που σχεδίαζε ο σταθμός να βγει στον «αέρα» από την προηγούμενη σεζόν, με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά, μπαίνει ξα-
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Gala» που θα γίνει τον Δεκέμβριο, θα εμφανιστούν αρκετοί καλλιτέχνες που πέρασαν από τον δημοφιλή διαγωνισμό τα
τελευταία 30 χρόνια. Μαντέψτε ποια Ελληνίδα επιθυμούν οι διοργανωτές να ξαναδούν επί σκηνής! Τη Βίκυ Λέανδρος, η
οποία είχε βγει νικήτρια με το Λουξεμβούργο το 1975.

Η Τατιάνα Στεφανίδου επέστρε
ψε δριμύτερη, μετά από μια περίοδο προβληματισμού
για τα ποσοστά της
τηλεθέασης, σημειώνοντας ήδη εμφανή
άνοδο, αφού πλέον
το «Μαζί Σου» έχει
περάσει στη δεύτερη
θέση, πίσω από το «Καλύτερα δε Γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού.
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περι
φερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε ενημερωτική εκδήλωση που αφορά σε
Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Κατάρτισης στον κλάδο της Ψηφιακής Δημοσιογραφίας και Ενημέρωσης, με ειδίκευση στα Κοινωνικά Δίκτυα, στο Μάνατζμεντ Ιστοσελίδων κ.ά. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σήμερα, 16 Νοεμβρίου, στις 11.00,
στο ξενοδοχείο
«ΗΛΕΚΤΡΑ», 1ος
όρ. (Ερμού 5, Σύνταγμα).

38 | Η ΑΠΟΨΗ

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

Ιχνηλατωντας…

Ε

θνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο».
Δεν ήταν αυτός ο
αρχικός τίτλος
του, όπως δεν ήταν ίδια και η έδρα του. Η αρχική του ονομασία ήταν «Τεχνικό
Σχολείο», που ιδρύθηκε το
1837, με βασιλικό διάταγμα
«περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν», με την έδρα του στην
οδό Πειραιώς (εκεί που αργότερα στεγάστηκε το Ωδείο Αθηνών), και λειτουργία αρχικά μόνο τις Κυριακές και τις αργίες.
Μόνο που ο χώρος θεωρήθηκε
μη επαρκής για την πληθώρα των
φοιτητών τότε. Έτσι, το 1871 αρχίζει η μετεγκατάσταση του Σχολείου σε καινούργια κτήρια, επί της οδού Πατησίων. Iστορικά κτήρια
που πρώτος οραματίσθηκε ο Νικόλαος Στουρνάρης («με τα υπόλοιπα χρήματα της καταστάσεώς
μου», έγραφε το 1852 στη διαθήκη
του, «να κτισθή εις Αθήνας εν λαμπρόν Πολυτεχνείον…»), οδηγώντας
και τους συγγενείς και συμπολίτες
του από το Μέτσοβο, Μιχαήλ Τοσίτσα, Ελένη Τοσίτσα και Γεώργιο Αβέρωφ, να ενστερνισθούν
την ιδέα του και να ακολουθήσουν
το παράδειγμά του.
Το 1887 με τη θεσμοθέτηση των
τετραετούς φοίτησης σχολών «πολιτικών μηχανικών» και «μηχανουργών» (μετέπειτα μηχανολόγων) το Πολυτεχνικό Σχολείο ή
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως γίνεται ευρύτερα γνωστό, «καταρτίζει
άνδρες ανώτατης τεχνικής μόρφωσης
για τη δημόσια υπηρεσία, τη βιομηχανία και την οικοδομή» εφάμιλλους
«προς τους αποφοιτούντας εκ των μεγάλων τεχνικών της Ευρώπης σχολών»
και με νόμο του 1914 το Ίδρυμα
καθιερώνεται ως «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» (Ε.Μ.Π.) και αποτελείτο από 4 σχολές: Πολιτικών
Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τηλεγραφομηχανικών.
Το 1917 ολοκληρώνεται η τελευταία του μεγάλη μεταρρύθμιση
όταν με ειδικό νόμο αποκτά πέντε
Ανώτατες Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και
Τοπογράφων Μηχανικών. Αρκετά
αργότερα ιδρύθηκε η σχολή μηχανικών μεταλλείων – μεταλλουργών
και η σχολή ναυπηγών μηχανικών. Τέλος, στο ακαδημαϊκό έτος
1999-2000 ξεκίνησε η λειτουργία
της σχολής εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών.
Τα τελευταία χρόνια το Πολυτεχνείο περιλαμβάνεται μεταξύ των

«

με την Καίτη νικολοπούλου

«Εδώ Πολυτεχνείο!»
1 Η μεγάλη εξέγερση των φοιτητών το 1973, που σηματοδότησε το
τέλος της δικτατορίας των συνταγματαρχών

πρώτων 100 πανεπιστημίων στον
κόσμο και των 30 της Ευρώπης.

Η μεγάλη εξέγερση
του 1973
Η εξέγερση των φοιτητών τον Νοέμβριο του 1973 και τα συγκλονιστικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν
στα προαύλια και στις αίθουσες διδασκαλίας του Πολυτεχνείου αποτέλεσαν την κορυφαία στιγμή της
πορείας του φοιτητικού κινήματος,
μια ώριμη και μαζική πολιτική σύγκρουση με τη δικτατορία και τα
στηρίγματά της.

Πέρα από την ιστορική της διάσταση και τον ρόλο της στην εδραίωση της Δημοκρατίας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου ενέπνευσε και κινητοποίησε ολόκληρη την
κοινωνία στη διεκδίκηση κοινών
αιτημάτων και έφερε μια νέα ηθική
στην κοινωνική και πολιτική ζωή
του τόπου.
Οι αναταραχές ξεκίνησαν λίγο
νωρίτερα, στις 5 Φεβρουαρίου, όταν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου
αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματά τους. Στις 13 Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκε διαδήλωση
μέσα στο Πολυτεχνείο και η χούντα παραβίασε το πανεπιστημιακό
άσυλο, δίνοντας εντολή στην αστυνομία να επέμβει. Έντεκα φοιτητές
συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν σε δίκη. Με αφορμή αυτά τα
γεγονότα, στις 21 Φεβρουαρίου,
περίπου τρεις με τέσσερις χιλιάδες
φοιτητές της Νομικής κατέλαβαν το
κτίριο της σχολής στο κέντρο της
Αθήνας επί της οδού Σόλωνος, ζητώντας ανάκληση του νόμου 1347

που επέβαλε τη στράτευση «αντιδραστικών νέων», καθώς 88 συμφοιτητές τους είχαν ήδη στρατολογηθεί με τη βία. Από την ταράτσα
του κτιρίου απαγγέλλουν τον ακόλουθο όρκο: «Εμείς οι φοιτηταί των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ορκιζόμαστε στο όνομα της ελευθερίας να αγωνισθούμε μέχρι τέλους για
την κατοχύρωση: α) των ακαδημαϊκών
ελευθεριών, β) του πανεπιστημιακού
ασύλου, γ) της ανακλήσεως όλων των
καταπιεστικών νόμων και διαταγμάτων». Τα γεγονότα στη Νομική αναφέρονται συχνά ως προάγγελος
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Στις 14 Νοεμβρίου 1973 φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν
αποχή από τα μαθήματα και ξεκίνησαν διαδηλώσεις εναντίον του
βάναυσου στρατιωτικού καθεστώτος. Οι φοιτητές, που αυτοαποκαλούνταν «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο
της σχολής επί της οδού Πατησίων
και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθ-

μού του Πολυτεχνείου. Ο πομπός
κατασκευάστηκε μέσα σε λίγες ώρες στα εργαστήρια της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από τον
Γιώργο Κυρλάκη. Το πλέον ιστορικό μήνυμά τους ήταν: «Εδώ Πολυτεχνείο! Λαέ της Ελλάδας το Πολυτεχνείο είναι σημαιοφόρος του αγώνα
μας, του αγώνα σας, του κοινού αγώνα
μας ενάντια στη δικτατορία και για την
Δημοκρατία». Εκφωνητές του σταθμού ήταν η Μαρία Δαμανάκη, ο
Δημήτρης Παπαχρήστος και ο
Μίλτος Χαραλαμπίδης.
Οι διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια και οι εκδηλώσεις ενάντια στο
καθεστώς της Χούντας αυξήθηκαν.
Κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε
σημεία της επαρχίας δημιουργήθηκαν συνθήκες εξέγερσης. Από
τις 14 Νοεμβρίου μέχρι και τις 17
Νοεμβρίου (και πιο περιορισμένα
μέχρι τις 18 Νοεμβρίου) στήθηκαν
οδοφράγματα και διεξήχθησαν οδομαχίες μεταξύ εξεγερμένων και
αστυνομίας.
Στις 3 π.μ. της 17ης Νοεμβρίου, και ενώ οι διαπραγματεύσεις
για ασφαλή αποχώρηση των φοιτητών από τον χώρο του Πολυτεχνείου βρίσκονταν σε εξέλιξη, αποφασίστηκε από τη μεταβατική
κυβέρνηση η επέμβαση του στρατού και ένα από τα τρία άρματα που
είχαν παραταχθεί έξω από τη σχολή γκρέμισε την κεντρική πύλη.
Κατά την είσοδο του άρματος συνθλίβονται 2-3 φοιτητές που βρίσκονται πίσω από την πύλη (γεγονός «λίαν πιθανό αλλά ανεπιβεβαίωτο», σύμφωνα με το πόρισμα του
εισαγγελέα Τσεβά). Επίσης, από τα
συντρίμμια τραυματίστηκε σοβαρά,
με συντριπτικά κατάγματα στα πόδια, η φοιτήτρια Πέπη Ρηγοπούλου. Ο σταθμός του Πολυτεχνείου
έκανε εκκλήσεις στους στρατιώτες
να αψηφήσουν τις εντολές των ανωτέρων τους και στη συνέχεια ο
εκφωνητής απήγγειλε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο. Η μετάδοση συνεχίστηκε ακόμα και μετά την είσοδο του άρματος στον χώρο της
σχολής. Οι φοιτητές που είχαν παραμείνει στο Πολυτεχνείο, μαζεύ-
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«Ένα παιδί αφηγείται»
ι εδώ, αγαπημένοι αναγνώστες μου, θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ μαζί σας ένα σχετικό ποίημα του αγαπημένου μέντορά μου, Δημήτρη Ραβάνη-Ρεντή,
που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, με τίτλο «Ένα παιδί αφηγείται», από την
ποιητική συλλογή του «Ρεπορτάζ από ένα ζεστό Νοέβρη», καθώς ο ίδιος ήταν παρών
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 και τα ποιήματα που περιλαμβάνει η αυτή η ποιητική συλλογή τα έγραψε εν θερμώ εκείνες τις μέρες. Η συλλογή κυκλοφόρησε σε καμιά δεκαριά χειρόγραφα αντίτυπα χέρι με χέρι, παράνομα, αμέσως μετά την καταστολή της εξέγερσης. Μετά τη μεταπολίτευση εκδόθηκε σε κανονικό βιβλίο από τον Κέδρο και σε δεύτερη έκδοση το 1983 από τη Σύγχρονη Εποχή:

Κ

τηκαν στο κεντρικό προαύλιο,
ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε γειτονικές πολυκατοικίες. Ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας άνοιξαν πυρ
από γειτονικές ταράτσες, ενώ άνδρες της ΚΥΠ καταδίωξαν τους εξεγερθέντες. Οι εκφωνητές του
σταθμού του Πολυτεχνείου παρέμειναν στο πόστο τους και συνέχισαν να εκπέμπουν για 40 λεπτά μετά την έξοδο, οπότε και συνελήφθησαν.

Οι νεκροί του
Πολυτεχνείου
Στρατιώτες και αστυνομικοί έβαλαν με πραγματικά πυρά κατά πολιτών μέχρι και την επόμενη μέρα,
με συνέπεια αρκετούς θανάτους
στον χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο, αλλά και στην υπόλοιπη Αθήνα. Η πρώτη επίσημη καταγραφή τον Οκτώβριο του 1974, από
τον εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά,
εντόπισε 18 επίσημους ή πλήρως
βεβαιωθέντες νεκρούς και 16 άγνωστους «βασίμως προκύπτοντες». Ένα χρόνο αργότερα ο αντιεισαγγελέας εφετών Ιωάννης Ζαγκίνης έκανε λόγο για 23 νεκρούς, ενώ κατά τη διάρκεια της
δίκης που ακολούθησε προστέθηκε ακόμη ένας. Οι πρώτες δημοσιογραφικές προσπάθειες για την
καταγραφή των γεγονότων μιλούσαν για 59 νεκρούς ή και 79 θύματα, με βάση τον κατάλογο Γεωργούλα. Σύμφωνα με έρευνα του

Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών, Λεωνίδα
Καλλιβρετάκη το 2003, ο αριθμός των επωνύμων νεκρών ανέρχονταν σε 24, ενώ αυτός των νεκρών αγνώστων στοιχείων σε 16.
Ο Χρήστος Λάζος υποστήριξε
ότι οι νεκροί είναι 83 και ίσως περισσότεροι. Ανάμεσά τους ο
19χρονος Μιχάλης Μυρογιάννης, ο μαθητής λυκείου Διομήδης Κομνηνός, καθώς και ένα
πεντάχρονο αγόρι που σκοτώθηκε
από πυροβόλο όπλο στρατιώτη
στην περιοχή του Ζωγράφου. Κατά
τη δίκη των υπευθύνων της χούντας υπήρξαν μαρτυρίες για τον
θάνατο πολλών πολιτών κατά τη
διάρκεια της εξέγερσης. Τέλος, χιλιάδες σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν οι τραυματίες πολίτες. [Πηγή:
Wikipedia]

Ναι, έρχομαι από ΕΚΕΙ.
Τι μέρα είναι σήμερα;
Απ’ την Τετάρτη μπήκα μέσα.
Τι να σας πω;
Κόσμος πολύς στα κάγκελα, στο δρόμο, στην αυλή,
στα κάγκελα δεμένα χέρια,
χέρια, πλακάτ, κεφάλια, όπλα,
τι να σας πω;
Και βέβαια είχε αίμα.
Μήπως έχετε ένα τσιγάρο;
Τ’ αφήσαμε ΕΚΕΙ τα τσιγάρα,
πολλά τσιγάρα
κι ένα ταψί με κριθαράκι που μας έφερε η γριά.
Μήπως έχετε ένα ηρεμιστικό;
Ή, καλύτερα, ένα τσιγάρο.
Μα, ναι… Ήμουνα ΕΚΕΙ.
Τι να σας πω;
Δυο χιλιάδες; Τρεις χιλιάδες;
κι άσε τους έξω…
Όχι, το αίμα δεν είναι δικό μου.
Βέβαια, ήμουνα ΕΚΕΙ
απ’ την Τετάρτη… ή την Τρίτη;
Στα κάγκελα δεμένα χέρια, πρόσωπα, πλακάτ,
με το φορείο φέραν μια κοπέλα.
Όχι, δεν ξέρω πόσων χρονών.
Όχι, δε φαινότανε το πρόσωπό της.
Όχι, σας λέω, το αίμα δεν είναι δικό μου…
Τι σας έλεγα; Για την κοπέλα.
Όχι, δεν ξέρω πώς τη λένε.

Ναι, ήμουνα ΕΚΕΙ.
Κανείς δεν ήθελε να φύγει.
Τα τανκς στεκόντουσαν στην πόρτα,
έξω απ’ τα κάγκελα,
όχι, μέσα απ’ τα κάγκελα,
όχι… έξω…
Μα, βέβαια, ήμουνα ΕΚΕΙ.
Τι να σας πω;
Όχι, δεν θέλω επίδεσμο, το αίμα δεν είναι από μένα..,
Δύο φαντάροι μ’ έκρυψαν σ’ ένα σκουπιδοτενεκέ,
Χέρια δεμένα στις ερπύστριες,
μάτια, μαλλιά,
τα μάτια στα κάγκελα,
ανάμεσα στα κάγκελα…
Μόνο να ξημερώσει, λέγαμε…
Και βέβαια, ήμουνα ΕΚΕΙ.
Πώς να τα πω με τη σειρά;
Πέρασαν κι άλλοι από ’δώ;
Κάτι κορίτσια, κάτι αγόρια…
Και βέβαια είχαμε νεκρούς.
Τι θα πει «πόσους;»
Όχι, το αίμα δεν είναι δικό μου,
δε θέλω επίδεσμο…
Με συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω,
η μάνα μου θ’ ανησυχεί.
Τι να σας πω;
Δεν ξέρω…
Μα ναι…
ήμουνα ΕΚΕΙ…

Δεν ήταν η πρώτη φορά
Ω

στόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που τα τανκς γκρέμιζαν
την πύλη του Πολυτεχνείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται,
όπως διαβάζουμε στη «Μηχανή του Χρόνου».
Ήταν τότε με τα Δεκεμβριανά, τα οποία ξέσπασαν στις 5 Δεκεμβρίου
του 1944. Ήταν τότε που ο Τσώρτσιλ και ο Στάλιν είχαν μοιράσει την
κατεστραμμένη από τους Ναζί Ευρώπη σε ζώνες επιρροής τους. Η
συμφωνία προέβλεπε ότι η Αγγλία θα κρατούσε στην επιρροή της
την Ελλάδα κατά 90%. Ήταν τότε που ο Βρετανός πρωθυπουργός
Γουίνστον Τσώρτσιλ, βλέποντας τον ΕΛΑΣ να αντιδρά σε αυτήν τη
συμφωνία, και φοβούμενος ότι τελικά θα χάσει την Ελλάδα από την επιρροή του, τηλεγράφησε στον στρατηγό Σκόμπι, διατάσσοντάς τον:
«Μη διστάσεις να ενεργήσεις σαν να ήσουν σε κατακτημένη πόλη, όπου
γίνεται μία τοπική εξέγερση».
Η Αθήνα, λοιπόν, κατά τους Άγγλους, μετά την ήττα των χιτλερικών,
παρέμενε κατακτημένη πόλη…
Έτσι, το απόγευμα της 5ης Δεκεμβρίου, με τον ΕΛΑΣ να ελέγχει μεγάλο τμήμα της Αθήνας, και τον Γρηγόρη Φαράκο, φοιτητή του Πο-

λυτεχνείου, επικεφαλής του λόχου που έδρευε στην περιοχή
του πανεπιστημιακού ιδρύματος, οι Βρετανοί με επίλεκτα τμήματα του στρατού τους και αλεξιπτωτιστές μπήκαν στο πανεπιστημιακό ίδρυμα και γάζωσαν
τους ΕΛΑΣίτες.
Ο τρόπος ήταν ίδιος με εκείνον που χρησιμοποίησε η δικτατορία των
συνταγματαρχών. Ένα τανκ όρμησε στην κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου και την ισοπέδωσε. Οι Άγγλοι έτσι είχαν στον έλεγχό τους τον
προαύλιο χώρο του κτιρίου και σκότωσαν τους νεαρούς ΕΛΑΣίτες, ενώ δεν έδειξαν οίκτο ούτε στους τραυματίες που τους εκτέλεσαν όλους, μη παίρνοντας μαζί τους ούτε έναν αιχμάλωτο.
Ήταν η αρχή των Δεκεμβριανών, με χιλιάδες θύματα στη συνέχεια. Ήταν
όμως και το τέλος της επιρροής των Άγγλων στην Ελλάδα, καθώς έχασαν
σε αυτό το επίπεδο και τη θέση τους πήραν οι Αμερικανοί…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ
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Ιβάν

Νέα Τούμπα;
Απαντήστε και πληρώστε!
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε ερωτηματολόγιο στους οπαδούς για το νέο
γήπεδο, είναι σχεδόν έτοιμα όλα, αλλά ο Σαββίδης δεν θα παίξει μόνος
του στην κατασκευή, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάθει αφωνία, ενώ για τις
απαντήσεις έπρεπε να υπάρχει κι ένα δώρο, όπως στα τηλεπαιχνίδια,
όπως για παράδειγμα έναν καφέ με τον Κόλκα και τον Δούκα

VARάτε
τον
Περέιρα
(για Τζήλο,
Σκουλά και
όχι μόνο...)





Tα μπουκάλια
του Φερέιρα, οι μπύρες
του Αλέφαντου,
οι κεφτέδες του Τζήμα,
και οι… μακακίες
του Γιωργάκη

• Έχει τη συνταγή να καίει ακόμη και τις δικές του
επιλογές και ανάγκασε να του το πει μέχρι και ο Κάκος
για τον ορισμό του Τζήλου στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ. Τελείωσε
τον Σκουλά με τα καμώματά του που επίσης έκανε
διεθνή από το πουθενά. Φωνές για τη διαιτησία απ’
όλους και μπροστά το ντέρμπι… ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός,
αλλά και τα play offs

• Ο μικρός Γιωργάκης
μπήκε σε «ερυθρόλευκο»
site κι άρχισε τις ειρωνείες
για τον Ολυμπιακό, ενώ ο
Πορτογάλος προπονητής
θύμισε παλιές καλές μέρες
όταν έκανε τακτική με…
μπουκάλια, όπως ο
Νικόλας με μπίρες και ο
Τζήμας με τους κεφτέδες
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