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▶ ΣΕΛ. 12

Το «μπάτσελορ» του
Μαργαρίτη, η μακιγιέζ
και το πραγματικό
αφεντικό η Ίλβα... 
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Σε πραγματικά
μη έχοντες το
κοινωνικό μέρισμα
• Οι κατηγορίες των δικαιούχων
και οι προϋποθέσεις ▶ ΣΕΛ. 4

Ο Ερντογάν
«έκαψε» την
προεδρική
πασαρέλα
Οι καιροί απαιτούν
ο επόμενος ΠτΔ να είναι
ένα απόλυτα πολιτικό
πρόσωπο, με βαθιά γνώση
της διεθνούς πολιτικής
σκηνής και εμπειρία
χειρισμών σε επίπεδο
κορυφής
▶ ΣΕΛ. 2



• Διατήρηση του διαλόγου με τους
γείτονες, ενίσχυσης αποτρεπτικής ισχύος
σε όλα τα επίπεδα και «προσευχή» για
συμπαράσταση από τον διεθνή
παράγοντα θα προστατεύσουν την
Ελλάδα από το ενδεχόμενο να καθίσει
σε επώδυνο τραπέζι διαπραγματεύσεων
με την Τουρκία που στην… ούγια θα
γράφει «συνεκμετάλλευση»
▶ ΣΕΛ. 6

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

    


• Η διαφορετική γραμματοσειρά στις
καταθέσεις των «κουκουλοφόρων»
για τους 10 πολιτικούς αποδεικνύει
ότι η εισαγγελέας Διαφθοράς
ενσωμάτωνε έτοιμες καταθέσεις
σε στικάκι άγνωστης
προέλευσης… ▶ ΣΕΛ. 7





Η Παπασπύρου
«καίει» την
εισαγγελέα
Διαφθοράς
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κακός χρόνος περνάει, ο κακός γείτονας δεν περνάει», ισχυρίζεται η λαϊκή σοφία, αλλά δυστυχώς για την Ελλάδα είναι
πολύς καιρός τώρα, δεκαετίες ολόκληρες, που μόνο κακούς χρόνους περνάει με τον ακόμη πιο κακό γείτονά της,
την Τουρκία. Τόσο κακό, μάλιστα, που με τους τελευταίους βρυχηθμούς της Άγκυρας, οι οποίοι πλέον ξεπέρασαν
την προκλητικότητα και μπήκαν στην… πίστα του casus belli, είναι να αναρωτιέται κανείς αν η Ελλάδα πρέπει να ενεργοποιήσει όλα τα όπλα της διπλωματικής φαρέτρας της ή αν πρέπει η χώρα μας να αρχίσει να ξεσκονίζει και τα πραγματικά οπλικά «βέλη» της. Τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο πριν από μερικά 24ωρα προφανώς και δεν έπρεπε να την αρνηθεί η Αθήνα. Το αποτέλεσμα ωστόσο δεν μπορούσε να είναι καλύτερο από αυτό που όλοι είδαμε: πολύ τίποτα με μπόλικο καθόλου! Έστω κι έτσι, ήταν μια καλή ευκαιρία για να καταλάβουν και οι τελευταίοι υπεραισιόδοξοι ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν αποτελούν φαιδρές γεωπολιτικές κινήσεις (σ.σ. όπως αρέσκονται κάποιοι
να τις υποβιβάζουν) αλλά σχεδιασμένη επεκτατική στρατηγική.
Όσοι είχαν την τύχη να ακούσουν την ομιλία του Αντώνη
Σαμαρά την περασμένη Κυριακή στο 13ο Συνέδριο της Ν.Δ.,
ο πρώην πρωθυπουργός είπε ακριβώς αυτό: ότι η Τουρκία έχει
φτάσει να απειλεί ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα
σε Αιγαίο και Θράκη, συνάπτοντας ακόμη και συμφωνίες με συνεταίρο ένα σκιώδες και μειοψηφικό κυβερνητικό σχήμα της
Λιβύης και λάφυρο, άκουσον-άκουσον, την ΑΟΖ της Κρήτης!!!
Όλα αυτά συμβαίνουν με μία Τουρκία που στο ένα χέρι κρατάει
το γιαταγάνι και απειλεί, και με το άλλο ανοιγοκλείνει κατά το
δοκούν την κάνουλα των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών
προς την Ελλάδα, προκαλώντας τα γνωστά προβλήματα στον
κοινωνικό ιστό της χώρας.
Σε ένα τέτοιο εμπόλεμο κλίμα –τέτοιο είναι, ας μη βάζουμε το
κεφάλι στην άμμο των ευφημισμών– δικαίως ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για την ανάγκη να εφαρμοστεί μία νέα πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Μιας πολιτικής που δεν θα αρκείται στη στερεοτυπική επίκληση του Διεθνούς Δικαίου, σε ανώφελους κατευνασμούς ή ανιστόρητες διεθνιστικές γαλαντομίες περί συνδιαχείρισης-συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, αλλά θα καθιστά την Ελλάδα σεβαστή και ικανή να εγγυηθεί διά της αποτρεπτικής ισχύος της
την ειρήνη στην περιοχή. Ο αμνήμονες ας θυμηθούν πως ούτε το Διεθνές Δίκαιο ούτε οι κατευνασμοί εμπόδισαν τους Τούρκους να
κάνουν την αποκοτιά των Ιμίων, ελάχιστες ημέρες μετά την εσπευσμένη πρωθυπουργοποίηση του Κώστα Σημίτη στη θέση του βαριά ασθενούντος τότε Ανδρέα Παπανδρέου. Η αλήθεια είναι ότι τώρα η Ελλάδα έχει κυβέρνηση με νωπή και αυτοδύναμη λαϊκή
εντολή, που όμως έχει μπροστά της μια κομβική όπως εξελίσσονται τα πράγματα εκλογή: αυτήν του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Με τη γεωπολιτική σκακιέρα να παρουσιάζει πολύ περισσότερες προκλήσεις από όσες μπορούσε να φανταστεί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης όταν εκλεγόταν πρωθυπουργός στις 7 Ιουλίου, η προεδρική εκλογή ίσως παραμένει σταυρόλεξο ως προς την επιλογή, αλλά κατέστη σίγουρα μονόδρομος ως προς το προφίλ που πρέπει να έχει ο υποψήφιος πρώτος πολίτης της χώρας. Το
καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής ότι οι καιροί απαιτούν ο επόμενος ΠτΔ να είναι ένα απόλυτα πολιτικό πρόσωπο. Ένας πραγματικά ανώτατος άρχων με βαθιά γνώση της διεθνούς πολιτικής σκηνής, εμπειρία χειρισμών σε επίπεδο κορυφής, ερείσματα και
«ατζέντα» με συμμάχους συνομιλητές, αλλά και εκτόπισμα σε όσους επιβουλεύονται τα εθνικά δίκαια με όρους καουμπόικης…
χρησικτησίας. Δεν πρόκειται για δυσεύρετα προσόντα. Απλώς δεν θα τα βρει ο πρωθυπουργός στην πασαρέλα των μνηστήρων
που πλασάρονται για ένοικοι του Προεδρικού Μεγάρου της Ηρώδου Αττικού, έχοντας ως μοναδικά «υποστυλώματα» μια ψευδεπίγραφη ανάγκη (πρόσκαιρης) συναίνεσης και την politicaly correct κοινωνική απήχηση.

«Ο

Ο Ερντογάν
«έκαψε»
την προεδρική
πασαρέλα
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• Μεγαλύτερη από πέρσι και πιο στοχευμένη η κατά κεφαλήν
έκτακτη ενίσχυση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
• Οι κατηγορίες των δικαιούχων και οι προϋποθέσεις
Η… αγωνία για το τι θα πράξει η Νέα
Δημοκρατία, ως κυβέρνηση πλέον, αναφορικά με το κοινωνικό μέρισμα έλαβε τέλος την Πέμπτη, όταν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας οριστικοποίησε το ύψος του ποσού και γνωστοποίησε με ποια κριτήρια θα το εισπράξουν οι δικαιούχοι.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Σ

το διά ταύτα, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 700 ευρώ που ανακοίνωσε ο «γαλάζιος τσάρος» της Οικονομίας αφορά 250.000 νοικοκυριά
(σ.σ. αντί για 200.000 που προέβλεπαν οι αρχικοί υπολογισμοί) με 953.000 δικαιούχους, «μπάτζετ» που αθροιστικά ανέρχεται σε
€175.000.000. Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών συμπλήρωσε ότι «τις τελευταίες μέρες βρέθηκε το ποσό για να ωφεληθούν ακόμη 50.000
οικογένειες». Πρόκειται για το κοινωνικό μέρισμα που θα καταβληθεί τις επόμενες ημέρες
στους δικαιούχους και το οποίο προέκυψε από
τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε πραγματικά
μη έχοντες το
κοινωνικό μέρισμα
χώρας και στο εξωτερικό να μην υπερβαίνει τις
20.000 ευρώ.

αντιδράσεις
από την Κουμουνδούρου

Οι κατηγορίες
των δικαιούχων
Όπως είχε προϊδεάσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 13ου Συνεδρίου της Ν.Δ., οι τέσσερεις κατηγορίες νοικοκυριών που θα λάβουν τα Χριστούγεννα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των €700 ευρώ είναι οι εξής:
1] Οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
19.140 νοικοκυριά.
2] Οικογένειες με τουλάχιστον τον έναν γονέα
μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών) και
τουλάχιστον ένα προστατευόμενο παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αφορά και μονογονεϊκές οικογένειες. Πρόκειται για 163.778 νοικοκυριά.
3] Οικογένειες με τους δύο γονείς μακροχρόνια άνεργους, τουλάχιστον ένα παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Περιλαμβάνονται και μονογονοεϊκές οικογένειες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 40.927 νοικοκυριά
4] Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ έως 24 ετών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
25.632 νοικοκυριά.

Οι προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις για την καταβολή της έκτακτης
ενίσχυσης των 700 ευρώ είναι οι εξής:
• Τουλάχιστον ο ένας από του δύο γονείς να
διαμένει μόνιμα την τελευταία 10ετία στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτό θα προκύπτει από τις
φορολογικές δηλώσεις.
• Και οι δύο γονείς να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και το άθροισμα των καταθέσεων και των μετοχών, ομολόγων κτλ εντός της

ΔιπλΟς
μπ Ο ν αμ ας
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Οι ανακοινώσεις Σταϊκούρα δεν έμειναν ασχολίαστες από τον ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εστιάζει την κριτική του
στο ότι τα αντίστοιχα ποσά που δόθηκαν επί κυβέρνησης Τσίπρα τα προηγούμενα χρόνια ήταν
αισθητά πολλαπλάσια όχι σε απόλυτους αριθμούς
και κατ’ κεφαλήν, αλλά σε επίπεδο δικαιούχων.
Στην Κουμουνδούρου κατηγορούν το Μέγαρο Μαξίμου ότι «πανηγυρίζει γιατί διανέμει κοινωνικό μέρισμα σε 250.000 νοικοκυριά, με πολύ αυστηρά κριτήρια τα οποία αφήνουν προφανώς εκτός όχι μόνο τους
συνταξιούχους αλλά και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες». Συμπληρώνουν δε ότι η κυβέρνηση μείωσε
τον δημοσιονομικό χώρο κατευθύνοντας το μεγαλύτερο μέρος της ελάφρυνσης του ΕΝΦΙΑ σε κατόχους πολύ μεγάλων περιουσιών, χρησιμοποιώντας παράλληλα «όλον τον υπόλοιπο χώρο του 2019
για να κλείσει τρύπες του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, κάνοντας λογιστικά τρικ».

ετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας, όλα δείχνουν ότι εξελίσσονται ομαλά για την ελληνική οικονομία σύμφωνα με εκτιμήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την οικονομία, χαρακτήριζαν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τις αποφάσεις
του Εurogroup και την επιστροφή στην Ελλάδα κερδών ύψους 767 εκατ. ευρώ από την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες
της ευρωζώνης που έχουν ελληνικά ομόλογα. Την Πέμπτη ο πρόεδρος του Εurogroup, Μάριο Σεντένο, διευκρίνισε ότι
οι αποφάσεις για την Ελλάδα βασίζονται στην έκθεση των θεσμών που διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση τήρησε όλες τις δεσμεύσεις σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τους δημοσιονομικούς στόχους, ενώ στέλνουν ένα πολύ θετικό μήνυμα
στις αγορές και τους επενδυτές για την οικονομία. Επιπλέον, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα. Από την άλλη, ο νέος επίτροπος για τις οικονομικές υποθέσεις, Πάολο Τζεντιλόνι, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση
θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις που έχει μπροστά της. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον ΥΠ.ΟΙΚ., Χρήστο Σταϊκούρα, την οποία χαρακτήρισε πολύ καλή, ενώ διαπίστωσε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις.
Τέλος, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, διευκρίνισε ότι τα
€767.000.000 προς την Ελλάδα που δεν είναι δάνεια αλλά δωρεάν χρηματοδότηση της χώρας, θα δοθούν μόλις ολοκληρωθούν οι επικυρώσεις από εθνικά Κοινοβούλια, κάτι που εκτιμά ότι θα γίνει στις αρχές του επόμενους έτους. Εκτός
από την αξιολόγηση και τη χορήγηση των χρημάτων στην Ελλάδα, το Εurogroup, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα
της κυβέρνησης, κάλεσε τους θεσμούς και τους τεχνοκράτες της ευρωζώνης να εξετάσουν το ενδεχόμενο τα χρήματα από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων των κεντρικών τραπεζών να διατίθενται και για αναπτυξιακές επενδύσεις.

Μ
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Ακόμη και την στερεοτυπική προκλητικότητά της ξεπέρασε η Άγκυρα αφού η
συμφωνία της με τη Λιβύη
«εξαφανίζει» την ΑΟΖ της
Κρήτης! Το πρόβλημα είναι
ότι το επίσης στερεοτυπικό
και κοινότυπο «συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε» που
εκστόμισαν οι δύο αντιπροσωπίες που συναντήθηκαν την Τετάρτη στο
Λονδίνο δεν δίνει, όπως
πιστεύουν κάποιοι ανάσα
στην Αθήνα που είναι αναγκασμένη να «χορέψει» με
τις ασκήσεις πανικού και
πυκνής ομίχλης που επιδιώκουν οι γείτονες
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Οι… δυόμιση
λύσεις της Αθήνας

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας του
Κώστα Γαβρά «Αμήν»
υπάρχει μία ατάκα που
περιγράφει την πραγματικότητα της ζωής, διαχωρίζοντάς την σε δύο κατηγορίες: σε αυτήν που θα θέλαμε να ζούμε και σε
αυτήν που όντως υφίσταται. Το ηθικοπλαστικό αλλά απολύτως ρεαλιστικό δίδαγμα είναι ότι πάντοτε
καλούμαστε να διαχειριστούμε την
δεύτερη εκδοχή κι αυτό είναι που
στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει φέρει στο… αμήν την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Στα πρόσωπα και τον δημόσιο
λόγο σχεδόν της πλειονότητας των
διπλωματικών αναλυτών και διεθνολόγων που ασχολούνται με το
ζήτημα της τελευταίας κρίσης στα
ελληνοτουρκικά, αποτυπώνεται το
μέγεθος της ανησυχίας για την αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας που έχει μπει στην ατραπό της ευθείας αμφισβήτησης των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Και η ανησυχία δεν έχει να
κάνει με αυτή καθ’ αυτή τη συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης, αλλά με το
πώς αυτό το διακρατικό deal μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα ακόμη μίας γκριζοποίησης –μετά τα Ίμια– εθνικού ελληνικού χώρου.

Κάτι περισσότερο
από μνημόνιο
Στα τυπικό κομμάτι της συμφωνίας
ακόμη και οι ίδιοι οι Τούρκοι ξέρουν ότι το μνημόνιο που υπέγραψαν με τον πολιτικά αδύναμο φύλαρχο της Λιβυής, Σεζερ, για οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών στην Ανατολική Μεσόγειο,
δηλαδή για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα ούτε έχει βάσιμα ερείσματα στους κανόνες του
Διεθνούς Δικαίου. Το απέδειξε εξάλλου το γεγονός ότι ενώ το επί-

• Διατήρηση του διαλόγου με τους γείτονες, ενίσχυσης αποτρεπτικής
ισχύος σε όλα τα επίπεδα και «προσευχή» για συμπαράσταση από τον
διεθνή παράγοντα θα προστατεύσουν την Ελλάδα από το ενδεχόμενο
να καθίσει σε επώδυνο τραπέζι διαπραγματεύσεων με την Τουρκία που
στην… ούγια θα γράφει «συνεκμετάλλευση»
δικο μνημόνιο κατανόησης Λιβύης-Τουρκίας υπερψηφίστηκε από την τουρκική Εθνοσυνέλευση,
η Βουλή των Αντιπροσώπων της
Λιβύης (σ.σ. ο πρόεδρός της Αγκίλα Σάλεχ Ίσα Γκουαϊντέρ έρχεται για επίσημη επίσκεψη στην
Ελλάδα την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου) έπραξε ακριβώς το αντίθετο: το
καταψήφισε ως επικίνδυνο για τα
συμφέροντα της χώρας.
Ωστόσο στην περίπτωσή μας, οι
(παρ)άτυποι παρασκηνιακοί σχεδιασμοί είναι αυτοί που μπορούν
να προκαλέσουν στην Ελλάδα τα
περισσότερα προβλήματα. Καταρχάς θα πρέπει να σημειωθεί το επίδικο μνημόνιο κατανόησης που
υπερψηφίστηκε στην Άγκυρα και
με βάση τα όσα έχουν δει το φως
της δημοσιότητας από διαρροές
τουρκικών ΜΜΕ (σ.σ. με ό,τι αυτό
μπορεί να σημαίνει σε επίπεδο εγκυρότητας) δεν μοιάζει να είναι
και τόσο αθώο κείμενο. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση Ερντογάν και η
κυβέρνηση Σαράτζ δεσμεύονται
μέσω της συμφωνίας σε συνεκμετάλλευση τυχόν υποθαλάσσιων
κοιτασμάτων εντοπισθούν να εκτείνονται στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες τους, όπως αυτές τις οριοθετούν, ενώ καθείς από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την ευθύνη να διαβουλευθεί με το άλλο

σε περίπτωση οριοθέτησης των
θαλασσίων δικαιοδοσιών του με
τρίτους (λ.χ. η Λιβύη με την Αίγυπτο ή την Ελλάδα). Από τη στιγμή
που θα τεθούν σε ισχύ, τα συμφωνηθέντα θα κατατεθούν στη Γραμματεία του ΟΗΕ.
Η αλήθεια είναι ότι το όριο των
δύο φερόμενων δικαιοδοσιών έχει μικρή έκταση, η οποία όμως θα
μπορούσε να χαρτογραφηθεί μόνο
με μία «επικίνδυνη» προϋπόθεση:
να υιοθετηθεί η θέση της Τουρκίας
ότι τα νησιά, συμπεριλαμβανομένης εν προκειμένω και της Κρήτης,
έχουν δικαίωμα μόνο σε χωρικά
ύδατα και όχι στην υφαλοκρηπίδα
ή την ΑΟΖ. Όταν λοιπόν η Άγκυρα επικαλείται την καθιερωμένη
αρχή της «μέσης γραμμής» την ερμηνεύει με αναφορά στα ηπειρωτικά εδάφη.

Οι ελληνικές επιλογές
Έστω κι έτσι η επικινδυνότητα για
τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν εντοπίζεται στο τι γράφει ένα
διακρατικό κείμενο αποτυπωμένο
σε ένα χαρτί που εν τέλει μπορεί να
συναγωνίζεται σε εγκυρότητα τα ομόλογα του Αρτέμη Σώρρα και τη
επιταγή από την Τράπεζα της Ανατολής με το οποίο θα ξεπληρώναμε
το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και
θα μας έμεναν και… ρέστα.

Το διόλου ανεκδοτολογικό ζήτημα είναι το πώς θα αντιδράσει η
Ελλάδα αν για παράδειγμα μία ωραία πρωία οι Λίβυοι καλέσουν
στο πλαίσιο της συμφωνίας τους
με την Άγκυρα το «Μπαρμπαρός»
για έρευνα στην θαλάσσια περιοχή που έχει σβήσει από τον χάρτη
την Κρήτη. Το ρητορικό ερώτημα
είναι προφανές ότι στριφογυρνάει επίμονα στο μυαλό της ελληνικής κυβέρνησης που νιώθει τη μοναξιά και το ρίσκο του σχοινοβάτη: Τι θα πράξει η Αθήνα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Αν στο Μέγαρο
Μαξίμου καταφύγουν στις διδαχές
του ιδρυτή της παράταξής τους
Κωνσταντίνου Καραμανλή, θα θυμηθούν ότι ο Εθνάρχης συνήθιζε
να λέει ότι τέτοιου είδους διαφορές επιλύονται είτε με διάλογο είτε
με διαιτησία είτε με πόλεμο!
Αν θεωρήσουμε ότι το χαρτί του
πολέμου δεν είναι διατεθειμένη να
το παίξει καμιά πλευρά, στη κυβέρνηση Μητσοτάκη μένουν…
δυόμιση επιλογές. Εν προκειμένω
ο διάλογος, η διαιτησία και ολίγη
από διπλωματικές πιέσεις που
μπορεί να ασκηθούν στον αδύναμο κρίκο του νεότευκτου τριγώνου
που είναι η Λιβύη.
Ο διάλογος είναι απολύτως
προφανές γιατί πρέπει να διατηρηθεί ζωντανός, έστω κι αν πρό-

κειται για παράλληλους μονολόγους ή για στιχομυθίες κωφών.
Διότι ανεξαρτήτως συνθηκών είναι ο τρόπος να ανοίγει το καπάκι
της χύτρας και να δραπετεύει ο ατμός που εγκλωβισμένος θα προκαλούσε την έκρηξη με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτός είναι και ο
λόγος που όλες οι πολιτικές δυνάμεις επιδοκίμασαν την απόφαση
Μητσοτάκη να συναντηθεί με το
Ερντογάν στο Λονδίνο και να βάλει τα ζητήματα στο τραπέζι, έστω
κι αν όλοι ήξεραν ότι δεν επρόκειτο να προκύψει κάποιο θεαματικά
θετικό αποτέλεσμα.
Η ημίσεια επιλογή αφορά την
κινητοποίηση των συμμάχων που
θα μπορούσαν να ασκήσουν πιέσεις στους άτακτους γείτονες. Όσο
κι αν βρυχάται ο Ταγίπ Ερντογάν
ότι η συμφωνία με τη Λιβύη είναι
νόμιμη και «εκτοξεύουν ηλιθιότητες» όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο,
οι διπλωματικές πιέσεις είτε του
Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι η Τουρκία οφείλει να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα
των μελών του ΝΑΤΟ, είτε του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ ο
οποίος χαρακτήρισε «προκλητικό»
και πηγή έντασης, δεν είναι άνευ αποτελέσματος έστω και έμμεσου.
Αφήσαμε τελευταία την επιλογή
της διαιτησίας διότι είναι αυτή που
επιδιώκει διακαώς η Άγκυρα και
πρέπει πάσει θυσία να αποφύγει η
Αθήνα. Μία ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, σε συνδυασμό με την πολυεπίπεδη πίεση που ασκεί η Τουρκία
στην Ελλάδα μέσω των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών, θα
προκαλέσει μοιραία μίας στρατιωτική αντιπαράθεση τύπου Ιμίων. Η
αποτροπή αυτού του ενδεχόμενου
απαιτεί όπως λένε οι γνώστες της
διεθνούς διπλωματίας με ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της
χώρας, με αναβάθμιση των οικονομικών συμμαχιών που έχει συνάψει η Ελλάδα στην περιοχή και
σε συνεργασίες στρατιωτικού επιπέδου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα είμαστε μόνοι μας εκεί έξω , όπως επιμένει όχι άδικα να προειδοποιεί ο πρώην υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι θα είμαστε από την
πλευρά εμείς, από την άλλη οι
Τούρκοι και στη μέση ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων στο οποίο θα τεθούν δίχως όρους όλα τα ζητήματα. Πιθανόν ακόμη
και αυτά που σήμερα θεωρούμε αδιαπραγμάτευτα όπως η
συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.
Οι αισιόδοξοι λένε ότι αυτό
δεν πρόκειται να συμβεί. Οι απαισιόδοξοι, πάλι, θυμίσουν τη
νύχτα των Ιμίων, το σφύριγμα
του επιδιαιτητή «No ships, no
troops, no flags» και την ελληνική
σημαία που την πήρε ο αέρας…
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Κάθε μέρα και μια νέα παρατυπία, παρανομία και
βεβαίως αντιδικονομική ενέργεια, κατά την έρευνα
για την υπόθεση Novartis,
έρχεται στην επιφάνεια και
κυριολεκτικά εκθέτει διαρκώς την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη στα μάτια των συναδέλφων της, αλλά την εκθέτει και σε ποινικούς πλέον κινδύνους, από τους θιγέντες πολιτικούς, τους οποίους «κρέμασε στα μανταλάκια» με πρακτικές
της 7ετίας των Συνταγματαρχών.

Σ

ύμφωνα με όσα κατέθεσε στην Προανακριτική
Επιτροπή της Βουλής ο
Νίκος Μανιαδάκης,
κατά την εξέτασή του ως
μάρτυρας, είπε ότι παρέδωσε
στους τρεις εισαγγελείς (Τουλουπάκη, Ντζούρα και Μανώλη)
στικάκι(!!!) με τις απόψεις του, το
περιεχόμενο του οποίου ενσωματώθηκε στην κατάθεσή του(!!!).
Ενέργεια αυτής της μορφής είναι δικονομικά απαράδεκτη, αφού
ενδέχεται προηγουμένως να έχουν
οι ίδιοι οι εισαγγελείς –ή οποιοσδήποτε τρίτος που θέλει να «περάσει» μέσω του μάρτυρα την άποψή
του– καταγράψει σε στικάκι τις «επιθυμίες» τους, οι οποίες με την
ενσωμάτωσή τους και την υπογραφή του μάρτυρα, εμφανίζονται σαν
δική του τοποθέτηση και όχι κάποιων άλλων.
Σύμφωνα με κύκλους του Αρείου Πάγου, η κα Τουλουπάκη έχει
διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς
βεβαίωσης, αφού δέχθηκε την άποψη του μάρτυρα που προήλθε από μαγνητοσκόπηση (στικάκι) και
όχι ενώπιόν της (live), όπως επιβάλλεται δικονομικά.

Η «Α» τα είχε πει
(και τα είχε γράψει)
Τη διαφορά της γραμματοσειράς
είχε επισημάνει η «Α» σε αναλυτικό ρεπορτάζ στις 8/2/2018, δηλαδή τρεις (3) ημέρες μετά την αποστολή στη Βουλή του φακέλου
Novartis, από την κα Τουλουπάκη, στις 5/2/2018. Σήμερα,
7/12/2019, δηλαδή μετά από 20
μήνες, το περιεχόμενο του ρεπορτάζ επαληθεύεται καθ’ ολοκληρίαν.
Τον λόγο πλέον έχουν τα πειθαρχικά και ποινικά όργανα της Δικαιοσύνης, τα οποία οφείλουν να
παρέμβουν άμεσα, ώστε να σταματήσει πλέον ο σημαντικότερος
πυλώνας της Δημοκρατίας, που είναι η Δικαιοσύνη, να δέχεται χτυπήματα από τα δικά της όργανα
που αμαυρώνουν έτσι το κύρος
της.
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Υπόθεση Novartis

Και έτοιμα(!!!)
στικάκια δεχόταν
η κα Τουλουπάκη…
• Η διαφορετική γραμματοσειρά στις καταθέσεις των «κουκουλοφόρων»
για τους 10 πολιτικούς αποδεικνύει ότι η εισαγγελέας Διαφθοράς
ενσωμάτωνε έτοιμες καταθέσεις σε στικάκι άγνωστης προέλευσης…

Τι είχε γράψει η «Α»
ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ Η «Α» ΣΤΙΣ 8/2/2018
Η γραφολογική ανακολουθία
«μαρτυράει» στικάκι;
Η σκανδαλώδης –από πολλές
απόψεις– υπόθεση της Novartis
μονοπωλεί την εγχώρια πολιτική
επικαιρότητα και κάθε ημέρα που
περνάει, καινούργια «μαργαριτάρια» ανακαλύπτονται στον βυθό
(σ.σ. στον βούρκο λέει η αντιπολίτευση) των καταθέσεων που έχουν δώσει οι προστατευόμενοι
μάρτυρες, με ό,τι αυτό μπορεί να
σημαίνει για την αξιοπιστία τους.
Αλλά αυτό που βρήκε και έφερε
στο φως το βράδυ της Πέμπτης
(8/2) το iapopsi.gr είναι ομολογουμένως… πρωτάκουστο και αφορά τον μάρτυρα με την κωδική ονομασία «ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ».
Ο εν λόγω προστατευόμενος
μάρτυρας έχει δώσει συνολικά 7
καταθέσεις, αλλά οι δύο από αυτές
που δόθηκαν εκ νέου στις 12 και
15 Ιανουαρίου παρουσία της εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης
Τουλουπάκη, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ενδιαφέρον.
Συγκεκριμένα, ο Μάξιμος Σαράφης στις 12/1 κλήθηκε να απαντήσει σε μία και μόνη ερώτηση (σ.σ.
Αν γνωρίζει για παράνομες πρακτικές της Novartis Ελλάς και λοιπών φαρμακευτικών εταιρειών
στην Ελλάδα) αλλά η ως διά μαγείας μακροσκελέστατη απάντησή
του, εκτός του ότι είναι σχεδόν αποκλειστικά στοχοποιημένη στον

Ευρωπαίο επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, είναι καταγεγραμμένη με άλλη γραμματοσειρά

(!!!) σε σχέση με το σώμα
του υπόλοιπου εγγράφου.
Η ίδια γραφολογική ασυμβατότητα εντοπίζεται και στην κατάθεση

του ίδιου μάρτυρα στις 15/1, όπου
πάλι τα λεγόμενά του έχουν καταγραφεί από τη γραμματέα της ανάκρισης με διαφορετική γραμματοσειρά από το υπόλοιπο κείμενο. Ιδωμένο καλοπροαίρετα, το περιστατικό θα μπορούσε να θεωρηθεί
ένα τυχαίο τεχνικού τύπου λάθος,
αλλά η καλή προαίρεση σταματά
στο γεγονός ότι η κατάθεση του
μάρτυρα έχει μπει
εμβόλιμα και στα
δύο έγγραφα, όπου
η εισαγωγή και ο επίλογος των κειμένων έχουν έναν τύπο γραφής και τα λόγια του μάρτυρα εντελώς διαφορετικό. Σημειωτέον ότι το λάθος
δεν εντοπίζεται στις
προηγούμενες 5 καταθέσεις του Μαξίμου
Σαράφη και το λάθος
είναι σε τέτοιο βαθμό
εμφανές που κάλλιστα
κάποιος από τους θιγόμενους θα μπορούσε να
ισχυριστεί –όχι άδικα–
ότι υπάρχει καραμπινάτη περίπτωση copy paste
έτοιμης απάντησης. Και
τότε οι αρμόδιοι δεν θα
πρέπει να εξηγήσουν μόνο το πώς έγινε το λάθος,
αλλά και το πώς ήταν δυνατόν ο μάρτυρας να γνωρίζει εκ
των προτέρων την ερώτηση που θα
ετίθετο από τους εισαγγελείς.
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Με δύο έγγραφα-«φωτιά»
που αποκαλύπτει σήμερα η
«Α» η πρώην γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου,
«καίει» την εισαγγελέα
Διαφθοράς και επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γιάννη
Αγγελή, ότι «η Τουλουπάκη ήθελε πάση θυσία να ασκήσει ποινικές διώξεις»,
κατά του σημερινού αντιπροέδρου της κυβέρνησης
και πρώην πρωθυπουργού
Παναγιώτη Πικραμμένου,
κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά,
καθώς και ακόμη 8 πολιτικών προσώπων.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Ο

ι ασφυκτικές πιέσεις, που ασκούσε η
κα Τουλουπάκη
προς την πρώην γενική επιθεωρήτρια
Μαρία Παπασπύρου αποτυπώνονται στα έγγραφά της με ημερομηνία 12 και 13 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα, στα οποία η τότε επικεφαλής του ελεγκτικού μηχανισμού
κάνει λόγο για «εκτόξευση συγκαλυμμένων ή ευθέως εκπεφρασμένων
απειλών στο πρόσωπο της Συντονίστριας του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.), της Ειδικής Επιθεωρήτριας του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης», καθώς
και εναντίον των Επιθεωρητών Μελών του ΜΚΕ.
Στα έγγραφα, που, όπως φαίνεται, προσπάθησε να θάψει και η
πρώην εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου, καθώς ήταν γνώστης των
όσων διελάμβαναν χώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες των εισαγγελικών γραφείων της Διαφθοράς τον
Δεκέμβριο του 2018, προκύπτει ότι η κα Τουλουπάκη πίεζε σε τέτοιο
βαθμό την επιθεωρήτρια Παπασπύρου, που την έφερε στο σημείο
να αναφέρει ότι η πίεση και οι απειλές που δεχόταν «για την άμεση υποβολή πορίσματος, εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους λάθους, το οποίο θα θέσει
σε διακινδύνευση, όχι μόνον τους υπογράφοντες Επιθεωρητές, αλλά ιδίως
την αξιοπιστία του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου, του
Θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και περαιτέρω, για
την ερευνώμενη υπόθεση».
Σύμφωνα με πληροφορίες, καθ’
υπόδειξη της κας Ξένης Δημητρίου, ο τότε επόπτης της Εισαγγελίας
Διαφθοράς αντιεισαγγελέας ΑΠ,
Γιάννης Αγγελής, ανέλαβε πρωτοβουλία για να επιλύσει τη διένεξη
Παπασπύρου - Τουλουπάκη, ωστόσο η προσπάθεια έμεινε άκαρπη.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 7/8 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Με δύο έγγραφα-«φωτιά», που αποκαλύπτει σήμερα η «Α», επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες
του αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γιάννη Αγγελή, ότι η εισαγγελέας Διαφθοράς ήθελε πάση θυσία να
ασκήσει ποινικές διώξεις κατά των 10 πολιτικών προσώπων, με τη Μαρία Παπασπύρου να κάνει
λόγο για απειλές της Ελ. Τουλουπάκη στο πρόσωπό της

Η Παπασπύρου
«καίει» την
Τουλουπάκη
Απαντούσε με…
χρονοκαθυστέρηση
Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι η
εισαγγελέας Διαφθοράς «με έγγραφό της στις 29.11.2018 προς την
πρόεδρο του Συντονιστικού Οργάνου
Επιθεώρησης και Ελέγχου έθεσε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών,
για την υποβολή πορίσματος, χωρίς
να λαμβάνει υπόψη ότι, για την περιήγηση του Μ.Κ.Ε. του ψηφιακού υλικού δύο Terabyte, ο τιθέμενος χρό-

νος των 15 ημερών, είναι εκτός πραγματικότητας».
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου ζητούσε πρόσβαση στη δικογραφία
της Νοvartis από τον Απρίλιο του
2017 και του επετράπη η πρόσβαση στις καταθέσεις μόλις τον Ιούλιο του 2018!
Στο έγγραφό της η κα Παπασπύρου καταλήγει: «Επί του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έ-

νορκες μαρτυρικές καταθέσεις, ο δε
όγκος του ψηφιακού υλικού δύο
Terabyte από τις πραγματοποιηθείσες εκ της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς κατασχέσεις είναι
τεράστιος και απαιτείται χρόνος,
για την εξέταση του συνόλου και
την αξιοποίησή του και επιπρόσθετα, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η
προσπέλαση και εξέταση του προσκομισθέντος ψηφιακού υλικού
(27.000 αρχεία), στο πλαίσιο της

λήψης μαρτυρικών καταθέσεων
φρονούμε ότι εκτόξευση συγκαλυμμένων ή ευθέως εκπεφρασμένων
απειλών στο πρόσωπο της Συντονίστριας του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.), της Ειδικής Επιθεωρήτριας του Γραφείου Γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
καθώς και εναντίον των Επιθεωρητών - Μελών του Μ.Κ.Ε. για την άμεση υποβολή πορίσματος, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους λάθους,
το οποίο θα θέσει σε διακινδύνευση, όχι μόνον τους υπογράφοντες
Επιθεωρητές, αλλά ιδίως την αξιοπιστία του Συντονιστικού Οργάνου
Επιθεώρησης και Ελέγχου, του Θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και περαιτέρω,
για την ερευνώμενη υπόθεση».

Το δεύτερο έγγραφο
Με δεύτερο έγγραφό της, στις
13/12/2018 η Μαρία Παπασπύρου κατακεραυνώνει την κα Τουλουπάκη, αναφέροντας τα εξής:
«Με έγγραφό σας 21.5.2018, το
οποίο δεν περιβάλλατε με τύπου
εισαγγελικής παραγγελίας, διαβιβάσατε
λίστα
εμβασμάτων
Νovartis, από τραπεζικό ίδρυμα
της Ελβετίας προς τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών και νομικών
προσώπων στην Ελλάδα (14.000
εγγραφές για άνω των 4.000 φυσικών προσώπων), στο οποίο περιέχονται συγκεντρωτικοί πίνακες με
εμβάσματα, που αφορούν σε 24
φυσικά πρόσωπα...».

Και καταλήγει:
«Σημειώνεται
ότι,
την
29.11.2018, κατά την οποία η Εισαγγελία Διαφθοράς δεν έκανε δεκτό
το
έγγραφο
αίτημα
(29.11.2018) του Μ.Κ.Ε. για τη
χορήγηση παράτασης προθεσμίας
αιτηθήκατε (30.11.2018) από την
πρόεδρο την ταχύτερη αποστολή
σκληρού δίσκου ενός Terabyte,
προκειμένου να συνταχθεί σχετική έκθεση εργαστηριακής εξέτασης κατασχεμένων της Νovartis,
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της έρευνας. Εν τοις πράγμασι
δηλαδή με το 29.11.2018 έγγραφό σας θέτοντας αποκλειστική
προθεσμία 15 ημερών, για την υποβολή πορίσματος δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι, και μόνο για την περιήγηση από το
Μ.Κ.Ε του ψηφιακού υλικού δύο
Terabyte, ο τεθείς αποκλειστικός
χρόνος των 15 ημερών είναι εκτός πραγματικότητας».
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• Μόνο τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν
επικρότησαν στην Κουμουνδούρου – Κάνουν λόγο για λανθασμένη στρατηγική
κατευνασμού της προκλητικότητας που επιδεικνύει η Άγκυρα

Θέλοντας και μη η συνάντηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη με
τον Ταγίπ Ερντογάν στο Λονδίνο ανάγκασε την Κουμουνδούρου να πάρει αναγκαστικό time out από τις εσωκομματικές διεργασίες της (μετά
μερικής γκρίνιας) διεύρυνσης.
Και γιατί το θέμα των ελληνοτουρκικών που ξαναμπήκαν
σε περίοδο βρασμού είναι εξόχως σοβαρό, αλλά και γιατί
δίνεται μία ευκαιρία στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ασκήσει θεσμική –
όπως τη χαρακτηρίζουν τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ– αντιπολίτευση στους χειρισμούς της
κυβερνώσας πλέον Νέας Δημοκρατίας.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

ε αναμονή της ενημέρωσης
που θα λάβουν τα μέλη του
ΣΥΡΙΖΑ που θα παραστούν
στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που σύμφωνα με πληροφορίες πιθανόν να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (9/12), βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και οι επιτελείς του, έχοντας έστω κι έμμεσα εκφράσει έναν
πρώτο καλό λόγο για την κυβέρνηση:
ότι κράτησε ανοιχτούς τους διαύλους
επικοινωνίας με τους γείτονες, ειδικά
τώρα που στην άλλη πλευρά του Αιγαίου επιδίδονται σε μπαράζ προκλητικών ενεργειών.
Είναι όμως και το μοναδικό «παράσημο» που αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ στην
κυβέρνηση. Διότι οι υπόλοιποι κυβερνητικοί χειρισμοί χαρακτηρίζονται από την Κουνδούρου ως πρωτοφανώς
ασόβαροι, απόρροια της εκτίμησής
τους ότι το ξεσάλωμα Ερντογάν έπιασε
εξ απίνης την Αθήνα.
Η αλήθεια είναι ότι η αντιπολιτευτική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ «υποστυλώθηκε» από το βέρτιγκο που παρατηρήθηκε στο θέμα με το πάγωμα και το ξεπάγωμα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, την παραμονή μάλιστα της συνάντησης των δύο ηγετών, αλλά δεν μένουν μόνο σε αυτό. Τα βέλη της Κουμουνδούρου στρέφονται και προσωπικά κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Νίκου Παναγιωτόπουλου, κατηγορώντας τον για τη δήλωσή του ότι με
τον Ταγίπ Ερντογάν συμφωνήθηκε ότι το πρόβλημα της δημοσιοποίησης
του παράνομου MoU που συνυπέγρα-

Εννιά-ψαλμος ΣΥΡΙΖΑ
κατά Μαξίμου για
τα ελληνοτουρκικά
ψαν Τουρκία και Λιβύη «δεν είναι φοβερό», καθώς η συμφωνία θα περάσει
άμεσα (σ.σ. ήδη ψηφίστηκε) από το
τουρκικό Κοινοβούλιο.
Στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν να υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη
τηρεί μια λανθασμένη στρατηγική κατευνασμού της τουρκικής προκλητικότητας, ποντάροντας στο επιχείρημα ότι
μία ισορροπημένη ελληνική ρητορική
αφενός στο θέμα του προσφυγικού, αφετέρου στα θέματα των ελληνοτουρκικών διαφορών σε Αιγαίο και Κύπρο,
θα εξευμενίσει τρόπον τινά την Άγκυρα
και συνεκδοχικά θα μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές.

Η οδός «διαφυγής»
Δεδομένου ότι το αισιόδοξο σενάριο
δεν ευοδώθηκε, αντιθέτως η κάνουλα
των προσφύγων άνοιξε υπέρμετρα και
η Τουρκία αποθρασύνθηκε, στην αξιωματική αντιπολίτευση προκρίνουν
ως μόνη οδό διαφυγής ένα σχέδιο 9
σημείων που θα περιλαμβάνει τις εξής
πρωτοβουλίες εκ μέρους της Αθήνας:
1] Επιδίωξη να υπάρξουν ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά προσώπων και εταιρειών που προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ.
2] Κινητοποίηση ώστε με βάση τα
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2018, οι ευ-

ρωπαϊκές κυρώσεις να επεκταθούν και
κατά προσώπων/εταιρειών που εμπλέκονται σε παράνομες ενέργειες
στην περιοχή που καλύπτει η ανυπόστατη και παράνομη συμφωνία της
Τουρκίας με τη Λιβύη.
3] Ελληνικό αίτημα άμεσης σύγκλησης της Συνόδου των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου για τη στήριξη της Ελ-

λάδας και Κύπρου.
4] Εξάντληση των πιέσεων της Αθήνας προς την Ουάσινγκτον για πιο
δυναμική στάση απέναντι στην Τουρκία, ενόψει της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ
Τραμπ τον Ιανουάριο και τις συνομιλίες για περαιτέρω αναβάθμιση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας.
5] Εξάντληση των πιέσεων στην Ιταλία για σαφή στάση απέναντι στις παράνομες ενέργειες της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης,
ενόψει μάλιστα και της ανανέωσης της
ευρωπαϊκής επιχείρησης Sophia τον
Μάρτιο.
6] Ενίσχυση των επαφών με όλες
τις πλευρές στη Λιβύη και ένταση των
συνομιλιών με την Αίγυπτο για οριοθέτηση ΑΟΖ, όπως ανακοίνωσε.
7] Απαίτηση της Ελλάδας να είναι
παρούσα στις διευρυμένες συνομιλίες
για το Λιβυκό σε συνέχεια και της συμμετοχής της Ελλάδας στη Διάσκεψη του
Παλέρμο τον Νοέμβριο του 2018.
8] Συνέχιση του διαλόγου για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
9] Ενεργή στήριξη της διατήρησης
της όποιας δυναμικής δημιουργήθηκε
μετά την πρόσφατη τριμερή στο Βερολίνο για δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων
του ΟΗΕ.

Η ρελάνς Μητσοτάκη στην κριτική Τσίπρα
Η σκληρή ομολογουμένως ρητορική που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στο εσωτερικό ακροατήριο
της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά (σ.σ. μίλησε για «ανευθυνότητα που γεννά ανασφάλεια και εγκυμονεί κινδύνους σοβαρούς εθνικούς κινδύνους»), προκάλεσε
την από του βήματος της Βουλής και εξίσου σκληρή απάντηση του πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε δηκτικά ότι «ο κ. Τσίπρας έβγαλε τον χειρότερο εαυτό του σε μια κρίσιμη
στιγμή, την ώρα που ήμουν απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο. Ελπίζω να μην είναι μόνο αυτός ο εαυτός του»,
είπε και κατέληξε: «Λάθος στιγμή. Λυπάμαι. Όμως εγώ δεν θα κάνω θέμα κομματικού ανταγωνισμού τα εθνικά μας θέματα. Χρειάζεται ενότητα, και σωστές επιλογές συμμάχων».

Χτίζουν
προφίλ οι νεαροί

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Τα έψαλε
Μπορεί να καταγραφεί
και ως το ανέκδοτο της
χρονιάς η είδηση που
διοχετεύθηκε από τα
ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο
Αλέξης Τσίπρας τα έψαλε
στον Ντόναλντ Τραμπ.
Πού τα έψαλε; Κατά την
ομιλία του στην εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου
στην Αθήνα.

Έτοιμους έχει τους
διαδόχους η Γεννηματά

Τώρα θυμήθηκαν
τον Θεοδωράκη
Πολύ έντονα συζητείται τελευταία το όνομα του Σταύρου Θεοδωράκη στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα, και στην Κουμουνδούρου, η
πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τρέφει εκτίμηση για τον
ιδρυτή του Ποταμιού. Αυτή δε η εκτίμηση μεγάλωσε από τη στιγμή που είδαν μέχρι και τον Γκλέτσο να μετέχει στην ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήδη ο Σάκης Παπαδόπουλος (βουλευτής Καρδίτσας και μέλος των
«53») δήλωσε πως η πόρτα είναι ανοιχτή για τον Θεοδωράκη. Ανάλογη
δήλωση έκανε και ο Θεοχαρόπουλος. Έλα όμως που όπως μαθαίνω ο
Σταύρος δεν ξεχνά τα τρολ της Κουμουνδούρου πώς τον έβριζαν στο διαδίκτυο. Οπότε, ακόμη κι εάν τον καλέσει ο ίδιος ο Τσίπρας, μάλλον δεν θα
ανταποκριθεί. Και γι’ αυτό ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κάποια κίνηση.

Τρέλανε τους «καραμανλικούς»
ο Μπάμπης
Κατάφερε για μία ακόμη φορά να προκαλέσει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε μία δήλωση που τρέλανε όλη την «καραμανλική» πτέρυγα, παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε
πως «έδωσα μάχη να βγει ο Καραμανλής, παρ’ ότι είχα συνεργαστεί με τον Κώστα Σημίτη όταν ήταν υπουργός οικονομίας,
αυτό ήταν το ’85». Κι εξήγησε ότι διαφώνησε με τον Σημίτη για τα θέματα διαφθοράς. Μέχρι εδώ όλα καλά. Όμως συνέχισε ο Παπαδημητρίου, λέγοντας πως «ο Κώστας Σημίτης ήταν από τους μεγαλύτερους
πρωθυπουργούς που έχουν περάσει και η ιστορία θα το γράψει». Είναι
γνωστή η αντιπάθεια των «καραμανλικών» στον Σημίτη και μπορεί ο
καθένας να καταλάβει πώς ένιωσε όλη αυτή η ομάδα.

Η ατάκα
Αναμφίβολα η ατάκα
του Παύλου Χρηστίδη
στο συνέδριο της Ν.Δ.,
όπου εκπροσωπούσε το
ΚΙΝΑΛ, το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο
έγραψε. Είπε λοιπόν:
«Ποιος θα μου το έλεγε ότι ανήμερα του Αγίου Ανδρέα θα ήμουν ομιλητής
σε συνέδριο της Ν.Δ.».

Οι φωνές
Έπιασαν τόπο οι φωνές
του Σπύρου Καρανικόλα
στο ΚΙΝΑΛ, όταν η
ηγεσία του κόμματος τον
άφησε εκτός της
επικοινωνιακής ομάδας
του κόμματος. Όπως
φαίνεται, οι φωνές του
πράγματι έπιασαν τόπο
κι έτσι τοποθετήθηκε ως
εκπρόσωπος
Κοινοβουλευτικού
Έργου του Κινήματος
Αλλαγής.

Μπορεί έως τώρα να έχουν κάνει την
εμφάνισή τους ως διεκδικητές της
αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ οι Νίκος Ανδρουλάκης και
Παύλος Γερουλάνος, προβάλλοντας ο καθένας ξεχωριστά τη δική
του ατζέντα, προκειμένου να θέσουν
υπό αμφισβήτηση τη στρατηγική
που ακολουθεί η Φώφη Γεννηματά,
ωστόσο από πίσω έρχονται και άλλα πρόσωπα που μπορεί μέχρι το
2021 να τους ξεπεράσουν στην
κούρσα της διαδοχής. Μέχρι τότε
θα μου πείτε ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Έλα, όμως, που κάποια νεότερα στελέχη ήδη κινούνται έχοντας
ως ορίζοντα το 2021. Έτσι, ήδη οι
δύο νεαροί δίπλα στην κα Γεννηματά,
ο γραμματέας του κόμματος Μανώλης
Χριστοδουλάκης και ο εκπρόσωπος
Τύπου Παύλος Χρηστίδης, χτίζουν το
δικό τους προφίλ. Και οι δύο θα θέσουν
υποψηφιότητα μόνο εάν η κα Γεννηματά σκεφθεί την αποχώρηση. Η τρίτη της
παρέας είναι η Νάντια Γιαννακοπούλου,
η οποία θεωρεί ως τεράστιο εφαλτήριο
τον δυτικό τομέα της Β΄ Αθήνας, όπου εξελέγη.

Πολίτης του κόσμου
η Άννα
Τον Γιώργο Παπανδρέου αποκαλούσαμε
ως πολίτη του κόσμου, όμως η Άννα Διαμαντοπούλου βάλθηκε να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Σε διάστημα έξι εβδομάδων η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και ηγέτης του think tank «Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση για την Ελλάδα και την Ευρώπη»,
ταξίδεψε σε 4 ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αφρική)
εκπροσωπώντας το «Δίκτυο» και υποστηρίζοντας τις νέες δράσεις και τα προγράμματά του. Αυτές τις ημέρες η κα Διαμαντοπούλου βρέθηκε στη Νότια Αφρική, όπου επισκέφθηκε ένα σχολείο που βρίσκεται στην πόλη Σαχέτη, όπου φοιτούν
και μαθητές ελληνικής καταγωγής (περίπου 60%), αλλά και από χώρες της Αφρικής (40%). Εκεί είδε τους μαθητές να χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς κι έσπευσε να βιντεοσκοπήσει την εκδήλωση.

Δεν πήγαν στο πάρτι
της Νοτοπούλου
Έχω ξαναγράψει ότι δεν έχει και πολλούς
φίλους στην κομματική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη η Κατερίνα Νοτοπούλου. Κι αυτό φάνηκε, όταν προ ημερών
η βουλευτής και υποψήφια δήμαρχος διοργάνωσε ένα wine party για τα στελέχη και τα μέλη
της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί», σε κεντρικό καφέ της συμπρωτεύουσας. Όμως στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μόλις δύο από τους επτά εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, η Μαρία Αγαθαγγελίδου και η Μαρία
Αρβανιτίδου, με τις απουσίες των υπολοίπων να μην περνούν απαρατήρητες. Η δικαιολογία ότι βρέθηκαν στην Αθήνα
για την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δεν
στέκει και πολύ, καθώς αυτή έγινε μετά από 24 ώρες.
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Απόδραση από το… Βαρουφακιστάν

Θέλει –λέει– να δει πρωθυπουργό τον σύζυγό της Γιάνη Βαρουφάκη, όπως δήλωσε σε συνέντευξή της στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» της προηγούμενης εβδομάδας η Δανάη Στράτου και πολλοί που τη διάβασαν άρχισαν να σταυροκοπιούνται. Εξήγησε βέβαια το κορίτσι ότι στόχος δεν είναι η θέση, δεν είναι δηλαδή αυτοσκοπός το «οφίτσιο». Αντίθετα, διευκρίνισε ότι αν μέσω της πρωθυπουργοποίησης του Γιάνη επιτευχθούν στόχοι όπως το «να σταματήσουν τα παιδιά μας
να αναγκάζονται να μεταναστεύουν», να αποδράσει η Ελλάδα «από τη φυλακή χρέους» και να πάψουν οι Έλληνες «να ασφυκτιούν σε μια Ευρώπη που αμαυρώνει την ίδια την εικόνα της και αποδομείται», τότε ναι, θα ήθελε να τον δει πρωθυπουργό. Εξαιρώντας ότι αν μας μισήσει ποτέ τόσο πολύ ο Θεός και πρωθυπουργοποιηθεί ο Γιάνης με το ένα «ν», τότε
δεν θα υπάρχει χώρα να υποδεχτεί 11 εκατομμύρια Έλληνες που θα αποδράσουν εν μία νυκτί από το… Βαρουφακιστάν,
δεν είναι κακό να ελπίζει κάποιος. Κι ο Γκιωνάκης αγαπούσε μία 19 χρόνια στα «Κίτρινα γάντια» και συνέχιζε να ελπίζει, η Δανάη κι ο Γιάνης θα επιβάλουν capital control –τι είπα ο παίχτης– στα όνειρά τους;

Από τις κουμπουριές
στις γκλαμουριές
Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λονδίνο δεν είχε μόνο τις διπλωματικές «κουμπουριές»
μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν αλλά και τις… γκλαμουριές των επίσημων εμφανίσεων στα βασιλικά ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αλλά και στην πρωθυπουργική κατοικία
στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.
Η εμφάνιση της συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβας Γκραμπόφσκι, ήταν αυτή
που ομολογουμένως έκλεψε τις εντυπώσεις
με το μακρύ λαδί αμάνικο φόρεμα που επέλεξε για την ξεχωριστή περίσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα κολάζ τεσσάρων
φωτογραφιών που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Τουίτερ, φιγουράρει αυτή της βασίλισσας Ελισάβετ με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, καθώς και αυτή του πρωθυπουργικού ζεύγους της Ελλάδας. Από την πλευρά της η κα
Γκραμπόφσκι απάντησε κι αυτή διαδικτυακά στη βασιλομήτορα της Βρετανίας, ποστάροντας στο
Instagram μία αντίστοιχη ευχαριστήρια φωτογραφία με τη λεζάντα: «Ευχαριστούμε τη Βασίλισσα και
@theroyalfamily για τη φιλοξενία στο παλάτι του Buckingham!»

Πήγε σε μάγισσες,
σε χαρτορίχτρες…
Στις τηλεοπτικές εξομολογήσεις το ’ριξε ο Παύλος Χαϊκάλης
και το βράδυ της Τετάρτης μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε
με την υγεία του, έκανε ερωτική εξομολόγηση στην πρώην σύζυγό του, ενώ αποκάλυψε πως κάποτε έβγαζε τα προς το ζην ως ντέντεκτιβ και πως οσονούπω θα είναι και αστρολόγος με δίπλωμα
αφού φοιτά σε σχετική σχολή. Η στήλη δεν είναι μιντιακή, αλλά
επειδή είναι άτιμο πράγμα η μνήμη, ειδικά αν την έχεις απύθμενη όπως ο Κίτσος, θυμήθηκα ότι ο εν… πτυχίω αστρολόγος
κατοικοέδρευε για τρία γεμάτα χρόνια στον ναό της Δημοκρατίας
έχοντας φοβερές επιτυχίες: κατηγόρησε ιδιώτη χωρίς ποτέ να
μπορέσει να το αποδείξει ότι επιχείρησε να τον εξαγοράσει προκειμένου να ψηφίσει Δήμα στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας το 2014, και το καλοκαίρι του 2015, όντας υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παραδέχθηκε ότι διαθέτει offshore εταιρεία με έδρα στην Κύπρο. Πώς το ’λεγε εκείνο το τραγουδάκι;
Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω πού (και πώς) πολιτεύεσαι όλες τις νύχτες…

Οι τρεις φορές
που «γεννήθηκε»
ο Δημήτρης Στρατούλης
Λίγοι γνωρίζουν το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε δις ο Δημήτρης Στρατούλης. Ο πρώην υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα δύο φορές
υποβλήθηκε σε επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις νεφρών σε
διάστημα 12 ετών.
Έτσι έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Όταν
γεννιέσαι τρεις φορές, δωρεά οργάνων
= δώρο ζωής».
Ο συγγραφέας αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου ότι
το έγραψε με παρότρυνση φίλων, συντρόφων και των
γιατρών του πρώτα
απ’ όλα για να διαδώσει, όσο μπορεί
καλύτερα και πιο
παραστατικά, μέσα
από τη δική του προσωπική εμπειρία, τη χρησιμότητα
της δωρεάς οργάνων ως πολύτιμου δώρου ζωής και
πράξη ύψιστης αλληλεγγύης και ανθρωπισμού σε σοβαρά ασθενείς συνανθρώπους μας. Μάλιστα μέρος
των εσόδων θα διατεθεί στον Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Νεφροπαθών ως συμβολή στη διαρκή καμπάνια τους
για τη δωρεά οργάνων.
Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 18.30 στο κινηματοθέατρο ΤΡΙΑΝΟΝ σε
συντονισμό του συντρόφου του Δημήτρη Στρατούλη,
του Κώστα Ήσυχου. Θα μιλήσουν οι Γιάννης Μπολέτης (Καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών), Ελένη Πριοβόλου (συγγραφέας), Χρήστος Σβάρνας (Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού)
και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών Γρηγόρης Λεοντόπουλος. Αποσπάσματα
του βιβλίου θα διαβάσει η ηθοποιός και σκηνοθέτης
Μάνια Παπαδημητρίου, η οποία είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Το φυσάει
και δεν
κρυώνει

Κίτσος ο κοριός
ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΚΑΦΕ…
Πληρωμένη απάντηση έδωσε ο Στέλιος Πέτσας στον Ευκλείδη Τσακαλώτο αναφορικά με την κριτική του πρώην ΥΠ.ΟΙΚ.
για το ύψος του κοινωνικού μερίσματος που ετοιμάζει να δώσει
η κυβέρνηση τα Χριστούγεννα στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θυμήθηκε τη δήλωση του κ.
Τσακαλώτου στις 14 Μαΐου που είχε πει ότι «δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο ούτε για τα ροφήματα στο υπουργείο».
Μάλιστα, ο κ. Πέτσας απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους
τόνισε πως «ο κ. Τσακαλώτος δεν είχε να σας κεράσει ούτε καφέ
εάν πηγαίνατε τότε στο υπουργείο Οικονομικών».

Το «μπάτσελορ»
του Μαργαρίτη,
η μακιγιέζ και
το πραγματικό
αφεντικό η Ίλβα...
άθε λόγο να χαίρεται –και να το δείχνει– έχει ο Μαργαρίτης Σχοινάς για το χρίσμα και την ανάληψη των καθηκόντων του ως ο πρώτος Έλληνας αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Και οι ύμνοι που εκφώνησε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του συνεδρίου της
Ν.Δ. είναι θεμιτοί, αλλά και οι αβρότητες προς τους προκατόχους του Γ.
Κοντογιώργη, Γ. Παλαιοκρασσά, Στ. Δήμα και Δ. Αβραμόπουλο, ότι
θέλει να βαδίσει στα χνάρια τους είναι δικαιολογημένες. Επειδή, όμως, ο
Μαργαρίτης έχει θητεύσει πολλά χρόνια στην Εσπερία και ξέρει από διπλωματικές φιοριτούρες, θα πρέπει να του πιστωθούν ως πολιτικό στραβοπάτημα οι φωτογραφικές αναφορές του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή η
Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είχε στην εξουσία μαθητευόμενους μάγους και ότι τώρα πλέον η χώρα «ξαναβρίσκει τον δρόμο της σοβαρότητας
και της ευπρέπειας».
Το στραβοπάτημα δεν έγκειται στο ποσοστό αλήθειας που μπορεί να έχουν οι αναφορές του, αλλά στο γεγονός ότι στο «γαλάζιο» συνέδριο βρέθηκε και με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε
θεσμικά θα άρμοζε να έχει έναν περισσότερο συναινετικό λόγο. Εκτός πια αν
επειδή τα μέλη της Επιτροπής αναλάμβαναν επισήμως τα καθήκοντά τους τη
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή μία ημέρα αργότερα από το συνέδριο της
Ν.Δ., ο κ. Σχοινάς θεώρησε ότι η παρουσία του στις κομματικές διεργασίες ήταν κάτι σαν μπάτσελορ πάρτι πριν από τη γαμήλια τελετή.
Αν είναι έτσι, συγχωρεμένος. Απλώς οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Διότι στο ίδιο κομματικό βήμα ανέβηκε και ο απελθών Ευρωπαίος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος και παρά το γεγονός ότι είχε μυριάδες λόγους –και ελέω Novartis– να ξιφουλκίσει κατά των ΣΥΡΙΖΑίων,
εκείνος δεν έβγαλε άχνα και καταχειροκροτήθηκε.
Αυτά όμως είναι όσα ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Γιατί ο Κίτσος σάς έχει
και άλλο juicy κουτσομπολιό για τον Ευρωπαίο αντιπρόεδρο. Όπως για
παράδειγμα ότι στο συνέδριο δεν πήγαινε πουθενά χωρίς τη μακιγιέρ του.
Αυτό μου είπαν αρκετά «γαλάζια» στελέχη που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, αυτό σας λέω. Αλλά δεν τον κακολογώ. Τα οφίτσια θέλουν και το
κατάλληλο αμπαλάζ, οπότε δεν επιτρέπεται να βγει σε τόσα φώτα και κάμερες και να γυαλίζει.
Το αν παίρνει τη μακιγιέζ μαζί του στο εξωτερικό ο κ. Σχοινάς δεν το ξέρω. Όσο κι αν το έψαξα, το μόνο που κατάφερα να αλιεύσω είναι ότι εκεί
στα ξένα που πηγαίνει δεν τη χρειάζεται, γιατί έτσι και αλλιώς δεν του δίνουν και πολλή σημασία. Καμιά χαιρετούρα και αυτή έξω από την πόρτα,
όπως έγινε πρόσφατα σε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, όπου δεν «αναγγέλθηκε» ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν αλλά ως συνοδός της επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον. Άλλωστε η Σουηδέζα το
φωνάζει ότι «το αφεντικό είμαι εγώ». Οπότε ο Μαργαρίτης μάλλον είναι για
να μαδάει τη… μαργαρίτα.

Κ

Τίποτα
δεν έκατσε
στον Σκουρλέτη
Από χαστούκι σε
ράπισμα και τανάπαλιν
για τον Πάνο
Σκουρλέτη. Από τη μία
κατήγγειλε ότι στο
νοσοκομείο Σύρου η
κυβέρνηση έχει
ακυρώσει τις
προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού και πριν ο
αλέκτωρ λαλήσαι ο
Βασίλης Κικίλιας
ανακοίνωσε μέσω
διαδικτύου τον
διορισμό των 175
επιμελητών γιατρών
του ΕΣΥ για τα τμήματα
επειγόντων
περιστατικών (ΤΕΠ)
των νοσοκομείων,
αρμοδιότητας της 1ης
Υγειονομικής
Περιφέρειας (ΥΠΕ)
Αττικής και της 2ης ΥΠΕ
Πειραιώς και Αιγαίου.
Εν συνεχεία, ο
γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ
απέστειλε μαζί με τον
Χαρίτση επιστολές
στους δημάρχους,
καταγγέλλοντας την
κυβέρνηση ότι καταργεί
το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» για
έργα υποδομών στους
ΟΤΑ. Κι εκεί δεν
περίμενε ότι με
επιστολή που απέστειλε
ο Τάκης Θεοδωρικάκος
εξηγούσε πως η
προηγούμενη
κυβέρνηση είχε
δεσμευθεί για έργα 1,5
δισ. ευρώ στους δήμους,
αλλά το πρόγραμμα
είχε εξασφαλισμένα
μόλις 134 εκατ. ευρώ.
Δεν τον πάνε τον
Σκουρλέτη οι επιστολές.

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ο επί επτά τετραετίες δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, απέτυχε να εκλεγεί για πρώτη φορά στο κεντρικό διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι
που προέρχονταν από το Κίνημα Αλλαγής επέλεξαν με δύο ψήφους διαφορά να εκλέξουν τους δημάρχους Γιάννη Λυμπέρη, Λάζαρο Μαλούτα και Μιχάλη Ερωτόκριτο.
Έτσι ο Σ. Δανιηλίδης θα αρκεστεί στα καθήκοντά του εντός του δήμου του, αλλά ο Κίτσος ο κοριός μαθαίνει ότι ο «αιωνόβιος» δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών το φυσάει και δεν
κρυώνει.

Δύο εκρηκτικά δίδυμα
στην κυβέρνηση
Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν την προσοχή τους κυρίως σε δύο
υπουργεία. Αυτό των Εξωτερικών και αυτό στο Εργασίας. Και
ο λόγος είναι ότι οι υπουργοί και υφυπουργοί βρίσκονται σε
μία ιδιότυπη κόντρα και γενικά δεν δείχνουν καμία διάθεση
για συνεργασία.
Στο υπουργείο Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας δεν έχει και
τις καλύτερες σχέσεις με τον αναπληρωτή του, τον Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη και όπως μου ψιθύρισε ένα καλά ενημερωμένο… κοριουδάκι, όταν θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τα
ελληνοτουρκικά θα ασχοληθεί προσωπικά ο πρωθυπουργός,
το πιθανότερο με μία κοινή συνάντηση στο πρωθυπουργικό
μέγαρο.
Από την άλλη, ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στο υπουργείο Εργασίας, ειδικά τώρα που ετοιμάζεται το νέο ασφαλιστικό. Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Νότης Μηταράκης δεν
έχουν βρει χημεία και το πιθανότερο είναι ένας από τους δύο
να αλλάξει πόστο.
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• Στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για ανασύνταξη και
ανασυγκρότηση, μέσω της οποίας ευελπιστούν να αντιμετωπιστεί η διαρροή
στελεχών προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Θέλει
(νέο) αίμα
η Φώφη
Ανασύνταξη και αντεπίθεση. Αυτές οι δύο λέξεις ακούγονται ολοένα και πιο συχνά τις τελευταίες ημέρες στην
Χαριλάου Τρικούπη από τα περισσότερα στελέχη που εκτιμούν πως πρέπει να βάλουν στην άκρη την εσωστρέφεια που κυριάρχησε λόγω τους συνεδρίου-εξπρές του
ΠΑΣΟΚ και για την οποία πρωτίστως ευθύνεται η ηγεσία
του Κινήματος.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

«O

,τι έγινε, έγινε»
λένε οι περισσότεροι
και
προσανατολίζονται στο να βάλουν όλοι πλάτη αφενός μεν να αμυνθούν στην επεκτατική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου δε να αποδείξουν στην κοινωνία πως το
Κίνημα Αλλαγής είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία.
Βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί που
προσπαθούν να εξηγήσουν ορισμένα... ανεξήγητα φαινόμενα όπως τα χαρακτηρίζουν. Και αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι
στις περισσότερες εκλογικές διαδικασίες κοινωνικών ομάδων το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. καταγράφει υπερδιπλάσιες δυνάμεις από τον
ΣΥΡΙΖΑ, όμως στην κάλπη των ευρωεκλογών, αλλά και των εθνικών
εκλογών αυτό δεν φάνηκε. Λες και
αυτοί που ψηφίζουν εκπροσώπους
του ΚΙΝ.ΑΛ. στις φοιτητικές εκλογές και στα συνδικαλιστικά όργανα, στις εθνικές εκλογές προτιμούν
τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που επιβεβαιώνει όλους όσοι υποστηρίζουν πως
οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι εθισμένοι με την εξουσία και αυτή
την εποχή βλέπουν μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή την προοπτική.
Η Φώφη Γεννηματά σύμφωνα

με τα όσα διαμηνύουν οι συνεργάτες της έχει ρίξει όλο το βάρος των
προσπαθειών της σε δύο τομείς.
Πρώτα στην Προγραμματική Συνδιάσκεψη, η οποία θα διεξαχθεί το
διήμερο 7-8 Μαρτίου και κατά
δεύτερο στο συνέδριο της Νεολαίας με στόχο το ΚΙΝ.ΑΛ. να προσελκύσει νέους ψηφοφόρους και
να μην αρκεστεί στους παραδοσιακούς ΠΑΣΟΚους, οι οποίοι ημέρα
με την ημέρα μεγαλώνουν ηλικιακά και σίγουρα δεν έχουν ούτε την
διάθεση, ούτε την ορμή για εξορμήσεις.
Μέχρι τον Μάρτιο το ΚΙΝ.ΑΛ.
θα λαμβάνει πρωτοβουλίες, θα αναδεικνύει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου τα προβλήματα
της κοινωνίας, ενώ όπου χρειαστεί
θα προστρέχει σε αρωγή των διαμαρτυρόμενων συμπολιτών μας,
όπως έγινε προς ημερών, όταν ο
γραμματέας του κόμματος, Μανώλης Χριστοδουλάκης (μαζί με
τους βουλευτές Κατρίνη και
Μουλκιώτη)πήγε στην συγκέντρωση των τραπεζοϋπαλλήλων
που διαμαρτύρονταν για τις απολύσεις στην τράπεζα Πειραιώς και
μίλησε στους συγκεντρωμένους.



Ταυτόχρονα το ΚΙΝ.ΑΛ. για το θέμα των απολύσεων κατέθεσε κι επερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Κι εάν από το ΚΙΝ.ΑΛ. έχει αποφασιστεί
να ασκείται σκληρή κριτική στην
κυβέρνηση για θέματα με οικονομικό και κοινωνικό πρόσημο, έχουν αποφασίσει η αντιπαράθεση
αυτή να μην επεκταθεί και στα λεγόμενα εθνικά θέματα με αφορμή
την τουρκική προκλητικότητα.

Τι γίνεται με τους
διαφωνούντες
Ο βασικότερος, ωστόσο, άξονας
της επιχείρησης «ανασυγκρότησης» αφορά την εσωτερική λειτουργία. Στόχος είναι μέχρι τον
Μάρτιο να έχει προχωρήσει και το
εγχείρημα της Νεολαίας ΚΙΝ.ΑΛ.,
να έχουν γίνει βήματα σε επίπεδο
τοπικών οργανώσεων (επίκεινται
εκλογικές διαδικασίες), αλλά και
να εδραιωθεί η στενή επαφή με
τον αυτοδιοικητικό και συνδικαλιστικό χώρο, που αποτελούν παραδοσιακούς «αιμοδότες» του κόμματος. Άλλωστε, από τη Χαριλάου
Τρικούπη εκφράζεται ικανοποίηση για τις επιδόσεις στις εκλογές
της ΚΕΔΕ, αλλά και σε συνδικαλιστικά όργανα όπως το ΤΕΕ, όπου
άφησε πίσω τις παρατάξεις που
στηρίζονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το ερώτημα στο οποίο όλοι αναζητούν απάντηση είναι τι γίνεται
με τους διαφωνούντες, δηλαδή το
Νίκο Ανδρουλάκη και τον Παύλο Γερουλάνο. Με τον ευρωβουλευτή η ηγετική ομάδα βρίσκεται

σε ένα άτυπο μορατόριουμ. Μάλιστα ως κίνηση καλής θέλησης ο κ.
Ανδρουλάκης μιλώντας στις αρχές της εβδομάδας σε τηλεοπτικό
σταθμό ανέφερε πως “εάν σοβαρευτούμε, τότε δεν θα μας προκαλέσει προβλήματα η ανασυγκρότηση
που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι από το ΠΑΣΟΚ βρήκαν εκεί αποκούμπι”. Μία δήλωση που στέλνει ένα
σαφέστατο μήνυμα προς την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. να μην προχωρήσει σε αποκλεισμούς. Σε ό,τι αφορά τον Παύλο Γερουλάνο, κάποιοι από τους συνεργάτες της κ.
Γεννηματά ισχυρίζονται πως θα
τεθεί υπό παρακολούθηση, ενώ οι
παλιές καραβάνες θεωρούν πως
πρέπει να του δοθεί ρόλος, ώστε
να ηρεμήσει.

Η νεολαία
Αυτό που προβληματίζει όμως περισσότερο την Χαριλάου Τρικούπη είναι το πως θα καταφέρουν να
δημιουργήσουν νεολαία, να διεμβολίσουν τα νεώτερα ηλικιακά
στρώματα και να ρίξουν τον μέσο
όρο της ηλικίας των ψηφοφόρων.
Παράλληλα, θέλουν να αναδείξουν
και την αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δηλώνει ότι εκπροσωπεί
τους νέους, αλλά στην πράξη εξαντλείται σε μεταγραφές στελεχών
του ΠΑΣΟΚ μεγαλύτερης ηλικίας.
Για το λόγο αυτό, στο ΚΙΝ.ΑΛ.
σχεδιάζουν να ανασυγκροτήσουν
τη νεολαία της κεντροαριστεράς,
με βάση όσες δυνάμεις της ΠΑΣΠ
έχουν μείνει στα πανεπιστήμια. Εκτός του συνεδρίου της άνοιξης υ-

ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΧΕΙ ΡΙΞΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Η ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

πάρχουν σκέψεις και για δύο συνδιασκέψεις νεολαίας, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη.
Ως μία προσπάθεια προς αυτή
την κατεύθυνση εκτιμάται πως είναι και η ανακοίνωση της νεολαίας
του ΠΑΣΟΚ, το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά την δημοσιοποίηση εκ
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ 120 προσώπων που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, πολλοί εξ αυτών από τη νεολαία. Μία ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους, η οποία μεταξύ άλλων τονίζει ότι «για να μην παραμυθιάζονται μερικοί η ιστορία δεν γράφεται με πρώην, παρά μόνο με νυν.
Άλλωστε αυτό ήταν και είναι το χαρακτηριστικό της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, η
εξέλιξη και η ενασχόληση με τα πραγματικά προβλήματα του σήμερα και
του αύριο».
«Με τους τίτλους που κατείχαν κάποτε ως στελέχη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ ασχολούνται όσοι δεν έχουν τίποτα άλλο να επιδείξουν στην πορεία
τους μέχρι σήμερα. Μα το κυριότερο,
όσοι δεν έχουν καταλάβει τίποτα για
το τι επιθυμεί η νέα γενιά, τι προκλήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν οι
millennials και η Generation Z και τι
έχουμε μπροστά μας με την 4η βιομηχανική επανάσταση» προσθέτει η
ανακοίνωση.
«Αλήθεια όμως, να αρχίσουμε να
ανησυχούμε για τους ιθύνοντες του
ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη της Νεολαίας
του που πιστεύουν ότι η πορεία ενός
μέλους της ΠΑΣΠ είναι αρκετή για να
αποτελέσει πολιτικό διαβατήριο για
τη μετάβαση του στο ΣΥΡΙΖΑ και αρκετό επιχείρημα για το χαρακτηρισμό
του ως Προσωπικότητα; Αν είναι έτσι,
τότε δεκάδες χιλιάδες προσωπικότητες/μέλη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ σας
εύχονται καλό κατευόδιο και δίνουμε
ραντεβού στις φοιτητικές εκλογές» καταλήγει η ανακοίνωση.
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Αισιοδοξεί μεν,
προειδοποιεί δε…
• Ο κεντρικός τραπεζίτης συμφωνεί με το Σχέδιο «Ηρακλής» για τα κόκκινα δάνεια,
αλλά στην έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα επισημαίνει ότι ο κίνδυνος
για τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν έχει οριστικά απομακρυνθεί
Την αισιοδοξία του για την οικονομική κατάσταση της
χώρας εξέφρασε σε ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, ο Γιάννης Στουρνάρας. Και με βάση τα στοιχεία που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, ακόμη και οι πιο αδαείς περί των οικονομικών αποδέχονται τα όσα τονίζει ο
διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Β

έβαια και στην ομιλία
του στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, αλλά και σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο
κ. Στουρνάρας επισημαίνει ότι
«δεν πρέπει να υποτιμάμε τα προβλήματα που έχει αφήσει η κρίση». Και
φυσικά ο Κεντρικός Τραπεζίτης είναι υπέρμαχος των μεταρρυθμίσεων, υποστηρίζοντας πως «εκείνες
που θα μας οδηγήσουν σε υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία».
Ταυτόχρονα ο κ. Στουρνάρας
έδωσε τις «ευλογίες» του για το
σχέδιο Ηρακλής που διευθετεί μη
εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 30
δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά, όπως είπε, ακόμη το πρόβλημα δεν
λύθηκε οριστικά, καθώς εκκρεμούν «κόκκινα» δάνεια ύψους ακόμη 40 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό
η Τράπεζα της Ελλάδος εργάζεται
και για άλλες συστημικές λύσεις
που θα εξετάζουν και το ζήτημα της
αναβαλλόμενης φορολογίας των
τραπεζών που βοήθησε στην εποχή της κρίσης και σήμερα εμποδίζει την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών, ανέφερε ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος.

Καμπανάκια από την
Έκθεση
Και μπορεί όπως παραδέχθηκε ο
κ. Στουρνάρας στην ομιλία του να

έχει αλλάξει το κλίμα στην οικονομία και όλοι να ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, αλλά η ΤτΕ εξακολουθεί να κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου
για τη λήψη προληπτικών μέτρων
από μέρους
των τραπεζών προκειμένου,
μεταξύ άλλων, να
καλύψουν
τυχόν κεφαλαιακές απαιτήσεις που
θα προκύψουν από τα επερχόμενα
stress tests. Αυτό έγινε μέσω της Έκθεσης Χρηματοπιστωτι-

κής Σταθερότητας
που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Η ΤτΕ επισημαίνει ότι προκειμένου
να ενισχυθεί η
χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, απαιτείται καταρχήν, μία ολιστική λύση για την

αντιμετώπιση του προβλήματος
των κόκκινων δανείων. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι «εάν δεν υπάρξει
μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης, τα μεγέθη κερδοφορίας των τραπεζών δεν θα μπορέσουν εύκολα να
μεταβληθούν, δεδομένου του πεπερασμένου περιθωρίου περιστολής του
λοιπού λειτουργικού κόστους».
Ταυτοχρόνως, διαπιστώνει ότι
ενώ η κεφαλαιακή επάρκεια των
τραπεζών διατηρείται σε ικανοποι-

Βελτίωση ρευστότητας λόγω καταθέσεων
Στο μέτωπο της ρευστότητας, η Έκθεση της ΤτΕ
διαπιστώνει συνεχή βελτίωση χάρη στην ενίσχυση
της καταθετικής βάσης και τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης, όπως με την έκδοση χρέους μειωμένης εξασφάλισης και καλυμμένων ομολογιών. Καταγράφεται, επίσης, η αύξηση των
τραπεζικών καταθέσεων, στοιχείο που αποτελεί
σταθεροποιητικό παράγοντα των πηγών χρηματοδότησης, ενώ χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι η
αυξητική τάση του συνόλου των καταθέσεων συ-

νεχίστηκε, παρά τη διατήρηση των επιτοκίων καταθέσεων σε χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, η άντληση μέρους των καταθέσεων προθεσμίας των
επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκε για την αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών. Το γεγονός αυτό αντανακλά, σύμφωνα με την ΤτΕ, «την πεποίθηση ότι η
χώρα έχει εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο οικονομικής ανάπτυξης, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να
προβαίνουν σε λελογισμένη ανάληψη επενδυτικών
πρωτοβουλιών».

ητικό επίπεδο, υπάρχει ωστόσο
πρόβλημα με την ποιότητα του κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα, το 60% των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών,
κατά μέσο όρο, αποτελείται από
τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο.
Τούτο καταρχάς «φρενάρει» την αποκλιμάκωση των κόκκινων δανείων. Επιπροσθέτως, η ΤτΕ προειδοποιεί ότι «τυχόν πρόσθετες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις λόγω
της σταδιακής εφαρμογής του Διεθνούς Πρότυπου Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), της άσκησης
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης (stress test) της επόμενης
χρονιάς, καθώς και της εφαρμογής του
προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας,
θα λειτουργήσουν επιπρόσθετα επιβαρυντικά».

Μειώθηκε ο κίνδυνος
Η Έκθεση διαπιστώνει ότι ο λεγόμενος πιστωτικός κίνδυνος σε επίπεδο συστήματος έχει μειωθεί σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη, αλλά η περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του υφιστάμενου αποθέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), καθίσταται πλέον
καθοριστικής σημασίας. Το απόθεμα των ΜΕΔ συρρικνώθηκε περαιτέρω και ανήλθε τον Ιούνιο του
2019 σε 75,4 δισ. ευρώ, μειωμένο
κατά 7,9% ή 6,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018.
Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση
μιας ολιστικής προσέγγισης επιβάλλεται προκειμένου οι τράπεζες
να προχωρήσουν στον αναγκαίο
μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους σχεδίου, την αύξηση της
αποδοτικότητάς τους και συνακόλουθα τη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. Το
σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ χαρακτηρίζεται
ως «σημαντικό βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση, κρίνεται σκόπιμο να
πλαισιωθεί από συμπληρωματικές ενέργειες». Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει συστήσει ειδική ομάδα εργασίας, η οποία επεξεργάζεται εναλλακτικές στρατηγικές και προτάσεις επί του αρχικού
σχεδίου της σχετικά με τους τρόπους ταυτόχρονης μείωσης των
ΜΕΔ και της αναβαλλόμενης φορολογίας, ως ποσοστό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.
Αναφορικά με τα έσοδα των
τραπεζών αναγνωρίζεται ότι τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν περαιτέρω υποχώρηση, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ενισχύθηκαν
τα λειτουργικά κέρδη το α΄ εξάμηνο του 2019 και βελτιώθηκε ο δείκτης αποτελεσματικότητας (λόγος
λειτουργικών εξόδων προς έσοδα)
των ελληνικών τραπεζών.
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ΠΑΕ Ξάνθη
και Vialand
είναι
συνδεδεμένες
και μεταξύ
τους, μέσω
παρενθέτου
προσώπου,
που
συνδέεται με
την RFA του
Ιβάν Σαββίδη,
με σοβαρές
ενδείξεις –
σύμφωνα με
καταγγελία
του
Ολυμπιακού
στην ΕΕΑ–,
ότι ασκείται
κυριαρχικά
έλεγχος στην
ΠΑΕ Ξάνθη
από άτομο
επιρροής
άλλης ΠΑΕ.

αποκάλυψη του ONE
Channel για πώληση της
εταιρείας Vialand των επιχειρηματιών Χρήστου
Πανόπουλου και Πολυχρόνη Συγγελίδη στην RFA, εταιρεία συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, προκάλεσε πολλούς συνειρμούς κυρίως για το αν η ΠΑΕ Ξάνθη
ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη, που ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ –σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία– δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης και άλλης ΠΑΕ στο πρωτάθλημα της
Super League, έστω και με παρένθετα πρόσωπα όπως ο κ. Νικόλας Χαλαβαζής, στέλεχος της RFA, μητρικής εταιρείας όλων των
υπολοίπων εταιρειών του Ιβάν.
Προ ημερών, η «Α» ανήρτησε ένα άρθρο με
τίτλο «Νιάου-νιάου στα κεραμίδια, αλλά η γάτα
δεν πιάνεται», υπονοώντας ότι ακόμη κι εάν υπάρχει θέμα πολυϊδιοκτησίας, είναι κάτι που δύσκολα αποδεικνύεται. Επανερχόμαστε σήμερα
στο θέμα, μετά την αποκάλυψη ότι οι δύο μεγαλομέτοχοι της Ξάνθης Πανόπουλος και Συγγελίδης είχαν μεταβιβάσει τις μετοχές τους
στην εταιρεία Insports (ΙΚΕ) με διαχειριστή τον
Νικ. Χαλαβαζή, ο οποίος όμως διορίστηκε
πρόεδρος στη Vialand, ιδιοκτησία πλέον της RFA
του Σαββίδη.

Η

Αναλυτικά, τα πράγματα
έχουν ως εξής:
Η εταιρεία RFA του Ιβάν Σαββίδη αγόρασε
την εταιρεία Vialand, ιδιοκτήτρια του Αθλητικού Κέντρο Sale και του γηπέδου Xanthi FC
Arena, από τους κ.κ. Πανόπουλο και Συγγελίδη.
Μετά την πώλησή της, τo Δ.Σ. της Vialand έχει
πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Χαλαβαζή και διευθύνοντα σύμβουλο τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ξάνθη κ. Άρη Παλιόγλου, και μέλη τους κ.κ. Χρ. Πανόπουλο και Πολ. Συγγελίδη (πρώην ιδιοκτήτες).
Η ΠΑΕ Ξάνθη, που έχει πλέον μεταβιβάσει τις
μετοχές της στην Insports, έχει διαχειριστή
τον N. Χαλαβαζή, ο οποίος ως κάτοχος των μετοχών της ΠΑΕ, συγκρότησε το Δ.Σ. ως εξής: Άρης Παλιόγλου (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος), Νικόλαος Χαλαβαζής (μέλος). Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι ο κ. Γεώργιος Στράτος (αντιπρόεδρος), και οι κ.κ. Δαμκαλής και
Μπερμπέρογλου (μέλη).
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Τα ερωτήματα
που προκύπτουν είναι:
Γιατί οι πωλητές-επιχειρηματίες ιδιοκτήτες
της ΠΑΕ Ξάνθη, Χρ. Πανόπουλος και Πολ.
Σιγγελίδης, τοποθετήθηκαν ως απλά μέλη στη
Vialand, σε μια εταιρεία που ανήκει πλέον στον
Ιβάν Σαββίδη και όχι στο Δ.Σ. της ΠΑΕ Ξάνθη;
Για ποιο λόγο η εταιρεία RFA του Ιβάν αγόρασε πέραν του Sale και το γήπεδο Xanthi FC
Arena, έναν χώρο εκτός πόλης που δεν παρουσιάζει ευκαιρία για αξιοποίηση εμπορικής μορφής;
Οι μετοχές της ΠΑΕ Ξάνθη ανήκουν, σύμφωνα
με στοιχεία της ΕΕΑ, στην εταιρεία Insports,
που όμως έχει διαχειριστή τον Ν. Χαλαβαζή που
ανήκει στο δυναμικό των στελεχών του κ. Σαββίδη. Ασκεί ή όχι κυριαρχικό έλεγχο, ως ιδιοκτήτης
των μετοχών στα πεπραγμένα της ΠΑΕ;
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Ιδιοκτήτης Ξάνθης
και ασημικών
(γήπεδο και Sale)
υπάλληλος του Ιβάν
Υπάρχει σύνδεση μέσω των κ.κ. Χαλαβαζή και Πιαλόγλου
της ΠΑΕ Ξάνθη με την Vialand που ανήκει
στον Ιβάν Σαββίδη, ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ
ΠΑΕ Ξάνθη

Με όλα τα παραπάνω,
τα συμπεράσματα
που εξάγονται είναι τα εξής:
Ιδιοκτήτης και διαχειριστής των μετοχών της
ΠΑΕ Ξάνθη είναι μέσω της εταιρείας Insports
ΙΚΕ, υπάλληλος του Ιβάν Σαββίδη, ιδιοκτήτη και
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Διαχειριστής και πρόεδρος της εταιρείας
Vialand είναι το ίδιο άτομο, ο κ. Χαλαβαζής, ως εκπρόσωπος της εταιρείας RFA. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Πιαλόγλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Ξάνθη.
Η εν λόγω εταιρεία είναι η κορωνίδα του Ομίλου των εταιρειών του Ιβάν Σαββίδη, αφού μέσω αυτής ελέγχονται όλες οι εταιρείες του Ρωσοπόντιου επιχειρηματία, δηλαδή οι εταιρείες
Paralot, χρηματοδότης παραγωγών του OPEN
TV και ιδιοκτήτρια του SDNA.gr, αλλά και των
εταιρειών Dimera, ιδιοκτήτρια εταιρεία του ΠΑΟΚ, η εταιρεία Belterra Holtings, των μελών της
οικογενείας του Ιβάν Σαββίδη, η Atlantis Pak,
εταιρεία στην οποία ανήκει η ΣΟΥΡΩΤΗ, η εταιρεία Makedonia Palace, που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Μακεδονία, και άλλες γνωστές και μη
εταιρείες.
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Ιδιοκτήτες: Χ. Πανόπουλος-Πολ. Συγγελίδης

Μεταβίβαση μετοχών
του Χ. Πανόπουλου και Πολ Συγγελίδη
στην INSPORTS (IKE)

INSPORTS (IKE):
Διαχειριστής μετοχών ΠΑΕ Ξάνθη:
Νικόλας Χαλαβαζής

ΔΣ ΠΑΕ Ξάνθη
Πρόεδρος:
Άρης Πιαλόγλου
Μέλος:
Νικόλας Χαλαβαζής
VIALAND:
Εταιρεία στην
οποία ανήκει το
αθλητικό κέντρο
της Ξάνθης και
το Ξάνθη FC Arena
Ιδιοκτήτες: Χ. Πανόπουλος-Πολ. Συγγελίδης

Πώληση
σε εταιρεία RFA
συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη

VIALAND: Νέο Δ.Σ.
Πρόεδρος:
Νικόλας Χαλαβαζής
Διευθύνων Σύμβουλος:
Άρης Πιαλόγλου
Συμπέρασμα: ΠΑΕ Ξάνθη και VIALAND
διοικούνται από τα ίδια άτομα,
για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις
κυριαρχικού ελέγχου της ΠΑΕ
από παρένθετο πρόσωπο άλλης ΠΑΕ.

2

ατά συνέπεια, από τα παραπάνω προκύπτει ότι ΠΑΕ Ξάνθη και Vialand είναι συνδεδεμένες και μεταξύ τους, μέσω παρενθέτου προσώπου, που συνδέεται με την RFA
του Ιβάν Σαββίδη, με σοβαρές ενδείξεις –
σύμφωνα με καταγγελία του Ολυμπιακού στην
ΕΕΑ–, ότι ασκείται κυριαρχικά έλεγχος στην
ΠΑΕ Ξάνθη από άτομο επιρροής άλλης ΠΑΕ.
Η ΕΠΟ είναι εκτεθειμένη γιατί κατά παράβαση του νόμου έχει καταργήσει την πολυμετοχικότητα στον ΚΑΠ.
Το όλο θέμα θα εξεταστεί από την ΕΕΑ, και
εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει μορφή πολυμετοχικότητας ή σοβαρής επιρροής από άλλη
ΠΑΕ, οι κυρώσεις μπορεί να φτάνουν μέχρι και
τον υποβιβασμό των εμπλεκομένων ομάδων
κοινής ιδιοκτησίας. Σε ηπιότερη μορφή, ο νόμος προβλέπει αφαίρεση από 1 έως 10 βαθμών των εμπλεκομένων ΠΑΕ.
Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου, πρόσωπο που έχει τη διαχείριση ή συμμετέχει στο δυναμικό δύο ΠΑΕ στο ίδιο πρωτάθλημα, εμπίπτει στις διατάξεις περί πολυϊδιοκτησίας. Τον λόγο βεβαίως έχει στην αρχή
η ΕΕΑ και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου,
το θέμα θα διερευνηθεί από τα δικαιοδοτικά
όργανα της ΕΠΟ.

Κ
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Του
Χαρίλαου Τουμπιώτη
λλιώς θα σ’ τα πω
εγώ. Ούτε με τις ΙΚΕ και τις Βίαλαντ
θα μπλέξω, ούτε
με την RFA και τον κομιστή τον
Σαλαπατζίδη πώς τον λένε, ούτε
τον Χαλαβαζή. Αυτά τα γράφουνε όλοι.
Για τον Ιβάν θα σου πω εγώ. Έχει
μοναδική ευκαιρία να τον ξεφτιλίσει τον Μαρινάκη. Να τον κολλήσει στον τοίχο μ’ αυτά που έβγαλε
το ΟΝΕ, ότι ο Ιβάν πήρε την Ξάνθη
και τα προπονητικά κέντρα. Να τον
διασύρει στην κοινή γνώμη τον Μαρινάκη. Όπως το ακούς.
Εγώ, δηλαδή, έτσι κι ήμουνα Ιβάν, μόλις έσκαγε το θέμα αυτό με
το ΟΝΕ θα έβγαζα μία ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, εγώ με τον κύριο Πανόπουλο και
τον κύριο Συγγελίδη θα δώσουμε
αύριο ανοικτή συνέντευξη Τύπου
στο τάδε ξενοδοχείο της Αθήνας.
Καλούμε όλους τους δημοσιογράφους να είναι εκεί. Δεκτoί και φίλαθλοι απλοί.
Έτσι είναι. Παστρικά πράγματα.
Καλείς τον Τύπο, καμιά δεκαριά δικηγόρους κι αρχίζεις. Κύριοι, ο Μαρινάκης λέει αυτό για το προπονητικό κέντρο. Ιδού τα ντοκουμέντα,
ότι δεν είναι έτσι. Πάρτε τα, σας τα
έχουμε σε φωτοτυπίες, να και τα
πρωτότυπα.
Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Μα-

Α

Ο Γραμμένος
διάβαζε
«Το Λάθος»
του Αντώνη
Σαμαράκη
Της Πουλχερίας το μαγκάλι γίνεται μ’ αυτά
που είπανε στο «ΟΝΕ».
Να σ’ το πω κι αυτό το
δημοσιογραφικό κι ας
μην είμαι δημοσιογράφος.
Εγώ δεν θα γράψω ποτέ
ότι έκανε αποκαλύψεις
το κανάλι του Μαρινάκη.
Εγώ γράφω τι ισχυρίζεται το κανάλι. Άλλο αποκαλύπτω, άλλο ισχυρίζομαι, έχει διαφορά. Οι
δικαστές είναι αυτοί που
θ’ αποφασίσουνε αν είναι αποκαλύψεις ή όχι.
Να μην ξεφύγω όμως. Ο
Βάγγος ο Γραμμένος έχει
να πει καμιά κουβέντα
για όλο αυτό το πανηγύρι; Πρόεδρος της ομοσπονδίας είναι. Πήγε να
περάσει στο έτσι κόλπο
για την πολυϊδιοκτησία
και τον πιάσανε αυτοί οι
Χούμπελ με την κατσίκα
στον ώμο.
Έγινε λάθος, σου λέει ο
Βάγγος ο Γραμμένος. Και
τα λάθη για τους ανθρώπους είναι. Όπως ο άλλος πάει στο περίπτερο
για τσιγάρα και δίνει δεκάευρω αντί για πεντάευρω, έτσι κι ο Βαγγέλης
προσπάθησε να περάσει
κατά λάθος διάταξη που
να επιτρέπει την πολυϊδιοκτησία.
Λάθος το ένα, λάθος και
το άλλο. Έχει την εξήγησή του το λάθος. Διάβαζε τότε το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Το
Λάθος» και το μπέρδεψε
με τη διάταξη για την πολυϊδιοκτησία.

Χαλαβαζής και
Πιαλόγλου
τι μηνιάτικο παίρνουν
από τον Ιβάν;
Συνέντευξη Τύπου πρέπει να δώσει ο Σαββίδης και να
παρουσιάσει ντοκουμέντα (αν τα έχει) για ν’ ανατρέψει το
σκηνικό, με κίνδυνο βέβαια να τον ρωτήσουν τι μισθό δίνει στους
Ξανθιώτες. Και να πει ακόμα, τι έγινε στη συνάντηση με τον
Μητσοτάκη για το Πόρτο Καράς και τις ντάτσες που ήθελε να
φτιάξει μέσα στο δάσος για τους Ρώσους ολιγάρχες
ρινάκης ισχυρίζεται ότι η Ξάνθη είναι δική μου. Ορίστε τα χαρτιά, ότι
δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Κι
ό,τι διευκρινίσεις θέλετε, να απευθυνθείτε στους δικηγόρους, είναι εντεταλμένοι να σας ενημερώσουν
πλήρως. Τα σώβρακα θα του έπαιρνε του Μαρινάκη ο Ιβάν. Αδιάβαστο θα τον έστελνε.
Αντί, λοιπόν, ο Ιβάν να κάνει στο
τσακ-μπαμ μία συνέντευξη Τύπου,
βγάζει ανακοινώσεις ότι θα μιλήσουνε τα δικαστήρια. Ότι τα κάνει
αυτά ο Ολυμπιακός επειδή χάνει το
πρωτάθλημα. Πιάσε το αυγό και
κούρευτο, δηλαδή. Ποια δικαστήρια
και παπαριές. Ένα κι ένα κάνουν

δύο. Και βάζει το Σαββιδοτεχνείο να
γράφει ένα κάρο παπαριές, ότι τρέμουν στον Ολυμπιακό ότι θα χάσουνε το πρωτάθλημα. Από άλλο ανέκδοτο το Σαββιδοτεχνείο.
Κι εντάξει. Σανό κάθε μέρα τζάμπα δίνουν στον λαό του ΠΑΟΚ.
Δεν σημαίνει ότι όλος ο λαός του
ΠΑΟΚ τα χάφτει ό,τι του λέει ο Κόλκας κι οι άλλοι Σαββιδοτέχνες.
Βέβαια, με τον Χαλαβαζή να τα
παίρνει από την εταιρεία του και
συγχρόνως να είναι ιδιοκτήτης της
Ξάνθης, είναι λίγο δύσκολο να δώσει συνέντευξη, γιατί μπορεί κάποια
παλιόπαιδα, δημοσιογράφοι, να τον
ρωτήσουν τι μισθό δίνει στον πρόε-

δρο και στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ξάνθης…
Να σου πω τι έπαιξε με τον Ιβάν.
Στον Μητσοτάκη πήγε, γνωστό είναι αυτό. Δεν πήγε για κουβέντα.
Με υφάκι πήγε ο Ιβάν, όπως σ’ το
λέω. Ότι θέλω γήπεδο στην Τούμπα,
ν’ αναλάβει το κράτος και το Καυτανζόγλειο. Θα το φτιάξουμε, του
λέει ο Μητσοτάκης.
Θέλω και το Πόρτο Καρράς. Μάλιστα. Πάρ’ το, του λέει ο Μητσοτάκης. Ο Ιβάν δεν ήθελε μόνο το
συγκρότημα. Ήθελε και το βουνό.
Όπως το ακούς.
Ήθελε να πάρει και το βουνό, που
είναι δασική έκταση, για να χτίσει βί-

λες για Ρώσους ολιγάρχες. Όπως
στη Σοβιετική Ένωση τα ανώτερα
κομματικά στελέχη είχαν τις ντάτσες
τους κι οι εργάτες ψοφάγανε από
την πείνα, έτσι κι ο Ιβάν. Ήθελε να
χτίσει στο δάσος.
Σου λέει ο Ιβάν, έχω τόσο λαό
πίσω μου, που άμα του πω θα πέσουνε στη φωτιά, θα ζητήσει ό,τι
γουστάρω. Κι αν είναι βουνό και θάλασσα μαζί. Κι αν είναι και δάσος,
κανένα πρόβλημα. Θα κόψουμε τα
δέντρα να έχει ο κοσμάκης ξύλα για
το τζάκι τον χειμώνα.
Ο Μητσοτάκης αρνήθηκε να
του δώσει δάσος. Οι εποχές Πάχτα
πέρασαν. Ολόκληρο ΠΑΣΟΚ έριξε ο
Πάχτας για το δάσος στη Χαλκιδική. Κι ο Ιβάν έφυγε, την έκανε από
κούπες.
Κι όπως έγραψε η «Α», ο Μητσοτάκης του είπε ότι θα το φτιάξει
το γήπεδο, αλλά κομμένα αυτά τα
Σαββιδοτεχνικά ότι ο Μαρινάκης
είναι ο κανονικός πρωθυπουργός
και άλλες τέτοιες παπαριές.
Να σ’ το πω κι αυτό. Και τι θα κάνανε οι Αμερικανοί, ρε, με σταυρωμένα τα χέρια θα καθόντουσαν; Άπαξ κι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη και την Αμερική, ο καθένας δεν
μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Κι ο
πρωθυπουργός ο ίδιος να είσαι.
Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν ήρθε
στην Ελλάδα με τσαμπουκά. Ήθελε
να φτιάξει ένα δικό του σύστημα.
Αυτό έγινε. Ότι έχω πίσω μου τον
ΠΑΟΚ, έριξα και χρήματα στο Μακεδονία Παλάς και τη ΣΕΚΑΠ, πήρα
και νταμπλ αήττητος, κι άρα αλωνίζω και λογαριασμό δεν δίνω σε κανέναν. Δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι,
μάστορα.
Πάμε παρακάτω. Στα ποδοσφαιρικά σ’ το γυρίζω. Εγώ σου λέω ότι
τιμωρείται ο ΠΑΟΚ. Τον βρίσκουνε
τον Σαββίδη μπόσικο και του λένε
σε πιάσαμε με την κατσίκα στον ώμο. Μάλιστα.
Τι χαμπάρια, μάστορα; Θα βγάλει
καμία ανακοίνωση ότι μας αδίκησε
το κράτος των Αθηνών; Άπαξ και το
κάνει αυτό το πράγμα, χωρίστηκε η
Ελλάδα στα δύο. Αυτό έχω να σου
πω εγώ.
Έτσι είναι. Σάμπως τον ενδιαφέρει τον άλλονα, αν ο Σαββίδης παρανόμησε; Στα παπάρια του. Εγώ
πήρα νταμπλ αήττητος και νταμπλούχος σου λέει ο άλλος. Και το
αθηναϊκό κράτος πάει να τον φάει
το Σαββίδη.
Σταματιέται ο Κόλκας έτσι και
τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ; Με τίποτα, σου
λέω εγώ. Πιο εύκολο να σταματήσει τον Αντετοκούνμπο ο γκαρντ
Θοδωρής Τσιλούλης της Λάρισας,
παρά τον Κόλκα. Η χαρά τους όλη
οι Σαββιδοτέχνες.
Θα γράφουνε για το ναρκόπλοιο,
για τα 20 χρόνια που ο Ολυμπιακός
έπαιρνε τα πρωταθλήματα, ότι ακόμα να γίνει καμιά κίνηση για τον
Τζήλο. Κι αφού δεν τιμωρήθηκε ο
Ολυμπιακός, γιατί να τιμωρηθεί ο
ΠΑΟΚ. Άσχετα, τώρα, αν δεν έγιναν
ακόμα τα δικαστήρια.
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Έτσι είναι. Είναι ο άλλος 20 ετών
επάνω στα ντουζένια του και θα κάτσει ν’ αναλύσει άμα ο Σαββίδης
τον χρησιμοποίησε για να κάνει
δουλειές; Στα παπόρια του και δυο
αυγά Τουρκίας. Δεκάρα δεν δίνει.
Ό,τι πει ο Σταύρος και κυρ-Σταύ-

ρος και αφέντης Κόλκας.
Κι όχι τίποτα άλλο, δηλαδή, αλλά δεν είναι κι ο Κοντονής στα
πράγματα, για να τα ρεγουλάρει. Έτσι είναι. Ποιος Αυγενάκης, τώρα,
μία δεν πιάνει μπροστά στον Χαραλάμπη Σταύρο Κοντονή. Άπαξ κι

ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, τίποτα δεν θα γινότανε. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια και αριστερά.
Θα έβαζε διαιτητές που συμπαθεί ο ίδιος στο ντέρμπι, όπως
έκανε και στο παρελθόν, και όλα
καλά…
Βγαίνει, λοιπόν, ο Κοντονής ο
Χαραλάμπης και σου λέει, εγώ το
έβαλα σε μια ρότα το ποδόσφαιρο.
Να νομίζεις, δηλαδή, ότι ζεις σε καμιά Αλάσκα ή σε καμιά Νέα Γουϊνέα.
Μάλιστα. Τι έκανε, δηλαδή, ο
Κοντονής, με τον Αλέξη; Σου λέει,
το παλιό καθεστώς έπαιζε με Μαρινάκη. Εμείς θα παίξουμε με τον
Ιβάν Σαββίδη.
Άπαξ κι ο Τσίπρας με τον Κοντονή ήθελαν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο, ένα πράγμα θα κάνανε.
Δεν θ’ αφήσανε στην απ’ έξω τον
Μαρινάκη.
Αυτό πάει να πει ότι το παίζουμε
στα ίσια και παλικαρίσια το παιχνίδι. Κι ο Μαρινάκης μέσα και σας
καλώ στο γραφείο μου να το κουβεντιάσουμε. Όχι να τους καλεί μετά
για να βγαίνει φωτογραφίες.
Τώρα, θα πεις, σάμπως ο ΣΥΡΙΖΑ
έκανε και τίποτα άλλο από το να
βγάζει φωτογραφίες; Σωστό αυτό.
Άλλο θέλω να σου πω. Μ’ όλο αυτό
το νταβαντούρι, με τις καταγγελίες
του Ολυμπιακού, είδε κανένας καμία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ; Είδε
κανένας τον Αλέξη να μιλάει; Είδε
κανένας την Κατερίνα τη Νοτοπούλου και τον Φάμελλο; Όχι βέβαια. Κάνει τζιτζ.
Έτσι είναι οι πολιτικοί, όμως. Τη
μία είναι με τον έτσι, την άλλη με το
γιουβέτσι και την άλλη με το κοκορέτσι. Κι άμα, σου λένε, αποδειχτεί
ότι ο Ιβάν την έχει κάνει στα μουλωχτά τη δουλειά με την Ξάνθη,
γιατί να πάμε να εκτεθούμε; Το πολύ-πολύ να βγαίνουν τίποτα Κοντονήδες και να κάνουνε δηλώσεις
ότι ο Αυγενάκης είναι υπερασπιστής του Μαρινάκη.
Άπαξ, όμως, κι αποδειχτεί ότι ο
Σαββίδης δεν έχει καμία σχέση, θα
βγούνε όπως οι παπαρούνες την άνοιξη στα λιβάδια. Ότι ο Μητσοτάκης πήγε να υποβιβάσει τον ΠΑΟΚ
για να κάνει τα χατίρια του Μαρινάκη και τα ρέστα. Το ξέρουνε καλά
το ποίημα οι ΣΥΡΙΖΑίοι, το λένε κάθε
μέρα για να μην το ξεχάσουνε.
Να σ’ το κλείσω. Άπαξ κι ο Σαββίδης έκανε την παπαριά, που εγώ
εύχομαι να μην έχει κάνει και να είναι όλα συμπτώσεις, πάει να πει ότι
είναι λίγος. Αυτό έχω να πω. Ερασιτέχνης. Απόλλων Ζαγκλιβερίου. Δεν
τον έχω για τέτοιον, όμως. Σοβαρός
είναι ο Ιβάν. Επιχειρηματίας που
τον έγραψε και το Forbs.

Δεν του
προκύπτει
του
Κυριάκου
ενοχή
Σαββίδη
Ο Κυριάκος Κυριάκος,
Κυριάκος στο τετράγωνο
που τον έγραφα, να μείνει έξω από το νταβαντούρι; Δεν μου προκύπτει, σου λέει ο ΚΙΝΑΛίστας Κυριάκος, ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα.
Μάλιστα. Και μετά, λέει
ότι υπάρχουν τακτικοί δικαστές που θα το δουν.
Αφού δεν σου προκύπτει,
ρε μάστορα, ότι ο Ιβάν έχει θέμα, τότε τι τους θέλει τους δικαστές; Την έβγαλες μονάχος σου την
απόφαση, πάει και τελείωσε.
Κι άμα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, τι θα λέει ο μετά ο
Κυριάκος στο τετράγωνο; Ότι είναι αδικία για
τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα λέει
για να μαζέψει ψηφαλάκια η Φώφη. Υπάρχει, δηλαδή, περίπτωση να πει
ότι από τη στιγμή που ασχολήθηκαν τακτικοί δικαστές, ότι είναι δίκαιη η
απόφαση; Όχι βέβαια.
Έτσι είναι. Πολιτικός είναι ο Κυριάκος στο τετράγωνο. Πρώτα έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, αλλά άμα βγάλει
καμία απόφαση εις βάρος
του, τότε αλλάζει η πλάκα και μιλάει για αδικίες,
πολιτικές διώξεις και άλλες τέτοιες παπαριές.
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Μελισσανίδης – Αλαφούζος
Του Γιώργου
Σταυροκοπίδη
πό τον Βορρά
θέλουν να στείλουν μήνυμα
στον Ολυμπιακό
ότι δεν είναι μόνοι τους σε
αυτήν τη μετωπική, και από το
λιμάνι επιδιώκουν να σβήσουν
κάθε πιθανότητα για σύμπραξη
των δύο «δικέφαλων» διότι ξέρουν ότι οι οπαδοί των «κιτρινόμαυρων» δεν θέλουν ούτε να ακούν για ΠΑΟΚ.
Στην πιάτσα, πάντως, κυκλοφορεί και ένα άλλο σενάριο. Σύμφωνα
με το οποίο στο Μαρούσι προωθούν μία αθηναϊκή συμμαχία. Εξετάζουν, δηλαδή, το ενδεχόμενο της
σύμπραξης με τον Παναθηναϊκό.
Βάζουν, μάλιστα, στο τραπέζι μία
σειρά επιχειρημάτων.
Στην ΑΕΚ θεωρούν ότι από τη
μετωπική σύγκρουση ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού θα βγουν χαμένοι και οι
δύο. Άρα, δημιουργείται πρόσφορο
έδαφος για να φτιαχτεί ένας άλλος
πόλος εξουσίας. Και βλέπουν στο
πρόσωπο του Αλαφούζου έναν ικανό σύμμαχο.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο σκέφτεται ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού» τη σύμπλευση με μία άλλη
ομάδα. Έπειτα από τη διάλυση της
τριπλής συμμαχίας, τη βραδιά που ο
Κύζας απέκλεισε τον Παναθηναϊκό,
ο Αλαφούζος αποφάσισε να πορευθεί μόνος του. Και έτσι συνέχισε
έως και τις μέρες μας. Έστω και αν
πέρασε πολύ δύσκολες ώρες στο
διάστημα που μεσολάβησε.
«Εμείς δεν πειράξαμε τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και τους παίκτες που
αποκτήσαμε, το κάναμε σε συνεννόηση μαζί τους», λένε στο Μαρούσι οι
υποστηρικτές της άποψης ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα αθηναϊκό
μέτωπο απέναντι στους άλλους δύο
ισχυρούς της Super League 1.
Ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι εμπνευστές της ιδέας
είναι ότι στα ντέρμπι της «Ένωσης»
και του «τριφυλλιού» δεν υπήρξαν
παράπονα από τις δύο ομάδες για
τη διαιτησία.
Σύμφωνα με το σκεπτικό τους,
δηλαδή, δεν επιχείρησαν οι «κιτρινόμαυροι» να εκμεταλλευθούν την
όποια δύναμη διέθεταν και δεν χτύπησαν τους «πράσινους» που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση.
Για να πείσουν τον Αλαφούζο,
οι μεσολαβητές υπογραμμίζουν τις
ανοικτές συγκρούσεις του με τον Ολυμπιακό, την προοπτική της αντιπαλότητας και σε επιχειρηματικό επίπεδο με το σκεπτικό ότι «το Mega
θα περιορίσει τη δυναμική του ΣΚΑΪ»
και επίσης τις προσπάθειες που έγιναν προ διετίας για τη μετακόμιση

Α

⇣

Στην ΑΕΚ
θεωρούν
ότι από τη
μετωπική
σύγκρουση
ΠΑΟΚ και
Ολυμπιακού
θα βγουν
χαμένοι και
οι δύο. Άρα,
δημιουργείται
πρόσφορο
έδαφος για να
φτιαχτεί ένας
άλλος πόλος
εξουσίας. Και
βλέπουν στο
πρόσωπο του
Αλαφούζου
έναν ικανό
σύμμαχο.

Θα τα βρουν;
Επιμένουν οι διαρροές ότι οι «Αθηναίοι» θα συμπράξουν
αλλά από Θεσσαλονίκη και Πειραιά προαναγγέλλεται
νέα συμμαχία του Σαββίδη με τον «Τίγρη»

στον Πειραιά των Μολέντο, Βιγιαφάνες και Κουρμπέλη.

Τα αντεπιχειρήματα
Οι υποστηρικτές μίας συμμαχίας με
τον Παναθηναϊκό, πάντως, δεν είναι
πολλοί μέσα στην ΑΕΚ. Ίσως, μάλιστα, να ’ναι περισσότεροι εκείνοι
που διαφωνούν.
Έστω και αν, όπως λένε, μπορεί
να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο ένα κανάλι με τη δυναμική που
έχει ο ΣΚΑΪ. Τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς μοιάζουν εξίσου ισχυρά. Λένε, για παράδειγμα, όσοι διαφωνούν με μία συμμαχία Αλαφούζου - Μελισσανίδη, ότι ο Παναθη-

ναϊκός δεν έχει ούτε μία Ένωση που
να μπορεί να ελέγξει.
Αντίθετα, η ΑΕΚ μπορεί να είναι
αυτήν τη στιγμή πρώτη δύναμη στις
ΕΠΣ, διότι συνεχίζει τις επαφές σε
όλα τα επίπεδα, την ώρα που ΠΑΟΚ
και Ολυμπιακός ασχολούνται αποκλειστικά με τον μεταξύ τους πόλεμο.

Στάση αναμονής στην
ΕΠΟ
Το πώς θα κινηθούν τελικά οι άνθρωποι της ΑΕΚ παραμένει γρίφος.
Το αντιλαμβάνονται και όσοι κινούνται γύρω από την ΕΠΟ και συζητούν με τα μέλη της Εκτελεστικής Ε-

πιτροπής.
Όσοι φέρονται να ανήκουν στο
μπλοκ του Νότου κρατούν αυστηρά
ουδέτερη στάση μεταξύ ΠΑΟΚ και
Ολυμπιακού. Αποφεύγουν επιμελώς
να πάρουν θέση. Και στα σχόλιά
τους είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί.
Εντάξει, υπάρχει η εξαίρεση που
επιβεβαιώνει τον κανόνα, αλλά όπως λένε όλοι, «κάποιος μπορεί να
γέρνει προς τον Βορρά επειδή έχει υποχρέωση στον πρόεδρο. Αλλά αν
τεθεί θέμα ψηφοφορίας, θα ακολουθήσει την κοινή γραμμή».
Μιας και μιλάμε για την ΕΠΟ, πάντως, αξίζει να καταγράψουμε την
αδημονία που βιώνουν όσοι πρόσκεινται στο μπλοκ του Βορρά για
την επίσπευση των ενεργειών από
την Επιτροπή Δεοντολογίας.
Θεωρούν ότι έτσι θα αυξηθεί η
πίεση προς τον Ολυμπιακό και εκείνοι θα μείνουν για ένα διάστημα στο
απυρόβλητο επειδή στον Πειραιά θα
κληθούν να διαχειριστούν άλλα ζητήματα.
Μόνο που οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας προσβάλλονται στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Εδώ ο Διονυσάτος αθώωσε
τον Κούγια, λέτε να κωλώσει στον
Μαρινάκη, πριν ακόμη δικαστεί;
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ονοκέφαλο προκαλεί στον Βάγγο Γραμμένο και την πλειοψηφία των συνεργατών του ο Αστέριος Αντωνίου. Ακόμα και
τον Μάκη Γκαγκάτση έχει φέρει σε απόγνωση ο αντιπρόεδρος
της ΕΠΟ. Σε κάθε μάζωξη που κάνουν τα στελέχη της διοίκησης και
ειδικά το μπλοκ του Βορρά, ο Αντωνίου ρητορεύει υπέρ του Λευτέρη
Αυγενάκη.
Επιχειρηματολογεί για να κάνει η Ομοσπονδία μία στροφή προς τον υφυπουργό Αθλητισμού. Να φτιάξει τις σχέσεις της μαζί του. «Πρέπει να τα έχουμε καλά με την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού», λέει ο πρόεδρος της ΕΠΣ
Πέλλας και δηλώνει διαθέσιμος να γίνει ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις
δύο πλευρές.
Η γέφυρα επικοινωνίας. Διότι, όπως λέει, «εμείς είμαστε και Νεοδημοκράτες. Δεν γίνεται να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση». Η ρητορική του
Αντωνίου, λοιπόν, προκαλεί και πονοκέφαλο και εκνευρισμό.
Η εντολή από την Τούμπα, πάντως, δόθηκε με απόλυτη σαφήνεια. «Μαζέψτε
τον. Ο κόσμος βράζει με τον Αυγενάκη και εκείνος μας λέει να συμμαχήσουμε
μαζί του; Βάλτε του πάγο και περιορίστε τις παρουσίες του στα Μέσα», μεταφέρθηκε προς την ΕΠΟ.
Αλλά το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να περιορίσει τον Αστέριο τώρα που
πήρε φόρα και, όπως λέει, «είμαι ο μόνος που πλήρωσε τίμημα για τη συμμετοχή μου στη διοίκηση. Άρα δικαιούμαι να μιλάω».

Π

Πέντε (5) φορές σε ματς
του ΠΑΟΚ ο Ευαγγέλου!!!

χει καμιά πλάκα στην Τούμπα να γίνει κανένα πατατράκ και να χάσει ο ΠΑΟΚ από την Ξάνθη. Μπάλα είναι,
όλα μπορούν να συμβούν. Άλλωστε, κάτω από τα δοκάρια της Ξάνθης δεν παίζει, πια, ο Ζίφκοβιτς. Κι άμα γίνει
αυτό, το Σαββιδοτεχνείο θα κάνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό.
Καλή είναι η πλάκα, αλλά αυτά δεν γίνονται. Το μόνο που έγινε, είναι
ότι ο Ολυμπιακός που είχε στο τσεπάκι του τον Πανιώνιο, άφησε
δυο βαθμούς στη Ν. Σμύρνη. Αν ήταν υπό την επιρροή του Ολυμπιακού ο Πανιώνιος, θα κέρδιζε κιόλας.

Έ

Περέιρα μπορεί να έχει κι αυτός άγχος για το ματς της
Τούμπας και γι’ αυτό έβαλε τον Ευαγγέλου στο VAR. Ο Αθηναίος διαιτητής «κολλάει» με τον ΠΑΟΚ και γι’ αυτό ο
Πορτογάλος τον ξανάβαλε. Όπως οι ποδοσφαιριστές «κολλάνε» στην 11αδα, έτσι κι ο Ευαγγέλου. Για 5η φορά εφέτος είναι
σε ματς του ΠΑΟΚ.
Τοποθετήθηκε στο VAR σε τρεις αγώνες του ΠΑΟΚ, κόντρα στον Παναιτωλικό εντός την 1η αγωνιστική, με Ατρόμητο εκτός την 3η και με Αστέρα εκτός την 6η αγωνιστική!
Επίσης, την 8η αγωνιστική διαιτήτευσε Βόλος-ΠΑΟΚ 0-2. Ο δε Φωτιάς, VARistas στον αγώνα ΠΑΟΚ-Πανιώνιος και τέταρτος στο ΟΦΗΠΑΟΚ. Όλα καλά.

O

Ο Ivan
Savvidis
έγινε viral
Οι ισχυρισμοί του «ΟΝΕ»
για τη σχέση του Ιβάν
Σαββίδη με την Ξάνθη
πέρασαν τα σύνορα κι
απλώθηκαν σε όλο τον
κόσμο. Ξέρετε ποιο site
το αναφέρει; Το
«insideworldfootball».
Που σημαίνει ότι σαν να
το έμαθε όλη η υφήλιος.
Και ξέρετε ποιο είναι το
χειρότερο; Ότι τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα τη
διαβάζουν όλοι όσοι θέλουν ν’ ασχοληθούν με
business στο ποδόσφαιρο.
Από εκεί μαθαίνουν τα
νέα. Κανονικά, σύμφωνα
με όσα λένε στον ΠΑΟΚ,
πρέπει να κάνουν μήνυση
και αγωγή στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Όπως
θα κάνουν και στα άλλα.

20
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 7/8
ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2019

Του Νίκου Συνοδινού
όλεμος μέχρις εσχάτων έχει ξεσπάσει ανάμεσα
σε Ολυμπιακό
και ΠΑΟΚ, των δύο ομάδων
δηλαδή που θα διεκδικήσουν
το διανυόμενο πρωτάθλημα,
παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν
φτάσαμε ούτε στα… μισά του
δρόμου, ενώ οι μεγάλοι ακόμη
δεν έχουν μπει στη δεύτερη τη
τάξει διοργάνωση, το Κύπελλο.
Στο παιχνίδι έχουν μπει για τα καλά ο Περέιρα με τα καμώματά του
στη διαιτησία, ο οποίος βρίσκεται
στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, η
αθλητική Δικαιοσύνη που θα κληθεί
να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά
για όσα διαδραματίστηκαν την περασμένη Κυριακή στο «Καραϊσκάκης» και περιμένουν πώς και πώς οι
δύο μονομάχοι τις αποφάσεις της, ο
υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης
Αυγενάκης τον οποίο ο ΠΑΟΚ ρίχνει στην πυρά, η διοργανώτρια
που… νίπτει τας χείρας της, αλλά και
η ΕΠΟ του… δικού μας Βαγγέλη
Γραμμένου όπως τον αποκαλεί ο Ιβάν Σαββίδης που παρακολουθεί
τις εξελίξεις, βάζοντας τρικλοποδιές
στην αξιοπιστία του ποδοσφαίρου.
Δεν έφθαναν όλα τα άλλα, έσκασε και το θέμα της καταγγελίας του
Ολυμπιακού για παράβαση της νομοθεσίας περί πολυϊδιοκτησίας από
το αφεντικό του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, βάζοντας στο κάδρο την Ξάνθη.
Η κατάσταση μέρα με την ημέρα
γίνεται ολοένα και πιο βαριά, καθώς
αποδεικνύεται όχι μόνο πως με ασπιρίνες δεν γιατρεύεται το άρρωστο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ότι
μπροστά μας έρχονται πολύ χειρότερα με έντονη αμφισβήτηση γι’ αυτόν που θ’ αναδειχθεί πρωταθλητής.
Οι ξένοι διαιτητές και το VAR δεν
έφεραν την άνοιξη στο ποδόσφαιρό μας. Το αντίθετο. Ενισχύθηκε η
αναξιοπιστία, γιατί στις λανθασμένες αποφάσεις ή τη μη χρήση του
συστήματος υπάρχει η πεποίθηση
της σκοπιμότητας και όχι του λάθους που ήταν μέσα στο… παιχνίδι.

Π

Στην πυρά διαιτησία, Πολιτεία, ΕΠΟ, αθλητική Δικαιοσύνη,
διοργανώτρια, και ακόμη είμαστε στην… αρχή. Οι ιδιαίτερες
σχέσεις με δανεικούς, και… επαφές τρίτου τύπου, βάζουν
μπουρλότο, δίχως να υπάρχει θεματοφύλακας. Η καταγγελία του
Ολυμπιακού για ΠΑΟΚ-Ξάνθη και η επιχείρηση Γραμμένου να
«σκεπάσει» την πολυϊδιοκτησία, προκαλούν θανατηφόρο
χτύπημα στην αξιοπιστία του πρωταθλήματος

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πόλεμος τώρα,
θύματα σε λίγο...

Η μείωση του αριθμού των ομάδων με τη συμμετοχή πλέον μόνο 14
και η διεξαγωγή πλέι οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή, προκαλούν αναταράξεις, γιατί δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες διατάξεις
που θα λειτουργούν ως θεματοφύλακες στην αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Ο δανεισμός ποδοσφαιριστών και οι υπόνοιες πως υπάρχουν εξαρτήσεις, εύλογα προκαλούν
εντάσεις. Άλλο να έχεις μια φίλα
προσκείμενη ομάδα στις 18, άλλο

στις 16 και άλλο στις 14 που μπορεί
να πάρει μέρος και στα πλέι οφ.
Οι ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ ομάδων, αφήνουν το στίγμα τους την
πολύπαθη σεζόν 2019-20, όπου ο
Ολυμπιακός εμφανίζει το μειονέκτημα της παράλληλης παρουσίας
στην Ευρώπη. Ο Περέιρα αποδείχτηκε ότι κάνει τα χατίρια του ΠΑΟΚ, με αποκορύφωμα την τοποθέτηση ξένου διαιτητή και στο VAR για
πρώτη φορά σε αγώνα πρωταθλήματος στο ντέρμπι με τον Ολυμπια-

κό στο «Καραϊσκάκης».
Το πέναλτι μαρς που δεν καταλογίστηκε υπέρ του Ποντένσε, ήταν
αποτέλεσμα της… συνεργασίας του
Ισπανού διαιτητή Χοσέ Μαρτίνεθ
Σάντσες, με τον συμπατριώτη του
διαιτητή του VAR Ντέιβιντ Χιμένεθ. Αυτούς τους δύο κλήθηκε να
βαθμολογήσει ο παρατηρητής διαιτησίας Βασίλης Τεροβίτσας από
την Αιτωλοακαρνανία που δεν υπήρξε καν διεθνής. Βέβαια, ό,τι βαθμό και να τους έβαζε, προφανώς θα
τους είναι αδιάφορο, καθώς έκαναν
τη δουλειά τους στον Πειραιά, κι επέστρεψαν… ήσυχοι στην Ισπανία.
Οι διαιτητές θα συνεχίσουν προφανώς ν’ αλλοιώνουν αποτελέσματα, αλλά από ’κεί και πέρα το δόγμα
κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους διαιτητές, μπορεί να μην έχει την απαραίτητη αποτελεσματικότητα, καθώς εκεί μπαίνει η σύνθεση των…
πλέι οφ.
Επιχειρήθηκε να υπάρξουν φωνές που θ’ αναδείκνυαν ότι και οι
δύο συνδιεκδικητές έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με κάποιες ομάδες. Η
προσπάθεια να μπουν στην ίδια μοίρα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, κάηκε,

την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» άφηναν δύο πολύτιμους βαθμούς
στη Νέα Σμύρνη. Η υποτιθέμενη εξασφαλισμένη νίκη κόντρα στον
Πανιώνιο, στον αγωνιστικό χώρο
μετατράπηκε σε ισοπαλία 1-1 σε
ματς με ιδιαίτερο φανατισμό.
Ο Ολυμπιακός άφησε βαθμούς
και στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τον
Παναθηναϊκό, αλλά και στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.
Ο ΠΑΟΚ είχε τις τέσσερις ισοπαλίες μόνο στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Άρη. Δεν
κέρδισε κανέναν, αλλά παραμένει
πρώτος.
Η βαθμολογική κατάσταση σήμερα μπορεί να φαντάζει ευνοϊκή για
τον ΠΑΟΚ με το βλέμμα στην εξάδα
των πλέι οφ, αλλά οι στοιχηματικές
εταιρείες στο τέλος πέρα από τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, έχουν… Παναθηναϊκό, Άρη και Ατρόμητο. Αν αυτή
είναι η εξάδα των πλέι οφ, τότε ο «δικέφαλος του βορρά» χάνει το… πλεονέκτημα, ακόμη και αν ο Ολυμπιακός
έχει μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία.
Όταν έχεις διανύσει 12 από τις
26 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας και με δεδομένο ότι ακολουθεί το μίνι πρωτάθλημα των 10 αγωνιστικών στα πλέι οφ και ήδη έχουν βγει… πιστόλια, τότε είναι ξεκάθαρο πως στραβά αρμενίζουμε.
Μπροστά είναι η απόφαση για το αν
θα κλείσει η όχι το «Καραϊσκάκης»
στα παιχνίδια με την ΑΕΛ και τον
Παναθηναϊκό, καθώς τα δικαιοδοτικά όργανα θ’ αποφανθούν για τις
παραβάσεις που έγιναν κατά την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ στο
Φάληρο.
Θα επιβληθεί ποινή αγωνιστικών,
θα φωνάζει ο Ολυμπιακός, θα περιοριστεί σε πρόστιμο, θα έχουμε
φωνές από τον ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά
ενώ έχουμε μπροστά τρεις ακόμη αναμετρήσεις μεταξύ των δύο συνδιεκδικητών του πρωταθλήματος.
Το χειρότερο όλων όμως είναι
πως η καχυποψία έχει χτυπήσει…
κόκκινο. Και όχι άδικα. Στην πρώτη
γραμμή τέθηκε πλέον το ζήτημα της
πολυϊδιοκτησίας από τον Ιβάν Σαββίδη, στον οποίο ο Ολυμπιακός χρεώνει ότι έχει εκτός από τον ΠΑΟΚ
και την Ξάνθη. Μάλιστα ζήτησε εν
μέσω των καταγγελιών του, ν’ αναβληθεί το σαββατιάτικο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ξάνθης για λόγους χειραγώγησης μετά τα όσα έχουν δει το φως
της δημοσιότητας και την καταγγελία της Πειραϊκής ΠΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Στο στοίχημα αν και ο ΠΑΟΚ με
την Ξάνθη απέχουν μόλις δύο θέσεις (δεύτερος στην ισοβαθμία ο
«δικέφαλος του βορρά», τέταρτη αν
και ισόβαθμη με τον ΟΦΗ η Ξάνθη),
η νίκη του γηπεδούχου θεωρείται…
εξασφαλισμένη. Δίνει μόλις 1.17 απόδοση, ενώ η ισοπαλία 7 και η νίκη
των Ακριτών 19.50. Σαν να παίζουν
ομάδες δηλαδή που τις χωρίζουν
δύο κατηγορίες. Τι συμβαίνει; διερωτώνται άπαντες. Με ποια στοιχεία θεωρείται σίγουρη η νίκη του
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ΠΑΟΚ;
Η ΕΠΟ, σε μια περίοδο που συγκλονίζεται συθέμελα το ποδοσφαιρικό οικοδόμημα, δεν βγάζει
μιλιά. Σαν να μην υπάρχει. Σαν να έχει τη λογική, ότι εμείς κάνουμε τη
δουλειά μας, οπότε αφήστε τους να
σκούζουν.
Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί μόνο να είναι τίμια, αλλά και να
φαίνεται. Και στην ΕΠΟ δεν συμβαίνει αυτό. Τρανό παράδειγμα;
Ο «δικός μας Βαγγέλης», όπως

τον αποκαλεί ο Ιβάν Σαββίδης, αποδεικνύεται ότι κάθε άλλο παρά αθώα επεχείρησε να περάσει το καλοκαίρι διατάξεις νομιμοποίησης
της συνιδιοκτησίας. Όταν η ΕΠΟ του
Βαγγέλη Γραμμένου πήγε να περάσει διάταξη που να επιτρέπει την
πολυϊδιοκτησία, κανείς δεν θα περίμενε ότι θα υπάρξουν οι σημερινές
αποκαλύψεις. Ή τουλάχιστον οι
πολλοί δεν θα το περίμεναν, σε αντίθεση με τους λίγους κι εκλεκτούς.
Οι αντιδράσεις τότε ήταν άμεσες,

παρά το γεγονός
ότι δεν μπορούσε
να υποθέσει κάποιος
που δεν είναι πονηρός
τους λόγους που επιχειρήθηκε να γίνει κάνει τέτοιο. Η
FIFA και η UEFA είχαν αντιδράσει άμεσα, το ίδιο και η πολιτική ηγεσία του Αθλητισμού,
καθώς, αν και γινόταν προσπάθεια
να αναβαθμιστεί το πρωτάθλημα, η
νομιμοποίηση της πολυϊδιοκτησίας
θα έβαζε φουρνέλο στις βάσεις του.
Μάλιστα, την Τρίτη 30 Ιουλίου, ο
Βαγγέλης Γραμμένος είχε συναντηθεί για το συγκεκριμένο θέμα με
τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης της FIFA, Χέρμπερτ
Χούμπελ, ο οποίος είχε ζητήσει εξηγήσεις για τη διάταξη που πήγε να
περάσει στους νέους κανονισμούς.
Τι απάντησε ο πρόεδρος της ΕΠΟ
στον Αυστριακό αξιωματούχο; Ότι
συμπεριλήφθηκε… κατά λάθος η
σχετική διάταξη στον κανονισμό και
πως δεν υπήρχε πρόθεση εξυπηρέτησης συμφερόντων.
Μετά τις καταγγελίες του Ολυμπιακού ωστόσο, ο καθένας μπορεί
ν’ αντιληφθεί πόσο αθώο ήταν εκείνο
το λάθος. Για κακή τύχη των εμπνευστών του… λάθους, έγιναν τσακωτοί
και η διάταξη μπλοκαρίστηκε.
Τόσο οι κανονισμοί της ΕΠΟ, όσο
και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφέρουν στα άρθρα
τους πως απαγορεύεται ρητά η πολυϊδιοκτησία και οι ποινές είναι οι βαρύτερες που μπορούν να υπάρξουν.
Με τις ομάδες να υποβιβάζονται και
τους ανθρώπους που έχουν σχέση
και με τις δύο εταιρείες να αποκλείονται ισοβίως από το ποδόσφαιρο.
Έντονη ήταν τότε και η αντίδραση
του Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος
είχε επικοινωνήσει με τον Βαγγέλη
Γραμμένο και σε αυστηρούς τόνους
του είχε τονίσει πως μια τέτοια διάταξη θα αποτελούσε casus belli, ενώ του είχε εκφράσει τις απορίες
του για το γεγονός πως δεν του είχε
κάνει καμία αναφορά στις προηγούμενες συναντήσεις τους.
Η ουσία είναι ότι σε αυτό το αρρωστημένο ποδοσφαιρικό τοπίο,
μόνο χειρότερα μπορούν να έλθουν,
καθώς εδραιώνεται η πεποίθηση ότι οι αγώνες δεν παίζονται στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά σε κάποια γραφεία που αποφασίζουν
ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής,
ποιοι θα βγουν στην Ευρώπη, ποιοι
θα παραμείνουν στη μεγάλη κατηγορία και ποιοι θα υποβιβαστούν. Σε
αυτό το πλαίσιο, με αυτό το κλίμα,
ο Θεός να βάλει το χέρι του να μη
δούμε χειρότερα. Γιατί η δράση
φέρνει αντίδραση και οι φορείς δεν
παρεμβαίνουν όπως πρέπει και στον
βαθμό που επιβάλλεται να εκτονώσουν την κατάσταση. Και είμαστε ακόμη –σχεδόν– στην αρχή…

Με ποινές
χάδια δεν
λύνεται το
πρόβλημα
Η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων της
Super League 1 έχει ήδη
βγάλει σωρεία ανακοινώσεων κατά των διαιτητικών αποφάσεων.
Στις περισσότερες των
περιπτώσεων δικαιολογημένα. Σε αρκετές όμως
αδικαιολόγητα και άστοχα, δυσφημώντας χωρίς
πραγματικό λόγο το
προϊόν.
Οι ποινές που επιβάλλονται στους αρνητικούς
πρωταγωνιστές αποτελούν ουσιαστικά χάδια.
Οι παράγοντες βλέποντας το θεσμικό πλαίσιο
να γίνεται ολοένα και
πιο ήπιο, θεωρώντας ότι
θα τη γλιτώσουν με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο, αποθρασύνονται και τα…
χώνουν ολοένα και περισσότερο. Σε αυτό το
πλαίσιο κι εφόσον κανείς δεν λειτουργεί πυροσβεστικά, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και
οι συνέπειες ανυπολόγιστες για την εικόνα του
ελληνικού ποδοσφαίρου, που δυσφημίζεται
όχι μόνο εντός αλλά κι εκτός των τειχών.
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ΘΕΜΑ
Παρατηρητές
της πλάκας
(σε Super
League 1 και 2)
Οι παράγοντες
βρίσκουν και τα
κάνουν στο ελληνικό
πρωτάθλημα. Οι
προπηλακισμοί
αποστολών θυμίζουν
ομάδες γειτονιάς, και
όχι τους μεγάλους και
ιστορικούς συλλόγους
της χώρας.
Σε ματς που
διοργανώτρια είναι η
UEFA κανείς δεν
τολμάει να
ασχημονεί. Όταν
διοργανώνει η Super
League 1 όμως,
προφανώς ισχύουν
άλλες λογικές.
Ο παρατηρητής τι
ακριβώς κάνει στους
αγώνες; Αυτός που
ορίζει η διοργανώτρια
και μάλιστα σε
παιχνίδια υψηλού
κινδύνου… Είναι
δυνατόν να αφήνει
διάφορους
παρατρεχάμενους να
γυρίζουν από ’δώ και
από ’κεί, και μάλιστα
με διαπιστεύσεις;
Η Super League 1
απέτυχε στην
οργάνωση των
αγώνων και αντί να
έχει φροντίσει να μη
γίνουν παρατράγουδα
αποδεικνύεται λίγη,
βάζοντας το δικό της
λιθαράκι στις
εντάσεις και τις
αντιπαραθέσεις που
δημιουργούνται.
Ο παρατηρητής που
είχε ορίσει στο
«Καραϊσκάκης», θα
οριστεί ξανά από τον
Λυσσάνδρου και την
παρέα του; Γιατί αν
δεν τον εξαφανίσει
λόγω ανεπάρκειας,
είναι σαν να
επιβραβεύει την
ανικανότητά του.

Δεν είναι αυτό
που νομίζετε
Οι επιθέσεις του Σαββίδη
στον Αυγενάκη και η ΕΠΟ
της πολυϊδιοκτησίας

Το στοίχημα για τον Κούγια
Τι το ήθελε να πάει στα μπουζούκια μετά τη νίκη επί του Βόλου ο
Αλέξης Κούγιας και μάλιστα Σαββατόβραδο που το μαγαζί θα
ήταν γεμάτο;
Άγνωστος πλησίασε το τραπέζι του γνωστού ποινικολόγου
τη στιγμή που ο τραγουδιστής του κέντρου τραγουδούσε τον ύμνο της ΑΕΛ. Ο συγκεκριμένος άνδρας κάτι είπε στον Αλέξη
Κούγια που τον έκανε έξαλλο. Ο γνωστός ποινικολόγος αρχικά
πέταξε ένα ποτήρι νερό στον θαμώνα και προσπάθησε να του επιτεθεί με γροθιές. Το… κακό είναι πως ανάμεσα στους δύο βρισκόταν η λουλουδού που σάστισε.
Το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, αλλά φημολογείται πως όλα άρχισαν από ένα στοίχημα που έβαλε ο άνδρας ο οποίος προκάλεσε τον Αλέξη Κούγια με έναν άλλο της
παρέας του.
Να τον κάνει να σηκωθεί για να φανεί αν είναι ψηλότερος ή
πιο κοντός από τη λουλουδού. Το ποιος κέρδισε δεν το γνωρίζουμε. Πάντως η κοπέλα με τα λουλούδια έδειχνε ισοϋψής του
Αλέξη. Εκεί στο 1,70 περίπου…

Η αποκάλυψη του Ολυμπιακού για τη σχέση του ΠΑΟΚ
με την Ξάνθη προκάλεσε συνειρμούς ως προς την προσπάθεια που είχε κάνει πριν από λίγους μήνες η ΕΠΟ
(του δικού μας, Βαγγέλλη, που λέει και ο Ιβάν…) να
νομιμοποιήσει την πολυϊδιοκτησία.
Η… εκπληκτική επινόηση των αρμόδιων της ΕΠΟ για
τη σύνταξη των κανονισμών, δημιούργησε την πρώτη
κόντρα του νέου υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη, τον περασμένο Ιούλιο.
Σε μια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΕΠΟ, θα πήγαινε προς έγκριση διάταξη που προβλέπει
πως επιτρέπεται σε μεγαλομέτοχο μιας ΠΑΕ να έχει μέχρι 5% ποσοστό μετοχών και σε άλλη ΠΑΕ… Τι κάνει…
νιάου-νιάου στα κεραμίδια!
Μια διάταξη δηλαδή που θα άνοιγε τον δρόμο σε
πολυϊδιοκτησία. Κάτι που αντίκειται και στις διατάξεις
της FIFA, αλλά πάνω απ’ όλα στους νόμους του ελληνικού Κράτους. Τότε ο Λευτέρης Αυγενάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο
και αφού του ζήτησε εξηγήσεις (είχαν συναντηθεί μόλις
μερικά 24ωρα πριν…) τον κάλεσε να αποφασίσει «αν
θα πάμε μαζί ή αν θα είμαστε απέναντι», όπως του είπε
χαρακτηριστικά και του τόνισε πως η διάταξη για την
πολυϊδιοκτησία είναι «casus belli» και περιμένει την άμεση απόσυρσή της.
Η παρέμβαση του υφυπουργού Αθλητισμού προκάλεσε την απόσυρση της διάταξης για την πολυϊδιοκτησία… τον περασμένο Ιούλιο.
«Σ’ αυτόν τον αγώνα για εξωραϊσμό του ποδοσφαιρικού τοπίου, ή θα είμαστε όλοι
μαζί στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης ή, ως Κυβέρνηση, θα είμαστε σταθερά
απέναντι σ’ όποιον προσπαθήσει να βάλει εμπόδια», είχε πει τότε ο Αυγενάκης, και
σήμερα μπορεί να εξηγήσει κανείς τις επιθέσεις που δέχεται από τον Γιώργο Σαββίδη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης…






Κάπου στα 1888, όταν πια το ποδόσφαιρο άρχισε να
μπαίνει για τα καλά στη βρετανική κοινωνία και
καθιερώθηκε ο τρόπος διεξαγωγής των
πρωταθλημάτων, οι ποδοσφαιριστές κατέβαιναν στο
γήπεδο με… κουστούμι και γραβάτα. Στα πρώτα
χρόνια του 20ού αιώνα, έγινε η μεγάλη επανάσταση:
Θα φορούσαν σορτς και αθλητικές φανέλες.

Η Σουρεάλ Μαδρίτης ή αλλιώς Εθνική Ελλάδας
του κινηματογράφου περασμένων δεκαετιών.
Όρθιοι από αριστερά: Λάμπρος Κωνσταντάρας,
Νίκος Σταυρίδης, Θανάσης Βέγγος, Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος, Μίμης Φωτόπουλος, Κώστας
Βουτσάς. Καθήμενοι: Γιάννης Γκιωνάκης, Σταύρος
Παράβας, Βασίλης Αυλωνίτης, Νίκος Ρίζος,
Ντίνος Ηλιόπουλος. Προπονητής, ο Βασίλης
Λογοθετίδης (δεν διακρίνεται στη φωτο).

Αναπάντητα
ερωτηματικά
για Βιεϊρίνια
Προσπαθούν όλοι να εξηγήσουν στον
κόσμο του ΠΑΟΚ γιατί έμεινε ο Αντρέ
Βιεϊρίνια έξω από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά παρά τις διαρροές προς
όλα τα ΜΜΕ, η απουσία του Πορτογάλου εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης. Σύμφωνα με όσα μετέφεραν οι
επικοινωνιολόγοι της Τούμπας, ο αρχηγός της ομάδας δεν ήταν έτοιμος να βγάλει ολόκληρο 90λεπτο. Τι κι αν είχε πρωταγωνιστήσει για ένα ημίχρονο κόντρα
στον Παναθηναϊκό και, μάλιστα, σκόραρε
δύο φορές;
Τι κι αν μεσολάβησαν οι αγώνες με ΟΦΗ και Λάρισα; Στο Φάληρο κρίθηκε ανέτοιμος
να αγωνιστεί ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, αν και με το διπλό θα αποκτούσε η ομάδα του τεράστιο βαθμολογικό και ψυχολογικό προβάδισμα για τον τίτλο.
Γι’ αυτό, συνεχίζουν στη Θεσσαλονίκη να θέτουν ερωτήματα. Έχουν, άλλωστε, στο
μυαλό τους και τη δήλωση του Αντρέ παραμονές του ντέρμπι, ότι ανυπομονούσε να
αγωνιστεί στο Φάληρο.
Τα ερωτηματικά έγιναν ακόμα περισσότερα από την απόφαση του Άμπελ Φερέιρα
να χρησιμοποιήσει τον Μαουρίτσιο. Τον Βραζιλιάνο που έδειχνε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι ήταν πιο πίσω από τον Βιεϊρίνια σε φυσική κατάσταση και αγωνιστική ετοιμότητα.
Μέχρι και ο Λούμπος Μίχελ αιφνιδιάστηκε από την απουσία του Πορτογάλου. Γι’
αυτό και την υπογράμμισε στη ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε για να καλύψει
τον Ισπανό διαιτητή του ντέρμπι, που δεν... στεναχώρησε βέβαια τον ΠΑΟΚ.

Ζήτησαν… εικονική
αποβολή
Η Λαμία πήρε ισοπαλία 1-1 από τον Άρη, αλλά κατά τη
διάρκεια του αγώνα είχε βγάλει ανακοίνωση εναντίον
του διαιτητή Γιώργου Βρέσκα από την Πιερία, ζητώντας να πάει σε οφθαλμίατρο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στην… ανάγκη του
διαιτητή. Άνθρωπός τους πήγε στ’ αποδυτήρια και ζήτησε να γραφτεί στο Φύλλο Αγώνα ότι αποβλήθηκε ο
Πλιάτσικας με δεύτερη
κίτρινη κάρτα κατά την
αποχώρηση των ομάδων, για διαμαρτυρία.
Ο λόγος; Για να εκτίσει
την ποινή του στο ματς
Κυπέλλου με τον Αιολικό και να επιστρέψει στο
πρωτάθλημα. Ο Βρέσκας αρνήθηκε να κάνει
τέτοιο χατίρι στη Λαμία
κι έβγαλε εκτός αποδυτηρίων τον εκπρόσωπό
της.
Δεν περιορίστηκε όμως εκεί. Έγραψε το
συμβάν στο Φύλλο Αγώνα, κι έτσι θα υπάρχει
συνέχεια στην Πειθαρχική επιτροπή.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Βaby sitter
του Μάκη
ο OPENίστας
Τι ζούμε, ρε, φίλε.
Τσίρκο Μεντράνο.
Άπαιχτοι είναι αυτοί
του Σαββιδοτεχνείου.
Της ενορίας είναι
αυτοί του
Ολυμπιακού μπροστά
τους. Βγαίνει ο άλλος
από τη Θεσσαλονίκη,
ο Βασιλόπουλος, και
λέει ότι ο Ολυμπιακός
τα έπαιρνε κάλπικα τα
πρωταθλήματα.
Σηκώνεται και φεύγει
ο Τάσος
Μητρόπουλος από το
πάνελ του ΟΡΕΝ. Να
βλέπει, δηλαδή, ο
Σεφερλής και να μην
ξέρει τι να
πρωτογράψει.
Εκπομπή καλαμπούρι.
Κάλπικα τα πάντα,
σου λέει.
Σάμπως θα δώσει
λογαριασμό σε
κανέναν; Μέγας
αναθεωρητής,
ρεφορμιστής το
παλικάρι. Μια ζωή
στο πεζοδρόμιο του
ρεπορτάζ, να φυλάει
τον Μάκη τον
Γκαγκάτση.
Στα χέρια του τον
μεγάλωσε τον
Χρυσόστομο ο
Βασιλόπουλος. Baby
sitter κανονική.
Μικρός ήταν ο
Χρυσόστομος κι όπου
ήθελε να πάει να δει
τον ΠΑΟΚ, είχε δίπλα
του τον Βασιλόπουλο.
Μεγάλη εμπιστοσύνη
του είχε ο Βασίλης.
Μιλάμε ότι ο
Βασιλόπουλος
ψήθηκε στο
πεζοδρόμιο του
ρεπορτάζ. Πολύ
δύσκολα χρόνια.
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Το Σαββιδοτεχνείο «τρώει» Μπίσεσβαρ
για να παίξει ο Βιεϊρίνια
Τον Μπίσεσβαρ δεν τον βλέπω καλά. Από
τη στιγμή που το Σαββιδοτεχνείο τον έβαλε
στο μάτι, μετρημένα είναι τα ψωμιά του. Τέτοιο πυρ ομαδικό δεν έχει ξαναγίνει, όπως
των Σαββιδοτεχνών κατά του Ολλανδού.
Μέχρι κι ο Σπυρόπουλος στην «ανάλυση»
που έκανε στο ΟΡΕΝ τον έδειξε να περπατάει στη φάση που ο Ποντένσε κέρδισε πέναλτι.
Τρεις ήταν που μάρκαραν τον Ποντένσε, να πήγαινε κι ο Ολλανδός; Κοστίζει, ό-

μως, γύρω στο ένα μιλιόνι τον χρόνο κι είναι
πολλά. Αυτό είναι το ένα.
Το άλλο είναι ότι το παιδί μας ο Βιεϊρίνια
δεν πρέπει να παίξει τώρα που γύρισε δυνατός; Το άλλο το παιδί μας, ο Πέλκας, που
τον ζητούσε όλη η Τουρκία το περασμένο
καλοκαίρι, είναι δυνατόν να μην μπορεί να
βρει θέση;

Ηρέμησε ο Βακάλης (προς το παρόν)
αλλά ψάχνεται…

Σχετικά… ήσυχος εμφανίστηκε ο Βακάλης
στην ΕΠΟ. Η τοποθέτηση του Δημ. Μελισσανίδη στην «Α», σύμφωνα με την οποία ο
«Τίγρης» ξεκαθάρισε ότι «ο Βακάλης είναι
ο καλύτερός μου φίλος» είχε καταλυτικό
χαρακτήρα, αφού ο Νικόλας έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και διέγραψε την ανάρτησή του που αφορούσε τον Αλ. Δέδε.
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ δέχθηκε τις οδηγίες που του δόθηκαν από
ψηλά, και έτσι το θέμα θεωρήθηκε λήξαν.
Εκτός όμως του Δέδε, οι υποψίες του
Βακάλη αφορούν και κάποιον άλλον.
Μόνο που ο δεύτερος ύποπτος βρίσκεται εκτός ομοσπονδίας και κατά τον Νικό-

λα δύσκολα θα μπορούσε να πληροφορηθεί όσα συμβαίνουν στα κλειστά γραφεία.
Στον πρόεδρο της ΕΠΣ Σάμου έγινε το
Σαββατοκύριακο μασάζ για να δώσει τόπο
στην οργή. Με βασικό επιχείρημα ότι όλα
γίνονται για να πληγεί η ενότητα της διοίκησης σε μία περίοδο που η ΕΠΟ δέχεται επιθέσεις από πολλές πλευρές.
Η έκρηξη του Βακάλη, βέβαια, καταγράφηκε από αρκετό κόσμο. Κάποιοι υποστήριζαν, μάλιστα, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί αν γίνουν νέες καταγγελίες από τον Ολυμπιακό, για να αποδείξουν ότι στην ΕΠΟ έχουν δημιουργηθεί μπλοκ και παρέες.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μάκη, ο Ιβάν της KGB
έμαθε τα «κόλπα» από
τον Μαρινάκη;
Ο Μάκης, ο γνωστός Τριανταφυλλόπουλος, είπε
το φοβερό των φοβερών.
Ότι ο Ιβάν πρέπει να ευχαριστήσει, λέει, τον Μαρινάκη, «που του έμαθε τα κόλπα».
Πολύ ρηχή σκέψη.
Ο Σαββίδης, λέει,
ήρθε από μια ξένη
χώρα και δεν ήξερε
τι παίζει στην Ελλάδα και του έμαθε
ο Μαρινάκης.
Ο Ιβάν μεγάλωσε ως μέρος του συστήματος της Σοβιετίας με τις KGB
και τα ρέστα κι ο Μαρινάκης στον Πειραιά. Άλλα αντ’
άλλα, της Παρασκευής το γάλα. Εδώ, ρε, ο Ιβάν «έριξε» και τον Μελισσανίδη, και ο Μάκης δεν το έμαθε
ποτέ αυτό;
ΑΕΚ είναι ο Μάκης. Και του λέγανε τότε του «Τίγρη» να προσέχει τον Ιβάν, ότι δεν είναι μπεσαλής
και λογοτιμήτης. Ο Μελισσανίδης, όμως, πόνταρε
στον… Πόντο κι ο Ιβάν του την έφερε στον Βόλο.

«Ένοχοι» οι
δημοσιογράφοι
που πήγαν
στη Σουλούκου

Η «Α» το έχει γράψει 100 φορές. Άπαξ και έχεις φοιτήσει στη μεγάλη σοβιετική σχολή, κάνεις την τρίχα… τριχιά και το άσπρο… κόκκινο.
Πάει η Σουλούκου στην ΕΕΑ και
πλακώνει το Σαββιδοτεχνείο, ότι μόνο
το One του Μαρινάκη και η ΕΡΤ πήγαν στο ρεπορτάζ. Σερβιρίστηκε με
τέτοιο τρόπο, ώστε οι δημοσιογράφοι
να αισθάνονται ένοχοι που πήγαν στο
ρεπορτάζ!
Μόνο το Σαββιδοτεχνείο θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Να στοχοποιεί το ρεπορτάζ. Ενώ αν πήγαινε
κανένας Μάκης Γκαγκάτσης θα επέτρεπε (το Σαββιδοτεχνείο) να πάνε
και άλλα κανάλια ή θα το κρατούσε
αποκλειστικό;

Άγνοια ή ειρωνική
διάθεση…
Εκτέθηκε ο Άγγελος Μπράτης από το
GNTM μόλις αναφέρθηκε το όνομα του Πανιωνίου Γυμναστικού
Συλλόγου Σμύρνης σε
επεισόδιο του δημοφιλούς διαγωνισμού.
Βλέποντας τα κυανέρυθρα χρώματα σε
ρούχο των κοριτσιών
στη δοκιμασία η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε στον Πανιώνιο και πρόσθεσε ότι η φωτογράφηση είναι αφιερωμένη στον σεφ Λεωνίδα Κουτσόπουλο που είναι φίλαθλος της ομάδας.
Τότε ο Μπράτης εξέφρασε την απορία:
«Τι είναι ο Πανιώνιος;» Κι όταν η συνεργάτης
του είπε ότι πρόκειται για σύλλογο, φάνηκε
πάλι να μην κατανοεί και είπε το αμίμητο:
«Πανιώνιος. Δηλαδή, είναι όλο το… Ιόνιο;»
Εντάξει, δεν είναι κακό να έχει κάποιος άγνοια από ποδόσφαιρο, αλλά όταν σε βλέπουν χιλιάδες τηλεθεατές καλύτερα να σιωπάς.
Εκτός κι αν δεν είσαι τόσο άσχετος, αλλά
το κάνεις επίτηδες για να σηκώσεις κουβέντα (για πολλούς μπορεί και η αρνητική διαφήμιση να είναι ευχάριστη) ή για να ειρωνευτείς το αντικείμενο, και στην προκειμένη περίπτωση μία ποδοσφαιρική ομάδα…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Γράφουνμόνοιτουςκαιγνωμοδοτήσεις

Η

κατάσταση στην ΕΠΟ είναι πλέον εκτός ελέγχου. Υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με απλά
πράγματα και γι’ αυτό κάνουν μόνοι τους δουλειά που υπό φυσιολογικές συνθήκες όφειλαν να διεκπεραιώσουν άλλοι.

Τις προάλλες, για παράδειγμα, ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη
της Ομοσπονδίας καθόταν και σύντασσε μόνο του μία γνωμοδότηση διότι
δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τη Νομική Υπηρεσία.
Τόσους δικηγόρους έχει η ΕΠΟ και ο άνθρωπος υποχρεώθηκε να φτιάξει
μόνος του το κείμενο. Με κίνδυνο να εκτεθεί και ο ίδιος, αλλά και η Ομοσπονδία. Αλλά ο λαός το ‘χει πει εδώ και 100άδες χρόνια.
«Όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει». Όταν, μάλιστα, οι κόκορες είναι και δικηγόροι, τότε τα πράγματα μπερδεύονται ακόμα περισσότερο.
Το πρόβλημα στην ΕΠΟ γίνεται πιο έντονο εξ αιτίας της αδράνειας που
επιδεικνύει ο Βαγγέλης Γραμμένος. Ο πρόεδρος συμπεριφέρεται λες και απλά
περιμένει να περάσει ο καιρός και να πάει σπίτι του. Και όταν βλέπουν αδιάφορο τον Βάγγο, γιατί να ασχοληθούν οι άλλοι;

ΕντολέςστοΟΡΕΝκαιστο«Έθνος»,
αγαπητέΙβάν…
Ο Σαββίδης απείλησε με δικαστήρια όσα Μέσα υιοθετούν το ρεπορτάζ του One για το ιδιοκτησιακό της Ξάνθης.
Δεν μας είπε ο Ιβάν και οι συν αυτώ, τι πρόκειται να κάνει με όσα Μέσα δεν το υιοθετούν. Με αυτά, όλα καλά, θα δώσει και κανένα… πριμ, που λέει ο λόγος; Αυτό τι ακριβώς είναι; Δημοκρατία
«α-λά Σοβιέτα», που μας φέρνει ο Ιβάν;
Άμα είναι έτσι, να τα κλείσουμε τα άλλα Μέσα, να βγάλουμε

Ξάνθη-ΠΑΟΚ:
Περιστέριείχε
κουτσουλίσει
τηνμπάλα
Τον περασμένο Μάρτιο στο ματς ΞάνθηΠΑΟΚ ο Πιαλόγλου είχε βγάλει ανακοίνωση ότι οι κάτοχοι διαρκείας θα κάθονταν
σε άλλες θέσεις για λόγους ασφαλείας.
Γιατί το γήπεδο πλημμύρισε από οπαδούς του ΠΑΟΚ, φυσικά. Μπήκαν όλοι με
εισιτήριο; Όλα τυπικά και νόμιμα έγιναν. Αφού ο Σαββίδης δεν έχει καμία σχέση με την Ξάνθη, δεν μπορούμε να υποθέσουμε κάτι άλλο.
Τότε, ο Σύνδεσμος φίλων της Ξάνθης είχε εκδώσει ειρωνική ανακοίνωση κατά της ΠΑΕ. Και στο παιχνίδι, ο Ζίφκοβις
έπιανε τα άπιαστα. Γι’ αυτό τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
Τώρα, αν κάποιοι λένε ότι η μπάλα… μύριζε γιατί την είχαν κουτσουλίσει περιστέρια και γι’ αυτό δεν την έπιασε στα
γκολ, είναι ψεύτες και κακεντρεχείς.

Γιατί
στηνΤούμπα
δενέδωσαν
διαπίστευση
στον
Μαρινάκη
Οι Σαββιδοτέχνες είναι
φανερό, πια, ότι απευθύνονται σε χαχόλους.
Όταν μπήκε το θέμα που
δεν άφησαν τον Μαρινάκη να μπει στα αποδυτήρια, είπαν όλοι μαζί, μ’ ένα στόμα μια φωνή, ότι
δεν είχε διαπίστευση. Το
τερμάτισαν οι «εξυγιαντές της πεντάρας».
Όχι ότι έκαναν τσαμπουκά στον Μαρινάκη, όχι.
Είναι του τυπικού στον
ΠΑΟΚ, το ξέρουν όλοι. Το
είδαμε και στο ματς με
τον Παναθηναϊκό. Και
τώρα που το θυμήθηκα,
οι ΠΑΟΚτσήδες είναι πολύ φιλόξενοι. Μέχρι και
ψάρια είχαν γεμίσει τον
πάγκο του Ολυμπιακού.
Και τότε ο Ιβάν ήταν στα
πράγματα. Ο δε μικρός
Γιωργάκης δεν πρέπει να
είχε ανοίξει λογαριασμό
στο instagram.

στην Ελλάδα την «Πράβδα» και την «Ισβέστια» και να πορευτούμε
μια χαρά.
Ν’ ακούμε τους Κόλκες και τους Βασιλόπουλους να λένε το
«ποίημα» και έναν Ιατρίδη να λέει για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι εκτιμά ότι ο Μαρτίνς θα φύγει μετά την ισοπαλία με τον
ΠΑΟΚ. Έτσι του είπαν να πει, έτσι είπε ένας Ιατρίδης. Λες και πέρασε από τα γραφεία της «Κομσομόλ» πριν μπει στο στούντιο.

Ναρωτούσε
τονΓιαννούλη
ανέκανεπέναλτι
στονΠοντένσε
Το Σαββιδοτεχνείο ξεσάλωσε επειδή ο ΠΑΟΚ πήρε ισοπαλία.
Σου λέει ο Βασιλόπουλος, «μετά τον περσινό θρίαμβο
του ΠΑΟΚ», το 1-0. Θρίαμβος με διπλό αυτογκόλ και 27
τελικές για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι θρίαμβος.
Δεν έχει ματαφάει τόσο σανό ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο
Κόλκας σού λέει δεν έγινε κανένα πέναλτι στον Ποντένσε. Κι αν ο Κάκος είπε ότι ήταν πέναλτι, τι να καταλάβει ο
Κόλκας, τώρα. Οι παράδες να πέφτουνε κάθε μήνα κι ο
Κάκος ας λέει ό,τι θέλει.
Κι επειδή ο Σταύρος το παίζει και δημοσιογράφος εκτός από ΠΑΟΚτσής, γιατί δεν έκανε ρεπορτάζ, να ρωτήσει

τον Γιαννούλη να δηλώσει ότι δεν ήτανε πέναλτι; Κολλητοί είναι.
Να έκανε μια δήλωση ο Γιαννούλης ότι δεν ακούμπησα τον Ποντένσε. Θέατρο έκανε ο Πορτογάλος. Ο Γιαννούλης, όμως, έχει μια αξιοπρέπεια. Δεν μπορώ, σου λέει,
να γίνω ρεζίλι.
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ΟΠΑΠ,
πιστός
στη δέσμευσή
του να επενδύει πολύπλευρα στη νεολαία και το
μέλλον του αθλητισμού, συνεχίζει για έκτη χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος
Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ.
Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το
2014, αποτελεί μια σημαντική επένδυση στο μέλλον του αθλητισμού,
καθώς βασικός του στόχος είναι να
καλλιεργήσει τα αθλητικά ιδεώδη,
ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να γίνουν καλοί αθλητές σήμερα και καλύτεροι άνθρωποι αύριο.
Εδώ και πέντε χρόνια, το πρόγραμμα εστιάζει στο ποδόσφαιρο
και έχει «αγκαλιάσει» 210 ερασιτεχνικές ακαδημίες, υποστηρίζοντας
45.000 παιδιά σε όλη τη χώρα.
Πλέον, από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, το πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ διευρύνεται
και στο μπάσκετ και υποδέχεται 50
ερασιτεχνικά σωματεία καλαθοσφαίρισης από όλη τη χώρα.
Οι νέες ακαδημίες του προγράμματος και τα σημαντικά αποτελέσματα που έχει πετύχει έως σήμερα,
παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4/12, στο Markopoulo Park
(Ιππόδρομος Αθηνών).
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΟΠΑΠ,
Καμίλ Ζίγκλερ, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ,
Σπύρος Φωκάς, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ,
Οδυσσέας Χριστοφόρου, καθώς
και ο Hall of Famer, Ρικ Πιτίνο, ο
οποίος στην ομιλία του επεσήμανε
τη συμβολή του προγράμματος των
Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ στη
δημιουργία των νέων μεγάλων καλαθοσφαιριστών του μέλλοντος.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της εκδήλωσης ήταν κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο
του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου,
καλαθοσφαιριστές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, αθλητές και αθλή-
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Αλέξανδρος Παρθένης, Άσπα
Καλαμπάκου, αθλήτρια του
Παναθηναϊκού Α.Ο., Οδυσσέας
Χριστοφόρου, Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ,
Μιχάλης Κυρίτσης, πρώην διεθνής
καλαθοσφαιριστής και
προπονητής

Ο Ρικ Πιτίνο με τον βοηθό
προπονητή της ΚΑΕ
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Γιώργο
Βόβορα, και τους αθλητές της
ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Μπεν
Μπέντιλ, Γιάννη Παπαγιάννη και
Ιωάννη Παπαπέτρου

Οι πρώην διεθνείς
καλαθοσφαιριστές, Γιώργος
Καλαϊτζής, Κώστας
Τσαρτσαρής, Ευθύμης
Ρεντζιάς, Αλέξανδρος
Κυρίτσης, Δήμος Ντικούδης
και Δημήτρης Παπανικολάου

Οι αθλητές της ΚΑΕ
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Γιάννης
Παπαγιάννης, Ιωάννης
Παπαπέτρου και Μπεν
Μπέντιλ, οι αθλητές του
Παναθηναϊκού Α.Ο., Νίκος
Μόλβαλης, Νόρα Δράκου,
Jewel Tunstull και Άσπα
Καλαμπάκου, και οι αθλητές
της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ
με αμαξίδιο, Γιώργος
Τσαουσίδης και Παναγιώτης
Κοντογιάννης

Οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές
Κριστόφ Βαζέχα, Γιόζεφ Βάντσικ, Τάσος
Μητρόπουλος, Θωμάς Μαύρος, Γιάννης
Καλιτζάκης με τον πρώην
ποδοσφαιριστή Μιχάλη Σιμιγδαλά και
τους αναβάτες, Παναγιώτη Δημητσάνη
και Κωνσταντίνο Μαστοράκη

Οι Αθλητικές
Ακαδημίες ΟΠΑΠ
σκοράρουν και
στο μπάσκετ
Επιστημονική και υλική υποστήριξη σε 50 ερασιτεχνικά
σωματεία μπάσκετ και 128 ερασιτεχνικές ακαδημίες
ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα

Ρικ Πιτίνο, Σπύρος Φωκάς, Α΄ Αντιπρόεδρος ΟΠΑΠ, Οδυσσέας
Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Καμίλ
Ζίγκλερ, Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, Διευθύνων
Σύμβουλος ΟΠΑΠ

τριες του Παναθηναϊκού Α.Ο., καθώς και αθλητές της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας
Χριστοφόρου, τόνισε: «Το πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ
εκφράζει τη δέσμευσή μας και αποτελεί μια σημαντική επένδυση στο
μέλλον του αθλητισμού. Βασικός
στόχος του είναι να καλλιεργήσει τα
αθλητικά ιδεώδη.
»Πλέον, το πρόγραμμα διευρύνεται

Σπύρος Φωκάς, Α΄
Αντιπρόεδρος ΟΠΑΠ, Οδυσσέας
Χριστοφόρου, Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ,
Ρικ Πιτίνο, Ντάμιαν Κόουπ,
Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ,
Σάκης Ρουβάς, Καμίλ Ζίγκλερ,
Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΠΑΠ

και στο μπάσκετ, ένα άθλημα που αγαπάμε όλοι οι Έλληνες, που έχει φέρει
στη χώρα μας μεγάλες επιτυχίες και έχει αναδείξει παίκτες-θρύλους για τον
ελληνικό και παγκόσμιο αθλητισμό.
»Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ θα είναι
και στο μπάσκετ, όσο επιτυχημένο είναι και στο ποδόσφαιρο. Προσωπικά,
είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που στο
πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ακριτικές περιοχές της χώρας μας, όπως η Καστοριά, η Φλώρινα, οι Φέ-

ρες, η Κως και η Κάλυμνος, όπου η ανάπτυξη του αθλητισμού έχει ιδιαίτερη σημασία».
Στα 50 ερασιτεχνικά σωματεία
μπάσκετ, που υποστηρίζονται πλέον από τις Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ, συμμετέχουν συνολικά 5.000
αθλητές και αθλήτριες, ηλικίας 5 έως 12 ετών.
Πρόκειται για 6 ακαδημίες από
νησιά του Αιγαίου, 14 από τη Βόρεια Ελλάδα, 5 από τη Νότια Ελλάδα και την Κρήτη, 10 από την Κεντρική Ελλάδα, καθώς και 15 ακαδημίες από την Αττική.
Η επιλογή τους έγινε μέσα από
μια διεξοδική και απόλυτα διαφανή
διαδικασία, με βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.

Υποστήριξη σε 178
αθλητικές ακαδημίες σε
όλη την Ελλάδα
Φέτος το πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ υποστηρίζει 50 ακαδημίες μπάσκετ και 128 ερασιτεχνικά σωματεία ποδοσφαίρου από
όλη την Ελλάδα.
Τα 18.000 παιδιά που συμμετέχουν συνολικά στις 178 ακαδημίες
και των δύο αθλημάτων, απολαμβάνουν τα εξής προνόμια:
- Προπονητικές κατευθύνσεις με
βάση τα διεθνή πρότυπα
- Επιστημονική υποστήριξη από
ειδικευμένους παιδιάτρους, παιδοψυχολόγους και διατροφολόγους
- Υψηλής ποιότητας αθλητικό υλικό
- Ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη
τη διάρκεια των προπονήσεων και
των αγώνων
- Συμμετοχή σε μεγάλες αθλητικές γιορτές, με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Επιπλέον, οι γονείς/κηδεμόνες
των παιδιών συμμετέχουν σε σεμινάρια και βιωματικές δραστηριότητες, που αφορούν κυρίως θέματα
ψυχολογίας και διατροφής.
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Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ MYTILINEOS ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ASI ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Στην Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης
Αλουμινίου (ASI) ως μέλος παραγωγής και μεταποίησης εντάχθηκε ο
τομέας μεταλλουργίας
της MYTILINEOS.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
ASI αποτελεί έναν
παγκόσμιο, πολυμετοχικό οργανισμό δημιουργίας
προτύπων και πιστοποίησης, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα πιστοποίησης με σκοπό να
διασφαλίσει ότι οι αρχές της Βιωσιμότητας, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Διακυβέρνησης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ενσωματώνονται σε
συνεχώς μεγαλύτερο βαθμό στην
παραγωγή, τη χρήση και την ανακύκλωση αλουμινίου.
Στην παραπάνω πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μεγάλοι παγκόσμιοι παραγωγοί αλουμινίου/αλουμίνας, όπως οι Rio
Tinto, Alcoa, Hydro και Rusal,
δεσμευόμενοι να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή του αλουμινίου σε μία βιώσιμη κοινωνία.
Τα πρότυπα της Πρωτοβουλίας ASI προσδιορίζουν αρχές
και κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την κοινωνία, το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση με
σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις
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Προτεραιότητα
για τη MYTILINEOS
η αειφόρος ανάπτυξη
βιωσιμότητας της αλυσίδας αξίας του αλουμινίου.
Η
συμμετοχή
της
MYTILINEOS στην Πρωτοβουλία ASI αντανακλά τη δέσμευση
του ελληνικού βιομηχανικού ομίλου ως προς τη βιώσιμη παραγωγή, μαζί με τον στόχο χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
στον τομέα Μεταλλουργίας σε ποσοστό 100% μέχρι το 2030, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της εταιρείας, Ευάγγελο Μυτιληναίο, κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης για τη θεμελίωση του
νέου σταθμού φυσικού αερίου
συνδυασμένου κύκλου (CCGT).
Ειδικά για το κομμάτι που αφορά τις ΑΠΕ, ο ιδρυτής και ηγέτης της MYTILINEOS είχε την
ευκαιρία να πει περισσότερα
στις αρχές της εβδομάδας κατά
τη διάρκεια της παρουσίασης
της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Εκεί ο κ.
Μυτιληναίος στάθηκε στην αξιοπρόσεκτη τάση ανάπτυξης
που παρουσιάζουν οι φωτοβολταϊκές δραστηριότητες, όπως

Η MYTILINEOS

ΕΧΕΙ ΕΔΡΑΙΩΘΕΙ
ΩΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥΣ
ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ Ε.Ε.
αυτή που είναι διεθνώς γνωστή
με τον όρο Building Operating
Transfer. Μάλιστα, ο Ευ. Μυτιληναίος έκανε γνωστό ότι σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστη-

μα αναμένεται να πωληθούν «έτοιμα και με το κλειδί στο χέρι»
σε επενδυτές τα πρώτα συνδεδεμένα και σε λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα, που ανέπτυξε
και υλοποίησε η ΜΕΤΚΑ EGN,
που είναι ο κλάδος κατασκευών
της Mytilineos. Τα πρώτα πάρκα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή επίκειται η διασύνδεση και λειτουργία τους θα είναι
πάρκα ισχύος 47 MW στην Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συναλλαγές στην Αυστραλία. Στόχος του πρώτου
deal είναι να καταδειχθεί στην
αγορά η φιλοσοφία αλλά και οι
υψηλές αποδόσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Υπεύθυνη παραγωγή
βωξίτη, αλουμίνας και
αλουμινίου
Πίσω στα της ένταξης της
MYTILINEOS στην Πρωτοβουλία ASI, ο γενικός διευθυντής
του τομέα Μεταλλουργίας της εταιρείας, Δημήτριος Στεφανίδης, σχολίασε εμφατικά ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί κο-

ρυφαία προτεραιότητα για τη
MYTILINEOS και εκφράζεται
μέσω της υπεύθυνης παραγωγής
βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου, καθώς και μέσω της διαρκούς αυτοβελτίωσης και αδιάλειπτης διαδικασίας επιμόρφωσης με σκοπό την αύξηση του
θετικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας στην ευρύτερη
κοινωνία. Σύμφωνα πάντα με
τον κ. Στεφανίδη, η ένταξη στην
Πρωτοβουλία ASI αντιπροσωπεύει για τη MYTILINEOS μία
δημιουργική πρόκληση και πάγια δέσμευση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το όραμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ταχεία
μετάβαση προς μία παραγωγή
ουδέτερη από άνθρακα.
Αξίζει να θυμίσουμε ότι η
MYTILINEOS έχει εδραιωθεί
ως ένας από τους ισχυρότερους
παίκτες στον κλάδο της Μεταλλουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις
που έχουν πραγματοποιηθεί
στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Ειδικότερα η MYTILINEOS
διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες καθετοποιημένες μονάδες
παραγωγής και εμπορίας βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου
στην Ε.Ε., και μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και των περιφερειακών οικονομιών της χώρας. Ο
τομέας Μεταλλουργίας σήμερα
απασχολεί άμεσα περίπου
1.200 άτομα, με ενοποιημένο
κύκλο εργασιών ο οποίος ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ.

Ξέκοψε κάθε κουβέντα για τη διάσωση της ΛΑΡΚΟ
ια το θέμα της ΛΑΡΚΟ έχω μιλήσει τα τελευταία
20 χρόνια με τέσσερις υπουργούς οικονομικών
(Παπαντωνίου, Αλογοσκούφη, Παπαθανασίου
και Στουρνάρα). Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να μιλήσω
και με πέμπτο». Με αυτά τα λόγια ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ξέκοψε σχεδόν κάθε πιθανότητα –και εκτός κάποιας συγκλονιστικής ανατροπής– την παραφιλολογία
που είχε αναπτυχθεί στα ΜΜΕ και η οποία τον ήθελε σε
ρόλο ναυαγοσώστη της προβληματικής και καταχρεωμένης εταιρείας. Σύμφωνα με το Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο, η ΛΑΡΚΟ είναι το δεύτερο –μετά
τη ΔΕΗ– τεράστιο πρόβλημα που τους κληροδότησε η
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κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για τη λύση του οποίου ο αρμόδιος
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε προ ημερών ότι θα ακολουθηθεί το
πλαίσιο που επιβάλλει η σχετική απόφαση της Κομισιόν
το 2014. Σημειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πρόσφατα να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την επιβολή στη χώρα μας ημερήσιου προστίμου για
κάθε 24ωρο(!) που η Ελλάδα δεν θα συμμορφώνεται με
την «επιταγή» ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων προς τη ΛΑΡΚΟ ύψους €136.000.000.
Υπό αυτό το πρίσμα, η υπαγωγή της ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία αποτελεί μάλλον μο-

νόδρομο για το υπουργείο Ενέργειας. Πέρα
από τις εικασίες και
τους ευσεβείς πόθους,
το αν η παραπάνω λύση θα καταστήσει επενδυτικά
ελκυστική τη ΛΑΡΚΟ μένει να αποδειχτεί στην πράξη,
ωστόσο για τον Ευ. Μυτιληναίο η βιωσιμότητα της εταιρείας μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από την εφαρμογή ενός διαφορετικού μοντέλου λειτουργίας που θα
ξεκινά από την υιοθέτηση μίας καινούργιας κουλτούρας υγιεινής και ασφάλειας.
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€200 έκαστος
ξοδέψαμε στην
Black Friday
Οι ελληνικές εκδοχές της Black
Friday και της Cyber Monday είναι πλέον παρελθόν, αλλά τα
στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές εμφανίστηκαν… ετοιμοπόλεμοι, αφού η κατά κεφαλήν
δαπάνη που έκαναν στη διάρκεια των δύο market events υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ
€180 και €200. Η παραπάνω εκτίμηση ανήκει
στον πρόεδρο του
Περιφερειακού Επιμελητηριακού
Συμβουλίου Αττικής, Βασίλη Κορκίδη, που εκτίμησε ότι 6 στους 10
καταναλωτές έκαναν κάποια αγορά, με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται σε 3
δισ. ευρώ. Πέραν του τζίρου θα
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι
πρωταθλήτριες των ημερών αναδείχτηκαν οι online αγορές –
σχεδόν διπλάσια ήταν τα φετινά
«χτυπήματα» σε σύγκριση με τα
περσινά–, ενώ εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή στην Black
Friday και την Cyber Monday
των σούπερ μάρκετ, της εστίασης, των κομμωτηρίων, των παρόχων ενέργειας και της συνδρομητικής τηλεόρασης, αλλά
και των αεροπορικών εταιρειών.

Κορυφαία
αγορά διεθνώς
για το 2019 το
Χρηματιστήριο
Αθηνών
Στην κορυφή διεθνώς παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών,
σύμφωνα με το τακτικό μηνιαίο
report της Deutsche Bank, καθώς για το 11μηνο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2019 ο Γενικός Δείκτης εμφάνισε εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 49,8%!
Σύμφωνα με την έκθεση της γερμανικής τράπεζας και τα 38
assets τα οποία παρακολουθεί
στενά έχουν θετική πορεία για το
11μηνο. Την πρώτη τετράδα συμπληρώνουν ο ιταλικός δείκτης
FTSE MIB με άνοδο +32,4%, ο
ρωσικός MICEX με κέρδη
+32,3% και ο αμερικανικός
Nasdaq ο οποίος έχει κινηθεί
31,9% υψηλότερα.
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ε «όπλο» τη Finastra,
την εταιρεία διεθνούς
κύρους που παρέχει
παγκοσμίως ένα ευρύ φάσμα
λογισμικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και συγκεκριμένα την πλατφόρμα αυτής με
το όνομα «Fusion Risk», προχωρά τη λειτουργία της η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, στο κομμάτι που αφορά
τον εκσυγχρονισμό και τις εποπτικές υποχρεώσεις της ελληνικής τράπεζας που επιβάλλουν
αποτελεσματική διαχείριση
των κινδύνων και αυτοματοποίηση των εργασιών.
Η πλατφόρμα Fusion Risk
επιτρέπει στους χρήστες της να
διαμορφώνουν ακριβέστερη
και ταχύτερη εικόνα των στοιχείων του ισολογισμού της τράπεζας, διευκολύνοντας τη λήψη
αποφάσεων σε θέματα μείωσης
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και εξυγίανσης του
δανειακού χαρτοφυλακίου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η
ανώτερη γενική διευθύντρια
της Παγκρήτιας Τράπεζας,
Χρυσάνθη Παπαδοπούλου,
το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
της Κρήτης με παρουσία και
στην υπόλοιπη Ελλάδα επικεντρώνεται στην ικανοποίηση
των τραπεζικών αναγκών της

Μ

να ολοκαίνουργιο,
πλήρως εξοπλισμένο όχημα 4X4 ήταν το… χριστουγεννιάτικο δώρο της εταιρείας Μύλοι Λούλη στο Αστυνομικό Σώμα Μαγνησίας
και συγκεκριμένα στην Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Το
«ξεπακετάρισμα» του Ducia
Duster 4X4 που φέρει όλο
τον απαραίτητο αστυνομικό
εξοπλισμό, από σειρήνες και
φάρους μέχρι ασύρματο

Έ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαχείριση κινδύνων
και αυτοματοποίηση
εργασιών με «όπλο»
τη Finastra

σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης, υποστηρίζοντας δυναμικές πρωτοβουλίες που

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς ελληνικής επιχειρη-

ματικότητας. Δεδομένης δε της
αναπτυξιακής τροχιάς στην οποία βρίσκεται η τράπεζα και
της εξελιγμένης προϊοντικής
φαρέτρας της, ήταν θεμελιώδης
προτεραιότητα για την Παγκρήτια να βελτιστοποιήσει τη
διαχείριση των κινδύνων και
την κανονιστική συμμόρφωσή
της. Κι εδώ είναι που μπήκε στο
πλάνο η πλατφόρμα Fusion
Risk της Finastra, προκειμένου η Παγκρήτια Τράπεζα να
έχει στη διάθεσή της ένα δυνα-

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Δωρεά οχήματος 4Χ4
πραγματοποιήθηκε στις 28
Νοεμβρίου στο Αστυνομικό
Μέγαρο Μαγνησίας, όπου έλαβε χώρα ο αγιασμός του οχήματος και η τελετή βράβευσης της εταιρείας «Μύλοι
Λούλη».
Το «παρών» στην εκδήλωση
έδωσαν αξιωματικοί της Διεύθυνσης της Αστυνομίας
Μαγνησίας καθώς και ο πρό-

εδρος του Δ.Σ. της εταιρείας,
Νίκος Λούλης, αποδεικνύοντας πως τόσο ο ίδιος όσο
και η Μύλοι Λούλη, με βαθιά
ιστορία και παράδοση 7 γενιών, στηρίζουν αδιάκοπα
την τοπική κοινωνία του Βόλου και της Μαγνησίας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ν. Λούλης
δήλωσε: «Θεωρούμε καθήκον
μας να στηρίζουμε τα σώματα
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Καμπάνια για την οδηγική συμπεριφορά και ασφάλεια
Σ

τον αέρα βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες η ενημερωτική καμπάνια
που ξεκίνησε η γνωστή ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη, σε
συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN TV, με τίτλο «Είναι στο χέρι σου να επιλέξεις προορισμό». H καμπάνια έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, αναφορικά με την ασφαλή οδηγική συμπεριφορά και τα πολλαπλά οφέλη που αυτή έχει.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελείται από 11 βίντεο, τα οποία αντιστοιχούν σε μία ξεχωριστή θεματική ενότητα το καθένα και θα προβάλλονται έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Τα θέματα των βίντεο που προβάλλονται στο πρόγραμμα του OPEN
TV, αφορούν σε σημαντικά ζητήματα για την οδηγική συμπεριφορά όπως η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, η παραβίαση της σήμανσης stop και αλλά πολύ κομβικά
θέματα που θα πρέπει οι οδηγοί να λαμβάνουν υπ’ όψιν.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη μέσα από τη συγκεκριμένη ενέργεια έχει ως
στόχο να ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες οδηγούς και να συμβάλει σε
ένα ασφαλέστερο περιβάλλον στους δρόμους της χώρας, με λιγότερα
ατυχήματα.

Η απάντηση της Πειραιώς
για τις 24 απολύσεις

τό και αξιόπιστο εργαλείο που συνεπικουρεί τις επιχειρηματικές
της αποφάσεις. Ως προς τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, ο
διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Παγκρήτιας, Νικόλαος
Ροδουσάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αναζητούσαμε ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη σύνταξη των κανονιστικών αναφορών. Η πλατφόρμα
καλύπτει τις ανάγκες μας για τον υπολογισμό των προβλέψεων σύμφωνα
με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοπιστωτικής Αναφοράς 9 – IFRS 9, τον
υπολογισμό των κεφαλαιακών απαι-

τήσεων για τον Πιστωτικό, τον Λειτουργικό και τον κίνδυνο Αγοράς, τη
διαχείριση ενεργητικού-παθητικού
(ALM) και τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και επιτοκίου
(IRRBB)».
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Finastra σε θέματα κινδύνων Arnaud Picut τόνισε ότι «η
αυτοματοποίηση που παρέχει η πλατφόρμα Fusion Risk στηρίζει τους μελλοντικούς αναπτυξιακούς στόχους της
τράπεζας σε επίπεδο καταθέσεων, δικτύου και επέκτασης σε νέες αγορές».
Η υλοποίηση της εφαρμογής θα

στην Αστυνομία Μαγνησίας
ασφαλείας, την Αστυνομία, το Λιμενικό και την Πυροσβεστική καθώς παράγουν ένα έργο κάτω από αντίξοες συνθήκες και με περιορισμένους προϋπολογισμούς.
Εφόσον είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τα σώματα ασφαλείας,
το θεωρούμε προτεραιότητά μας
και το πράττουμε. Μόνο εάν η
κοινωνία ευημερεί θα μπορούμε
και εμείς να αναπτυσσόμαστε. Εί-

ναι καθήκον μας, δεδομένου ότι η
κοινωνική ευθύνη δεν είναι για εμάς απλώς ένας τίτλος στο
website μας, αλλά τρόπος ζωής
σε ό,τι κάνουμε. Πέρα από εταιρεία είμαστε και άνθρωποι. Το να
κοιμόμαστε πιο ασφαλείς είναι
προς όφελος όλων».
Από την πλευρά του, ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας,
Βασίλης Καραΐσκος, σημείωσε:

πραγματοποιηθεί από την εταιρεία
Neoflex που αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη της Finastra.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας, Anton Sparinapti, «η
Neoflex διαθέτει μια έμπειρη ομάδα
στελεχών που υλοποιούν σύνθετα
πληροφοριακά συστήματα. Η ισχυρή συνεργασία μας με τη Finastra αποδεικνύει ότι κατέχουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να υποστηρίζουμε την πλατφόρμα Fusion Risk
και να υλοποιούμε, με ταχύτητα, έργα
σε όλο τον κόσμο».

«Είμαστε ευγνώμονες απέναντι
στην εταιρεία που βοηθά την αστυνομία αναγνωρίζοντας τον
καθημερινό μόχθο των αστυνομικών. Δεν είναι η πρώτη φορά
άλλωστε που η Μύλοι Λούλη
προχωρά σε δωρεά προς την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου.
Το αυτοκίνητο θα διατεθεί για
τις ανάγκες της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που κινείται σε όλη την
ηπειρωτική Μαγνησία με εξαιρετικά αποτελέσματα».

Η είδηση της απόλυσης 24 τραπεζοϋπαλλήλων από την Τράπεζα Πειραιώς φιγουράρει εδώ και μέρες στις οικονομικές στήλες των ΜΜΕ, πυροδοτώντας μάλιστα ακόμη και την αντίδραση
τις αξιωματικής και ελάσσονος αντιπολίτευσης. Στα μέσα της
εβδομάδας από την οδό Αμερικής δόθηκε στη δημοσιότητα η οπτική της τράπεζας στα γεγονότα, σύμφωνα με την οποία η απόφαση για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των 24
εργαζομένων ελήφθη με βασικό γνώμονα την προστασία των
συμφερόντων
της τράπεζας
και των εργαζομένων της, οι
οποίοι όπως
χαρακτηριστικά λένε από
την Τράπεζα
Πειραιώς «έχουν αποδεχθεί
στα χρόνια της
κρίσης μειώσεις
μισθών και μεταβολές εργασιακών συνθηκών για να εργάζονται σήμερα σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον με υπευθυνότητα και διαφάνεια».
Ειδικότερα από την Πειραιώς ισχυρίζονται ότι, πριν από την
καταγγελία των συμβάσεων, είχαν προηγηθεί, για περίπου ένα
εξάμηνο, επανειλημμένες προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για
τη συνέχιση της απασχόλησης των 24 ατόμων στον Όμιλο, στο
πλαίσιο της συμφωνίας με την ΟΤΟΕ, οι οποίες ωστόσο απορρίφθηκαν στο σύνολό τους.
Σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση της Πειραιώς, με τη μη αποδοχή της πρότασης να μετακινηθούν στην Ιntrum (όπου μεταφέρθηκε το αντικείμενο της εργασίας τους, με πλήρη διασφάλιση της θέσης απασχόλησης, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, των εξω-εργασιακών προνομίων αλλά
και του μπόνους μετακίνησης ύψους 9 μισθών) η τράπεζα, εφαρμόζοντας τη συμφωνία της ΟΤΟΕ, πρότεινε εναλλακτικές
δυνατότητες, τόσο για την απασχόληση των εμπλεκομένων σε
θέσεις εργασίας στον Όμιλο όσο και για τη συμμετοχή τους σε
πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν αποδέχθηκαν προτάσεις για: α) απασχόληση στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, β) απασχόληση σε θυγατρική
της Τράπεζας στην Αττική, και γ) ένταξη σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με ενισχυμένες απολαβές.
«Κατόπιν αυτού», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση, «ενεργώντας υπεύθυνα απέναντι στο σύνολο των
εργαζομένων, οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν την Τράπεζα Πειραιώς καταβάλλοντας υπέρμετρη προσπάθεια για να επιστρέψει η τράπεζα σε κερδοφορία και να είναι σήμερα ανταγωνιστική, αναγκάστηκε να προχωρήσει στην μόνη εναπομείνασα επιλογή, αυτή της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας».
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ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΛ.ΠΕ.

Το «παρών» στo ιστορικότερο και μεγαλύτερο
συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις
γύρω από κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια, οι τράπεζες, ο
ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας κ.ά., έδωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Επιμέλεια:
Χρήστος Αγγελόπουλος
την ενότητα που αφορούσε τον ελληνικό ενεργειακό κολοσσό και διά στόματος του διευθύνοντος
συμβούλου των ΕΛ.ΠΕ., Ανδρέα Σιάμισιη, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά η αναγκαιότητα να μεταβεί η διεθνής
και κατ’ επέκταση η ελληνική αγοράς σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που με τη σειρά του θα
συμβάλει στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου που δεν είναι
άλλος από τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων. Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο κ. Σιάμισιης επικαλέστηκε αυτό που έλεγε ο τίτλος της ενότητας «The
Energy Sector Going Forward:
Challenges and Opportunities
Ahead». Ότι δηλαδή οι εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο της ενέργειας έχουν
μπροστά τους αδιαμφισβήτητες
προκλήσεις και ευκαιρίες να εκμεταλλευτούν, αλλά απαιτείται
ρεαλισμός όσον αφορά τους
στόχους και τις προσδοκίες και
επιμονή στη συγκεκριμένη
στρατηγική πορεία.

Σ

Καύσιμα και
κλιματική αλλαγή
Κατά τα λοιπά, ο CEO των
ΕΛ.ΠΕ. τόνισε ότι για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να
κατέχουν σημαντικό ποσοστό
στο ενεργειακό ισοζύγιο των
χωρών-μελών της Ε.Ε., ενώ
στις αερομεταφορές τα προϊόντα πετρελαίου ενδεχομένως να
είναι απαραίτητα για ακόμη με-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Νέο ενεργειακό
μοντέλο αλλά
με… ρέγουλα
γαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο
κ. Σιάμισιης πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη παραδοχή δεν θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην προσπάθεια που καταβάλλουν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις ώστε να κινηθούν προς τη σωστή
κατεύθυνση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Σύμφωνα, πάντα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, οι αλ-

λαγές σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δεδομένες
και πρέπει να τις λάβουν υπ’ όψιν όλες οι επιχειρήσεις του
κλάδου για να διασφαλίσουν

την παρουσία τους και την επόμενη ημέρα. Όπως σημείωσε,
«οι συνολικές κατευθύνσεις –θέματα αδειοδοτήσεων, φορολόγησης, κ.λπ.– θα πρέπει να είναι κε-

«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι το
κομμάτι που μας ενδιαφέρει»
Με δεδομένη την επιτάχυνση εκ μέρους της κυβέρνησης των
διαδικασιών του εταιρικού μετασχηματισμού και της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ, ο CEO των ΕΛ.ΠΕ. ρωτήθηκε για
τις προθέσεις της εταιρείας κι εκείνος επανέλαβε ότι η αγορά
φυσικού αερίου συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του Ομίλου. Ειδικότερα ο κ. Σιάμισιης θύμισε ότι τα ΕΛ.ΠΕ. έχουν
μετοχική θέση στη ΔΕΠΑ με ποσοστό 35% και το ενδιαφέρον τους για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που θα ακολουθηθεί «είναι προφανές και δεδομένο». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό αφορά κυρίως στη δραστηριότητα της Εμπορίας, καθώς ο κλάδος των Υποδομών φυσικού αερίου δεν ταιριάζει
στο σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου.

ντρικά διαμορφωμένες από την
Πολιτεία, αλλά είναι απαραίτητο
και η κάθε εταιρεία χωριστά να
πράξει όσα της αναλογούν».
Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος
ΕΛ.ΠΕ. είχε εγκαίρως εντάξει
στη στρατηγική του τον ενεργειακό μετασχηματισμό για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης
και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αξιοποιώντας τον τριπλό
ρόλο που έχει:
«Ως μεγάλος καταναλωτής ενέργειας λόγω της λειτουργίας των διυλιστηρίων μας, επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποιούμε εναλλακτικές πηγές καυσίμων, ως παραγωγός τα ΕΛ.ΠΕ. παράγουν καύσιμα με τις βέλτιστες προδιαγραφές
και είμαστε ήδη έτοιμοι να ανταποκριθούμε –από 1ης Ιανουαρίου του
2020– στις ανάγκες της αγοράς για
ναυτιλιακά καύσιμα πολύ χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του νέου κανονισμού ΙΜΟ (σ.σ. Διεθνής
Ναυτιλιακός Οργανισμός), ενώ
ταυτόχρονα μέσω του χαρτοφυλακίου επιταχύνεται η ανάπτυξη σε
έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην αγορά φυσικού
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας»,
δήλωσε ο κ. Σιάμισιης.

Ηλεκτροκίνηση: Σε μια
10ετία και βλέπουμε…
Επιγραμματικό αλλά ενδιαφέρον κομμάτι της ομιλίας του διευθύνοντος συμβούλου των
ΕΛ.ΠΕ. ήταν αφιερωμένο στο
ζήτημα της ηλεκτροκίνησης, με
τον κ. Σιάμισιη να υποστηρίζει ότι παράγοντες που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα την
αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών
οχημάτων στη Ελλάδα θα είναι
η γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας στον κλάδο, αλλά και η παροχή κινήτρων (βλ. προγράμματα απόσυρσης παλαιάς τεχνολογίας οχημάτων ή μειωμένη φορολόγηση για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων)
που θα διευκολύνει την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων. Για να υπάρξει, ωστόσο,
ουσιαστική και ορατή διαφοροποίηση του στόλου των οχημάτων, ο κ. Σιάμισιης εκτίμησε
ότι θα απαιτηθεί –υπό τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις– η πάροδος 10 με 15 ετών.
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Την παγκόσμια εβδομάδα
ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών θα ζήσουμε, αρχής
γενομένης από τη Δευτέρα
18 Νοεμβρίου και μέχρι τις
24 του μηνός, και στα λεξικά ανά τον κόσμο δίπλα
στη λέξη «αντιβίωση» θα
πρέπει να υπάρχει μία φωτογραφία με τον χάρτη της
χώρας μας.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

T

ο γιατί το απαντούν τα
στοιχεία που προ ημερών έδωσε στη δημοσιότητα η καθηγήτρια
Παθολογίας-Λοιμώξεων του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Κυριακή Κανελλακοπούλου, σύμφωνα με τα οποία κάθε χρόνο σχεδόν
7 στους 10 Έλληνες (68%) καταναλώνουν αντιβιοτικά. Τo χειρότερο όλων; Πέντε από αυτούς τους
7 Έλληνες (το 70% του 68%) πήραν αντιβιοτικά σκευάσματα δίχως
να τα έχουν υγειονομικά ανάγκη.
Το εξωφρενικό και απειλητικό
εν πολλοίς για την υγεία των πολιτών ποσοστό κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της σχετικής
πανευρωπαϊκής λίστας, όταν για
παράδειγμα στη Φιλανδία το αντίστοιχο ποσοστό των πολιτών που
καταναλώνουν αντιβιοτικά δεν ξεπερνά το 3%.
Επιστημονική εξήγηση για τα
αίτια που ωθούν τους Έλληνες
στην υπερβολική λήψη αντιβιοτικών δεν υφίσταται. Είναι γνωστό
ωστόσο το… μάνιουαλ βάσει του
οποίου οδηγούνται στην εύκολη –
αλλά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία– λύση: ένας βήχας, ένας πονόλαιμος ή ένα συνάχι τούς οδηγεί στο φαρμακείο της γειτονιάς, από το οποίο προμηθεύονται χωρίς
ιατρική συνταγή κάποιο αντιβιοτικό σκεύασμα, προκειμένου να
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υγιαίνετε...
• Σε απειλητικά επίπεδα για τη δημόσια Υγεία φτάνει η υπερκατανάλωση
αντιβιοτικών στην Ελλάδα

7 στους 10 παίρνουν
αντιβιοτικά σαν καραμέλες
«σκοτώσουν» τα συμπτώματα μιας
απλής εποχικής ίωσης που θα υποχωρούσε δίχως καν τη συνδρομή γιατρού.

Καμπανάκι κινδύνου
από τους επιστήμονες
Τα δυσάρεστα αποτελέσματα αυτής
της ανεύθυνης πρακτικής είναι λίγο-πολύ γνωστά. Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών έχει αποδεδειγμένα αυξήσει σε ανησυχητικά επίπεδα την αντοχή των μικροβίων, όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και
στις τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του φαινομένου είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, το «κακό» μικρόβιο
του πνευμονιόκοκκου έχει αποκτήσει 40% αντοχή και οι μισοί
που προσβάλλονται από αυτό δεν
θα θεραπευτούν. Κάτι παρόμοιο
συμβαίνει και με τις ουρολοιμώξεις, όπου το κολοβακτηρίδιο που
ευθύνεται για τις συγκεκριμένες
λοιμώξεις έχει αποκτήσει αντοχή
15%.
«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι νέα
αντιβιοτικά δεν υπάρχουν, άρα θα

πρέπει να επιβιώσουμε με ό,τι έχουμε», υπογραμμίζει η καθηγήτρια
Παθολογίας ΕΚΠΑ, λοιμωξιολόγος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Χημειοθεραπείας, Ελένη
Γιαμαρέλλου, συντασσόμενη με
το καμπανάκι κινδύνου που κρούει η επιστημονική κοινότητα για
την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης αντιβιοτικών κατά 90%
στην κοινότητα ώστε αυτά τα σκευάσματα να ξαναγίνουν ισχυρά.

Στο ίδιο μήκος κύματος με την
ιατρική κοινότητα, αλλά με την έκκληση για πιο αποτελεσματικές
δράσεις καταπολέμησης του φαινομένου της υπερβολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών, βρίσκεται και
ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. Υπό την ιδιότητα
και του προέδρου του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης
προτείνει μεταξύ άλλων αυστηρές
ποινές σε όσους χορηγούν αντι-

βιοτικά χωρίς ιατρική συνταγή και
υποχρεωτικό strep test, ώστε ο
γιατρός να χορηγήσει την κατάλληλη θεραπεία. Οι προτάσεις Πατούλη για εξορθολογισμό της χρήσης των αντιβιοτικών δεν αναιρούν την ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση των πολιτών. Γι’ αυτό,
άλλωστε, η ΚΕΔΕ και ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών, μαζί με το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, την
Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και την Ελληνική Εταιρεία
Λοιμώξεων, συμμετέχουν στην ενημερωτική εκστρατεία που στόχο
έχει να καταρριφθούν οι μύθοι και
να αναδειχτούν οι αλήθειες σχετικά με τις συνέπειες από την άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών, τη
διάκριση ανάμεσα σε ιογενείς και
μικροβιακές λοιμώξεις, τη διασπορά των ανθεκτικών μικροβίων
στο περιβάλλον, την αξία της πρόληψης των λοιμώξεων μέσω του
εμβολιασμού και τελικά την επίγνωση ότι η υπερκατανάλωση
μπορεί να στερήσει από τον ασθενή τον πολυτιμότερο σύμμαχό του,
το ίδιο το αντιβιοτικό.

Παραλίγο νεκρός έφηβος από άτμισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου
ία σπάνια αλλά όχι μεμονωμένη –όπως λένε οι
γιατροί– περίπτωση ασθένειας από χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου που έγινε γνωστή στη Βρετανία έρχεται να αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση
για το αν είναι ή όχι βλαβερές και σε ποιο βαθμό οι συνέπειες του ατμίσματος.
Το περιστατικό που έγινε γνωστό από το BBC αφορά
τον 19χρονο σήμερα Γιούαν Φίσερ, που κινδύνευσε να
χάσει τη ζωή του λόγω κατάρρευσης των πνευμόνων του
που σύμφωνα με τους γιατρούς οφείλεται στο άτμισμα.
Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του 2017 όταν σε ηλικία 16
ετών ο Γιούαν θέλησε να διακόψει το κάπνισμα για να
βελτιώσει τις επιδόσεις του στην πυγμαχία και κατέφυγε
στη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ωστόσο τον Μάιο της
ίδιας χρονιάς ο μικρός δυσκολευόταν όλο και περισσότε-

Μ

ρο να αναπνεύσει. Όταν δε έφτασε σε σημείο να πνίγεται
στον ύπνο του από τον βήχα, η μητέρα του Γιούαν τον μετέφερε στα επείγοντα του νοσοκομείου του Νότιγχαμ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ η έκσταση της ζημιάς ήταν τέτοια που ακόμη κι όταν ο Γιούαν μπήκε στην
εντατική, ούτε καν η μηχανική υποστήριξη δεν μπορούσε
να διοχετεύσει αρκετό οξυγόνο στον οργανισμό του εφήβου. Για να σωθεί χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Λέστερ και να συνδεθεί με μηχάνημα τεχνητού πνεύμονα.
Χρειάστηκε να περάσουν 6 μήνες για να αναρρώσει ο
έφηβος από την ασθένεια που πήγε να τον σκοτώσει. Η
διάγνωση ήταν «πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας», την
οποία είχε προκαλέσει ένα από τα δύο υγρά με τα οποία
γέμιζε το ηλεκτρονικό τσιγάρο του ο Γιούαν. Αυτά τα δύο

συστατικά εξέτασαν οι επιστήμονες και διαπίστωσαν ότι
ένα εξ αυτών πυροδοτούσε μια αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Σημειώνεται ότι οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου στη
Βρετανία ξεπερνούν σήμερα τα 3,5 εκατομμύρια άτομα.
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«Κελάηδησε» το παντελόνι και
πιάστηκε για λαθρεμπόριο καρδερίνας
το άκουσμα της λέξης «λαθρεμπόριο», ο λογικός συνειρμός φέρνει στον νου ναρκωτικά, όπλα, κλεψίτυπα
προϊόντα και άλλα παρεμφερή. Σίγουρα, όμως, όχι στο
παράνομο εμπόρευμα που έκρυβε στο παντελόνι του ένας Παλαιστίνιος που συνελήφθη από Ισραηλινούς συνοριοφύλακες
στο πέρασμα της Γέφυρας Αλένμπι, μεταξύ της Δυτικής Όχθης
και της Ιορδανίας. Τα φουσκωμένα μπατζάκια ήταν αυτά που
τράβηξαν την προσοχή των φυλάκων και στον σωματικό έλεγχο που έκαναν στον άντρα από την Παλαιστίνη διαπίστωσαν ότι είχε δέσει στα πόδια του 14 ευρωπαϊκές καρδερίνες! Ο

Σ

Παλαιστίνιος ισχυρίστηκε ότι αγόρασε τα
πανέμορφα πουλιά
στην Ιορδανία και δήλωσε ότι σκόπευε να τα πουλήσει στη Χεβρώνα, στη Δυτική Όχθη, αλλά δεδομένου ότι δεν διέθετε τις απαραίτητες άδειες
για τα άγρια πουλιά συνελήφθη. Ο διοικητής του συνοριακού
περάσματος της Γέφυρας Αλένμπι, ο Χάντι Χατίμπ, χαρακτήρισε το περιστατικό μια «σοβαρή» απόπειρα λαθρεμπορίου
και δεσμεύτηκε να αποτρέψει το εμπόριο άγριας ζωής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης

Του Μιχάλη Κωτσάκου
άρε τον έναν
και χτύπα τον
άλλο», συνηθίζει να λέει ο λαός μας όταν
φτάνει σε αδιέξοδο και αναγκάζεται να επιλέξει μία κακή λύση από
μία χειρότερη. Κάπως έτσι μοιάζει η εκλογική αναμέτρηση στη
Μεγάλη Βρετανία, όπου την ερχόμενη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου,
ο Μπόρις Τζόνσον, εάν επαληθευθούν όλες οι δημοσκοπήσεις,
αναμένεται να είναι ο νικητής των
εκλογών.
Έτσι από τις 13 Δεκεμβρίου ο
Μπόρις Τζόνσον θα εισέλθει εκ
νέου στην Ντάουνιγκ Στριτ 10 ως
εκλεγμένος πρωθυπουργός από
τον λαό, ενώ ο Τζέρεμι Κόρμπιν,
ο ηγέτης των Εργατικών, θα βυθιστεί για άλλη μία φορά στα βαθιά
νερά της εσωστρέφειας, που φθάνουν μέχρι το βάθος του Τάμεση,
που διασχίζει το Λονδίνο. Όμως
και οι δύο πρωταγωνιστές της
βρετανικής πολιτικής σκηνής δεν
πείθουν ούτε τους ίδιους τους
Βρετανούς. Απλά ψηφίζουν από
συνήθεια, είτε τους Συντηρητικούς, είτε τους Εργατικούς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα
τα think tank συμφωνούν ότι τα
οικονομικά προγράμματα και των
δύο μονομάχων (Τζόνσον-Κόρμπιν) για τη διαχείριση των οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αναξιόπιστα.
Και οι δύο υπόσχονται αύξηση των δημόσιων δαπανών, κρύβοντας κάτω από το χαλί τις οικονομικές επιπτώσεις από το Brexit.
Οι Συντηρητικοί υπόσχονται
μη επιβολή νέων φόρων, ενώ οι
Εργατικοί δεσμεύθηκαν για αύξηση των φόρων στους πλούσιους
και τις επιχειρήσεις για να χρηματοδοτηθεί η επέκταση του κρατικού τομέα.
«Κανένα από τα δύο προγράμμα-

«Π

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στους τυφλούς
βασιλεύει
ο μονόφθαλμος
• Με αυτό το σκεπτικό οι Βρετανοί την ερχόμενη Πέμπτη
(12/12) θα εκλέξουν πιθανότατα ως νέο πρωθυπουργό τον
Μπόρις Τζόνσον, δίχως να τον εμπιστεύονται, καθώς τρέμουν
το ενδεχόμενο να τους κυβερνήσει ο Τζέρεμι Κόρμπιν
τα δεν είναι αξιόπιστο», δήλωσε ο
Πολ Τζόνσον του Institute for
Fiscal Studies.
«Αν κερδίσουν, αυτήν την φορά
είναι πολύ πιθανόν ότι οι Συντηρητικοί θα αυξήσουν τελικά τις δαπάνες
περισσότερο από ό,τι αφήνει να εννοηθεί το μανιφέστο και κατά συνέπεια θα αυξηθούν οι φόροι ή ο δανεισμός», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ένα άλλο think
tank, το Resolution Foundation,
ανακοίνωσε ότι οι δεσμεύσεις για
αύξηση δαπανών σημαίνουν ότι
και οι δύο πλευρές μάλλον θα παραβιάσουν τους ίδιους τους δημοσιονομικούς τους κανόνες.
«Η ανάληψη τεράστιων ρίσκων
με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που δεσμεύουν την επόμενη
κυβέρνηση για ολόκληρη τη θητεία
της κινδυνεύει να υπονομεύσει σο-

βαρά την οικονομική αξιοπιστία του
Ηνωμένου Βασιλείου σε μία στιγμή
που αυτή ήδη δοκιμάζεται», δήλωσε ο διευθυντής του think tank,
Τζέιμς Σμιθ.

Δεν τρώνε κουτόχορτο
Από την τηλεμαχία των δύο μεγάλων πρωταγωνιστών βγήκαν σημαντικά συμπεράσματα για το
πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες
την εκλογική αναμέτρηση.
Η τηλεμαχία έγινε με κοινό
στο στούντιο, το οποίο απέδειξε –
όπως αναφέρουν οι περισσότεροι
αρθρογράφοι– ότι δεν «τρώει κουτόχορτο και δεν χαρίζει κάστανα».
Κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας
το κοινό γελούσε, διότι κάποιοι ισχυρισμοί των δύο υποψηφίων
άγγιζαν τα όρια της γελοιότητας
και δεν ήταν πιστευτοί.
Το κοινό γέλασε με την καρδιά
του όταν ο Τζόνσον απάντησε
«ναι» στην ερώτηση της συντονίστριας δημοσιογράφου αν πιστεύει ότι το να λέει την αλήθεια
είναι σημαντικό. Ο κόσμος δεν
ξεχνά ότι οι ψευδείς ισχυρισμοί
και η προπαγάνδα του πρωθυπουργού και των συνεργατών του
οδήγησαν πολλούς να ψηφίσουν
υπέρ του Brexit έχοντας στη διάθεσή τους ψεύτικα στοιχεία.
Αλλά και στον Κόρμπιν δεν
χαρίστηκαν οι θεατές. Όταν ο ηγέτης των Εργατικών είπε ότι η
πολιτική του κόμματός του για το
Brexit είναι ξεκάθαρη (που δεν
είναι) και ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλεύουν μόνο τέσσερις ημέρες αρκεί να αυξηθεί η
παραγωγικότητά τους, προκάλεσε το βροντερό γέλιο του ακροατηρίου.
Όπως αναφέρει το BBC, η αντίδραση του ακροατηρίου είναι ενδεικτική της άβολης αλήθειας γύρω από τις επικείμενες εθνικές εκλογές.
Θα τις κερδίσει αυτός που είναι λιγότερο αντιπαθής στον κό-
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Ανακαλύφθηκε η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα του σύμπαντος
η μεγαλύτερη κεντρική μαύρη τρύπα –η μάζα της είναι περίπου 40 δισεκατομμύρια
φορές μεγαλύτερη από αυτήν του Ήλιου– που έχει ποτέ βρεθεί στο σύμπαν ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν αστρονόμοι στη Γερμανία, συνδυάζοντας στοιχεία από παρατηρήσεις που έκαναν με το Τηλεσκόπιο Βεντελστάιν και το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο
(VLT) του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου (ESO) στη Χιλή.
Η νέα… ρεκορντγούμαν είναι μια μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία Holm 15A, που
απέχει 700 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη και είναι ένας από τους τουλάχιστον 500 γαλαξίες του σμήνους γαλαξιών Abell 85.
Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Εξωγήινης Φυσικής
Μαξ Πλανκ και του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου του Μονάχου, Κινέζοι συνάδελφοί
τους ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν κι αυτοί μία μαύρη τρύπα τόσο εκτεταμένη και μεγάλη, ώστε μέχρι αυτήν τη στιγμή δεν έχει διατυπωθεί καμία επιστημονική θεωρία που να ερμη-

Τ

σμο και όχι ο πιο δημοφιλής.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις,
ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος υποψήφιος είναι ιδιαίτερα αρεστοί, ή απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης
των ψηφοφόρων. Τα ποσοστά είναι χαρακτηριστικά. Η δημοτικότητα του Τζέρεμι Κόρμπιν βρίσκεται στο -38%, καθώς μόλις το
23% έχει θετική άποψη για αυτόν, αλλά το 62% αρνητική. Αντίστοιχα, η δημοτικότητα του Τζόνσον βρίσκεται στο -9%.

Τον «σφάζουν»
οι δικοί του
Για τον Τζέρεμι Κόρμπιν μάλιστα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα το
άρθρο του βασικού αρθογράφου
των «Financial Times», του διακεκριμένου συγγραφέα Μάρτιν
Βολφ, ο οποίος αποδόμησε τον
ηγέτη των Εργατικών γράφοντας
πως «όταν ήμουν δεκαέξι χρονών έ-



Η δημοτικότητα
του Τζέρεμι Κόρμπιν
βρίσκεται στο -38%,
καθώς μόλις το 23%
έχει θετική άποψη για
αυτόν, αλλά το 62%
αρνητική. Αντίστοιχα,
η δημοτικότητα
του Τζόνσον βρίσκεται
στο -9%.
γινα μέλος των νεαρών σοσιαλιστών,
της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος. Στήριζα τον αρχηγό, Χιου Γκάιτσκελ, ο οποίος αντιμαχόταν το “Άρθρο 4” του καταστατικού του κόμματος που προέβλεπε την κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής».
Και αναφερόμενος στην εκλογική αναμέτρηση ο Βολφ υποστηρίζει: «Με την ηγεσία του Τζέρεμι Κόρμπιν, η σκληροπυρηνική αρι-

νεύει ικανοποιητικά την ύπαρξή της.
Στην πραγματικότητα, επισημαίνουν οι αστρονόμοι, αυτή η μαύρη τρύπα δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
Το σχετικό δημοσίευμα, στο περιοδικό «Nature», αναφέρει ότι η δυσθεώρητη μαύρη τρύπα, που έλαβε
την ονομασία LB-1, κινείται γύρω από ένα άστρο που
απέχει περίπου 15.000 έτη φωτός από τη Γη. Η μάζα
της, σύμφωνα με υπολογισμούς, είναι περίπου 70 φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο και αυτό θεωρείται μοναδικό. Παρ’ όλα αυτά, η LB-1, αν και η μεγαλύτερη έως τα σημερινά δεδομένα αστρική
μαύρη τρύπα του γαλαξία, είναι πολύ μικρότερη από τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν
στα κέντρα γαλαξιών (του δικού μας συμπεριλαμβανομένου).

στερά ανέλαβε τον έλεγχο του Εργατικού Κόμματος. Σε κάποιο σημείο,
είναι πιθανό να πάρουν την εξουσία.
Μακάρι να μπορούσα να ευχηθώ να
το κάνουν. Δεν μπορώ. Οι Τόρις αποτέλεσαν μια θλιβερή κυβέρνηση,
από τη δημοσιονομική λιτότητα που
εφάρμοσαν μετά την κρίση εις βάρος των πιο αδύναμων, μέχρι την ηλιθιότητα του Brexit. H επίδοση της
οικονομίας ήταν απογοητευτική, ιδίως όσον αφορά την παραγωγικότητα. Η χώρα χρειάζεται μια αξιόπιστη αντιπολίτευση από τους Εργατικούς. Αλλά είμαι εξαιρετικά καχύποπτος για τους ανθρώπους που την
ασκούν. Είναι πραγματικοί σοσιαλιστές, και σαν τους περισσότερους
σοσιαλιστές τείνουν προς τον αυταρχισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ.
Κόρμπιν θαύμαζε τον Ούγκο Τσάβεζ
της Βενεζουέλας.
»Μια άλλη ανησυχία αφορά την
επιστροφή στις κρατικοποιήσεις.
Θυμάμαι τις κρατικοποιημένες βιομηχανίες τη δεκαετία του 1970. Η
σκέψη μιας βρετανικής σιδηροδρομικής εταιρείας ή ενός εθνικού μονοπωλίου στα ευρυζωνικά δίκτυα
μου δημιουργεί κακό προαίσθημα.
Τούτο είναι στενά συνδεδεμένο με ένα από τα τυφλά σημεία των Εργατικών. Σε μια οικονομία με χαμηλή ανεργία και έλλειμμα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών κοντά στο
3,5% του ΑΕΠ, αυτό το εξαιρετικά
επεκτατικό και επαναστατικό πρόγραμμα πιθανότατα θα οδηγήσει σε
φυγή κεφαλαίων και κατάρρευση του
νομίσματος».
Και καταλήγει ο Μάρτιν
Βολφ, μέλος των Εργατικών: «Σημαίνει αυτό ότι μου αρέσουν οι Τόρις; Καθόλου. Το πρόγραμμα των
Εργατικών για το Brexit –επαναδιαπραγμάτευση και νέο δημοψήφισμα– είναι πολύ πιο ελκυστικό από
τις τρέλες του Μπόρις Τζόνσον. Αλλά
εμπιστεύομαι τη χώρα μου στους Εργατικούς του κ. Κόρμπιν; Όχι. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση».

Ιστορική επίσκεψη
Μέρκελ στο Άουσβιτς
ρίτη φορά για Γερμανό καγκελάριο αλλά ντεμπούτο για την ίδια
αποτελεί η ιστορική από κάθε άποψη επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες Παρασκευή η Άνγκελα Μέρκελ στο Άουσβιτς,
το πολωνικό πρώην ναζιστικό κολαστήριο. Συνοδευόμενη από τον
Πολωνό ομόλογό της, Ματέους Μοραβιέτσκι, έναν επιζώντα του ολοκαυτώματος και εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας, η Άνγκελα Μέρκελ πέρασε την πύλη με την επιγραφή «Arbeit macht frei» (μτφ.: «Η εργασία
απελευθερώνει») που στοιχειώνει κάθε επισκέπτη, και συνέχισε μέχρι τον Τοίχο του Θανάτου, εκεί όπου τουφεκίστηκαν χιλιάδες κρατούμενοι. Νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Γερμανίδα καγκελάριος μετέβη στο
Μπίρκεναου, περίπου 3 χιλιόμετρα από το βασικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Σημειώνεται
ότι η επίσκεψη Μέρκελ στο Άουσβιτς έρχεται
σε μία συγκυρία που στη Γερμανία αναβιώνουν φαινόμενα αντισημιτισμού. Μόλις τον Οκτώβριο ένας ακροδεξιός σκότωσε δύο ανθρώπους, έναν στον δρόμο και έναν σε κατάστημα κεμπάμπ, στην απόπειρά του να επιτεθεί σε συναγωγή στο Χάλε, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που
προωθεί το τέλος της κουλτούρας της μεταμέλειας και κάποια στελέχη
του υποτιμούν ή αρνούνται τα εγκλήματα των ναζί, έχει εδώ και δύο
χρόνια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην Μπούντεσταγκ.

Τ

Και στη Γαλλία…
Δυστυχώς, τα φαινόμενα αντισημιτισμού δεν είναι μόνο γερμανικό
«προνόμιο». Σειρά βέβηλων περιστατικών μετρά τους τελευταίους
μήνες η ανατολική Γαλλία και συγκεκριμένα η περιοχή της Αλσατίας
με τελευταίο περιστατικό τον βανδαλισμό 107 επιτύμβιων πλακών
στο εβραϊκό κοιμητήριο του Βεστοφέν. Οι τάφοι είχαν βαφτεί με
μαύρους αγκυλωτούς σταυρούς, αντισημιτικά συνθήματα, αλλά και
τον αριθμό «14», που θεωρείται ένας από τους κωδικούς των λευκών ρατσιστών. Η εισαγγελία της Σαβέρν ενημέρωσε το Γαλλικό
Πρακτορείο ότι διενεργείται προκαταρκτική έρευνα η οποία ανατέθηκε σε «ειδικό κλιμάκιο» της χωροφυλακής. «Οι Εβραίοι είναι η
Γαλλία, έφτιαξαν τη Γαλλία. Αυτοί που τους επιτίθενται, ως και στους τάφους τους, δεν είναι αντάξιοι του ιδεώδους μας για τη Γαλλία», τόνισε σε
ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter o πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Κριστόφ Καστανέρ αναμένεται να μεταβεί σήμερα το πρωί στο νεκροταφείο όπου θα πάρει μέρος σε τελετή. Χθες
καταδίκασε αυτές τις «ειδεχθείς πράξεις» και υποσχέθηκε ότι θα γίνει το παν για να μη μείνουν ατιμώρητες. Πέραν των 107 μνημάτων
που βεβηλώθηκαν στο Βεστοφέν, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, αντισημιτικά γκραφίτι βρέθηκαν επίσης σε άλλο κοντινό εβραϊκό κοιμητήριο. Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο που προστίθεται σε σειρά παρόμοιων γεγονότων στην Αλσατία, η οποία
πυροδότησε έντονο διάλογο στη Γαλλία και τη μισαλλοδοξία. Περίπου 80 μνήματα είχαν βεβηλωθεί με σβάστικες τον Φεβρουάριο
σε άλλο εβραϊκό κοιμητήριο, βορειοδυτικά του Στρασβούργου.

Η ερωτική εξομολόγηση
της Κριθαριώτη για
την «αδελφή ψυχή» της

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
7/8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Με αφορμή την εκδήλωση για τα «Βritish Fashion Awards»
στο Λονδίνο, η Σήλια Κριθαριώτη βρέθηκε στο Albert Hall έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο, με τον οποίο
έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια!
Μετά από τρία παιδιά, και αρκετά χρόνια έγγαμου βίου, το
ζευγάρι πηγαίνει κόντρα στον κανόνα ότι «ο γάμος σκοτώνει
τον έρωτα». Απόδειξη; Η δημόσια ανάρτηση της σχεδιάστριας από τη λαμπερή βραδιά, την οποία συνόδευσε με την
εξής λεζάντα:
«Eυχαριστώ την αγάπη της ζωής μου. Είναι πάντα στο πλευρό
μου. Με αγαπάει με στηρίζει και με ενθαρρύνει. Είσαι η ζωή
μου, η έμπνευσή μου, η αληθινή μου αγάπη και η αδελφή ψυχή
μου». Αυτό θα πει (διαχρονικός) έρωτας..!

• «Τίτλοι τέλους» στη διαμάχη
με τον τραγουδιστή Σπύρο Μακρή
για το τραγούδι «Απομακρυνθήκαμε»

Δικαστική δικαίωση
για την οικογένεια του
Παντελή Παντελίδη
πορεί κάποιες φορές να αργεί να έρθει η δικαίωση, αλλά σχεδόν πάντα έρχεται η κατάλληλη στιγμή έστω και αργοπορημένα! Έτσι όπως συνέβη πρόσφατα και με τη δικαστική
διαμάχη της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη, με τον τραγουδιστή Σπύρο Μακρή, σχετικά με το τραγούδι «Απομακρυνθήκαμε».
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε τη δικαίωση της οικογένειας του αδικοχαμένου τραγουδιστή για
την υπόθεση της υφαρπαγής του παραπάνω τραγουδιού, από
τον τραγουδιστή Σπύρο Μαγδάλη.

Μ

Συγκεκριμένα ο Σ. Μαγδάλης –με το ψευδώνυμο Σπύρος Μακρής–, έκανε δημόσιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο,
όπου ερμήνευε και παρουσίαζε το κομμάτι σαν δικό του από
τον Ιανουάριο του 2019.
Η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη στράφηκε, λοιπόν, εναντίον του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να απαντήσει με
τη σειρά του ισχυριζόμενος ότι το τραγούδι είναι δικό του
και μάλιστα ζήτησε να μην το χρησιμοποιεί η οικογένεια Παντελίδη. Σύμφωνα με την πρόσφατη όμως δικαστική απόφαση, απαγορεύτηκε στον Σπύρο Μακρή να χρησιμοποιεί/εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο το τραγούδι «Α-

Είναι… αστέρι η
πρώην σύζυγος του
Παύλου Χαϊκάλη!
Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε προ ημερών ο Παύλος Χαϊκάλης στην Ελεονώρα Μελέτη,
και όπως ήταν φυσικό, μίλησε και για την αισθηματική
του ζωή, κάνοντας μια δήλωση για την πρώην σύζυγό
του, Μαρία Λύκου, που πραγματικά μας εξέπληξε!
«Η πρώην σύζυγός μου δεν είναι άνθρωπος, είναι αστέρι.
Χωρίσαμε και το φταίξιμο ήταν δικό μου. Εκπέμπει φως. Η
Μαρία έδινε φως κι εγώ σκοτάδια. Της αξίζουν πολλά περισσότερα..!» Μεγάλες αλήθειες από έναν άνθρωπο που
δεν φοβάται να κάνει αυτοκριτική, και μπράβο του!

πομακρυνθήκαμε», ενώ απορρίφθηκε και η αίτησή του για ασφαλιστικά μέτρα.
Παράλληλα ο ίδιος ο Σπύρος Μακρής, μετά την αίτηση
που κατέθεσε η οικογένεια εναντίον του, ανήρτησε στη σελίδα του στο Facebook υβριστικό και συκοφαντικό δημοσίευμα κατά της οικογένειας Παντελή Παντελίδη, για το οποίο η οικογένεια έχει προσφύγει στην ποινική δικαιοσύνη
για την απόδοση των ποινικών ευθυνών του.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει τέλος καλό, όλα
καλά μετά την επίσημη απόφαση του δικαστηρίου. Για το καλό όλων…
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• Το όμορφο πρώην μοντέλο ποζάρει στην αγκαλιά του πατέρα της, στο πλαίσιο
διαφημιστικής καμπάνιας

Η Τζένη Μπαλατσινού (και πολύ καλά κάνει)
είναι… το κορίτσι του μπαμπά!

T

ελικά όπως φαίνεται και στην περίπτωση της Τζένης Μπαλατσινού, έχουν δίκιο όσοι λένε ότι ο
πρώτος… έρωτας ενός κοριτσιού είναι ο μπαμπάς
της! Μπορεί η πρώην Σταρ Ελλάς να έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και να έχει γίνει κι εκείνη μαμά, ωστόσο δεν ξεχνάει στιγμή τους γονείς της, στους
οποίους τρέφει τεράστια αγάπη!
Αυτή η έντονη αγάπη αποτυπώθηκε πρόσφατα και στον φωτογραφικό φακό, στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής καμπάνιας όπου η Τζένη Μπαλατσινού πόζαρε αγκαλιά με τον πατέρα της
και είναι και οι δυο τους υπέροχοι! Συμφωνείτε..;

Έτοιμη να κατακτήσει
(και) το «My Style
Rocks» η Στικούδη!
Στην εκπομπή «Πρωινό» έγινε η μεγάλη αποκάλυψη! Ναι, όπως το
διαβάσατε! Αποκάλυψη, όχι αστεία!
Εκεί που νομίζαμε ότι αυτή που θα αναλάβει την παρουσίαση του
τρίτου κύκλου του λαμπερού ριάλιτι μόδας «My Style Rocks» θα είναι –σύμφωνα με τα δημοσιεύματα– η Ευαγγελία Αραβανή ή η Χριστίνα Μπόμπα, ένα νέο όνομα «έπεσε στο τραπέζι» από την παραγωγή του ΣΚΑΪ, και αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο της Κατερίνας
Στικούδη.
Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, Αφροδίτη Γραμμέλη, η τραγουδίστρια βρίσκεται σε συζητήσεις, και την ερχόμενη Δευτέρα θα οριστικοποιηθεί η θέση της ως παρουσιάστριας. Για να δούμε τι θα
δούμε..!

«Στο σφυρί» τα διαμαντένια
κοσμήματα του Prince
Μία είδηση που
αφορά τον δημοφιλή καλλιτέχνη
Prince –ο οποίος
έφυγε από τη ζωή
τον Απρίλιο του
2016– κάνει εδώ
και κάποιες ώρες
τον γύρο του διαδικτύου.
Ποια είναι αυτή; Το ότι οι διαχειριστές της περιουσίας του ξεπουλούν και κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του, που περιλαμβάνει
δύο διαμαντένια βραχιόλια Versace, και ένα κολιέ από λευκόχρυσο 14
καρατίων, το οποίο ο Prince φορούσε όταν έβγαινε στη σκηνή.
Μάλιστα, ο οίκος δημοπρασίας «Ms Rau Antiques» της Νέας Ορλεάνης εκτιμά ότι η τιμή πώλησης μπορεί να ξεπεράσει τις 150.000 δολάρια!
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Έπειτα

από μεγάλο χρονικό
διάστημα, η
Τζίνα Αλιμόνου μίλησε στην εκπομπή «Ευτυχείτε» μεταξύ άλλων και για τα σπίτια στα οποία
διέμενε με τον πρώην σύζυγό της,
Παύλο Βαρδινογιάννη: «Όταν ήμασταν παντρεμένοι, το σπίτι μου ήταν πιο
μεγάλο γιατί ήταν απαίτηση του συζύγου
μου. Του άρεσαν τα μεγάλα σπίτια. Ήταν
κάτι που με κούρασε πάρα πολύ!» Έχουν
και τις «θυσίες» τους τα σπίτια, τα μεγάλα…
Σε βραδινή έξοδο συνέλαβε την

Κατερίνα Λάσπα η κάμερα της
εκπομπής «Μεσημέρι» και εκείνη απάντησε στο ενδεχόμενο να είναι αυτή η
παρουσιάστρια του νέου κύκλου
του γνωστού
ριάλιτι «Big
Brother»: «Το
“Big Brother”
έχει 20 χρόνια
να βγει και αυτό… Ε, αυτό έχει να βγει 20 χρόνια, εγώ έχω να βγω 12 χρόνια σε κανάλι…» Κάτι
μας λέει ότι η κοινή επανεκκίνηση ίσως και να είναι αρκετά κοντά..!
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«ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ» Η ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΡΙΝΑΚΗ Το τελευταίο του τηλεοπτικό εγχείρημα στο αλλοτινό Mega
Channel ήταν η εκπομπή «Παρέα στην Κουζίνα» όπου ο σεφ, Αλέξανδρος Παπανδρέου, παρουσίαζε μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη νόστιμες και πρωτότυπες συνταγές. Τώρα, μετά την απόκτηση της
ταινιοθήκης, του σήματος αλλά και του ονόματος του ιστορικού καναλιού από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να εκπέμψει ξανά, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του τη νέα μαγειρική εκπομπή με παρουσιαστή τον γνωστό σεφ. Όπως αναφέρει ο Γρηγόρης Μελάς στο newsit.gr, η
νέα εκπομπή θα λέγεται «Νόστιμα και Απλά» και μένει να δούμε σε ποια ζώνη θα μεταδίδεται.

media
ΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

«Δεν θα γίνω
ο μ@@κας που
απαντάει στην
κάθε ανοησία
που γράφεται!»

Η νικήτρια του προηγούμενου

κύκλου του ριάλιτι μόδας
«GNTM», Ειρήνη Καζαριάν, αποκάλυψε on camera ποια πιστεύει ότι θα
είναι η διάδοχός της
στον φετινό
κύκλο του
ριάλιτι: «Πιστεύω ότι θα
κερδίσει η Άννα Μαρία, γιατί είναι μικρή
και έχει πολλά χρόνια μπροστά της να συνεχίσει και να κάνει καριέρα». Για να δούμε! Θα βγει σωστή στις προβλέψεις
της..;



Στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» μίλησε η Νίνα
Λοτσάρη, κάνοντας… ενδιαφέρουσες
αποκαλύψεις: «Προχωρούσα στον δρόμο, ήταν μια
ουρά από αυτοκίνητα, με
φλέρταρε κάποιος κι έγινε
καραμπόλα!»
Έτσι είναι αυτά! Οι ωραίες
έχουν χρέη..!

Ξέσπασε ο γν
ωστός
παρουσιαστή
ς στην
εκπομπή του Γ
ρηγόρη
Αρναούτογλο
υ

K

αλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη
Αρναούτογλου «The 2night Show» ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος έδωσε τη δική του απάντηση για την κριτική, τη στοχοποίηση και την αμφισβήτηση που έχει δεχτεί, λόγω της σάτιρας που ασκεί
μέσω των εκάστοτε τηλεοπτικών εκπομπών του.
«Πόσο ένας σατιρικός μπορεί να κάνει παρέα με την εξουσία; Κάποια στιγμή εθεάθης με τον Αλέξη Τσίπρα να
τρώτε με τον Γάλλο πρωθυπουργό…» είπε ο Γ. Αρναούτογλου και, όπως φάνηκε, αυτό ήταν αρκετό για
να… ανοίξει ο ασκός του Αιόλου εκ μέρους του καλεσμένου.
«Αν εγώ απαντάω κάθε φορά “δεν έτρωγα, δεν ήμουν
εκεί”, τι θα γίνω; Να πω τη λέξη; Ένας μαλ@@κας που
κάθεται όλη μέρα και εξηγεί. Δεν θα γίνω! Μπορεί να υποθέσει ο καθένας ό,τι θέλει, μπορεί να με παρεξηγήσει
όσο θέλει, αλλά δεν θα με αναγκάσει να γίνω ένας
μαλ@@κας που απαντάει πρωί, μεσημέρι και βράδυ
στην κάθε ανοησία που γράφεται!» τόνισε ο γνωστός
παρουσιαστής και… ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε!

Οι πρώτοι «Globetrotters» θα είναι
(μάλλον) Αντελίνα και Χάρης!
Μια από τις εκπλήξεις της φετινής τηλεοπτικής σεζόν είναι η ταξιδιωτική εκπομπή «Globetrotters» που προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του Star.
Σίγουρα και τα τρία ζευγάρια που
συμμετέχουν σε αυτήν, και καλούνται
να φέρουν εις πέρας διάφορες απο-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

στολές, είναι αγαπητά στο κοινό, αλλά
όπως μετέδωσε η εκπομπή «Πρωινό»,
ένα είναι λίγο παραπάνω δημοφιλές,
και αυτό δεν είναι άλλο από την Αντελίνα και τον Χάρη Βαρθακούρη, οι οποίοι λέγεται ότι πρόκειται να είναι και
οι τελικοί νικητές. Λέτε..;
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Η ΑΠΟΨΗ
ΤΗ λενε... μενεγΑΚΗ ΚΑι εινΑι ΑπΡΟβλεπΤΗ! Πριν από λίγο καιρό, η Ελένη Μενεγάκη έδωσε μια υπόσχεση στον αέρα της εκπομπής της ότι θα αποκαλύπτει στο κοινό ανά διαστήματα νέα από όσα αφορούν τον χαρακτήρα της. Αυτό έκανε,
λοιπόν, και αυτήν τη φορά, όταν μετά από μια φράση του συνεργάτη της στην κουζίνα, η
παρουσιάστρια βρήκε την ευκαιρία να συμπληρώσει άλλο ένα στοιχείο στο «παζλ»: «Κάνω
συχνά την ανατροπή γιατί θέλω να είστε όλοι ετοιμοπόλεμοι! Μενεγάκη με λένε, δεν ξέρω αν με
ξέρετε; Πάω λίγο κόντρα σε αυτά που περιμένετε!» ανέφερε με το χαρακτηριστικό νάζι της. Σωστή η Ελένη!

Inside

StoRIeS
Το «Ράδιο Αρβύλα» και το «Βινύλιο»

ήταν προγραμματισμένα να βγουν
στον αέρα τον Νοέμβριο, ωστόσο η επι-

Ο γνωστός σόουμαν μίλησε
σε συνέντευξή του στον Ant1
για τον αγώνα του να χτίσει
την 30χρονη καριέρα του!

λογή του παρουσιαστή
τους, Αντώνη Κανάκη, ήταν να αφοσιωθεί
στην πατρότητα, οπότε
–όπως αναφέρθηκε
στην πρωινή εκπομπή
του Star– οι δύο εκπομπές πήραν νέα αναβολή και ουδείς γνωρίζει πότε θα τις
δούμε στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

«Έφτασα
μέχρι εδώ
με την αγάπη
του κόσμου!
Δεν είχα
ούτε μάνατζερ,
ούτε σπόνσορα
λαδέμπορα!»
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Την απόκτηση του 100% των μετο
χών του Alpha και την αποχώρηση του Δημήτρη Κοντομηνά από την ε-

Μ

ε αφορμή τη μουσική παράσταση «Ζω για σένα» που ετοιμάζει να παρουσιάσει στο Θέατρο
Παλλάς στις 17 Ιανουαρίου, ο Τάκης Ζαχαράτος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή
«Πρωινό» παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ’

όλης της ύλης.
«Είμαι στη σκηνή 30 χρόνια και πάω στα 31! Ευχαριστώ τον κόσμο
γι’ αυτή την αγάπη. Γιατί ξέρεις, ο κόσμος με έφερε εδώ που είμαι! Ούτε μάνατζερ είχα, ούτε
σπόνσορα λαδέμπορα
είχα, ούτε υποστήριξη
από κανέναν. Δέχθηκα
πόλεμο γιατί ήμουν ένα
διαφορετικό προϊόν.
Πόλεμο γιατί δεν ήξεραν τι είμαι. Αναρωτιόντουσαν αν είμαι τραβεστί, ηθοποιός, τραγουδιστής ή drag queen. Τα
πάντα έχω ακούσει.
Πλέον, όμως, έχω αρχίσει να εστιάζω στο καλό, είμαι λίγο σαν τον
Οδυσσέα και τις σειρήνες», υποστήριξε ο λαμπερός σόουμαν.
Πάντα εκεί του ευχόμαστε να εστιάζει!
Στο καλό..!

Η Ρούλα Κορομηλά ποζάρει στο
Instagram με τα ζεστά πουλόβερ της
Μπορεί να απέχει εδώ και αρκετό καιρό από την τηλεόραση, όμως η Ρούλα Κορομηλά είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram!
H αγαπημένη παρουσιάστρια μάλιστα, ιδίως τον τελευταίο καιρό,
δημοσιεύει φωτογραφίες στις ο-

ποίες είναι πιο όμορφη από ποτέ!
Όπως και αυτή που ανάρτησε
πρόσφατα, όπου πόζαρε στον
φακό δοκιμάζοντας ζεστά πουλόβερ ενόψει της κακοκαιρίας
που έρχεται..!

ταιρεία ανακοίνωσε και επίσημα η
«Motor
Oil». Η
συμφωνία είναι
στα 4,45 εκατ. και αφορά σε άσκηση δικαιώματος προαίρεσης που υπήρχε στην
αρχική συμφωνία του Οκτωβρίου του
2018 για την απόκτηση του 50% συν 2
μετοχές του τηλεοπτικού σταθμού.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ένθε
του «Real Life», από την ερχόμενη
Δευτέρα το «GNTM» εκτός από Δευτέρα
και Τρίτη
θα προβάλλεται
και την
Πέμπτη,
την ίδια
ώρα, στις 21:00, στο Star. Με αυτούς
τους ρυθμούς των τριών επεισοδίων εβδομαδιαία, ο μεγάλος τελικός θα ολοκληρωθεί φέτος νωρίτερα και θα προβληθεί το βράδυ της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου.
Προθεσμία για τις 13 Δεκεμβρίου

ζήτησε ο τηλεοπτικός σταθμός
ΣΚΑΪ, προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την
εκπομπή
του
Γιώργου Λιάγκα, όπου έγιναν σχόλια που
προκάλεσαν αντιδράσεις σχετικά με τον φοιτητή που
αυτοϊκανοποιήθηκε στην πλάτη φοιτήτριας του ΑΠΘ.
Ολοταχώς προχωρά η πλειοψηφία

του ΔΣ της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) τις διαδικασίες για την αλλαγή
του Καταστατικού της Ένωσης. Η εισήγηση για τις αλλαγές θα κατατεθεί από επιτροπή
στην οποία
μετέχουν και
εκπρόσωποι
σ υ ντα κ τ ώ ν
στα ΜΜΕ.
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Ιχνηλατωντας…

με την Καίτη νικολοπούλου

«Πόλεμος και Ειρήνη», του Λέοντος Τολστόι
Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη
οΔημοτικόΘέατροΠειραιά
(Λεωφ.Ηρ.Πολυτεχνείου32,
Πειραιάς,τηλ.210-4143310)
παρουσιάζειτοέποςτουΛέοντοςΤολστόι«ΠόλεμοςκαιΕιρήνη»σεσκηνοθεσίαΙόληςΑνδρεάδη,
έως26/05/2020).
«Έχω μαζί μου δυο σπουδαίους πολεμιστές:
τον χρόνο και την υπομονή», έγραφε τότε ο ΛέωνΤολστόι. Και τώρα, 150 χρόνια μετά την
πρώτη του έκδοση (1869), αλλά και 200
χρόνια από την καταληκτική ημερομηνία των
γεγονότων που διαδραματίζονται στις σελίδες του (1820), ένας εκλεκτός θίασος πρωταγωνιστών ενσαρκώνει επί σκηνής το σημαντικότερο μυθιστόρημα της παγκόσμιας
λογοτεχνίας.
Με όχημα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα
επί ρωσικού εδάφους μεταξύ 1805 και 1820

Τ

και έχουν ως επίκεντρο την επίδραση της
γαλλικής εισβολής στην Τσαρική Ρωσία, ο
ΛέωνΤολστόιπραγματοποιεί μια ανεπανάληπτη, μια οικουμενική σκιαγράφηση της ανθρώπινης ψυχής.
Φέρνοντας στο προσκήνιο τα πάθη της ρωσικής αριστοκρατίας την εποχή της Ναπολεόντειας κυριαρχίας, ο Τολστόι φωτίζει λεπτό
προς λεπτό και με κάθε λεπτομέρεια το πέρασμα των ανθρώπων από τη φρίκη του πολέμου στη θαλπωρή της ειρήνης, και από το
φως του έρωτα στο σκοτάδι και την αποδοχή
του θανάτου.
Για να εξυμνήσει, συγκινημένος, τη γενναιότητα, την ομορφιά, τη δύναμη ψυχής, τη
στρατηγική ευφυΐα και το υψηλό φρόνημα ενός ολόκληρου λαού.
Ένα διαχρονικό μάθημα αφήγησης και πολιτισμού.

Ταυτότητα
Μετάφραση από τα αγγλικά - Σκηνοθεσία - Κίνηση: ΙόληΑνδρεάδη
Θεατρική Διασκευή: ΙόληΑνδρεάδη& ΆρηςΑσπρούλης
Σκηνογραφία - Κοστούμια: ΔήμητραΛιάκουρα
Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: ΓιάννηςΧριστοφίδης
Φωτισμοί: ΣτέβηΚουτσοθανάση
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΝατάσαΠετροπούλου
Promo Φωτογραφίες: ΣταύροςΧαμπάκης
Promo Video Trailer: ΜιχαήλΜαυρομούστακος
Promo Μακιγιάζ - Κομμώσεις: ΆνναΜαρίαΠροκοπίδου
Διεύθυνση Παραγωγής: ΚατερίναΔιακουμοπούλου

Διανομή(μεσειράεμφάνισης)
Λέων Τολστόι / Στρατηγός Κουτούζωφ: ΚώσταςΚαζάκος
Άννα Πάβλοβνα / Σοφία Τολστόι: ΡούλαΠατεράκη
Αντρέι Μπαλκόνσκι: ΠυγμαλίωνΔαδακαρίδης
Νατάσα Ροστόβα: ΝεφέληΚουρή
Πιέρ Μπεζούχωφ: ΚωνσταντίνοςΜπιμπής
Ναπολέων Βοναπάρτης: ΓεράσιμοςΓεννάτας
«Μπελ» Ελέν Κουράγκινα: ΒασιλικήΤρουφάκου
Νικολάι Ροστώφ: ΚώσταςΝικούλι
Μάρια Μπαλκόνσκαγια: ΤζένηΚόλλια
Λίζα Μπαλκόνσκαγια: ΕστέλλαΚοπάνου
Ανατόλ Κουράγκιν: ΑνδρέαςΚανελλόπουλος
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ια γιορτή συναισθημάτων. Μια γιορτή γεμάτη με ήχους γνώριμους από τραγούδια των Βαλκανίων που έγιναν και δικά μας τραγούδια. Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα και γιορτάζει μαζί μας τη δύναμη
της μουσικής, μια πανανθρώπινη γλώσσα που ενώνει αντί να χωρίζει και καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.
Όπως εξηγεί: «Πριν από λίγο καιρό, βρήκαν στη Γερμανία μια φλογέρα 20.000 ετών. Οι άνθρωποι έφτιαχναν
μουσική πριν καλά-καλά διαμορφώσουν γλώσσα. Να γιατί η μουσική έρχεται από ένα βαθύτερο μέρος μέσα μας
και είναι πολύ πιο δυνατή από τις λέξεις…»
Η γιορτή που θα παρουσιάσει στο Christmas Theater περιλαμβάνει τις πιο διάσημες στιγμές του από
το παραδοσιακό «Ederlezi» και τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Mesecina» και το «Kalasnjikov» αλλά και το υπέροχο «Ausencia» από το «Undergound» και φυσικά μελωδίες που ντύθηκαν με ελληνικούς
στίχους και έγιναν αγαπημένα τραγούδια, όπως «Το Βενζινάδικο» ή το «Θεός αν είναι» και το «Παραδέχτηκα».
Παράλληλα ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς θα παρουσιάσει
και τη νέα του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο «Τρία
Γράμματα από το Σεράγεβο» και περιέχει έναν ύμνο για τη
γενέθλια πόλη του συνθέτη. Μωσαϊκό από Χριστιανούς,
Εβραίους και Μουσουλμάνους πριν από τον πόλεμο του
’90 το Σεράγεβο είχε την ποικιλία και την ανοιχτή ματιά
μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που είχε να δώσει πολλά στα πιο ανήσυχα παιδιά της. Αυτή είναι και η αφετηρία του «Three Letters from Serajevo».
«Το Σεράγεβο είναι μια μεταφορά γι’ αυτό που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη», είχε πει ο Μπρέγκοβιτς σε μια παλιότερή του συνέντευξη, «τη μια μέρα ζούμε αρμονικά σαν καλοί
γείτονες Χριστιανοί, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι και την επόμενη μπορεί να σφαχτούμε γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο».
Η εισαγωγή στο νέο του άλμπουμ είναι μια όμορφη ιστορία.
Ένας παππούς Εβραίος στέκεται μπροστά από το Δυτικό τείχος ή Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ και
προσεύχεται. Ο δημοσιογράφος τούυ CNN τον πλησιάζει
και τον ρωτάει: «Μάθαμε ότι προσεύχεστε κάθε μέρα εδώ
και 40 χρόνια μπροστά στο τείχος, για ποιους προσεύχεστε;»
Απαντά: «Προσεύχομαι για ειρήνη μεταξύ των Χριστιανών, των Εβραίων και των Μουσουλμάνων. Προσεύχομαι ώστε
το μίσος και ο πόλεμος να τελειώσουν. Προσεύχομαι τα παιδιά
μας να μεγαλώσουν ως υπεύθυνα όντα και να αγαπήσουν τους
γείτονές τους».
«Και πώς αισθάνεστε μετά από σαράντα χρόνια προσευχής;»
«Νιώθω σαν να μιλάω σε έναν τοίχο».
Όσο για τις φωνές του άλμπουμ, το casting είναι πραγματικά μοναδικό με τον Τυνήσιο σταρ Ρασίντ Αχά, τον
Ισραηλινό φολκ Ασάφ Αβιντάν και την λάτιν/ποπ τραγουδίστρια από την Ισπανία, Bebe.
Η πρώτη επαγγελματική επαφή του Μπρέγκοβιτς με τη μουσική ήταν μέσω του συγκροτήματος
Kodeksi, το οποίο αργότερα εμπλουτίστηκε με νέα μέλη και μετονομάστηκε σε Bijelo Dugme (Λευκό
Κουμπί). Το συγκρότημα αυτό από το Σαράγιεβο έμελλε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά της Γιουγκοσλαβίας. Όταν το συγκρότημα άρχισε να διαλύεται, εκείνος στράφηκε στη σύνθεση μουσικής για ταινίες.
Το στυλ του επηρεάστηκε έντονα από τη μουσική τω Ρομά, ενώ διατήρησε και πολλά από τα στοιχεία της
παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων. Τις πιο γνωστές δουλειές του αποτελούν η μουσική για τις ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα «Ο Καιρός των Τσιγγάνων», Underground στο οποίο συνεργάστηκε και με τη
Σεζάρια Εβόρα και το Arizona Dream στην οποία συνεργάστηκε με τον Iggy Pop καθώς και για την
ταινία «Βασίλισσα Μαργκό» του Πατρίκ Σερό, ωστόσο έχει γράψει μουσική για πάνω από 30 ταινίες.
Ο Μπρέγκοβιτς συνεργάστηκε με διάφορους γνωστούς καλλιτέχνες των Βαλκανίων, ανάμεσα στους
οποίους η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ο Γιώργος Νταλάρας αλλά και η μεγάλη Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεζέν Ακσού.
Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του βαλκανικού ήχου έχει δηλώσει γι’ αυτό τα εξής: «Η βαλκανική μουσική συνεχίζει να αρέσει και να παράγεται για τον ίδιο λόγο με το πανκ. Φέρνει την τρέλα,
δεν είναι απλά μουσική. Και όλοι χρειαζόμαστε λίγη τρέλα…»
Η μουσική των Βαλκανίων έρχεται στην Αθήνα. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς λατρεύει την Ελλάδα και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη χώρα μας μέσα από μια γιορτή γεμάτη αγάπη. Όπως λέει: «Θα ήθελα
να σας πω κάτι. Είστε τόσο τυχεροί που έχετε γεννηθεί σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα για να παραπονεθεί κανείς, αλλά σκεφτείτε λίγο την ιστορία σας, το
φως, τη θάλασσα. Και μόνο το άκουσμα της λέξης “Ελλάδα” σε κάνει να χαμογελάς από όποιο μέρος του κόσμου
και αν είσαι...»
Μαζί του θα έχει όπως πάντα την μπάντα του, The Wedding and Funeral Band, καθώς και ένα σύνολο 10 εγχόρδων και χορωδών.

Μ
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Goran Bregovic:

«Η μουσική
των Βαλκανίων»

Στο Christmas Theater (Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο
Γαλατσίου, Βεΐκου), στις 10 & 11 Δεκεμβρίου

Από τον «Καιρό
των Τσιγγάνων»
και το
«Underground»
μέχρι το
«Arizona Dream»
και τα «Τρία
Γράμματα
από το Σεράγεβο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ • 7/8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

www.iapopsi.gr

www.iapopsi.gr
Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα








▶ ΣΕΛ. 26

Ιδιοκτήτης Ξάνθης
και ασημικών
(γήπεδο και Sale)
υπάλληλος του Ιβάν
Υπάρχει σύνδεση μέσω των κ.κ.

Χαλαβαζή και Πιαλόγλου της ΠΑΕ
Ξάνθη με την Vialand που ανήκει στον
Ιβάν Σαββίδη, ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ





▶ ΣΕΛ. 23

Χαλαβαζής και Πιαλόγλου τι
μηνιάτικο παίρνουν από τον Ιβάν;






 


▶ ΣΕΛ. 24



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πόλεμος τώρα,
θύματα σε λίγο...



 


▶ ΣΕΛ. 19

Θα τα βρουν;
• Επιμένουν οι διαρροές ότι οι «Αθηναίοι»
θα συμπράξουν αλλά από Θεσσαλονίκη και
Πειραιά προαναγγέλλεται νέα συμμαχία του
Σαββίδη με τον «Τίγρη» ▶ ΣΕΛ. 18

▶ ΣΕΛ. 24






Μελισσανίδης –
Αλαφούζος

• Στην πυρά διαιτησία, Πολιτεία, ΕΠΟ, αθλητική
Δικαιοσύνη, διοργανώτρια, και ακόμη είμαστε στην…
αρχή. Οι ιδιαίτερες σχέσεις με δανεικούς, και… επαφές
τρίτου τύπου, βάζουν μπουρλότο, δίχως να υπάρχει
θεματοφύλακας. Η καταγγελία του Ολυμπιακού για
ΠΑΟΚ-Ξάνθη και η επιχείρηση Γραμμένου να «σκεπάσει»
την πολυϊδιοκτησία, προκαλούν θανατηφόρο χτύπημα
στην αξιοπιστία του πρωταθλήματος ▶ ΣΕΛ. 20-21

