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• Χαμόγελα αλλά
στοχοπροσήλωση,
ώστε να υλοποιηθεί
κατά γράμμα
το δημοσιονομικό
πλάνο
• Οι αστερίσκοι
με τη μείωση
του ΕΝΦΙΑ
• Μήνυμα
Κυριάκου στους
βιομήχανους:
«Μείωσα φόρους,
πάρτε κόσμο»

• Άναψε φωτιές στην
Κουμουνδούρου το άρθρο του πρώην
πρωθυπουργού για τα ελληνοτουρκικά





Ο Μαθουσάλας
και ο Βούδας
• Είκοσι χρόνια κρατάει η… κολόνια
της εχθρότητας Σημίτη – Καραμανλή

▶ ΣΕΛ. 6, 14, 27





ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

«Θα ανεβάσει ταχύτητα
η ανάπτυξη το 2020»
• Ο διοικητής της ΤτΕ προβλέπει
ισχυρή ανάπτυξη την επόμενη διετία,
ενώ άφησε αιχμές για την κυβέρνηση
Τσίπρα, λέγοντας πως «η… Ακρόπολη
μας κράτησε στην Ευρωζώνη»

Η κα Τουλουπάκη
και η προστασία
της «χανιώτικης»
παρέας




Με δεκάδες πειθαρχικά και ποινικά
παραπτώματα, η εισαγγ. Διαφθοράς
παραμένει απτόητη στο πόστο της,
με τις φήμες στα δικαστικά γραφεία
να κάνουν λόγο για «υψηλή προστασία» της από την επονομαζόμενη
«χανιώτικη» παρέα
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ταν η επόμενη ημέρα της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου που γράφαμε στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της «Α» ότι και μόνο το γεγονός ότι στις φετινές επετειακές εκδηλώσεις δεν έπεσε μολότοφ ούτε για… δείγμα
αποδεικνύει ότι η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για επιβολή του νόμου και της τάξης δεν ήθελε κόπο, αλλά βούληση και τρόπο για να γίνει πράξη. Περίπου τα ίδια επαναλάβαμε και στην επόμενη κρίσιμη επέτειο της
δολοφονίας Γρηγορόπουλου, όπου η δράση των μπαχαλάκηδων περιορίστηκε σχεδόν σε απόλυτο βαθμό.
Γλαύκα εις Αθήνας θα κομίσουμε επαναλαμβάνοντας αυτό που και οι πολίτες πιστώνουν στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ότι δηλαδή ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποδεικνύει και σε αυτή
την υπουργική θητεία του ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
Πολύ φοβούμαστε, όμως, ότι τα πραγματικά δύσκολα
τώρα αρχίζουν για τα υψηλά πατώματα της λεωφόρου Κατεχάκη. Και γιατί ο πήχης έχει μπει πολύ ψηλά αλλά και
γιατί αρχίζουν και σοβαρεύουν τα… παρατράγουδα. Ήδη
οι αντιδράσεις για την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης τριών καταλήψεων στο Κουκάκι που εκτυλίχθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης έχουν φουντώσει. Έρχονται δε να προστεθούν σε μία σειρά καταγγελιών των τελευταίων ημερών για
χρήση πλαστικών σφαιρών εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ., για αχρείαστο ξυλοφόρτωμα ήδη συλληφθέντων ατόμων, ακόμη και για
ξεβρακώματα πολιτών εν μέση οδώ. Προφανώς την αλήθεια ή όχι των καταγγελλομένων (ελπίζουμε ότι) θα διαλευκάνουν
οι ΕΔΕ και η εισαγγελική έρευνα που έχουν ήδη διαταχθεί, αλλά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι όλα καλώς καμωμένα. Εξ ου και το μήνυμα που έστειλε από το βήμα της Βουλής, λέγοντας στους αστυνομικούς που ενίοτε ασχημονούν ότι «αν δεν αντέχουν την πίεση της στιγμής, αν δεν έχουν αυτοσυγκράτηση, δεν κάνουν για αυτήν τη δουλειά».
Και ορθώς το επεσήμανε αυτό ο υπουργός καθώς η ιδιότυπη βεντέτα που έχει ανοίξει δεν θέλει πολύ για να εκτροχιαστεί.
Ήδη τα αντίποινα έχουν ξεκινήσει με καθημερινές καταδρομικές επιθέσεις κουκουλοφόρων όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και
στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι στόχοι των αντιεξουσιαστών δεν είναι μόνο «συστημικοί» (βλ. τράπεζες, υπουργεία, βουλευτικά γραφεία), όπως θα περίμενε κάποιος, αλλά πλέον βανδαλίζονται σούπερ μάρκετ, καφετέριες, βιτρίνες εμπορικών καταστημάτων κ,λπ. Θυμίζεται ότι στο τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη της 20ής Νοεμβρίου που καλούσε τους καταληψίες
δημόσιων και ιδιωτικών χώρων να τους εγκαταλείψουν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, ο «Ρουβίκωνας» είχε ανταπαντήσει απειλητικά ότι σε περίπτωση απόπειρας εκκένωσης της κατάληψης ειδικά του ΒΟΞ, οι αρχές θα έρθουν αντιμέτωπες «με ένα...
φαραωνικό σχέδιο άμυνας και αντίδρασης, όπου εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα».
Δεν θέλει πολλή εξυπνάδα για να καταλάβει κάποιος ότι σε ένα τέτοιο σκηνικό αντάρτικου πόλεων αρκεί μια αποκοτιά, μία
υπέρμετρη αντίδραση, για να «μπουρλοτιάσει» το σύμπαν. Γι’ αυτό όσοι παίζουν με το λυχνάρι, τουλάχιστον ας το τρίβουν με
προσοχή. Γιατί αν βγει έξω το τζίνι, δεν θα είναι μόνο για να ικανοποιήσει τρεις χριστουγεννιάτικες ευχές μας. Καλά Χριστούγεννα…

Ή

Μη βγει το τζίνι
από το λυχνάρι
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• Με δεκάδες πειθαρχικά και ποινικά παραπτώματα, η εισαγγ. Διαφθοράς παραμένει απτόητη στο πόστο
της, με τις φήμες στα δικαστικά γραφεία να κάνουν λόγο για «υψηλή προστασία» της από την
επονομαζόμενη «χανιώτικη» παρέα
«Να δεις που κάποτε θα μας
πούνε και μαλ@@@ες», είχε τραγουδήσει πριν από
περίπου τριάντα χρόνια ο
Γιάννης Μηλιώκας.

Μ

ε την εξέλιξη των
ερευνών στην υπόθεση Novartis
υπάρχουν πολλές
πιθανότητες που
ακόμα και οι μη γνωρίζοντες λεπτομέρειες να αναρωτιούνται πώς
είναι δυνατόν να έχουν δει το φως
της δημοσιότητας τόσο σοβαρές
καταγγελίες εις βάρος των εισαγγελέων Διαφθοράς και να μην…
κουνιέται φύλλο.
Από πού ν’ αρχίσουμε και πού
να τελειώσουμε…
• Ο Ν. Μανιαδάκης δήλωσε ενόρκως αλλά και στην τηλεόραση
ότι εκβιάστηκε από τους εισαγγελείς Διαφθοράς να καταθέσει ψευδώς ότι ο ίδιος δωροδόκησε πολιτικούς. Διέψευσε επίσης με ακράδαντα στοιχεία την όψιμη καταγγελία της Ελένης Τουλουπάκη, ότι
δήθεν πριν από ένα χρόνο είχε
προφορικά πει στους εισαγγελείς
Διαφθοράς ότι εκβιαζόταν από τον
Γ. Στουρνάρα. Γεγονός ψευδές, αφού το επίμαχο διάστημα ο ίδιος
βρισκόταν στο εξωτερικό.
• Η κα Τουλουπάκη κατέστησε
προστατευόμενο μάρτυρα τον Ν.
Μανιαδάκη παρανόμως, αφού
νωρίτερα υπήρχε καταγγελία εις
βάρος του για ποινικό αδίκημα.
• Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες Μάξιμος Σαράφης και Κατερίνα Κελέση –κατά κόσμον Δεσταμπασίδης και Μαραγγέλη–
ενδέχεται να προσδοκούν οικονομικό όφελος στις ΗΠΑ, αν βεβαίως έχουν δώσει και εκεί κατάθεση,
με την κα Τουλουπάκη να δηλώνει με εξώδικό της προς την «Καθημερινή» και την Ιωάννα Μάνδρου ότι δεν γνώριζε την αμερικανική νομοθεσία(!!!). Όταν όμως
πληροφορήθηκε για την ύπαρξη
της διάταξης αυτής, προέβη σε κάποια ενέργεια για τον αποχαρακτηρισμό των εν λόγω μαρτύρων;
• Απέκρυψε σημαντικά έγγραφα
προς και από τις ΗΠΑ, τόσο από
τη Βουλή των Ελλήνων στις
5/2/2018, όσο και από τον Ανδρέα Λοβέρδο όταν απέκρυψε έγγραφο του FBI, που δήλωνε ξεκάθαρα ότι δεν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση
Novartis.
• Απενεργοποίησε το νόμιμο αίτημα της δικαστικής συνδρομής,

Η κα Τουλουπάκη
και η προστασία της
«χανιώτικης» παρέας
που είχε ξεκινήσει η προκάτοχός
της εισαγγελέας Ελένη Ράικου,
και προτίμησε τις τηλεφωνικές επαφές και τις προφορικές συζητήσεις με ξένους πράκτορες, χωρίς
να καταθέσει στο αρχείο κάποιο
σχετικό πόρισμα συμπερασμάτων
από τις συναντήσεις τους.
• Η πρώην επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου έχει καταγγείλει εγγράφως ότι η κα Τουλουπάκη την απειλούσε και την εκβίαζε, χωρίς
κάποιος να έχει ευαισθητοποιηθεί
και να διατάξει κάποια έρευνα για
τα καταγγελλόμενά της.
• Με έγγραφό της προς τον Λάμπρο Σοφουλάκη, η κα Τουλουπάκη είχε το θράσος να ισχυριστεί

εξωτερικό, χωρίς μάλιστα να αρχειοθετεί έστω και κάποιο τυπικό
έγγραφο, μιας και τα ταξιδάκια της
πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι;
Σε κάθε περίπτωση, ο κ.
Μπρακουμάτσος, ενώ γνώριζε –
ή όφειλε να γνωρίζει– τα περισσότερα εκ των προαναφερομένων,
γιατί συνηγόρησε στην ανανέωση
της θητείας της κας Τουλουπάκη;

Στο απώτερο μέλλον οι
έρευνες για τις
καταγγελίες Γ. Αγγελή
ότι υπάρχουν έγγραφα των Αμερικανών, τα οποία όμως δεν τα γνωστοποιεί στη Βουλή και στον ίδιο
λόγω απορρήτου(!!!). Ως γνωστόν,
απόρρητο για τους εισαγγελείς δεν
υπάρχει παρά μόνο όταν το περιεχόμενό του αφορά θέμα εθνικής ασφαλείας και τον χαρακτηρισμό
του ως απόρρητο έχει αρμοδιότητα να προσδιορίσει μόνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έχει
στα χέρια της τέτοιο έγγραφο η κα Τουλουπάκη;
Όλα τα
προανα-

φερόμενα είναι ένας μικρός αριθμός εκ του συνόλου των σοβαρών
πειθαρχικών και ποινικών παραπτωμάτων που έχουν δει το φως
της δημοσιότητας, χωρίς κάποιος
αρμόδιος να έχει μπει στη διαδικασία να εξετάσει τη βασιμότητά
τους.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν
έχουν ερευνηθεί από καμία
βαθμίδα της Δικαιοσύνης.
Το ερώτημα που προκύπτει επίσης είναι τι ακριβώς εποπτεύει ο
επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς, αντεισαγγελέας ΑΠ, κ. Μπρακουμάτσος.
Μήπως τις ενδυματολογικές επιλογές της κας Τουλουπάκη ή τις
πάμπολλες άνευ λόγου συναντήσεις της με ξένους πράκτορες στο

Ως γνωστόν, από τον υπηρεσιακό
προϊστάμενο Εισαγγελίας ΑΠ,
Δημ. Δασούλα, οι έρευνες για τις
καταγγελίες του Γ. Αγγελή εις βάρος της κας Τουλουπάκη ανετέθησαν στους δύο αντεισαγγελείς
ΑΠ, κ.κ. Ευάγγελο Ζαχαρή και
Λάμπρο Σοφουλάκη.
Ήταν τόσο μεγάλη η πρεμούρα
του κ. Δασούλα, να ερευνηθεί η υπόθεση τάχιστα και εις βάθος, που
διόρισε τον Ιούλιο του 2019 ως ερευνητή τον κ. Σοφουλάκη, που
όμως ενεγράφη στη δύναμη των
εισαγγελέων του Αρείου Πάγου
στις 16/9/2019(!!!). Δηλαδή, μετά από δύο μήνες, λες και η υπόθεση Novartis είχε τη σοβαρότητα
μιας κλοπής περιπτέρου, όταν αποτελούσε το σημαντικότερο θέμα
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συζήτησης καθημερινά και σε περίοδο αλλαγής κυβέρνησης.
Ο έτερος εισαγγελέας Ευ. Ζαχαρής, αφού από τον Ιούλιο μέχρι
τον Σεπτέμβριο δεν άνοιξε καν τον
φάκελο των καταγγελιών, στη συνέχεια αφού πήρε κάποιες καταθέσεις, προέβαλε τη δικαιολογία δύο
ατυχημάτων, με αποτέλεσμα να μη
συμβάλει στην έρευνα των καταγγελλομένων. Έτσι, μετά από έξι μήνες περίπου, οι καταγγελίες Αγγελή ακόμη ερευνώνται, δεν έχει
προσδιοριστεί καμία πειθαρχική
ή ποινική παρενέργεια της κας
Τουλουπάκη, η οποία απτόητη
συνεχίζει το έργο της, με αποτέλεσμα οι πληγές στον χώρο της Δικαιοσύνης να παραμένουν ανοιχτές.
Επειδή όμως οι καταγγελίες του
Γιάννη Αγγελή είναι ενυπόγραφες και σοβαρότατες, εις βάρος
των εισαγγελέων Διαφθοράς, η
παραπάνω καθυστέρηση βαραίνει
όλους τους εμπλεκόμενους στον Άρειο Πάγο, βαρύνει τον υπουργό
Δικαιοσύνης και τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι παραμένουν βουβοί
και άβουλοι την εξέλιξη της έρευνας από το υπερπέραν…

Κι όμως, αρκούσε μια
απλή ανάγνωση των
καταγγελιών…
Μια απλή ανάγνωση στο από
21/2/2019 είκοσι οκτώ σελίδων
υπόμνημα του Γιάννη Αγγελή αρκούσε για να «βγάλουν» από την υπόθεση την κα Τουλουπάκη και
τους δύο επίκουρους εισαγγελείς
Ντζούρα και Μανώλη.

Και αυτό γιατί:
1] Εφόσον η κα Τουλουπάκη
συμμετείχε στη λήψη καταθέσεων
των προστατευομένων μαρτύρων,
δικονομικά οι καταθέσεις αυτές ήταν άκυρες και ανυπόστατες. Άρα,
κακώς στήθηκε το σόου του ΣΥΡΙΖΑ με τις δέκα κάλπες για τους πολιτικά εμπλεκόμενους, σύμφωνα
με τις απόψεις(!) της κας εισαγγελέως Διαφθοράς.
2] Εφόσον η κα Τουλουπάκη ενσωμάτωνε «στικάκια» στις
καταθέσεις των προστατευομένων
μαρτύρων, είχε υποπέσει στο αδίκημα της «ψευδούς βεβαίωσης»,
κατά συνέπεια έπρεπε να της έχει
αφαιρεθεί ο φάκελος για την έρευνα της Novartis με συνοπτικές διαδικασίες.
3] Εφόσον η κα Τουλουπάκη
δεν κρατούσε πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγρά-
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φων, έπρεπε να απομακρυνθεί άμεσα ως ακατάλληλη για τη θέση
της προϊσταμένης της Εισαγγελίας
Διαφθοράς.
Βεβαίως, υπάρχουν και δεκάδες
άλλα περιστατικά που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι έπρεπε ευθύς εξ
αρχής να απομακρυνθεί από την έρευνα της Novartis.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι
προσπαθώντας να στηρίξει τον μέντορά της Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, και βεβαίως τον ΣΥΡΙΖΑ –
που πριν καν εγγραφεί στη δύναμη της Εισαγγελίας Εφετών φρόντισαν να την τοποθετήσουν στη
νευραλγική θέση της Εισαγγελίας
Διαφθοράς– ακόμη και σήμερα
δεν έχει αρχειοθετήσει τους φακέλους για τον Άδωνι Γεωργιάδη
και Δημήτρη Αβραμόπουλο, για
τους οποίους όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι μεμπτόν, αλλά ειδικά για

τον Δημ. Αβραμόπουλο όλες οι
διαρροές από το περιβάλλον της
στη «Δημοκρατία» και στα άλλα
ΣΥΡΙΖΑϊκά έντυπα για τραπεζικό
λογαριασμό του Επιτρόπου στην
Ελβετία απεδείχθησαν προ δύοτριών ημερών απολύτως ψευδείς,
αφού επρόκειτο για φοιτητικό λογαριασμό του γιου του που σπούδαζε στη Βοστώνη και με συνολικό ύψος εμβασμάτων της τάξεως
των 30.000 δολαρίων.

Ποιος καλύπτει την κα
Τουλουπάκη;
Το μέγα ερώτημα «ποιος προστατεύει την κα Τουλουπάκη» με αποτέλεσμα να απολαμβάνει μιας ιδιότυπης μορφής ασυλία, είναι εκείνο που απασχολεί όλους όσοι ασχολούνται με την υπόθεση αυτή.
Είναι φυσικό να υπάρχουν λογικά συνειρμοί για τους προστάτες
της κας εισαγγελέως, που παραμένει ακλόνητη όταν άλλοι συνάδελφοί της μόνο για μία λέξη παραπάνω έχουν καθαιρεθεί από τη θέση
τους και έχουν πολλαπλώς υποχρεωθεί να δίνουν εξηγήσεις στα
πειθαρχικά συμβούλια.
Υπενθυμίζουμε την περίπτωση
του πρώην προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών και νυν αντεισαγγελέα του ΑΠ, κ. Ισίδωρου
Ντογιάκου, ο οποίος αν και είχε
επικρατήσει στην εκλογή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών
για δεύτερη συνεχή περίοδο, καθηρέθη με ενέργειες της κυρίας με
το υποκοριστικό «άμισθη» Βασιλικής Θάνου, με την αμέριστη
βοήθεια του τότε υπουργού Δικαι-
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οσύνης, κ. Παρασκευόπουλου.
Ποιοι είναι οι συνειρμοί που
διατυπώνονται από πολίτες αλλά
και στελέχη της Δικαιοσύνης; Πολύ απλά, εφόσον η Ν.Δ. είναι σήμερα στη διακυβέρνηση της χώρας, κάποια στελέχη της για τους
δικούς τους λόγους παρεμβαίνουν,
με αποτέλεσμα η κα Τουλουπάκη
να παραμένει στο απυρόβλητο. Και
αυτό επειδή κυβέρνηση, υπουργός
Δικαιοσύνης και ανώτατοι δικαστικοί κλείνουν τα μάτια στις έκδηλα παράνομες συμπεριφορές της
κας Τουλουπάκη.
Στο ερώτημα γιατί παραμένουν
αδρανείς, η απάντηση είναι προφανής: Διότι κάποιοι «πιο ψηλά»
ιστάμενοι παρέχουν τη συζητούμενη προστασία.
Άμεσα, λοιπόν, οι συνειρμοί, τα
κουτσομπολιά και οι συζητήσεις
στα δικαστικά και δικηγορικά γραφεία κάνουν λόγο για παρεμβάσεις
του Μεγάρου Μαξίμου.
Τους συνειρμούς αυτούς επιβάλλεται να διαψεύσει άμεσα ο εμπνευστής του επιτελικού κράτους,
κ. Γεραπετρίτης, ο υπουργός κ.
Τσιάρας, καθώς και ο αναπληρωτής του πρώην αρεοπαγίτης κ.
Κράνης, αν και ο τελευταίος λόγω έλλειψης αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι έτοιμος να τα βροντήξει και να πάει
σπίτι του.
Λόγω της κουμπαριάς του αδελφού της κας Τουλουπάκη, πολλά
ακούγονται είτε ψιθυριστά είτε φωναχτά.
Εμείς αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι ο πρωθυπουργός που οργώνει την Ευρώπη, για να πετύχει το
καλύτερο για τη χώρα μας, αφήνει
τη «χανιώτικη» παρέα να παρέχει
προστασία στην Ελένη Τουλουπάκη, προστασία που δεν δικαιούται.
Και αυτό διότι, αν η σκευωρία
Novartis είχε ευοδωθεί, τότε με
τους δέκα σημαίνοντες πολιτικούς
να στέλνονται στα δικαστήρια, δεν
είναι βέβαιο ότι σήμερα θα ήταν ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου…
Αν πάλι στη συνέχεια της έρευνας για τη Novartis, επιμένει στη
ρήση του «εγώ τους πολιτικούς μου
αντιπάλους δεν τους στέλνω στο εδώλιο», το ερώτημα που προκύπτει είναι: Ποια είναι η θέση εκείνων που
έχουν στήσει τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία, πλην εκείνης του
εδωλίου;
Ίσως μετά τα παραπάνω προαναφερθέντα, αν συνεχιστεί η «προστασία» σε Τουλουπάκη & ΣΙΑ,
που μοιραία οδηγούν σε αδιέξοδο
την Προανακριτική, το 2023 στις
πλατείες έχουμε τον Παπαγγελόπουλο και τους άλλους ΣΥΡΙΖΑίους να κουνούν το δάχτυλο στη
Ν.Δ., κάνοντας λόγο για σκευωρία
της νυν κυβέρνησης εις βάρος τους.
Με το θράσος που έχουν τίποτε
δεν αποκλείεται.
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Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι
ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2020, ο πρώτος της θητείας Μητσοτάκη, θα υπερψηφιζόταν από
την ολομέλεια της Βουλής
με το απόλυτο των 158
«γαλάζιων» ψήφων. Το εθιμοτυπικό όμως χειροκρότημα και οι ευχές για
«καλή χρονιά» οφείλουν
να δώσουν άμεσα τη θέση
τους στη στοχοπροσήλωση, ώστε να υλοποιηθεί
κατά γράμμα το δημοσιονομικό πλάνο. Πράγμα που
οι οικονομολόγοι αναλυτές δεν θα το έπαιζαν και…
άχαστο στο στοίχημα.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

M

ε την αντιπολίτευση να κάνει λόγο
για προϋπολογισμό που επιμένει
στα φοροεισπρακτικά μέτρα και την επιβάρυνση
των μικρομεσαίων εισοδημάτων,
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ρελάνς από το βήμα του Κοινοβουλίου δεσμευόμενος ότι το 2020 ξεκινά η μείωση
της Εισφοράς Αλληλεγγύης, ενώ
στο ίδιο διάστημα ακολουθεί και η
δεύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
8%, σε συνδυασμό όμως με τις νέες αντικειμενικές αξίες και μείωση
ασφαλιστικών εισφορών, ενώ –όπως είπε- τα κέρδη ομολόγων θα
χρησιμοποιηθούν τόσο για την ανάπτυξη όσο και για κρίσιμα έργα.
Αυτό ο οδικός χάρτης δεν προβλέπεται να έχει σοβαρές αναταράξεις, αλλά δεν θα είναι και παντελώς ανέφελος, όπως τουλάχιστον
επισημαίνεται επαναλαμβανόμενα
εδώ και καιρό από το Γραφείο
Προϋπολογισμού του Κράτους της
Βουλής. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ο συντονιστής της υπηρεσίας,
Φραγκίσκος Κουτεντάκης, παρουσιάζοντας πρόσφατα τα βασικά
συμπεράσματα της τελευταίας έκθεσης του Γραφείου στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής, επεσήμανε
ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θετική τροχιά, με την ανάπτυξη να έχει επανέλθει, την απασχόληση και τις αμοιβές εργασίας
να αυξάνονται, εκφράζοντας όμως
παράλληλα την εκτίμηση ότι υπάρχουν κάποιες όχι τόσο θετικές εξελίξεις. Αυτές τις εντοπίζει στον χαμηλό πληθωρισμό, αλλά και στην
αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που απαιτούν προσοχή, που σε συνδυασμό με άλλους εξωγενείς παράγοντες προκαλούν τις εξής 4 αβεβαιότητες:
• Το πώς θα επηρεαστεί η ελ-
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• Τα κυβερνητικά χαμόγελα για την υπερψήφιση
του προϋπολογισμού δίνουν τη θέση τους
στη στοχοπροσήλωση, ώστε να υλοποιηθεί κατά
γράμμα το δημοσιονομικό πλάνο

Προϋπολογισμός
αισιοδοξίας με
3+1 αβεβαιότητες

ληνική οικονομία από την εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και
Κίνας, καθώς και την πορεία των
επιτοκίων και την ισοτιμία του δολαρίου.
• Το πώς και ποιες επιπτώσεις
θα έχουν στο ύψος των αποδόσεων των κρατικών τίτλων ολόκληρης της ευρωζώνης οι πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στην Ιταλία. Όπως εξηγεί ο Φρ. Κουτεντάκης, το
πρόβλημα με τις υψηλές αποδόσεις των τίτλων του δημοσίου είναι ότι «κρατάνε» όλα τα επιτόκια
της οικονομίας σε σχετικά υψηλά
επίπεδα.
• Το κοκτέιλ των υψηλών επιτοκίων που προαναφέρθηκαν σε
συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο
των «κόκκινων» δανείων δεν αποκλείεται να δυσχεράνει τις συνθή-

κες ρευστότητας της οικονομίας. Εδώ θα πρέπει να προσμετρηθεί η
ευχάριστη διαπίστωση ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των
τραπεζών παρουσιάζουν μείωση
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με βάση τους στόχους που έχουν
τεθεί.
Έξτρα αβεβαιότητα αποτελούν
οι δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά. Όπως διευκρινίζεται
από τον επικεφαλής του Γραφείου
Προϋπολογισμού, είναι αυτονόητη
η συμμόρφωση με τη συνταγματική τάξη, αλλά δημιουργείται ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες
προσφυγές στο μέλλον το οποίο είναι ένα σημαντικό δημοσιονομικό
ρίσκο που πρέπει να επισημανθεί.

Ο αστερίσκος
με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ
Επιστρέφοντας στις πρόνοιες του
κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, αξίζει να σταθούμε
στον αστερίσκο που υποσημειώνε-

ται στο κεφάλαιο του ΕΝΦΙΑ. Κι αυτό διότι δεν έχει διευκρινιστεί τι θα
σημάνει στην πράξη η πρωθυπουργική εξαγγελία για μείωση κατά 8%, αφού επίκειται αύξηση των
αντικειμενικών αξιών. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χρησιμοποιηθεί
επί της ουσίας ως αποσβεστήρας σε
ένα βαθμό των επιπτώσεων από
την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Το ερώτημα είναι αν θα αρκεί αυτό το -8% ή αν
τελικά οι ιδιοκτήτες θα βγουν στο
τέλος περισσότερο επιβαρυμένοι.
Αρκεί να σημειώσουμε ότι πριν καν
αυξηθούν οι αντικειμενικές, η μέση ζητούμενη τιμή σε πανελλαδικό
επίπεδο διαμορφώνεται πλέον σε
1.474 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 7,2%
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους. Επίσης,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο γ΄ τρίμηνο του
2019, οι τιμές των κατοικιών (διαμερίσματα ή μονοκατοικίες) αυξήθηκαν κατά 11,9% σε σύγκριση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Στα αυξημένα αυτά επίπεδα, θα
διαμορφωθούν και οι νέες τιμέςεφορίας των ακινήτων, κατά τη
νέα αναπροσαρμογή που θα γίνει
στην ερχόμενη άνοιξη. Οι νέες αντικειμενικές αξίες, λοιπόν, οι οποίες θα καταρτιστούν μέχρι τον
Απρίλιο και θα εφαρμοστούν από
τον Μάιο του 2020, θα προκύψουν με βάση τις τιμές αγοράς των
ακινήτων που θα διαμορφωθούν
στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Σημειώνεται πως οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες καθορίστηκαν με
βάση τις τιμές αγοράς του πρώτου
τριμήνου του 2018. Στη διετία που
θα μεσολαβήσει, μέχρι το πρώτο
τρίμηνο του 2020, η αύξηση των
τιμών αναμένεται να διαμορφωθεί
κατά μέσο όρο στο 15%, αλλά σε επιμέρους περιοχές οι αυξήσεις θα
είναι αισθητά υψηλότερες.
Το «ατύχημα» για το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης είναι ότι
λίγα μπορεί να κάνει για να ανακόψει την ανοδική πορεία των τιμών
των ακινήτων, καθώς αυτή τροφοδοτείται κατά βάση από δύο πηγές:
τις αγορές ακινήτων από ξένους και
τη φρενίτιδα των βραχυχρόνιων
μισθώσεων τύπου Airbnb. Αν, μάλιστα, ανοίξει και η αγορά των στεγαστικών δανείων, τότε το άλμα
στις τιμές των κατοικιών αναμένεται ακόμη μεγαλύτερο.
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• Η πρόεδρος του Κινήματος αδυνατεί
να εκμεταλλευτεί τις πολιτικές ευκαιρίες
που της δίνονται και να επαναφέρει το κόμμα
της σε τροχιά ανάκαμψης

Από γκάφα
σε γκάφα
η κυρία Φώφη
Υπάρχει μία ελληνική παροιμία που λέει «η αγελάδα γέμισε μία καρδάρα γάλα κι ύστερα έδωσε μία κλωτσιά και το έχυσε», και χρησιμοποιείται για όσους καταστρέφουν στο
τέλος το έργο τους. Κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί και η ακατανόητη απόφαση
του Κινήματος Αλλαγής να μην ψηφίσει στον προϋπολογισμό τις αμυντικές δαπάνες
μαζί με το ΚΚΕ (παραδοσιακά αυτό κάνει κάθε χρόνο) και το ΜέΡΑ 25 του Βαρουφάκη.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

ε αυτή την απόφαση της Φ. Γεννηματά ενισχύεται η άποψη πολλών το προηγούμενο διάστημα που την κατηγορούσαν ότι μετατρέπει το ΚΙΝ.ΑΛ.
σε ΚΚΕ του κέντρου.
Φυσικά, η δικαιολογία που προέταξαν τα στελέχη του ΚΙΝ.ΑΛ.,
πως δεν ψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες επειδή «σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τα Εθνικά μας θέματα περίοδο, αρνηθήκαμε να συμφωνήσουμε με τη μείωση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως δήλωσε ο γραμματέας
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
Βασίλης Κεγκέρογλου. Μάλιστα,
ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Παύλος Χρηστίδης επέμεινε
υποστηρίζοντας: «Η κουλτούρα συναίνεσης των κομμάτων για την ψήφιση των αμυντικών δαπανών δομήθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνάς
μας. Σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία,
διαφωνούμε με τη μείωσή του κατά
141 εκατ. ευρώ και γι’ αυτό καταψηφίστηκαν οι δαπάνες άμυνας του κρατικού Προϋπολογισμού».
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι δικαιολογίες σχολιάστηκαν με σκωπτικό τρόπο από όλα τα ΜΜΕ και
στην τελική το ΚΙΝ.ΑΛ. έμεινε εκτεθειμένο. Διότι όλοι θυμούνται
ότι ακόμη και την εποχή του άσβεστου μίσους με Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνο Μητσο-

τάκη, το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν στην
αντιπολίτευση ψήφιζε κανονικά τις
αμυντικές δαπάνες, όπως το ίδιο
έκανε και η Ν.Δ., όταν κυβερνούσε
το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα δεν τις ψήφιζε παραδοσιακά το ΚΚΕ και ο Συνασπισμός (ΣΥΡΙΖΑ) του 3%.
Προφανώς στο ΚΙΝ.ΑΛ. νιώθουν
ότι ο νέος ρόλος τους είναι αυτός
του ΣΥΝ και γι’ αυτό δεν ψήφισαν
τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Βέβαια, σε non paper
η Χαριλάου Τρικούπη εξηγεί κάποιους λόγους, τους οποίους τους
κατανοεί μόνο η ίδια.
Συγκεκριμένα, στην ενημέρωση
προς τους δημοσιογράφους και τα
μέλη του κόμματος τονίζεται: «Η
πολιτική υποκρισία δεν έχει όριο. Η
Κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση θα έπρεπε να απολογούνται
γιατί ψήφισαν την μείωση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας σε μια κρίσιμη φάση για τα
εθνικά μας θέματα. Αντί αυτού τα
“παπαγαλάκια” τους επιτίθενται κατά
του Κινήματος Αλλαγής. Ψελλίζοντας
δήθεν επιχειρήματα περί “συναίνεσης”. Ναι, εμείς αρνηθήκαμε να συμφωνήσουμε με την μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 141 εκ. ευρώ.
Γιατί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας δεν γίνεται μόνο
στα λόγια. Απαιτεί συγκεκριμένες
πράξεις. Μόνο σε αυτή τη βάση θα
χτιστεί η αναγκαία συναίνεση». Κι όπως λένε και οι ιατροί στους συγγενείς κάποιου ετοιμοθάνατου, «η
επιστήμη έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, τώρα ελπίζουμε μόνο σε θαύμα».

Και ως φαίνεται, το ΚΙΝ.ΑΛ. με
τη Φώφη Γεννηματά στην ηγεσία
μόνο σε ένα θαύμα μπορεί να ελπίζει ότι θα ανακάμψει και θα ξαναγίνει κόμμα εξουσίας. Βέβαια,
λόγω των ημερών μπορεί και στη
Χαριλάου Τρικούπη να ελπίζουν
ότι θα τους θυμηθεί ο Άγιος Βασίλης και θα τους φέρει ως δώρο
τους «πράσινους» ψηφοφόρους
που επιλέγουν ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις από τον
Μάιο 2012 μέχρι σήμερα.

Χάνονται οι ευκαιρίες
Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία εποχή που θα μπορούσε το ΚΙΝ.ΑΛ. να
εκμεταλλευτεί τα εσωκομματικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά την τελευταία εβδομάδα με την αναταραχή στην Προοδευτική Συμμαχία, λό-



γω του άρθρου του Κώστα Σημίτη,
των ύβρεων του Πολάκη και της αντίδρασης πρώην εκσυγχρονιστών
που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ για την
Κουμουνδούρου. Αυτή η αναταραχή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για το
ΚΙΝ.ΑΛ. να συσπειρώσει τα στελέχη του, τον κόσμο που του παραμένει πιστός, αλλά και να ανοίξει την
αγκαλιά του για να περιθάλψει τους
νοσταλγούς του εκσυγχρονισμού, οι
οποίοι δεν τρελαίνονται με τις μαγκιές του Πολάκη.
Επίσης το ΚΙΝ.ΑΛ., μέσω κι επίσημης ανακοίνωσης, επανέφερε
στον δημόσιο διάλογο και τη στενή σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τους «καραμανλικούς» της Ν.Δ. αλλά και με
την αστική ευγένεια (πράγμα άγνωστο για την Κουμουνδούρου) τον

ΤΟ ΚΙΝ.ΑΛ.-ΠΑΣΟΚ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ
ΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ 3%

Κώστα Καραμανλή. Γι’ αυτό και
στην ανακοίνωση της Χαριλάου
Τρικούπη υπήρχε η φράση «υπάρχει σύνδεσμος φίλων Κώστα Καραμανλή με έδρα την Κουμουνδούρου».
Όμως το άρθρο Σημίτη προσέφερε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία
στην κα Γεννηματά για να επιμείνει για σύσκεψη πολιτικών αρχηγών με θέμα τα ελληνοτουρκικά.
Μάλιστα, γι’ αυτόν τον λόγο και
προγραμματίστηκε η συνάντηση
της αρχηγού του ΚΙΝ.ΑΛ. με τον
Κώστα Σημίτη την Πέμπτη το
πρωί. Στόχος της κας Γεννηματά
ήταν να ανταλλάξει απόψεις, αλλά
και συμβουλευτεί τον πρώην πρωθυπουργό.
Η κα Γεννηματά κατά τη συνάντηση τους εξέθεσε στον κ. Σημίτη
τα τέσσερα σημεία που προτείνει για
τη διαμόρφωση εθνικής γραμμής
και τα οποία συγκροτούν μια συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική. Αφορούν στην έμπρακτη στήριξη και την αλληλεγγύη της Ευρώπης
και των διεθνών οργανισμών, την
ενίσχυση των συνεργασιών της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, την
ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμη
της χώρας και την επιδίωξη της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών
με τις όμορες χώρες. Κι όλα αυτά
πήγαν στράφι με τη μη ψήφιση των
αμυντικών δαπανών στον προϋπολογισμό. Βέβαια, στη Χαριλάου Τρικούπη ελπίζουν ότι λόγω εορταστικής περιόδου θα ξεχαστεί η γκάφα
και δεν θα υπάρξουν εσωκομματικές αντιδράσεις.
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• Τον Κώστα Καραμανλή χτύπησε ο Κ. Σημίτης, αλλά στην
Κουμουνδούρου άναψαν φωτιές από το άρθρο του πρώην πρωθυπουργού
και προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά

Στο ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχουν
βιώσει τεράστιες έριδες, που
έφταναν σε σημείο να θεωρηθούν μικροί εμφύλιοι. Απλά όσο ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου οι «φωτιές έσβηναν» είτε μέσω διαλόγου, είτε με βίαιο τρόπο και με την παρέμβαση του αείμνηστου Δημήτρη
Παγορόπουλου, προέδρου
του Πειθαρχικού Συμβουλίου
του ΠΑΣΟΚ, που κράδαινε τη
λεπίδα ως δήμιος και διέγραφε με ταχύτητας ριπής πολυβόλου.

Οι «σημιτοφύλακες»
του ΣΥΡΙΖΑ
σήκωσαν κεφάλι

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

… προαιώνιος «πράσινος» εμφύλιος ήταν μεταξύ των «παπανδρεϊκών»
και των «σημιτικών». Ένας «εμφύλιος» που άναψε ακόμη περισσότερο μετά από την αποπομπή του Κώστα Σημίτη το 1986,
όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου διέκοψε απότομα το πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας και μετέβη
στην απλοχεριά του «Δημήτρη, δώσ’ τα
όλα», δηλαδή στον Τσοβόλα. Η διαμάχη «παπανδρεϊκών» και «σημιτικών»
συνεχίστηκε και μετά την επάνοδο του
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία τον Σεπτέμβριο
του 1993.
Εν συνεχεία το ΠΑΣΟΚ μπήκε στη
δίνη των «σημιτικών»-«τσοχατζοπουλικών» και κατέληξε με τον εμφύλιο του
2007 μεταξύ «παπανδρεϊκών» και «βενιζελικών». Όμως ακόμη και σήμερα,
που ο Ανδρέας έχει αποδημήσει εδώ
και 23 χρόνια στον Κύριο, και ο Κ. Σημίτης διάγει την 8η δεκαετία της ηλικίας του, «παπανδρεϊκοί» και «σημιτικοί» εξακολουθούν να βλέπουν ο ένας

με μισό μάτι τον άλλον, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν μεταγραφεί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Οπότε πολύ λογικά κάποιοι στη
Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για
«εξαγωγή εμφυλίων». Κι όλα αυτά βλέποντας την αναστάτωση που δημιουργήθηκε στα δύο κόμματα εξουσίας, περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι εκσυγχρονιστές σήκωσαν κεφάλι. Τουναντίον στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία
αδιόρατη γκρίνια των «καραμανλικών», που από το προηγούμενο Σάββατο το πρωί αναζητούν «κάλυψη» από
το Μαξίμου και το κόμμα.
Η αλήθεια είναι ότι ο Κ. Σημίτης με
το άρθρο του το περασμένο Σάββατο
στα «Νέα» προκάλεσε συζητήσεις και,
το κυριότερο. ανακατωσούρα. Το εκπληκτικό είναι ότι ελάχιστοι μπήκαν
στην ουσία σχετικά με τη στρατηγική
της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, καθώς οι περισσότεροι έμειναν στις αιχμές κατά του Κώστα Καραμανλή για
το ότι εγκατέλειψε τις αποφάσεις που
είχαν ληφθεί στη Σύνοδο Κορυφής του

Ελσίνκι. Το εντυπωσιακό είναι ότι λόγω του άρθρου του πρώην πρωθυπουργού είδαν το φως της δημοσιότητας οι εσωτερικές έριδες του ΣΥΡΙΖΑ
σχετικά με το άνοιγμα του κόμμα και τις
αθρόες ΠΑΣΟΚικές μεταγραφές.

Έβαλε το χεράκι του
ο Σφακιανός
Βέβαια, για να συμβεί αυτό, έβαλε το
χεράκι του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος καταφέρθηκε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του κ. Σημίτη. Μεταξύ άλλων ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «ΣΗΜΙΤΗ !!!! ΑΕΙ κρύψου σε καμία τρύπα που έχεις και άποψη
για τα εθνικά. Ο “εκσυγχρονισμός” σου ήταν σάπιος. ΑΕΙ πιες το τσάι σου, ΑΡΚΕΤΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΔΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ….».
Ο αψύς Κρητικός –κατά τον Αλέξη
Τσίπρα– πίστευε όταν έγραφε αυτά ότι
θα τον στηρίξει το κόμμα. Είναι αλήθεια
ότι ο Κ. Σημίτης είναι αυτό που λέμε
person non grata για την πλειοψηφία
των στελεχών που προέρχονται από

τον παλιό Συνασπισμό. Στην οκταετία
της πρωθυπουργίας του και της προεδρίας του στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σημίτης
δεν έστριψε μόνο το τιμόνι προς τα δεξιά, παίρνοντας ψήφους κεντροδεξιών
φιλελεύθερων, αλλά πίεσε ασφυκτικά
τον ΣΥΝ. Μάλιστα ουκ ολίγα στελέχη
τού τότε Συνασπισμού, γοητευμένα από
τον πρώην πρωθυπουργό, προσδέθηκαν στο άρμα του εκσυγχρονισμού καταλαμβάνοντας υπουργικούς θώκους
και θέσεις στην κρατική μηχανή.
Κι όλα αυτά έγιναν με βάση τον διάλογο μεταξύ των δύο χώρων, που είχε
ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Ιανουάριο του 1996. Αυτό δεν του το έχουν
συγχωρήσει οι παλιές καραβάνες του
ΣΥΝ, όμως πάντα κρατούσαν τα προσχήματα. Ασκούσαν μεν σκληρή κριτική, αλλά σε καμία των περιπτώσεων
δεν ξεπερνούσαν τα όρια. Όλα αυτά είχε προφανώς στο μυαλό του ο Παύλος
Πολάκης και σκέφτηκε να επιτεθεί με
το γνωστό του στυλ. Κάτι που άνοιξε
τον ασκό του Αιόλου, καθώς πολλοί εκ

Η γκρίνια των «καραμανλικών» και η... βελούδινη στήριξη
Στη Νέα Δημοκρατία με το άρθρο Σημίτη ασχολήθηκαν, όπως ήταν
λογικό, μόνο οι «καραμανλικοί», οι οποίοι ανέμεναν στήριξη κατ’
αρχάς από την Ντόρα Μπακογιάννη και κατά δεύτερο από το Μαξίμου. Μάλιστα, μέχρι ο Στέλιος Πέτσας να στηρίξει με πολύ κομψό
τρόπο τον Καραμανλή και δίχως να αδειάσει τον Σημίτη, την Τρίτη
το πρωί, υπήρξε έκδηλη η αγωνία μεταξύ αρκετών βουλευτών της
Ν.Δ. Η ανησυχία των «γαλάζιων» βουλευτών που έχουν αναφορά
στον κ. Καραμανλή ήταν μεγάλη, καθώς γνωρίζουν ότι η φιλελεύθερη πτέρυγα του κόμματος αναγνωρίζει εν μέρει και ορισμένα δίκια
στον Κώστα Σημίτη και την τότε στρατηγική του.
Για το άρθρο του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Πέτσας είπε ότι οι απόψεις του πρώην πρωθυπουργού είναι πάντα σεβαστές, επισήμανε
ότι στο άρθρο ξέχωρα από τον τίτλο υπήρχε αναφορά στην ιστορική

διαδρομή για την ενταξιακή διαδικασία της Κύπρου και ένα σχόλιο
γιατί η πορεία της Τουρκίας δεν ήταν η ανάλογη για να προσεγγίσει
την ΕΕ και πρόσθεσε: «Η ευθύνη για το ότι οδηγήθηκε η Τουρκία εκτός
ΕΕ βαρύνει αποκλειστικά την Τουρκία και δεν έχει να κάνει με τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων».
Στήριξε έτσι την κυβέρνηση Καραμανλή απέναντι στην επίθεση
Σημίτη, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει με νόημα ότι «πολλές φορές γίνεται μία προσπάθεια από τον ΣΥΡΙΖΑ να εξάγει τα εσωκομματικά του προβλήματα είτε μεταξύ Τσακαλώτου και Παππά είτε με τον
Τζανακόπουλο, σε άλλα κόμματα ή και στα εθνικά ζητήματα. Εμείς δεν
θέλουμε να το παρακολουθήσουμε αυτό».
Κι όπως σχολιάστηκε από αναλυτές: «Βελούδινη στήριξη και υπέρμετρος σεβασμός για τον Σημίτη».
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ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ
Η ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΟΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΙΧΩΣ
ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ
ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ

των μετεχόντων στην Προοδευτική
Συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται από το εκσυγχρονιστικό μπλοκ και νιώθουν ως παρείσακτοι.
Πριν από το άρθρο Σημίτη, που πυροδότησε το φιτίλι της έκρηξης, είχε
προηγηθεί ένα άρθρο του συγγραφέα
και πανεπιστημιακού Σωτήρη Βαλντέν, ο οποίος όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Κ. Σημίτης προσχώρησε
στο ΠΑΣΟΚ. Στο άρθρο του ο κ. Βαλντέν (σ.σ. έχει διατελέσει και σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου στο υπουργείο Εξωτερικών και υψηλόβαθμο στέλεχος της Κομισιόν) εξέφρασε
τις διαφωνίες του για τις αθρόες μεταγραφές από το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Έκανε
λόγο ότι ιστορικά στη χώρα υπήρξαν
«δύο ΠΑΣΟΚ. Αυτό του “Βυθίσατε το Χόρα” και του εμπάργκο κατά των Σκοπίων,
και αυτό του Ελσίνκι, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και της άρσης του εμπόλεμου με
την Αλβανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις Πρέσπες,
έδειξε πως συνέχισε και ανάπτυξε τη γραμμή του δεύτερου ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα την εγκαταλείψει, γιατί
βέβαια μια “πατριωτική πασοκοποίηση”
θα ήταν πράγματι αρνητική».
Και μετά τα όσα είπε ο Πολάκης, υπήρξε επίσημη αντίδραση από τρεις
πρώην «σημιτοφύλακες» που μετέχουν
στην Προοδευτική Συμμαχία, του Νίκου Μπίστη, του Αντώνη Λιάκου και
του Παναγιώτη Παναγιώτου, οι οποίοι με κοινή δήλωσή τους υποστηρίζουν πως τα φαινόμενα Πολάκη
βλάπτουν την ανασυγκρότηση της αριστεράς. Αναλυτικά η δήλωσή τους: «Είναι δικαίωμα του Παύλου Πολάκη να κρίνει και να επικρίνει τη διακυβέρνηση Σημίτη. Ακόμα και όταν άθελά του –όπως πιστεύουμε– η κριτική του στα εθνικά θέματα ταυτίζεται με αναχρονιστικές και εθνικιστικές προσεγγίσεις. Όταν όμως η κριτική
μετατρέπεται σε προσωπικό λίβελο και εκτρέπεται σε απαράδεκτους χαρακτηρι-

σμούς βλάπτει σοβαρά την υπόθεση της
ανασυγκρότησης της σύγχρονης Αριστεράς. Το ύφος στην πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να συμβαδίζει με το ήθος της
Αριστεράς. Αυτή είναι απαίτηση του κόσμου που ακολουθεί τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».
Αυτή την εποχή υπάρχει μία αέναη
σύγκρουση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Οι παλιές καραβάνες του κόμματος, αλλά και οι «53» δεν βλέπουν με
καλό μάτι τις μεταγραφές από το ΠΑ-

ΣΟΚ. Εξ ου και η δήλωση της Ανέττας
Καβαδία ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει η
κολυμβήθρα του Σιλωάμ». Επίσης πολλοί στην Κουμουνδούρου είναι αντίθετοι και με την εισροή των εκσυγχρονιστών. Ας μην ξεχνάμε τα καρφιά από
την «Αυγή» για τον Μπίστη με την υπογραφή του διευθυντή της, Άγγελου
Τσέκερη: «Η μοναδική μας επιφύλαξη με
αυτή την πρωτοβουλία είναι ότι όπου πάει
ο σύντροφος Μπίστης μετά από λίγο δεν
φυτρώνει χορτάρι». Σε αυτά θα πρέπει

να προστεθεί ότι όλοι όσοι προσκλήθηκαν από τον Χρήστο Σπίρτζη και
προέρχονται από το βαθύ ΠΑΣΟΚ, ακούν εκσυγχρονιστές και βγάζουν σπυράκια.
Το πράγμα μπερδεύτηκε αρκετά, καθώς στον καβγά πήρε θέση και ο Στέλιος Κούλογλου. Ο ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, που μεγαλούργησε επί
Σημίτη έσπευσε να επιτιμήσει τον Πολάκη μέσω του ραδιοφώνου της ΕΡΤ3:
«Ο κ. Πολάκης έκανε λάθος. Πρόκειται για
μία κριτική που κυρίως προέρχεται από ακροδεξιούς κύκλους. Άλλωστε η αντιπαράθεση στα Ίμια σημειώθηκε μόλις είχε αναλάβει την πρωθυπουργία ο κ. Σημίτης.
Προφανώς αυτοί που υποστηρίζουν ότι
“γκρίζαρε” το Αιγαίο θα ήθελαν να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Και δυστυχώς
ακούγονται και σήμερα φωνές που καλούν
σε αύξηση των εξοπλισμών, αύξηση της
στρατιωτικής θητείας και βλέπω πίσω από
όλα αυτά εμπόρους όπλων να τρίβουν τα
χέρια τους. Ο κ. Σημίτης έχει δίκιο. Η τότε
κυβέρνηση Καραμανλή δεν αξιοποίησε όλες τις δυνατότητες που υπήρχαν το 2004
και κυρίως την επιθυμία του προέδρου Ερντογάν να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.». Έχει δίκιο ο λαός
μας που λέει «το αίμα νερό δεν γίνεται».

Και οι κύκλοι στα κουτουρού

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:

«Ο Σύνδεσμός Φίλων Καραμανλή
με έδρα την Κουμουνδούρου»
Φυσικά, από την όλη εξέλιξη αυτοί που πανηγύρισαν δεόντως ήταν στο ΚΙΝΑΛ και στο ΠΑΣΟΚ.
Φώφη Γεννηματά και Γιώργος Παπανδρέου στήριξαν ανοικτά τον Κώστα Σημίτη. Μάλιστα, η
δημοσίευση του άρθρου του πρώην πρωθυπουργού συνέπεσε με τη συνεδρίαση της Κεντρικής
Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ, όπου τόσο η πρόεδρος του κόμματος, όσο και ο Γιώργος
Παπανδρέου έκαναν λόγο ότι «σε όλα έχει δίκιο ο κ. Σημίτης».
Με την ευκαιρία της αναστάτωσης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και της υβριστικής επίθεσης Πολάκη στον Σημίτη, το ΚΙΝΑΛ άδραξε την ευκαιρία κι επιτέθηκε τόσο στη Ν.Δ., όσο
και στον ΣΥΡΙΖΑ: «Η μεν Ν.Δ. προσπαθεί να κρύψει κάτω
από το χαλάκι την αδιαφορία και την έλλειψη στρατηγικής της περιόδου 2004-2009 στα ελληνοτουρκικά.
Από την άλλη, η αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανής και δικαιολογημένη. Το αντιΠΑΣΟΚικό μένος
πολλών παραδοσιακών στελεχών εκεί δεν μπορεί
να κρυφτεί κάτω από κανένα χαλάκι. Από τη μια ο
κομματικός πατριωτισμός των Πολάκηδων και από
την άλλη το παρελθόν των “γεφυροποιών” δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση. Αν σε αυτά προστεθεί και η ανάγκη εξαγνισμού του Καραμανλή από
τον “Σύνδεσμο Φίλων Κώστα Καραμανλή” με έδρα
την Κουμουνδούρου, που επιμένει να σερβίρει σε κάθε
ευκαιρία και από μια μερίδα από τον γκουρμέ πολιτικό και ιδεολογικό τους αχταρμά, τόσο κοντινό στην Προοδευτική παράταξη, όσο ο κος Γκλέτσος με τη Σοσιαλδημοκρατία».

Αντί, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας να ζητήσει από τον Π. Πολάκη κατ’ αρχάς
να σταματήσει τις ύβρεις κι εν συνεχεία
από όλους τους υπόλοιπους να χαμηλώσουν τους τόνους, προτίμησε μέσω
των κύκλων της Κουμουνδούρου να
μεταφέρει τον μουτζούρη στο Μαξίμου,
το οποίο πολύ λογικά δεν συμμετέχει
στον δημόσιο διάλογο με αφορμή το
άρθρο Σημίτη. Εξάλλου, οι «εκσυγχρονιστές» με αναφορά στον Κ. Σημίτη και τον Ευ. Βενιζέλο που μετέχουν,
είτε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε
στη Ν.Δ. αφενός μεν νιώθουν μία χαρά
στη «γαλάζια οικογένεια», αφετέρου δε
αποφεύγουν να προκαλέσουν.
«Την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει τις
προκλήσεις, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει δυστυχώς να εκμεταλλευθεί τα ελληνοτουρκικά για να λύσει τα εσωκομματικά του»,
σχολίασαν πηγές της Κουμουνδούρου,
σημειώνοντας ότι «η επιλογή της εφημερίδας “Τα Νέα”, ιδιοκτησίας γνωστού
υποστηρικτή του κ. Μητσοτάκη, να αλλοιώσει τον τίτλο του άρθρου του πρώην
πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, για τα ελληνοτουρκικά για να πλήξει έναν άλλον
πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή, επιβεβαιώνει το εν εξελίξει ξεκαθάρισμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης
με φόντο τη συζήτηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας». Μιλάμε για τον
πλήρη παραλογισμό.

10 | Η ΑΠΟΨΗ
Ο Κώστας Σημίτης και ο
Κώστας Καραμανλής, δύο
από τους πρώην πρωθυπουργούς με συνολική θητεία 13 χρόνων τα τελευταία 23 χρόνια, έχουν κατηγορηθεί ως οι υπαίτιοι
της χρεοκοπίας και της υπερδεκαετούς κρίσης που
διέλυσε τον κοινωνικό ιστό
της χώρας. Οι δύο πρώην
δεν έχουν τίποτε κοινό, παρά μόνο το όνομα τους.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ι διαφορές τους ήταν
κολοσσιαίες. Ο μεν
Κώστας Σημίτης είχε μανία με τους μεσομακροπρόθεσμους στόχους τους οποίους κατέγραφε στα περίφημα μπλοκάκια
του. Εξ ου και το παρατσούκλι «λογιστής». Και κάθε ενέργειά του είχε
τον σκοπό της και γινόταν σε χρόνο προσεκτικά επιλεγμένο. Τουναντίον, ο διάδοχός του, ο Κώστας
Καραμανλής, ήταν πιο μποέμ,
πιο χαλαρός, χωρίς μπλοκάκια και
χρονοδιαγράμματα.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που ακόμη και σήμερα ισχυρίζονται πως ο
Κ. Σημίτης θα μπορούσε κάλλιστα
να ηγείται της συντηρητικής παράταξης, προτάσσοντας στη ρητορική του τον εκσυγχρονισμό, τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και την προσήλωση στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Και ο Καραμανλής, από την άλλη, να εργάζεται (τρόπος του λέγειν) για το μεγάλο βαθύ κράτος, με χιλιάδες
προσλήψεις και δημοσιονομική ανεμελιά. Κι όπως έγραψε γνωστός
αρθρογράφος προ ολίγων 24ώρων, «ο Σημίτης μάς έβαλε στο ευρώ
και ο Καραμανλής μάς έδειξε χαρούμενους τρόπους για να τα ξοδεύουμε».
Οι δυο τους είχαν συγκρουστεί
ουκ ολίγες φορές. Ποιος μπορεί να
λησμονήσει τη φράση του Καραμανλή προς τον Σημίτη «είστε ο
αρχιερέας της διαπλοκής». Όπως επίσης και τα νεύρα του Σημίτη, λίγο πριν από τα εγκαίνια του νέου
διεθνούς αερολιμένα στα Σπάτα, όταν απευθυνόμενος προς τον Καραμανλή τού είχε πει «είναι κι αυτό
μακέτο;» εννοώντας μακέτα. Διότι
τότε η Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή είχε φτιάξει το αφήγημα ότι
όλα τα έργα της εποχής Σημίτη ήταν απλά μακέτες. Όμως ο «Κινέζος», όπως αποκαλούσαν τον Σημίτη (λόγω δέματος και σχιστών
ματιών), είχε να επιδείξει τη λειτουργία του μετρό και του τραμ, του
αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», της
Αττικής Οδού, της Γέφυρας ΡίουΑντιρρίου και ενός μεγάλου μέρους της Εναντίας οδού.
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• Η σχέση εχθρότητας που διατηρείται εδώ και μία 20ετία μεταξύ του Κώστα
Καραμανλή και του Κώστα Σημίτη, αλλά και οι επικίνδυνες προβλέψεις
τού πρώην ηγέτη του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ που συνήθως πέφτει μέσα

Ο Μαθουσάλας
και ο Βούδας


«ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ
Ο ΣΗΜΙΤΗΣ
ΑΝΟΙΓΟΥΝ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΩ
ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ
Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΑΝΟΙΓΟΥΝ
ΣΤΟΜΑΤΑ…
ΑΠΟ ΕΚΠΛΗΞΗ…»
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ποιον λόγο δεν έβαλε χαλινάρι,
τόσο στον Άκη Τσοχατζόπουλο,
όσο και στους… σημιτοφύλακες να
μην οργιάσουν και να μη βάλουν
χέρια και πόδια στα βάζα με το μέλι. Για τις ποινές φυλάκισης λόγω
δωροδοκίας σε Τσοχατζόπουλο,
Μαντέλη, την προφυλάκιση του
Παπαντωνίου, την παραδοχή του
Τσουκάτου ότι πήρε 1.000.000
μάρκα από τη Siemens για τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, ποτέ δεν έδωσε
απαντήσεις. Λες και ήταν άλλος
πρωθυπουργός. Όπως επίσης ποτέ δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις
για ποιον λόγο έκανε πίσω με την
ασφαλιστική μεταρρύθμιση του
Τάσου Γιαννίτση. Μία μεταρρύθμιση που, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι ειδικοί, θα αποτελούσε
ανάχωμα στη χρεοκοπία όση δημοσιονομική ανεμελιά και εάν επεδείκνυε (που επέδειξε) ο Κ. Καραμανλής.

Το σενάριο της Προεδρίας

Αμέσως μετά την παράδοση της
εξουσίας τον Μάρτιο του 2004 ο
Κ. Σημίτης ένιωσε μόνος. Ο Κ.
Καραμανλής ως πρωθυπουργός
τον χτύπησε επικοινωνιακά στο
μαλακό υπογάστριό του που λεγόταν «διαπλοκή», ενώ ο Γιώργος
Παπανδρέου, αν και πήρε το δακτυλίδι απ’ αυτόν, ουδέποτε υπερασπίστηκε ως αρχηγός τα θετικά
πεπραγμένα του.
Η ηγεμονική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα μέσα στην κρίση συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήθελε προσέγγιση με τους «καραμανλικούς» για να
προκαλέσει εσωκομματικά προβλήματα στη Ν.Δ., ενώ μέτραγε
ψήφους από τους δυσαρεστημένους ΠΑΣΟΚους. Έτσι ο Αλ. Τσίπρας άφησε στο απυρόβλητο τον
Κ. Καραμανλή και τη μνήμη του
Ανδρέα Παπανδρέου. Κατ’ ουσίαν, υπεύθυνος για την κρίση κατονομαζόταν πλέον μόνο ο Κ. Σημίτης. Αυτός βέβαια δεν σταμάτη-

σε ποτέ να μιλά και να αρθρογραφεί, προσπαθώντας ολομόναχος
να αντιστρέψει μια εξαιρετικά άσχημη εικόνα που είχε διαμορφωθεί για την οκταετία του. Και ο βασικός του στόχος ήταν πάντα ο Κ.
Καραμανλής.

Τα εθνικά και
οι προβλέψεις
Ακόμη και στα εθνικά θέματα, οι
περισσότεροι θυμούνται το Βουκουρέστι και την τακτική του Πόντιου Πιλάτου που επέλεξε ο Κ.
Καραμανλής στο σχέδιο Ανάν
για την Κύπρο, ενώ πολύ λιγότεροι ότι επί εποχής Σημίτη η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αργότερα της Ευρωζώνης, δίχως να έχει επιλυθεί το Κυπριακό, βάζοντας στη γωνία την
Τουρκία με το Ελσίνκι, δηλαδή την
περίφημη Σύνοδο Κορυφής της
Ε.Ε. του 1999. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξωτερική πολιτική ακολούθησε τα βήμα-

τα του Σημίτη, αλλά όλοι στην
Κουμουνδούρου, αν και δηλώνουν άθεοι, απέφευγαν όπως ο
διάολος το λιβάνι ακόμη και να
ψελλίσουν το όνομά του. Το θυμήθηκαν λίγο πριν από τη συμφωνία
των Πρεσπών, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Σημίτης δεν ξέχασε τι
του είχαν σούρει και τους άδειασε
με εύσχημο τρόπο, προσφέροντας
ένα ακόμη όπλο στην προεκλογική φαρέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Απαντήσεις…
Είναι σαφές ότι το άρθρο του κ. Σημίτη ενόχλησε πολλούς εντός της
Ν.Δ. Ενόχλησε και τακτικούς συνομιλητές του Κ. Καραμανλή. Ο τελευταίος, ως συνήθως, δεν τοποθετήθηκε. Σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις του ο Κ. Σημίτης δικαιολογεί
τη θητεία του και προσπαθεί να πείσει ότι τα έκανε όλα καλά.
Αναμφίβολα οι πολίτες θα ήθελαν πιο πειστικές απαντήσεις για

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι «ο Κώστας
Σημίτης ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας και γι’ αυτό παρενέβη έστω και με άκομψο τρόπο με
το άρθρο για τα εθνικά μας θέματα».
Αναμφίβολα, παρά την αλληλοεκτίμηση που έχει με τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο Κ. Σημίτης γνωρίζει
ότι και λόγω ηλικίας (πλέον θεωρείται πολιτικός μαθουσάλας), αλλά και εχθρών εντός της Ν.Δ. δεν
υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει το ύπατο πολιτειακό αξίωμα.
Όμως με το να βάλει τον Κ. Καραμανλή (που έχει και το παρατσούκλι «Βούδας») στο κάδρο φανατίζει το ΚΙΝ.ΑΛ. Ήδη Γεννηματά και Παπανδρέου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος
στις ομιλίες τους τόνισαν πως «ο κ.
Σημίτης έχει δίκιο σε όλα». Οπότε ο
Κ. Σημίτης με αυτή την κίνηση
θέλει να ακυρώσει το σενάριο της
υποψηφιότητας του Καραμανλή
για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Κι όπως επισημαίνουν οι αναλυτές: «Όταν μιλάει ο Σημίτης, ανοίγουν συζητήσεις. Όταν μιλάει ο
Καραμανλής, ανοίγουν στόματα. Από
έκπληξη». Το άσχημο είναι ότι ο Κ.
Σημίτης προβλέπει άσχημες εξελίξεις στα εθνικά μας ζητήματα στο
εγγύς μέλλον. Και όλοι θυμόμαστε
ότι σαν Κασσάνδρα το 2008 από
του βήματος της Βουλής προέβλεψε την έλευση του ΔΝΤ και την ίδια ώρα ο Γ. Αλογοσκούφης και
οι λοιποί υπουργοί γελούσαν...

Με βάρδιες
οι βουλευτές
της Νέας
Δημοκρατίας

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Έγινε must

Πού να τολμήσει να εφαρμόσει
τον αντικαπνιστικό ο Ξανθός
με τον Πολάκη από πάνω του

Έβγαλε το καπέλο
στον Κικίλια ο Ξανθός
Τα εύσημα στον Βασίλη Κικίλια, σε ό,τι αφορά την
αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, απένειμε μέσω συνέντευξής του στην εφημερίδα «Πατρίς» του
Ηρακλείου ο προκάτοχός του, Ανδρέας Ξανθός, ιατρός
και αυτός στο επάγγελμα. Δίχως να έχει από πάνω του τον μπαμπούλα (όπως γινόταν την εποχή που ήταν υπουργός) που ακούει στο όνομα Παύλος Πολάκης, ο κ. Ξανθός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αναγνωρίζω ως θετική κίνηση την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Ορθά έγινε και είναι σωστό που αυστηροποιήθηκε. Νομίζω τα θετικά πρέπει να τα λέμε και να τα
στηρίζουμε». Βέβαια, για να μην έχει και πρόβλημα με το κόμμα, δεν απέφυγε και μία σχετική γκρίνια, τονίζοντας πως «ο κ. Κικίλιας θα ήθελα να λέει λιγότερα και να κάνει περισσότερα».

Πρόσκληση και για
το ελ κλάσικο της Ισπανίας
Μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές, εν τούτοις οι πρωθυπουργοί Ελλάδας-Ισπανίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πέδρο Σάντσεθ έχουν έρθει αρκετά κοντά και δείχνουν ότι συνεργάζονται αρκετά καλά. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας στήριξε και τις ελληνικές θέσεις στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε στις Βρυξέλλες πριν από
μερικές ημέρες. Στο περιθώριο της Συνόδου έγινε γνωστό ότι ο Σάντσεθ προσκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Ισπανία τον
Φεβρουάριο. Και του πρότεινε η επίσκεψη να συμπέσει με το ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μπερναμπέου, ώστε να πάνε μαζί στο γήπεδο να
παρακολουθήσουν το μεγάλο ντέρμπι. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα
στη Σύνοδο Κορυφής για την κλιματική αλλαγή στη Μαδρίτη, Σάντσεθ
και Μητσοτάκης είχαν παρακολουθήσει το Ατλέτικο-Μπαρτσελόνα από
τα επίσημα του νέου σταδίου Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης.

Σε πελάγη ευτυχίας
πλέει ο δήμαρχος
Τρικάλων, Δημήτρης
Παπαστεργίου. Δεν
είναι μόνο ότι εξελέγη
πρόεδρος της ΚΕΔΕ με
μεγάλη πλειοψηφία,
αλλά και το ότι φέτος
τη γιορτινή περίοδο τα
Τρίκαλα έχουν γίνει
must, λόγω του
«Μύλου των Ξωτικών».
Μάλιστα, χθες
παραβρέθηκε στις
εορταστικές εκδηλώσεις
και ο πρωθυπουργός.

Άφωνοι
Σε φιλανθρωπικό αγώνα
μπάσκετ συμμετείχαν για
την ενίσχυση της
«Κιβωτού του Κόσμου» ο
Ανδρέας Λοβέρδος και ο
Παύλος Χρηστίδης.
Κι όπως έμαθα,
άφησαν άφωνους
τους συμπαίκτες τους
με τις αθλητικές
επιδόσεις τους.

Σχολιαστής
Επιστρέφει στον
δημόσιο διάλογο ο
Χρύσανθος Λαζαρίδης.
Ο πρώην βουλευτής
Επικρατείας επί εποχής
Αντώνη Σαμαρά
αναλαμβάνει πολιτικός
σχολιαστής στον
τηλεοπτικό σταθμό
Action 24.

Η φετινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2020 είναι η
πρώτη των τελευταίων δέκα ετών που κινείται σε ρηχά νερά.
Οι περισσότεροι βαριεστημένα –ειδικά
από τη Ν.Δ.– περίμεναν μόνο την ομιλία
του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κλείσιμο της
συζήτησης. Ως συνέπεια
ήταν να καταγραφούν
απουσίες, ακόμη κι όταν
μιλούσαν κορυφαίοι υπουργοί. Έτσι, ο γραμματέας της Κ.Ο., Σταύρος Καλαφάτης, αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα και έβαλε…
βάρδιες για τις παρουσίες των βουλευτών στη Βουλή. Οι βάρδιες ήταν
ανά 25 βουλευτές για κάθε 4,5 ώρες
συνεδρίασης. Παράλληλα υπήρχε και
έλεγχος μέσω τηλεφώνου με διακριτικό τρόπο.

Πέρασε του Παππά με τον «Ηρακλή»
Μόνο στα χέρια δεν πιάστηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ηρακλής», που διευθετεί ένα μεγάλο μέρος των «κόκκινων δανείων». Πρωταγωνιστές του επεισοδίου
ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Νίκος Παππάς. Ο κ.
Τσακαλώτος υποστήριζε ότι το νομοσχέδιο στηρίζεται σε ιταλικό μοντέλο που εκείνος επεξεργάστηκε και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη το βρήκε έτοιμο και το κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή. Και γι’ αυτόν τον λόγο η εισήγηση του κ.
Τσακαλώτου ήταν πως ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να ψηφίσει το «δικό
μου νομοσχέδιο», όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Έλα, όμως, που
την ψήφιση του νομοσχεδίου δεν την ήθελε ο Παππάς, ο οποίος δίνει μάχη για να επανέλθει δίπλα στον Τσίπρα. Και
για να περάσει άρχισε να διαρρέει αυτός και οι άνθρωποί του,
πως με το σχέδιο θα ακολουθήσει μεγάλο κύμα πλειστηριασμών, που θα κλονίσει συθέμελα την κυβέρνηση. Με αυτά τα
τρυκ ο Παππάς βγήκε κερδισμένος, καθώς ο Τσίπρας έδωσε
εντολή να μην ψηφίσει θετικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, όταν το έμαθε ο Τσακαλώτος, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπερασπιστεί ως βασικός εισηγητής το «όχι» του ΣΥΡΙΖΑ.

Οργιάζει η φαντασία
στην Κουμουνδούρου
Διαβάζοντας το άρθρο του Κώστα Σημίτη το Σάββατο το πρωί
στην Κουμουνδούρου αποφάσισαν να παραμείνουν ουδέτεροι, καθώς εκτίμησαν πως ήταν ένα καθαρά εσωκομματικό
ζήτημα της Ν.Δ. και μία κόντρα που φαινόταν να βρίσκεται
στα σκαριά με το ΚΙΝΑΛ. Έλα, όμως, που εμφανίστηκε από
το πουθενά ο Πολάκης, με συνέπεια να ξεσηκωθούν οι «σημιτοφύλακες» της Προοδευτικής Συμμαχίας (Μπίστης, Λιάκος, Παναγιώτου). Κι όπως ενημέρωσε ο Μπίστης, τα υψηλά κλιμάκια «ήταν θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας», καθώς
αν δεν αντιδρούσαν, τότε θα τους κατηγορούσαν για «αιδήμονα σιωπή», αλλά και ότι ακυρώνουν τον εαυτό τους. Και για
να τα μπαλώσουν μετά στον ΣΥΡΙΖΑ έβαλαν τους... κύκλους
τους να δηλώσουν ότι πίσω από το άρθρο κρύβεται ο Μητσοτάκης. Μιλάμε ότι η φαντασία κάποιων στην Κουμουνδούρου ξεπερνά κι αυτή του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Ψάχνουν τον… γουρλή
Αλέξη στο Λονδίνο

Κίτσος ο κοριός
ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ…
Ο Προκόπης Παυλόπουλος φαίνεται να
το έχει πάρει απόφαση ότι δεν θα προταθεί από τη Νέα Δημοκρατία για δεύτερη
θητεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
Έτσι έχει ενημερώσει τους κύκλους του να
επικοινωνήσουν προς τον Τύπο, ότι «είναι
κουρασμένος και δεν επιθυμεί δεύτερη θητεία στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα».

Ψάχνει
διευθύντρια

Απολαμβάνει την
αυτονομία της
η

Ντόρα

ι περισσότεροι «καραμανλικοί» νεοδημοκράτες ανέμεναν πώς και
πώς τη συζήτηση που είχε προγραμματιστεί μεταξύ του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Ντόρας Μπακογιάννη για τα ελληνοτουρκικά την προηγούμενη Δευτέρα, προκειμένου η αδερφή του πρωθυπουργού να κάλυπτε τον Κώστα Καραμανλή, απαντώντας στο άρθρο του
Κώστα Σημίτη. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, άλλωστε, ήταν εκείνη
που υπηρέτησε, μετά τον Πέτρο Μολυβιάτη, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στην κυβέρνηση Καραμανλή και, ως εκ τούτου, είχε έναν λόγο παραπάνω να το πράξει. Μόνο που η Ντόρα ήταν πάντα υπέρ της
άποψης ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους
στη Χάγη και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε εύκολα να υπερασπιστεί
την απόφαση που πήρε ο Κώστας Καραμανλής το 2004 να πετάξει στον
κάλαθο των αχρήστων την απόφαση του Ελσίνκι. Έτσι, η πρώην υπουργός
για μία ακόμη φορά αξιοποίησε την πείρα της στην πολιτική και τη διπλωματία... ξεγλιστρώντας από το θέμα και μιλώντας επί της ουσίας για ένα «νέο Ελσίνκι».
Μια και ο λόγος για την Ντόρα, κρατήστε κι αυτό: οι κεραίες του Κίτσου
έπιασαν την άλλοτε επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να αποκαλύπτει στους στενούς συνομιλητές της το πόσο πολύ απολαμβάνει την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία της. Εξηγεί, μάλιστα, ότι αυτή η… ευφορία
προέρχεται από το γεγονός ότι η έλλειψη χαρτοφυλακίου την απαλλάσσει
από τα δεδομένα άγχη ενός υπουργού, παρέχοντάς της ταυτόχρονα την απολαυστική σχετική αυτονομία που έχει ως απλή βουλευτής.
Έτσι, επιμένει στην πρότασή της για διευθέτηση των ελληνοτουρκικών
διαφορών στη Χάγη, όπως προαναφέραμε παραπάνω, ενώ δεν δίστασε να
ανοίξει το θέμα της αύξησης της στρατιωτικής θητείας, απευθύνοντας ταυτόχρονα «συστάσεις» στο υπουργείο Εξωτερικών να ρυθμίσει άμεσα το
θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία.

Ο

Διευθύντρια στο πολιτικό
του γραφείο στην Πάτρα αναζητεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι βουλευτής
Αχαΐας και είναι λογικό να
έχει γραφείο στην πελοποννησιακή πόλη. Αυτή
την εποχή το οργανώνει αναζητώντας ανθρώπους ικανούς να μιλούν με τους
ψηφοφόρους. Την επιλογή
έχει αναλάβει ο Γιώργος Ελενόπουλος, ο οποίος ακολουθεί τον Παπανδρέου εδώ και μία δεκαπενταετία.
Ο Ελενόπουλος έχει δει μέχρι στιγμής αρκετά βιογραφικά, πολλά εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, και σύντομα αναμένεται να προχωρήσει στη
στελέχωση της συγκεκριμένης θέσης.

Δεν θα περάσει
έτσι
Η επίθεση του Παύλου Πολάκη στον Κώστα Σημίτη
και οι αναταράξεις εντός
του ΣΥΡΙΖΑ που προκλήθηκαν δεν θα περάσουν έτσι,
ισχυρίζονται κάποιοι στην
Κουμουνδούρου, που δεν
συμφωνούν με την αισθητική του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας. Η υπόθεση Πολάκη συζητήθηκε
στον πρωινό καφέ της Κουμουνδούρου κι εξετάστηκε
μέχρι και να κληθεί στην
Πολιτική Γραμματεία για εξηγήσεις και για να τον επαναφέρουν στην τάξη.
Προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα και το θέμα μένει
ανοικτό.

Κοντά 10 μέρες έχουν περάσει από τις βρετανικές κάλπες, και στο στρατόπεδο των Εργατικών ακόμη να συνέλθουν από το εκλογικό χαστούκι που τους κέρασαν οι ψηφοφόροι. Ως
γνωστόν, ο Τζέρεμι
Κόρμπιν υπέστη συντριπτική ήττα, με το κόμμα
του να καταγράφει το
χειρότερο ποσοστό των
τελευταίων 90 χρόνων,
και στο Λονδίνο πέρα από τα αίτια της ήττας
ψάχνουν και αυτόν που
τους… μάτιασε! Οι κακές
γλώσσες λένε, μάλιστα,
ότι αυτόν τον «γουρλή»
τον αναζητούν στη χώρα μας δείχνοντας τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.
Θυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2019 ο Αλέξης
έσπευδε –ως πρωθυπουργός ακόμη– να
προβλέψει ότι αν στηθούν κάλπες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κερδίσει το Εργατικό Κόμμα. Οι πληροφορίες που θέλουν τον Κόρμπιν να επικοινώνησε πρόσφατα
με τον ομογάλακτό του στην Αθήνα, ζητώντας
του τους 5+1 αριθμούς στο Τζόκερ, κρίνονται
ως αβάσιμες και κυρίως ως κακεντρεχείς…

Η selfie της χαράς
Βρε παιδιά, εκεί στην οδό Πειραιώς –ή όπου τέλος πάντων εδρεύει το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης–, γιατί δεν
μαζεύετε τα στελέχη να τους κάνετε ένα ταχύρυθμο φροντιστηριάκι για τους βασικούς κανόνες των social media; Δεν λέω,
καλά τα χαμογελαστά ενσταντανέ του Κυριάκου, καλό και το
χειροκρότημα των βουλευτών στις πρωθυπουργικές κοινοβουλευτικές ατάκες, αλλά τόση χαρά επειδή ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός δεν δικαιολογείται. Πολύ περισσότερο, δεν αντέχεται η γλυκανάλατη λεζάντα στη selfie που ανέβηκε στον
λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο instagram και η
οποία έγραφε: «Με το οικονομικό επιτελείο μετά την ψήφιση του
πρώτου μας προϋπολογισμού». Πώς λέμε, «να, εδώ με τη θεία Παγώνα και τις ξαδέλφες στα πρώτα γενέθλια του μπέμπη μας»; Ένα τέτοιο πράγμα… Αλλά αφού τη βγάλανε που τη βγάλανε, να μνημονεύσουμε τους συμμετέχοντες στη selfie της χαράς που εκτός του πρωθυπουργού είναι ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και κάποια άλλα στελέχη του ΥΠ.ΟΙΚ.
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Αγκαλίτσες και φυλάκια
στη Φρανκφούρτη
Σε πολύ καλό κλίμα έγινε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με
τη νέα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ στην Φρανκφούρτη, παρουσία του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη
Στουρνάρα. Μάλιστα, όπως μαθαίνουν τα κοριουδάκια της «Α» στη Γερμανία, η Γαλλίδα boss της ΕΚΤ ασπάστηκε εγκαρδίως τον Γ. Στουρνάρα.
Στη σκηνή ήταν παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όχι άλλο κάρβουνο…
Στους κύκλους της διαπλοκής και σε ένα κομμάτι που συνδέεται με γνωστό πολιτικό λόμπι, διακινείται το τελευταίο διάστημα ένα περίεργο σενάριο που αφορά το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
Το σενάριο βασίζεται σε εκτιμήσεις για το πώς
μπορεί να φύγει εκτός ορίων η σοβούσα κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και το
πού θα πάει η… βαλίτσα με τις συνεχώς αυξανόμενες μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές.
Οι γνωρίζοντες είναι εξαιρετικά φειδωλοί
στις πληροφορίες που δίνουν. Το μόνο που
λένε, κι αυτό σιβυλλικά, είναι ότι υφίστανται παρασκηνιακές ζυμώσεις που υποκρύπτουν «θολές»
σκοπιμότητες επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία θεωρούν ότι μια χαλαρή κυβέρνηση που δεν
θα ελέγχεται από κανένα μεγάλο κόμμα θα τους αφήσει ανοιχτό πεδίο δράσης. Σύμφωνα, πάντα, με
το ίδιο σενάριο, σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία κάποια μέσα ενημέρωσης θα
αρχίσουν να κινδυνολογούν ασύστολα, «θωπεύοντας» έτσι την αναγκαιότητα σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης.Μπορεί η συγκεκριμένη φημολογία να χρειάζεται… φωσκολιάζουσα φαντασία και να φέρνει στον νου ατάκες του Τύπου «όχι άλλο κάρβουνο», αλλά ουδείς μπορεί και να ορκιστεί στο Ευαγγέλιο ότι δεν τριγυρίζουν τέτοιες ανάποδες σκέψεις σε πονηρά μυαλά…

Οργανώνεται ο Παύλος με μεταγραφές στελεχών
Ιδιαίτερη κινητικότητα δείχνει μετά το συνέδριο-παρωδία του ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Γερουλάνος. Έτσι, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με στελέχη του ΚΙΝΑΛ που
είχαν ψηφίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά δεν εντάχθηκαν στην ομάδα του ευρωβουλευτή, αλλά και
ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Καμίνη στον δήμο της Αθήνας από το 2010 έως και πριν
από λίγους μήνες. Ταυτόχρονα επιδιώκει την πανελλαδική ενδυνάμωση της Κίνησής του, με συγκρότηση Επιτροπών Στήριξης ανά νομό. Μεταξύ αυτών που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Γερουλάνου είναι ο
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, η Μαρία Στρατηγάκη
και η Μαρία Ηλιοπούλου, όλοι πρώην αντιδήμαρχοι και στενοί συνεργάτες του Γιώργου Καμίνη. Έκπληξη πάντως προκαλεί και το γεγονός ότι ο Παύλος
Γερουλάνος έχει καταφέρει να απορροφήσει σημαντικό μέρος του στενού μηχανισμού του Νίκου Ανδρουλάκη στην Α΄ Αθήνας, με αποτέλεσμα αυτός να
εμφανίζεται αρκετά αποδυναμωμένος.

Πολιτιστικό γεγονός
οι καταλήψεις
(για τον Κατρούγκαλο)
Αφού κατάφερε να δέσει –αντί να λύσει, όπως ο ίδιος
αυτοθαυμάζεται– το ασφαλιστικό και στη συνέχεια να
«υπηρετήσει» την ελληνική διπλωματία ως αντικαταστάτης του Νίκου Κοτζιά στο
ΥΠ.ΕΞ., ο Γιώργος Κατρούγκαλος
είπε να ασχοληθεί και με τα της εσωτερικής επικαιρότητας. Και όπως πάντα… ζωγράφισε! Συγκεκριμένα, ο τομεάρχης Εξωτερικών του
ΣΥΡΙΖΑ βγήκε στο πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής και, μιλώντας για τις
καταλήψεις, τις υπερασπίστηκε υποστηρίζοντας ότι σε άλλες χώρες
της Ευρώπης θεωρούνται πολιτιστικό γεγονός. Το άκουσαν το «καλλιτέχνημα» Κατρούγκαλου οι κοριοί του
Κίτσου και έμειναν κόκαλο. Όχι βέβαια γιατί δεν σκαμπάζουν από τέχνη, αλλά γιατί στα ευρήματα των καταλήψεων όλο κάτι αναρχογκράφιτι είδαν και κάτι αυτοσχέδια μαγειρεία. Εκτός αν αυτά είχε στο μυαλό του
ως έργα τέχνης ο… καλλιτέχνης πρώην υπουργός.

Εκοιμήθη μία μεγάλη μορφή
της Ορθοδοξίας
Αφήνοντας πίσω του μία μεγάλη
πνευματική παρακαταθήκη εκοιμήθη προχθές Πέμπτη μία μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας, ο πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός. Γεννημένος
στην Κέρκυρα το 1940 και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ο εκλιπών εισήλθε στις τάξεις του κλήρου
το 1971 στη Γερμανία και έγινε διδάκτωρ Θεολογίας
στην Αθήνα και Φιλοσοφίας - Ιστορίας στην Κολωνία.
Από το 1984 ο πατέρας Μεταλληνός ήταν καθηγητής
στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε, επίσης, κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής από
το 2004 έως το 2007, οπότε και αφυπηρέτησε, όντας
πλέον ομότιμος καθηγητής της σχολής. Το 2015 βραβεύτηκε με το Μακεδονικό Βραβείο για το συνολικό του
έργο. Την ποιμαντική του δραστηριότητα ο πατέρας Μεταλληνός την ανέπτυξε στον πανεπιστημιακό Ναό του
Αγίου Αντίπα στον χώρο της Οδοντιατρικής Σχολής.
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ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

• Ο διοικητής της ΤτΕ προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη την
επόμενη διετία, ενώ άφησε αιχμές για την κυβέρνηση Τσίπρα,
λέγοντας πως «η… Ακρόπολη μας κράτησε στην Ευρωζώνη»

Με τις καλύτερες προοπτικές αναμένουν οι ειδικοί
να ξημερώσει το 2020 για
την ελληνική οικονομία.
Το κλίμα έχει αλλάξει όχι
μόνο με το πώς αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό τη
χώρα μας, αλλά και στο εσωτερικό υπάρχει μία διάχυτη αισιοδοξία για ένα
καλύτερο αύριο.

«Θα ανεβάσει ταχύτητα
η ανάπτυξη το 2020»

Του Μιχάλη Κωτσάκου

ταίρους, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η μείωση των κόκκινων δανείων για να αντεπεξέλθουν οι τράπεζες στον πραγματικό
τους ρόλο, που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, στην Ενδιάμεση
Έκθεση η ΤτΕ προβλέπει ανάπτυξη
που θα φτάσει το 2,4% του 2020
και το 2,5% το 2021. Εντούτοις, η
καταναλωτική δαπάνη εκτιμάται ότι
θα αυξηθεί με σχετικά ήπιους ρυθμούς, καθώς τα νοικοκυριά αναμένεται να χρησιμοποιήσουν μέρος
της αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος για την αποπληρωμή χρεών, ενώ παράλληλα
θα αυξηθεί και η αποταμίευση. Στο
δημοσιονομικό μέτωπο σύμφωνα
με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία,
η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι
θα επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το
2019 και το 2020.
Η ΤτΕ διαβλέπει ωστόσο ότι οι
κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον έχουν αυξηθεί, ενώ σε ό,τι
αφορά το εγχώριο περιβάλλον, εκτιμά ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ανάκαμψης εξαι-

Α

υτό φαίνεται και από
την Ενδιάμεση Έκθεση της Τραπέζης της
Ελλάδος που παρέδωσε χθες στον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, ο Γιάννης Στουρνάρας. Ο κεντρικός τραπεζίτης στην έκθεσή
του προέβλεψε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα είναι μεγαλύτερος από τις προβλέψεις που υπάρχουν στην Ενδιάμεση Έκθεση
της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς
δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Όπως
είπε, φέτος θα κινηθούμε πάνω από το 2% και αρκετά πάνω από το
2% το 2020, και αυτό σε περίοδο
που επιβραδύνεται η παγκόσμια
οικονομία. Επεσήμανε πως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, κάτι που
φαίνεται και από την πορεία των
ομολόγων. Παράλληλα αναφέρθηκε στις προκλήσεις του μέλλοντος,
όπως η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο στόχος για τη
μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων σε συνεννόηση με τους ε-

πως γίνεται αντιληπτό, για να υπάρξει ανάπτυξη, όπως υποστήριξε στην Ενδιάμεση Έκθεση της ΤτΕ
ο Γ. Στουρνάρας, θα πρέπει να πάρει μπρος για τα καλά και η ελληνική βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο εξελίχθηκε το συνέδριο του ΣΕΒ για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, το οποίο διεξήχθη με τη συμμετοχή
1.500 συνέδρων, ενώ υπήρξαν σημαντικές
εισηγήσεις εκ μέρους υπουργών, επιχειρηματιών και πολλών Ελλήνων και ξένων ειδικών.
Το κύριο μήνυμα του συνεδρίου είναι ότι η
Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες
που προσφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας
και της οικονομίας. Κεντρική προϋπόθεση επιτυχίας είναι μια ολοκληρωμένη εθνική
στρατηγική, αντίστοιχη αυτών που έχουν α-

Ό

τίας του αρνητικού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος που ενέχει
τον κίνδυνο να επέλθει μεταρρυθμιστική κόπωση και να καθυστερήσει η εφαρμογή των αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων. Αντιθέτως, υπογραμμίζει ότι η ταχύτερη υλοποίη-

ναπτύξει 19 από τις 28 χώρες της ΕΕ, με τη
σύμπραξη πολιτείας, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον
πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα, και την
ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη σύσταση «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας».

Τι είπε ο πρωθυπουργός
«Κλείνει η χρονιά έχοντας εκπληρώσει τους
στόχους, τους οποίους θέσαμε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο
πολιτικό σύστημα περνάει μέσα από την πολιτική μας αξιοπιστία, το ότι κάνουμε αυτά που
έχουμε πει προεκλογικά. Είναι ασυνήθιστο για
τα ελληνικά δεδομένα, αλλά για μένα αποτελεί

ση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η άμεση ή/και έμμεση
μείωση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα και η ταχύτερη
του αναμενομένου αποκλιμάκωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
καθιστούν πιθανή μια θετικότερη

του αναμενομένου έκβαση για την
οικονομική ανάπτυξη.
Όσον αφορά στις εξελίξεις στον
τραπεζικό τομέα επισημαίνεται ότι
η κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει βελτιωθεί. Ωστόσο
επισημαίνεται ότι για την αντιμε-

Κυριάκος: «Μείωσα
κανόνα και δεν έχω πρόθεση να ξεφύγω», είπε ο πρωθυπουργός. Επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει «1,2 δισ. μειώσεις
φόρων, πολλές αφορούν τις επιχειρήσεις, μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το
28% στο 24%, και μείωση του φόρου στα μερίσματα», οπότε, όπως είπε, η χρονιά κλείνει
καλά και σε ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας στην αγορά. «Νομίζω για πρώτη φορά
οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει», προσέθεσε. Ο Κυρ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση πιστεύει στη βιομηχανία και τη μεταποίηση. «Η βιομηχανία έχει

πολλές καλά αμειβόμενες δουλειές και είναι
κατά κανόνα μπροστά στην καινοτομία και την
έρευνα», είπε και επεσήμανε: «Οι ελληνικές
επιχειρήσεις που άντεξαν τα χρόνια της κρίσης έγιναν πολύ καλύτερες. Αναγκάστηκαν να
στραφούν στις εξαγωγές, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Γι’ αυτό σήμερα έχουμε μια βάση
επιχειρήσεων μεγάλων, μεσαίων και μικρών
πάνω στις οποίες μπορούμε να στηριχθούμε
και να κάνουμε το μεγάλο άλμα».
Ο πρωθυπουργός κάλεσε το ΣΕΒ σε μια
Συμφωνία Αλήθειας. «Εμείς μειώνουμε τους
φόρους στις επιχειρήσεις, απλοποιούμε το ε-
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⇣

Η προοπτική
επιστροφής στην
ΚΕΔ του Μιχάλη
Κουκουλάκη
ή/και του
Σταύρου
Τριτσώνη με
αρμοδιότητες
επιλογής και
ορισμού
διαιτητών,
βρίσκει αντίθετο
τον Ολυμπιακό.
Στον Πειραιά
θέλουν την
οριστική
αποπομπή του
διδύμου από τη
διαιτησία.
Αν δεν
επιτευχθεί
σύμπλευση για
τη στελέχωση
της νέας ΚΕΔ,
στο πάρκο Γουδή
φοβούνται ότι θα
πάρει η μπάλα
και την
Εκτελεστική
Επιτροπή μέσω
του διορισμού
προσωρινής
διοίκησης.

Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
πήρξαν αρκετές αντικρουόμενες διαρροές για όσα συζητήθηκαν στη Νιόν μεταξύ
FIFA, UEFA, Λευτέρη Αυγενάκη και ΕΠΟ. Όποιος είχε πρόσβαση σε
όλα τα μέσα, κινδύνεψε να περάσει το
προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε κάποια
νευρολογική κλινική. «Άσπρο», έγραφε ο ένας, και «μαύρο» ανέφερε ο άλλος.
Ακόμα και οι διαιτητές ψάχνονταν, επειδή δεν
γνώριζαν τι πρόκειται να ξημερώσει στον χώρο.
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι αποχωρεί από την ΚΕΔ
ο Μέλο Περέιρα, αλλά από ’κεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο για την επόμενη μέρα.
Από την περασμένη Παρασκευή ακούγονται
διάφορες προτάσεις για τη διαδοχή του Πορτογάλου. Ο Βαγγέλης Γραμμένος είχε δηλώσει σε
τηλεοπτική συνέντευξή του ότι ο νέος αρχιδιαιτητής θα ’ναι Έλληνας. Εκτός και αν επιμείνουν
οι διεθνείς φορείς σε ακόμα έναν ξένο.
Στις διαρροές εντάσσεται και η προοπτική επιστροφής στην ΚΕΔ του Μιχάλη Κουκουλάκη
ή του Σταύρου Τριτσώνη με αρμοδιότητες επιλογής και ορισμού διαιτητών. Προοπτική που βρίσκει αντίθετο τον Ολυμπιακό.
Στον Πειραιά θέλουν την οριστική αποπομπή
του διδύμου από τη διαιτησία. Και μιλούν ξεκάθαρα για επιλογές προσώπων κοινής επιλογής,
που θα προκύψουν από τη συνάντηση κορυφής
μεταξύ των παραγόντων που είναι ιδιοκτήτες των
τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ.
Τώρα, πώς θα συμφωνήσουν τα αφεντικά των
ισχυρών ομάδων είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Ίσως να τα βρουν μόνο σε εκείνους που δεν
θέλουν. Ίσως ούτε κι εκεί.
Για τη στελέχωση της νέας ΚΕΔ, πάντως, θα
χρειαστεί μία σύμπλευση. Διαφορετικά, στο πάρκο Γουδή φοβούνται ότι θα πάρει η μπάλα και την
Εκτελεστική Επιτροπή μέσω του διορισμού προσωρινής διοίκησης.

Υ

Με εντολές απ’ έξω
Η στελέχωση της ΚΕΔ, πάντως, επιβεβαιώνει όσα
λένε στην ΕΠΟ ψιθυριστά. Συλλαβιστά. Όπως το
γνωστό άσμα. Ο Γραμμένος είναι πλέον καπελωμένος. Όχι απλά λόγω της παρουσίας απεσταλμένων στην Αθήνα, αλλά κυρίως επειδή όλες οι αποφάσεις του ελέγχονται πλέον από τη
FIFA και την UEFA. Κι αυτή η λεπτομέρεια αποτυπώθηκε και στην τηλεοπτική συνέντευξή του,
όταν ομολόγησε πως την τελική απόφαση θα την
πάρουν στη Ζυρίχη και τη Νιόν αντίστοιχα.
Εμμέσως πλην σαφώς, λοιπόν, ο πρόεδρος της
ομοσπονδίας παραδέχθηκε τον διαδικαστικό ρόλο του. Γι’ αυτό και φοβούνται στην ΕΠΟ μήπως
τους έρθει ξαφνικά μία Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Τότε θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν.
Αν προχωρήσουν οι διεθνείς φορείς σε επιλογή νέων εκλεκτών, προφανώς θα το πράξουν με
τη βοήθεια του Λευτέρη Αυγενάκη. Ο υφυπουργός Αθλητισμού θα γίνει το σημείο αναφοράς τους για την Ελλάδα.
Με εκείνον θα συνεργαστούν και θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιους κατάλληλους για τη
διοίκηση της ΕΠΟ. Έτσι, θα γίνει και το πρώτο βήμα για να περιοριστεί η εκπροσώπηση των Ενώσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή. Για να μην πούμε ότι θα τεθεί εξ αρχής θέμα για τη συγκρότηση
διοίκησης χωρίς τους προέδρους των ΕΠΣ.

Μάχη για Τριτσώνη
και Κουκουλάκη
υπό τον φόβο
Προσωρινής Διοίκησης
Το ερώτημα που αιωρείται, βέβαια, αφορά στις
συμμαχίες που θα δημιουργηθούν από τη στιγμή
που θα καταστεί αδύνατη η ομοφωνία. Θα αρκεστούν οι ξένοι στη κοινή γραμμή τριών ομάδων
αν μπορεί να δημιουργηθεί τέτοιο μπλοκ;
Και σε αυτή την περίπτωση θα ’χει ενδιαφέρον
η στάση του τέταρτου, δηλαδή εκείνου που θα δει
τις προτάσεις του να σκοντάφτουν στην ενιαία
γραμμή των υπολοίπων.
Έτσι, όπως διαμορφώνονται οι ισορροπίες, βέ-

βαια, η συνεργασία έστω και δύο μεγάλων δυνάμεων μοιάζει από δύσκολη έως αδύνατη.
Πόσω μάλλον τριών εξ αυτών. Οπότε, όποια
σχέδια και αν γίνονται για τους Τριτσώνη και
Κουκουλάκη, δύσκολα θα περπατήσουν. Εκτός
και αν τους επιβάλουν από τη Ζυρίχη και τη Νιόν.
Εκεί τους έχουν σε εκτίμηση, αν κρίνουμε από
τους ορισμούς τους σε διεθνείς διοργανώσεις ως
παρατηρητές διαιτησίας. Κι αυτός είναι ο μόνος
προβληματισμός στον Πειραιά.
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Του Μανώλη
Δράκου

Μεγάλα…
δρεπάνια
Έξι δεκαετίες έχουν περάσει (από το 1960) όταν το
ελληνικό ποδόσφαιρο έκανε τα πρώτα του οργανωμένα βήματα με τη δημιουργία της Α ΄Εθνικής.
Σε αυτό το διάστημα εμφανίστηκαν κατά καιρούς
διάφορα… «δρεπάνια», όπως αποκαλούσαν τους
«σκληρούς των γηπέδων», που έγραψαν ιστορία.
Ο Αρίσταρχος Φουντουκίδης, ο σέντερ
μπακ του
ΠΑΟΚ ήταν ο
πρώτος εξ
αυτών. Με
τη μύτη του
παπουτσιού
χάραζε στα ξερά γήπεδα
της εποχής ένα σημείο από το οποίο και μετά ο αντίπαλος επιθετικός… απαγορευόταν να περάσει!
Τον ακολούθησαν κι άλλοι…
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος
του Ηρακλή ήταν ο πιο
σκληρός
από τους
σκληρούς. Συνήθως αξύριστος, τριγυρνούσε… ασύλληπτος στα
γήπεδα της Α΄ Εθνικής, τη
δεκαετία του ’80 και ήταν… κίνδυνος-θάνατος!
Ο Γιάννης Καλλιτζάκης (ο
γνωστός και ως «Νίντζα»), ο Τάσος
Μητρόπουλος, παρ’
ότι δεν ήταν αμυντικός, ήταν επίσης
ένας σκληρός για την εποχή
του, ο Βάιος Καραγιάννης
της ΑΕΚ, τη δεκαετία του
’90, ο Γιώργος Κολτσίδας
του Άρη και αργότερα ο Ζε
Ελίας του Ολυμπιακού.
Ώσπου έκανε την εμφάνισή του ο Πασαλίδης του
Αστέρα Τρίπολης!.

ια ατάκα που
χαρακτήριζε
στο παρελθόν τους αμυντικούς ποδοσφαιριστές που
έπαιζαν «σκληρά» ήταν πως «ή
η μπάλα θα περνούσε ή ο παίκτης. Ποτέ και τα δύο μαζί…»
Με αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζονται οι σκληροτράχηλοι αμυντικοί
που έδειχναν τις προθέσεις τους
στους αντιπάλους από το… πρώτο
μαρκάρισμα.
Τέτοιοι ποδοσφαιριστές πέρασαν
πολλοί τις προηγούμενες δεκαετίες
στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ωστόσο
τρία περιστατικά έχουν μείνει στην
ιστορία…
Το πιο πρόσφατο έγινε την περασμένη Κυριακή στην Τρίπολη, όταν ο
Πασαλίδης του Αστέρα παραλίγο να
«έκοβε» την μπάλα στον Γκιλέρμε
του Ολυμπιακού με το μαρκάρισμά
του, το οποίο στοίχισε τελικά στον
Βραζιλιάνο ένα μήνα στο κρεβάτι…

Μ

Πάλι καλά…
Διότι αντίστοιχα περιστατικά στο
παρελθόν έχουν στοιχίσει… καριέρες σε μεγάλους ποδοσφαιριστές!
Δεν είχε κλείσει καλά-καλά εξάμηνο στην Ελλάδα, ο Τζιοβάνι, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον Ιούλιο του 1999.
Στις 4 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, ο Βραζιλιάνος βρέθηκε βαριά
τραυματισμένος σε αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο «Καυτανζόγλειο», μετά από ένα σκληρό φάουλ του Λάζαρου Σέμου.
Ρήξη χιαστών ήταν η διάγνωση
και ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας από την
Μπαρτσελόνα, χρειάστηκε να μείνει
εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι
μήνες.
Ο παίκτης του «Γηραιού» αποβλήθηκε σε εκείνη τη φάση με δεύτερη κίτρινη κάρτα, παραδέχθηκε το
λάθος του, ζήτησε συγγνώμη και
την επόμενη ημέρα επισκέφθηκε
τον Τζιοβάνι στο νοσοκομείο. Ο
Βραζιλιάνος του έκανε δώρο την Αγία Γραφή.
«Δεν είχα καμία πρόθεση. Ήταν ένα απλό μαρκάρισμα. Τέτοια γίνονται
συνέχεια στα γήπεδα», είπε ο Λάζαρος Σέμος, αναφερόμενος στο μοιραίο μαρκάρισμά του. «Δεν έχω να
πω τίποτε άλλο. Τηλεφώνησα τον
παίκτη και του ζήτησα συγγνώμη», ήταν τα τελευταία λόγια του αμυντικού του Ηρακλή που έφυγε σαν κυνηγημένος μπροστά από τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω
από το Καυτανζόγλειο.
Βγαίνοντας από τα αποδυτήρια
του Καυτανζογλείου ο Άγγελος Α-

Ως ένα από τα πιο βρώμικα μαρκαρίσματα στην
ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν το
τάκλιν του Πασαλίδη στον Γκιλέρμε (στον αγώνα
του Αστέρα με τον Ολυμπιακό) που συγκρίνεται
με το τάκλιν του Γιώργου Παπαδόπουλου στον
Ζάετς (τη δεκαετία του ’80), το οποίο απέβη
μοιραίο για την καριέρα του Κροάτη σταρ, αλλά
και του Λάζαρου Σέμου στον Τζιοβάνι, που κατά
γενική ομολογία επηρέασε τη μετέπειτα πορεία
του Βραζιλιάνου σταρ στο ελληνικό
ποδόσφαιρο…

Οι «χασάπηδες»
των ελληνικών
γηπέδων
ναστασιάδης σχολίαζε τότε: «Στενοχωρήθηκα γι’ αυτό το παιδί. Λυπάμαι πάντα όταν τραυματίζονται παιδιά
του χώρου μας και με τον Τζιοβάνι περισσότερο, γιατί είναι ένας παίκτης
που κάνει τη διαφορά και φέρνει κό-

σμο στα γήπεδα». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μοιραία φάση όπου ο
Σέμος έκανε το τάκλιν στον Τζιοβάνι, λέγοντας: «Είναι γελοίο και μόνο
να πει κανείς ότι ήταν εσκεμμένη η ενέργεια του Σέμου. Οι ίδιοι οι ειδήμο-

νες του ποδοσφαίρου είπαν ακριβώς
το αντίθετο. Ήταν ένα τάκλιν από αυτά
που γίνονται συνέχεια. Δεν υπήρχε
πρόθεση. Ο Σέμος ζήτησε συγγνώμη.
Είναι ένα παιδί που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και απαγορεύεται να ειπωθεί οτιδήποτε εναντίον του».
Ένας από τους καλύτερους ξένους παίκτες που έχουν αγωνιστεί
στο ελληνικό πρωτάθλημα είδε την
καριέρα του να τελειώνει πρόωρα,
στα 32 του ήταν ο Βέλιμιρ Ζάετς
όταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος
του Ηρακλή με ένα αντιαθλητικό τάκλιν, του έσπασε το πόδι.
Ο Ζέκο αγωνίστηκε για 4 χρόνια
με το «τριφύλλι» και μαζί με τον
Χουάν Ραμόν Ρότσα, συνέθεσαν
ένα ανεπανάληπτο δίδυμο επιτυχιών στον Παναθηναϊκό. Βοήθησε
σημαντικά τους «πράσινους» να πάρουν το πρωτάθλημα το 1986 και
το Κύπελλο Ελλάδας δύο φορές
(1986, 1988). Μάλιστα, το 1985 έφτασε με το «τριφύλλι» στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών,
όπου αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο είχε 67 συμμετοχές και 11 γκολ.
Οι τραυματισμοί, όμως, τον στοίχειωσαν.
Στη Θεσσαλονίκη, σε παιχνίδι με
τον Ηρακλή στο Καυταντζόγλειο, σε
σύγκρουσή του με τον ποδοσφαιριστή του «Γηραιού», Γιώργο Παπαδόπουλο, σε μια φάση στο κέντρο του
γηπέδου, έσπασε το πόδι του, τρεις
ημέρες πριν από το πρώτο ματς με
τη Γιουβέντους για το Κύπελλο
UEFA, τον Οκτώβριο του 1987.
Αυτή ήταν και η αρχή του τέλους
της καριέρας του διεθνή άσου, καθώς δεν κατάφερε να ξαναβρεί τη
φόρμα του και να επιστρέψει στα
γήπεδα όπως ήταν πριν από τον
τραυματισμό.
Ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή
τιμωρήθηκε με 17 αγωνιστικές. Ο
Ζάετς, σε 66 παιχνίδια με τα πράσινα, σκόραρε 10 φορές.
Ο Παπαδόπουλος έμεινε στο
μυαλό των περισσότερων φιλάθλων, ως ο παίκτης που «έκοψε την
μπάλα» στον Ζάετς, ενώ ακόμα και
σήμερα, η ενέργειά του έχει μείνει
στην ιστορία ως ένα από τα πιο άγρια μαρκαρίσματα που έγιναν σε
ποδοσφαιρικό αγώνα.
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Έχει... ραγίσει το γυαλί στη διοίκηση της ΕΠΟ
ερισσότερες ρωγμές και από παρμπρίζ μετά από τρακάρισμα υπάρχουν στη διοικούσα παράταξη της ΕΠΟ. Ο Ευάγγελος
Γραμμένος, όλο και πιο πολύ, φαντάζει
«σαν την καλαμιά, στον κάμπο».
Ακόμα και οι στενοί συνεργάτες του, αργά αλλά σταθερά, τον αποκηρύσσουν. Το μόνο θετικό που του αναγνωρίζουν είναι η τιμιότητα. Από τις διοικητικές ικανότητες αλλά και τη συμπεριφορά του δηλώνουν απογοητευμένοι. Και αναζητούν τον επόμενο...
Ο –«δικός μας»– Βαγγέλης είναι υπό προθεσμία πρόεδρος και
το έχει, πλέον, κατανοήσει. Το γεγονός ότι παραμένει στη θέση του είναι «καθαρά» συγκυριακό. Αυτή δεν είναι δική μας άποψη αλλά «παροικούντων την Ιερουσαλήμ».
Στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Α΄ Εθνικής, ανάμεσα στα πολλά
πηγαδάκια, υπήρχε και ένα τριμελές. Το οποίο συνέθεσαν ένα στέλεχος ισχυρής ΠΑΕ και δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Αρχικά η συζήτηση ήταν χαλαρή, με χα χα χα και χου χου χου. Κάποια στιγμή όμως πήγε και σε «καυτά» ζητήματα της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας.
Ο στενός συνεργάτης του Γραμμένου δεν διαφώνησε στην παρατήρηση περί
ανικανότητας του προέδρου και της πλειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή να
διοικήσουν σωστά.
Μάλιστα υπερθεμάτισε υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι την ΕΠΟ «διοικεί ο
Μπέος, ο Λασκαράκης και κάνα δύο ακόμα». Το μόνο που αντέταξε ήταν πως «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική. Άντε να φύγει ο Γραμμένος, ποιος θα έρθει;
Δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση», είπε.
Έσπευσε να διακηρύξει ότι δεν «είμαι σε κανένα άρμα» και ν’ αναφέρει ότι σε

Π

πολλά θέματα έχει διαφοροποιηθεί. Επισημαίνοντας ότι έχει ριζικές διαφωνίες και τις εκφράζει συνέχεια, αλλά δεν το
κάνει δημόσια «για να μην το διαλύσουμε».
«Αυτά είναι μαλακίες. Τι τα φοράτε τα παντελόνια και ανέχεστε τέτοιες καταστάσεις», απάντησε. Και στη συνέχεια έκανε την έκρηξη.
«Δεν έχετε καμιά δικαιολογία. Είσαστε μαλάκες. Κάθεστε
σαν κότες και δέχεστε ότι σας πουν. Δεν υπάρχουν λεφτά και
εσείς πήρατε Κωνσταντινίδη και Φύσσα, για να κρατήσετε ισορροπίες. Δεν είχατε τα’ αρχίδια να διαλέξετε ποιον θέλετε. Είναι ντροπής πράγματα αυτά», έλεγε με τη βροντερή φωνή του.
Ο ένας από τους δύο «κατοίκους» του πάρκου στο Γουδή ισχυρίστηκε ότι το γεγονός αυτό αποτέλεσε αιτία να τσακωθεί με κολλητό
του στη διοίκηση. Και πρόσθεσε: «Σκοτωθήκαμε όταν το θέμα συζητήθηκε στην παράταξη. Κοντέψαμε να διαλυθούμε».
Η αδρεναλίνη παρέμεινε στα ύψη και όταν η κουβέντα πήγε στο θέμα της
αποζημίωσης του Γιάννη Παπαδόπουλου. «Θα βρεθείτε μπλεγμένοι με τις μαλακίες που κάνετε. Από πού και ως πού δώσατε τέτοια αποζημίωση;
»Έπρεπε να αποφασίσετε να πάει η υπόθεση στα δικαστήρια. Και αν δικαιωνόταν
να πάρει επί 10 αυτά που ζητάει», είπε το στέλεχος της ισχυρής ΠΑΕ. Οι άλλοι δύο
συμφώνησαν απόλυτα, δήλωσαν αντίθετοι και «έδειξαν» άλλους ως υπαίτιους.
Μιλώντας και πάλι για «μάχες» στο παρασκήνιο που δεν είδαν το «φως της δημοσιότητας».
Λίγο πριν το τέλος, ο ένας εκ των δύο παραγόντων αποφάσισε να περάσει
στην... αντεπίθεση. «Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για το μπάχαλο έχει ο Δέδες.
Αυτός τα έχει κάνει σκατά. Θα στηρίξεις πρόταση μομφής;» ρώτησε τον παράγοντα.
Την απάντηση του ερωτώμενου θα τη μάθουμε εν καιρώ.

Ο Θόδωρος και η Π.Δ.Ε.
Θόδωρος Θεοδωρίδης έχει καλέσει τους «Big-4» στη Νιόν, όπως είναι γνωστό. Μαρινάκη, Σαββίδη, Μελισσανίδη και Αλαφούζο. Κι οι
πληροφορίες λένε ότι άπαξ και δεν συμφωνήσουνε για ΚΕΔ κοινής αποδοχής, αλλά και σε άλλα θέματα, πάμε για GRExit. Ένα «γατόνι» της πιάτσας, ωστόσο, μπασμένος σε «κόλπα» και «κονόμες», λέει ότι ο Θόδωρος δεν θα τολμήσει να πετάξει έξω την Ελλάδα, αλλά θα οδηγηθεί στη λύση της προσωρινής διοίκησης.
Και τότε, θα παίξει μπάλα ο Αυγενάκης, όπως έπαιξε ο Κοντονής με τον Γιάννη
«δεν είμαι του τζάμπα» Δρόσο. Η… φάση ποια είναι; Ότι ο Θόδωρος το έμαθε
ότι κάτι τέτοιο «παίζει» και διστάζει να δώσει λύση τύπου ΠΔΕ, όπως τότε με τον
«δεν είμαι του τζάμπα» Δρόσο, που τα βρήκε όλα καλά στον τελικό του Βόλου
και φόρτωσε την ΕΠΟ με υψηλόμισθους.

Ο

Ο ΠΣΑΠ τι λέει, είναι ασφαλισμένοι
στη Super League2;
Στον ΠΣΑΠ όλα καλά; Πώς πήγαν με την κακοκαιρία «Διδώ»; Βροχή ήταν αυτή που έπεσε, δεν ήταν κάποιος που…
έφτυνε.
Για τις φοβερές και τρομερές κουβέντες του Βάγγου
του Γραμμένου μιλάμε, ότι οι ποδοσφαιριστές της Super
League2 είναι ασφαλισμένοι.
Μήπως μπορούνε να μας πούνε σε ποια ασφαλιστική
εταιρεία ασφαλίστηκαν και, το κυριότερο, ποιος… πλήρωσε; Διότι για ν’ ασφαλίσουν οι εταιρείες, πρέπει πρώτα να
πληρωθούν. Θα επανέλθουμε.

«Δεν θ’ αρχίσει
το ΠΑΟΚΟλυμπιακός»
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δράμας και σύμβουλος της ΕΠΟ,
Γιώργος Χατζησαρόγλου,
το έστειλε το μήνυμα στο ΔΣ.
Μ’ αυτά, λέει, που έγιναν στο
«Καραϊσκάκης», δεν θ’ αρχίσει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού στην Τούμπα, στις
23 Φεβρουαρίου.
Ωραίος ο παίχτης. Ο Χατζησαρόγλου δεν έχει πληροφορίες, βέβαια. Εκτίμηση έκανε. Καλό θα ήταν να πεταχτεί μέχρι τον Αθλητικό Εισαγγελέα να τις καταθέσει κι
εκεί. Τις… εκτιμήσεις του.

Ο πανικός του Μάκη
Αγγελόπουλου
Από μία παρόμοια ενέργεια στο «Νίκος Γκούμας»
(επιδοκιμασία της επίθεσης από την Αλ Κάιντα στους
Δίδυμους Πύργους), ο μακαρίτης Μάκης Ψωμιάδης
είχε υποχρεωθεί να επισκεφτεί με όλη την ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και να εκφράσει τη στήριξή του στον αμερικανικό λαό.
Το 2019, όμως, η κίνηση των οπαδών της ίδιας ομάδας να κάψουν
μία σημαία του Ισραήλ στον αγώνα για το Champions League του
μπάσκετ δεν σβήνεται με
μία απλή συγγνώμη από
τον Μάκη Αγγελόπουλο. Ούτε με την καταδίκη
του περιστατικού.
Η καταγγελία των Ισραηλινών είναι πολύ σοβαρή. Και το ατόπημα μεγαλύτερο από εκείνο του
παρελθόντος. Σε μία περίοδο που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει να το παίξει Σουλτάνος όλης της Ανατολικής Μεσογείου, οι καλές σχέσεις της Αθήνας και του
Τελ Αβίβ αποτελούν μία απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα.
Γι’ αυτό και προκλήθηκε διπλωματικός πυρετός από το βράδυ της
Πέμπτης. Στο Ισραήλ, άλλωστε, δίνουν σημασία και σε τέτοιες λεπτομέρειες. Το αντιλήφθηκε το πρωί της Πέμπτης και ο Αγγελόπουλος, ο
οποίος έτρεχε και δεν έφτανε..
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ης πλάκας ιστορία. Ο
Θόδωρος Θεοδωρίδης κάλεσε το κουαρτέτο στη Νιόν για
κουβέντα έξω από τα δόντια,
σου λέει. Ή θα συμμορφωθείτε
ή χαίρετε κι αντίο. GRExit. Μάλιστα.
Κι άρχισαν να βαράνε νταούλια
στο Μαρινακέικο, ότι τελείωσε ο
Γραμμένος και η εξυγίανση. Στο
Σαββιδοτεχνείο, τουμπέκα με τον αστυνόμο Μπέκα. Ούτε την είδηση
δεν βάλανε, ότι ο Σαββίδης, ο Μελισσανίδης, ο Αλαφούζος κι ο
Μαρινάκης πάνε για τη Νιόν αρχές
του νέου χρόνου. Σοβαρά θα μιλήσουμε σήμερα.
Να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα. Αφού ο Τεό είδε κι απόειδε ότι
δεν βγαίνει άκρη, κάλεσε το κουαρτέτο. Μάλιστα. Να σ’ το πάρω από
την αρχή. Τι είναι, ρε, η UEFA, FIFA;
Συμβουλευτικοί οργανισμοί και καλούνε τους παράγοντες για νουθεσία και να τους μάθουνε καλούς
τρόπους; ΙΕΚ καλής συμπεριφοράς
είναι; Προϊστάμενες αρχές είναι. Βάζουν τους κανόνες κι όποιος δεν
τους τηρεί, τον πετάνε. Απλά πράγματα.
Τώρα, θα πεις, ολόκληρος Θεοδωρίδης θ’ αφήσει έτσι την Ελλάδα, την πατρίδα του; Άντε, τους υποδέχεται στο οβάλ γραφείο κι είναι έτοιμοι για κουβέντα.
Τι θα βγει απ’ αυτή τη δουλειά;
Θα συμφωνήσουνε όλοι. Τι καλά
που μας τα λέει ο Θόδωρας. Κι όταν γυρίσουνε στην Ελλάδα, φτου
κι απ’ την αρχή. Αυτό θα γίνει. Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε;
Γενάρη μήνα θα τους καλέσει ο
Θόδωρος και το πρωτάθλημα θα
είναι σε εξέλιξη. Έτσι θα το αφήσουνε; Στην τύχη επειδή ο Τεό τούς κάλεσε για τσάι του βουνού στη Νιόν;
Να συμφωνήσουνε, λέει το ρεπορ-
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Νιόν
Ο Μαρινάκης
θα πάει.
Οι άλλοι;
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο Θόδωρος θα καλέσει για καφέ
ή τσάι το κουαρτέτο Μαρινάκη, Μελισσανίδη, Αλαφούζου και Ιβάν.
Για να σωθεί το ελληνικό
ποδόσφαιρο, βέβαια.
Μέσα Ιανουαρίου αναμένεται η συνάντηση. Έτσι κι ασχολείσαι με τα
πίσω από την κουρτίνα,
έχει πολλή πλάκα. Στα επιτελεία του κουαρτέτο
προσπαθούν να μάθουν
τις προθέσεις των απέναντι. Θα πάει ο Σαββίδης; Θα πάει ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζο κι ο
Μελισσανίδης;
Για να κανονίσουνε την
πορεία τους κι αυτοί. Να
επικοινωνήσουνε στον
κόσμο τους ό,τι γουστάρουνε. Τα επιτελεία μιλάνε μεταξύ τους. Μπορεί τ’ αφεντικά να μη λένε ούτε «καλημέρα», αλλά οι επιτελείς έχουν διαύλους επικοινωνίας.
«Τι σας λέει ο δικός σας,
ρε, θα πάει στον Θόδωρο;» Αυτή η κουβέντα γίνεται συνέχεια. Μόνο
στο Μαρινακέικο λένε ότι θα πάει ο πρόεδρος.
Γιατί το είχε δηλώσει κατά την παρουσία του στη
Super League, ότι δεν έχει πρόβλημα να κάτσει
στο ίδιο τραπέζι με τους
άλλους τρεις.

Στον Θόδωρο μαζί,
στην Ελλάδα μόνοι
τους…

τάζ, για ΚΕΔ κοινής αποδοχής. Του
χρόνου, όμως, όχι τώρα.
Ο Περέιρα θα μείνει, μέχρι να
τελειώσουνε τα play off και τα play
out. Εδώ γίνεται πόλεμος και θα ρολάρουνε ομαλά μέχρι για του χρόνου; Πλάκα κάνουμε τώρα; Ποιος
ζει ποιος πεθαίνει μέχρι του χρόνου.
Ο Ολυμπιακός μπήκε στους ομίλους του Champions League κι ο
Μαρινάκης έκανε δήλωση ότι

πρώτα μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Το Σαββιδοτεχνείο έγραψε
στα παπάρια του τον αποκλεισμό από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και
πάμε για πρωτάθλημα και για νταμπλ, σου λέει ο Κόλκας. Λες και δεν
έγινε τίποτα με τον αποκλεισμό γιατί ο Φερέιρα μαθαίνει ακόμα την ομάδα. Και θα περιμένει ο Σαββίδης
να βγάλει ΚΕΔ κοινής αποδοχής την
επόμενη περίοδο;

Το Σαββιδοτεχνείο γράφει κάθε
μέρα ότι οι FIFAτζήδες και οι
UEFAτζήδες στηρίζουνε τον Γραμμένο. Για πλάκα το γράφει; Όχι βέβαια. Για να το ακούνε οι εξυγιαντές
διαιτητές το γράφει. Και να συνεχίζουνε το έργο τους. Γι’ αυτό το γράφουνε. Και καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, συνεχίζουμε με
Σκουλάδες, Μανούχους, Κουτσιαύτηδες και Τσαμούρηδες. Κανένα πρόβλημα.
Ο Μελισσανίδης, δηλαδή, αδιάφορος είναι; Δεν νομίζω. Σου λέει, έτσι κι αρπάξει καμία τιμωρία ο
ΠΑΟΚ για τους Σαλαπατζίδηδες
αυτούς και τους Χαζαβέλους πώς
τους λένε με την πολυιδιοκτησία της
Ξάνθης, έτσι θα το αφήσω το έργο;
Όχι βέβαια.
Στο κόλπο για Champions
League και για πρωτάθλημα, σου
λέω εγώ, είναι ο Δημητράκης έτσι
κι ο ΠΑΟΚ αρπάξει κανένα δεκάρικο. Σοβαροί να είμαστε. Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει στο ΟΑΚΑ και την
Τούμπα. Άπαξ κι η ΑΕΚ τσιμπήσει
κανέναν βαθμό στην Τούμπα, αλλάζει το έργο.
Πάμε παρακάτω. Να σ’ το προχωρήσω. Έρχεται αύριο μία πρόσκληση από τον Θεοδωρίδη, κύρι-
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οι, σας καλούμε για συνάντηση. Μάλιστα. Ο Σαββίδης θα πάει; Πολύ
σοβαρά μιλάμε τώρα. Για μένα, δεν
πρέπει να πάει.
Να στείλει μία επιστολή, ότι, κύριε Θεόδωρε, δεν βρίσκω τον λόγο
να παρατήσω τις δουλειές μου για
να έρθω στην Ελβετία. Στην Ελλάδα
όλα πάνε καλά με το ποδόσφαιρο
και φωνάζει μόνο ο Ολυμπιακός.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά αδυνατώ. Τι θα του κάνει, δηλαδή, του Ιβάν ο Τεό; Θα τιμωρήσει
τον ΠΑΟΚ; Θα τον αποβάλει από το
πρωτάθλημα; Πουθενά δεν προβλέπεται.
Άντε, σου λέω εγώ, και πάει όλο
το κουαρτέτο στην Ελβετία. Κι αρχίζει η κουβέντα. Θα βγει καμία άκρη; Ο ένας θα κατηγορεί τον άλλονα μπροστά στον Θεοδωρίδη. Γίνεται έτσι η δουλειά; Κι άντε, όπως
σου ξανάγραψα, ο Μελισσανίδης
με τον Μαρινάκη, φίλοι ήτανε,
μπορεί να δώσουνε τα χέρια.
Ο Αλαφούζος με τον Μαρινά-

κη σκοτωθήκανε εκείνο το βράδυ
με τον Σισέ, τα ξαναβρήκανε. Ο Αλαφούζος με τον Μελισσανίδη
δεν είχανε ποτέ πολλά-πολλά, έρχονται πιο κοντά, όπως έγραψε η
«Α» το περασμένο Σάββατο. Με τον
Ιβάν τι γίνεται, μάστορα;
Πες ότι δίνουνε τα χέρια. Τον εμπιστεύεται κανένας; Πλάκα κάνουμε τώρα; Άπαξ και σε πούλησε μια
φορά ο άλλος, πάει και τελείωσε.
Βαλς χορεύανε στον τελικό του Κυπέλλου με τον Αλαφούζο, και μετά
ο Ιβάν έκανε τον λαγό του Νικολάκη του Παππά με τις τηλεοπτικές άδειες, για ν’ ανέβει η τιμή. Ο ίδιος το είπε.
Τσίπουρα πίνανε ο Ιβάν με τον
Μελισσανίδη στην Πορταριά με
γκαρσόνι τον Μπέο στον τελικό του
Κυπέλλου στον Βόλο, και ο Καλφόγλου ο επόπτης έδωσε ολόκληρο
κύπελλο στον ΠΑΟΚ. Καφέδες ο
Μαρινάκης με τον Ιβάν στο
Sofitel, τον πούλησε τον Βαγγέλη.
Πάμε παρακάτω. Η UEFA, λέει,
να υποδείξει στο κουαρτέτο τρεις
ξένους και Έλληνες, τέτοιο μοντέλο
σαν το σημερινό για την ΚΕΔ. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παπαριά απ’ αυτό. Βάλ’ τα κάτω τα
πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να
συμφωνήσει το κουαρτέτο;
Οι ίδιοι κι οι ίδιοι είναι στη διαι-

τησία. Άπαξ και ρωτήσεις τον έναν,
θα σου πει αυτός είναι του τάδε.
Ρωτάς τον άλλονα για άλλον, αυτός
είναι του δείνα. Όλοι είναι σημαδεμένοι σαν τον Τόνι Μοντάνα, στον
«Σημαδεμένο» με τον Αλ Πατσίνο.
Πλάκα κάνουμε τώρα; Κι εγώ δεν
σου λέω ότι επειδή έτσι λέει το κουαρτέτο, έτσι είναι. Εγώ σου λέω τι
σκέφτεσαι ο καθένας από τους τέσσερις. Υπάρχει περίπτωση να γίνει
κουμπαριά; Με την καμία, σου λέω
εγώ.
Είναι, όμως και το άλλο, το καλύτερο. Άδικο έχουν οι κουαρτέτοι να
θεωρούνε σημαδεμένους όλους
τους διαιτητές και τους διαιτητοπατέρες; Άπαξ κι ανακατευτείς με τη
διαιτησία, πάει να πει ότι είσαι μέσα
στο κόλπο. Διαφορετικά, την κάνεις
και μην τον είδατε τον Παναή. Σάμπως έφυγε ποτέ κανένας αηδιασμένος από τη διαιτησία; Σοβαρά μιλάμε τώρα; Κανένας τόσα χρόνια
που βλέπω εγώ μπάλα, δεν πήρε το
καπελάκι του και να φύγει, όπως ο
Αντωνάκης με την κυρία Κοκοβίκου.
Έχει σχέδιο, λέει, η UEFA να συμφωνήσουνε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Μάλιστα. Τι πάει να πει αυτό, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Εκλογές θα γίνουνε. Πώς θα συμφωνήσουνε; Εδώ, ρε, τις περιμένουνε τις
εκλογές της ΕΠΟ πώς και πώς για

να βγάλουνε τον χρόνο, και θα συμφωνήσουνε στο κουαρτέτο;
Εκτός κι αν δεν γίνουνε εκλογές.
Κι άντε, δεν γίνονται. Ποιους θα βάλουνε στην Εκτελεστική; Αυτούς
που τρέχανε με την τραγιάσκα ανάποδα για να πέσει μέσα το λιλί; Ο Ιβάν πλήρωσε 3,5 μιλιόνια στις
προηγούμενες. Θα γελάσει και το
παρδαλό κατσίκι που θα συμφωνήσει το κουαρτέτο.
Έτσι είναι. Μια παπαριά και μισή
θα βγει από το ταξίδι στη Νιόν. Να
σ’ το προχωρήσω. Να σου πάρω το
καλό σενάριο. Πες ότι το κουαρτέτο δίνει τα χέρια. Μάλιστα. Ό,τι έγινε
- έγινε, πάμε για καινούργια αρχή.
Όλα αυτά τα λαμόγια που τρώνε
παντεσπάνι από το ποδόσφαιρο θα
το αφήσουνε το έργο;
Παράδειγμα σου φέρνω. Στις 5
Ιανουαρίου παίζουνε ΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκός. Βάζει ο Περέιρα έναν διαιτητή και το κάνει μπάχαλο
το παιχνίδι. Στις 12, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, μία
από τα ίδια. Κι όχι μόνο στα ντέρμπι.
Με τους μικρούς μπορεί να γίνει καλύτερα.
Στο πιτς φυτίλι τινάζεται στον αέρα η συμφωνία. Το ’χε πει παλιά ο
Βίκτωρας Μητρόπουλος, τότε
που συμφωνήσανε όλοι, Βαρδινογιάννης, Κόκκαλης και τα ρέστα,
να τον ρίξουνε. Στο πρώτο πέναλτι,
θα διαλυθούν. Και διαλύθηκαν με το
πέναλτι του Στεφανόπουλου στο ΟΑΚΑ.
Απλά πράγματα σου λέω. Έχεις
την κατάσταση στα χέρια σου και θα
την αφήσεις; Δεν γίνονται αυτά τα
πράγματα. Είσαι εσύ άνθρωπος της
πιάτσας, σε βάλανε να σφυρίζεις. Θ’
αφήσεις το μεροκάματο γιατί το
κουαρτέτο έδωσε τα χέρια;
Άπαξ, δηλαδή, ευνοήσει ένας τον
ΠΑΟΚ ή τους άλλους, θα βγει καμία
ανακοίνωση ότι δεν θέλουμε τους
τρεις βαθμούς γιατί μας βοήθησε η
διαιτησία; Πλάκα κάνουμε, ρε;
Για να τελειώσουμε. Μπορεί να
βρεθεί ένας στην Ελλάδα που να
γράφει στα παπάρια του το κουαρτέτο και να είναι μπασμένος στα
κόλπα, ώστε να μην μπορεί να τον
δουλέψει κανένας; Αυτός μπορεί να
σώσει το ποδόσφαιρο. Καλά Χριστούγεννα.

Γονατιστοί
στην
Παναγία
Σουμελά με
ψάλτη τον
Άγγελο
Αναστασιάδη
Στο μεταξύ, προέκυψε κι
ένα άλλο θέμα με το
κουαρτέτο και τη συνάντηση με τον Θεοδωρίδη.
Ότι η συνάντηση μπορεί
και να μη γίνει στη Νιόν,
αλλά στην Αθήνα. Ή σε
άλλο μέρος. Ο πρώην
πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί, είχε πάει
αυτός στο Βελιγράδι και
το Ζάγκρεπ, όταν στη
Σερβία και την Κροατία
γινόταν της Πουλχερίας
το μαγκάλι από στημένα,
ξυλοδαρμούς και άλλα
τέτοια.
Με βάση αυτό είπανε ότι
η συνάντηση μπορεί να
γίνει στην Αθήνα, επειδή
ο Πλατινί πήγε αυτός αντί να καλέσει. Εμείς
προτείνουμε η συνάντηση να γίνει στη Μητρόπολη Αθηνών. Ν’ αποκτήσει και θρησκευτικό
κύρος. Όλοι θρήσκοι είναι στο κουαρτέτο. Κι αν
θέλει ο Σαββίδης, επειδή
είναι πιο χριστιανός, να
γίνει στην Παναγία Σουμελά.
Αυτό το τελευταίο δεν είναι δική μας πρόταση. Το
είπε παράγων του ποδοσφαίρου στη Super
League. Να τους βάλουνε, είπε, γονατιστούς
μπροστά στην Παναγιά
και να έχουνε για ψάλτη
τον Άγγελο Αναστασιάδη. Τι σατανάδες είναι
μερικοί, ρε...
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Το κράτος είχε χρηματοδοτήσει την κατασκευή του
προπονητικού κέντρου Σαλέ, για τις ανάγκες της Εθνικής, όμως
από Γκαγκάτση μέχρι Γραμμένο η ΕΠΟ ποτέ δεν υλοποίησε τη
σχετική σύμβαση
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η ροή του
χρήματος αναζητάει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που ερευνάει την καταγγελία του Ολυμπιακού
που θέλει τον ΠΑΟΚ και την
Ξάνθη να ’χουν κάτι παραπάνω
από φιλικές σχέσεις. Ο Λάμπρος
Μπίρδας και ο Νίκος Μαυρομάτης, βέβαια, ζήτησαν αναβολή
της εκδίκασης που είχε οριστεί
για την Πέμπτη επειδή υπακούουν στις αποφάσεις των δικηγορικών συλλόγων τους που προχώρησαν σε στάση εργασίας.
Αλλά στην ΕΕΑ δεν έμειναν με
σταυρωμένα χέρια. Ζήτησαν από
τους νομικούς εκπροσώπους του
ΠΑΟΚ και της Ξάνθης μια σειρά εγγράφων που μπορούν να διευκολύνουν την έρευνα. Επί της ουσίας, βέβαια, ο Νικόλαος Τζουλάκης και
τα υπόλοιπα μέλη μιμήθηκαν τον
Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ
που ως Ροντ Τίντγουελ ζητάει από
τον Τζέρι Μαγκουάιρ, τον κατά κόσμο Τομ Κρουζ, να του δείξει το
χρήμα.
«Show me the money», έλεγε ο
Κούμπα για να υπογράψει στον
Τομ. Την ίδια φράση είπαν και από
την ΕΕΑ στους δικηγόρους του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. «Δείξτε μας το
χρήμα».
Από τη διαδρομή των ευρώπουλων, που λέει και η Αννίτα –Κοίτα–
Πάνια, θα φανεί η αλήθεια για την
ανεξαρτησία της Ξάνθης. Υφίσταται
ακόμα ή βυθίστηκε στα Πηγάδια;
Από την πρώτη ημέρα που έκανε
τις αποκαλύψεις το «One», κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος μπορούσε να κατανοήσει ότι η αλήθεια
θα έβγαινε στο φως μόνο μέσα από
τη διαδρομή του χρήματος. Από την
προέλευση των κεφαλαίων που είχε
πριν αρχίσει τις αγορές ο εξ Κιλκίς
ορμώμενος επενδυτής Καλπαζίδης έως τα χρήματα που μπήκαν
στους λογαριασμούς των πρώην ιδιοκτητών και αυτά που ενδεχομέ-

Τ

Σαλέ Ξάνθης

«Τσοντάρισε»
το κράτος,
κονόμησαν
οι μέτοχοι!!!

νως πληρώνει η ομάδα της Θράκης
για τη χρήση των διαφόρων εγκαταστάσεων.
Έχουν δύσκολη αποστολή οι δικηγόροι. Όχι επειδή πρέπει να συγκεντρώσουν τόσα χαρτιά. Για ένα νομικό μίας Ανώνυμης Εταιρείας, έστω
και Ποδοσφαιρικής αυτό είναι το εύ-

κολο σκέλος. Αλλού μπερδεύεται το
εγχείρημα. Όταν θα μαζευτούν τα έγγραφα από τις τράπεζες, τα λογιστήρια και τα διοικητικά συμβούλια θα
χρειαστεί να τσεκαριστεί κάθε ημερομηνία. Εδώ δεν μιλάμε για κατάθεση και ανάληψη ενός ποσού με το
σύστημα «λεφτά στο λεπτό». Εδώ θα

πρέπει να ταιριάζουν όλα. Να μην υπάρχει ούτε μία κενή ημερομηνία. Να
μην προκύπτει πρόωρη ή καθυστερημένη μεταβίβαση χρημάτων.

Ο ρόλος της πολιτείας
Η ιστορία του αθλητικού κέντρου
στα Πηγάδια, πάντως, ενδιαφέρει
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και την πολιτεία. Και είναι απορίας
άξιο πώς δεν έχει παρέμβει ήδη ο
Λευτέρης Αυγενάκης. Ίσως να μη
γνωρίζει ο υφυπουργός Αθλητισμού
τι ακριβώς έχει συμβεί με τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Η «Άποψη»
είναι, όμως, εδώ για να θυμίσει
στους παλιούς και να ενημερώσει
τους νέους. Να ανοίξει τον φάκελο
με τα Πηγάδια και να δώσει στοιχεία
για το γεγονός ότι μπορεί κάποιος
να ’χει γίνει μάγκας με ξένα κόλλυβα.
Όλοι στέκονται στο παρόν. Ξεχνούν το παρελθόν. Μόνο που έτσι
χάνουν τη μεγάλη εικόνα. Βλέπουν
το δέντρο και όχι το δάσος. Για να
ξυπνήσουμε τις μνήμες θα δημοσιεύσουμε μία ανακοίνωση της εφημερίδας μας που εκδόθηκε στις 11
Νοεμβρίου 2005 ως απάντηση στη
συνέντευξη Τύπου που είχε δώσει ο
Χρήστος Πανόπουλος. Μέσω
της ανακοίνωσης δίναμε στοιχεία
του για τα έργα στα Πηγάδια και τις
διαδικασίες που ακολούθησαν ο
Γιώργος Λιάνης ως υφυπουργός
Αθλητισμού στην τελευταία κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη και ο τότε
πρόεδρος της ΕΠΟ, ο γνωστός Βασίλης Γκαγκάτσης.
Οι αποκαλύψεις είχαν αρχίσει από τις 12 Ιουνίου 2004 όταν δημοσιοποιήσαμε τα στοιχεία του πορίσματος που συνέταξαν οι ελεγκτές
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κόντρα στους κανόνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η πολιτεία
ενίσχυε μία Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, την Skoda Ξάνθη, για να
φτιάξει ένα αθλητικό κέντρο (Πηγάδια) με το επιχείρημα ότι για 45 μέρες τον χρόνο θα το διέθετε στις Εθνικές ομάδες.

Οι ευθύνες της ΕΠΟ
Για πολλά χρόνια η σύμβαση μεταξύ
ΕΠΟ και Ξάνθης έμεινε στα χαρτιά.
Με βάση τις ημερομηνίες των εγγράφων, πάντως, είχε ισχύ έως τις
15 Νοεμβρίου του 2018 για το αθλητικό κέντρο και έως τις 30 Ιανουαρίου του 2019 για το ξενοδοχείο. Τη σύμβαση είχαν υπογράψει
στις 19 Ιουνίου 2003 για λογαριασμό της Ομοσπονδίας ο Γκαγκάτσης και για την Ξάνθη ο τότε διευθύνοντας σύμβουλος Νίκος Επιτρόπου. Άραγε, από τη σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ έγινε κάποια κίνηση
όταν βγήκαν τα ρεπορτάζ για τη μεταβίβαση των εγκαταστάσεων που
πριμοδοτήθηκε με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και για
χάρη των Εθνικών ομάδων; Ενδιαφέρθηκε ο Βαγγέλης Γραμμένος
να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει με
την υπόθεση; Αναζήτησε τη σύμβαση; Λογικά, όλο και κάπου θα υπάρχει στα γραφεία της ΕΠΟ. Τέτοια έγγραφα δεν χάνονται. Είχε δικαίωμα
να πουλήσει ο Πανόπουλος τον
Μάρτιο του 2018 εάν ισχύουν τα
ρεπορτάζ; Και αν πούλησε, παρενέβη η ΕΠΟ για να πληροφορηθεί αν
στο πωλητήριο, έστω και σε κάποια
παράγραφο, αναφερόταν η συμβατική υποχρέωση των πωλητών για
τις ανάγκες της Εθνικής ομάδας; Τι
λέει γι’ αυτό ο Γραμμένος;
Ο Μάκης Γκαγκάτσης, βέβαια,
έβγαλε χθες άλλο ένα λογύδριο. Επιτέθηκε στον Ολυμπιακό και κατηγόρησε τους Πειραιώτες για επικοινωνιακά τεχνάσματα. Όπως έκανε
κάποτε ο Πανόπουλος όταν κουνούσε την επιταγή του 1 εκατομμυρίου κι έλεγε πως θα την επέστρεφε στην πολιτεία εάν προέκυπτε κά-

ποιο στοιχείο εις βάρος του.
«Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε τα εξής, που υπογραμμίζονται
ιδιαίτερα στο πόρισμα του Ελεγκτικού
Συμβουλίου της γ.γ..Αθλητισμού:
1ον) Στον διαγωνισμό για τη μίσθωση αθλητικού κέντρου για τις ανάγκες των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου στη Βόρειο Ελλάδα, έλαβαν
μέρος δύο εταιρίες. Η ΠΑΕ Ξάνθη
Α.Ο. SKODA και η εταιρία κατασκευής δομικών έργων «ΕΡΓΟΝ Ο.Ε. Αφοί Σκαρλάτου και Σία», η οποία είχε
υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με
την ΠΑΕ Ξάνθη Α.Ο. SKODA για την
κατασκευή του κέντρου από τις 23 Απριλίου του 2003 και τελικά δεν κατέθεσε προσφορά.
2ον) Έγινε ουσιαστικά χρηματοδότηση από την πολιτεία –μέσω της ΕΠΟ–, και στην πραγματικότητα η ΠΑΕ
Ξάνθη Α.Ο. SKODA προπληρώθηκε
το ποσόν της ενοικίασης (μίσθωμα)
για τις ανάγκες των εθνικών ομάδων
τα προσεχή 15 χρόνια πριν καλά-καλά τελειώσει το έργο για τη χρήση
του. Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής διερεύνησης –η
οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί–
σε συνδυασμό με το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που εστιάζεται:
α) στο ποσόν που κόστισε στην
ΠΑΕ Ξάνθη Α.0. SKODA η αρχική κατασκευή του αθλητικού κέντρου,
β) στην αποζημίωση που έλαβε από την ασφαλιστική εταιρία «ΦΟΙΝΙΞ» –θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζaς και χορηγού της ΠΑΕ- για την
καταστροφή από την πυρκαγιά της
aρχικής εγκατάστασής μας,
γ) στο ποσόν που με σαφή πρόθεση της πολιτείας διέθεσε ο τότε υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Λιάνης
για να ενισχύσει την προσπάθεια της
ακριτικής ΠΑΕ, και
δ) στο πώς έγινε καταστρατήγηση
του νόμου 2725/99 (άρθρο 6, παρ.
1) για την ονομασία της ΠΑΕ, όταν η
σημερινή ονομασία της ΠΑΕ είναι
ΠΑΕ SKODA Ξάνθη Α.Ο., αντί ΠΑΕ
Ξάνθη Α.Ο. SKODA, έγινε με προφανή σκοπό τα οφέλη της εταιρίας αυτοκινήτων από την προβολή της ονομασίας.
Τα παραπάνω ερωτήματα διατυπώθηκαν και προβλήθηκαν στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας,
αφού εύλογα υπάρχουν ερωτηματικά
και έντονο ενδιαφέρον της κοινής
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γνώμης για τα
χρήματα που δαπάνησε ο όψιμος εκφραστής της διαφάνειας και
της ισονομίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο κ. Χρ.
Πανόπουλος», απαντούσαμε
εμείς την επόμενη μέρα.

Ο ρόλος του Γκιρτζίκη
Οι αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει
και την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών. Διατάχθηκαν προκαταρκτικές. Οι εμπλεκόμενοι αθωώθηκαν, για τη διαδικασία που ακολούθησαν με τις εκταμιεύσεις πριν
καλά-καλά χτιστεί το προπονητικό
κέντρο, αλλά τα κρατικά χρήματα
δεν μπόρεσε ούτε ένας να αμφισβητήσει ότι δόθηκαν. Κι αυτό δίνει άλλη διάσταση στην υπόθεση, την οποία γνωρίζει από πρώτο χέρι ο
Γιώργος Γκιρτζίκης. Εκείνη την
περίοδο, άλλωστε, ήταν ταμίας της
ΕΠΟ και πρόεδρος της ΠΑΕ SKODA
Ξάνθη. Και, βέβαια, είχε πράξει κάτι
τρομερό που θύμισε τη λαϊκή ρήση
«Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει».
Εδώ, βέβαια, είχαμε τον κ. Γκιρτζίκη, ο οποίος πήγε ένα πρωινό στην
τράπεζα και κατέθεσε για λογαριασμό της ΕΠΟ χρήματα στην ομάδα
της Θράκης. Έπειτα, πήγε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και πέταξε για
την Καβάλα. Από εκεί ταξίδεψε στην
Ξάνθη και επισκέφτηκε το υποκατάστημα της τράπεζας για την ανάληψη των χρημάτων –που κατέθεσε
ως ταμίας της ΕΠΟ– με την ιδιότητα
του προέδρου της ΠΑΕ Ξάνθης(!!!).
Η όλη υπόθεση βεβαίως ωφέλησε τους επιχειρηματίες - ιδιοκτήτες
κ.κ. Πανόπουλο και Συγκελίδη, οι
οποίοι έφτιαξαν γήπεδο και αθλητικό κέντρο. Και με τα λεφτά του Δημοσίου, δεν ωφέλησε την ΕΠΟ, αφού δεν μπορούμε να θυμηθούμε
κάποια από τις 45 ημέρες κάθε χρόνο που υποτίθεται ότι δινόταν στις
Εθνικές ομάδες. Και στην τελική,
πούλησαν το χρηματοδοτούμενο από το Δημόσιο έργο, παντελονιάζοντας ένα ποσόν της τάξεως των 10
εκατ. ευρώ, αν βεβαίως αληθεύουν
τα σχετικά δημοσιεύματα…
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ΘΕΜΑ

Bullying
στον
Τζουλάκη
Τον Νίκο Τζουλάκη
έβαλαν στο κάδρο οι
επικοινωνιολόγοι της
Τούμπας.
Επιχειρώντας να
δημιουργήσουν κλίμα,
πριν από τη συνεδρίαση
της Επιτροπής
Επαγγελματικού
Αθλητισμού –που είχε
προγραμματιστεί να
γίνει την περασμένη
Πέμπτη (αναβλήθηκε
για τις 10/1/2020) – για
να εξετάσει την
καταγγελία που έκανε ο
Ολυμπιακός για τη
σχέση του ΠΑΟΚ και της
Ξάνθης.
Στη Θεσσαλονίκη
ασχολήθηκαν ιδιαίτερα
με τον πρόεδρο της ΕΕΑ.
Αφενός του χρέωσαν
ότι αποτέλεσε εκλεκτό
του Λευτέρη Αυγενάκη.
Ο οποίος έχει εξελιχθεί
σε «κόκκινο πανί» για
τους επικοινωνιολόγους
του Ιβάν, αλλά και
συνολικά για όσους
ασχολούνται με τον
οργανισμό που λέγεται
ΠΑΟΚ.
Έπειτα οι διαρροές από
την Τούμπα άφησαν
υπονοούμενα ότι ο
Τζουλάκης βλέπει με
μισό μάτι την ΕΠΟ,
επειδή διεκόπη η
παλαιότερη συνεργασία
του όταν προήδρευε στη
Δευτεροβάθμια
Επιτροπή
Αδειοδοτήσεων. Αλλά
το bullying δεν
σταμάτησε σε αυτές τις
δύο λεπτομέρειες.
Έγινε αναπαραγωγή της
διαρροής που αναφέρει
ότι «είχε κάποιες
περιπέτειες στο
παρελθόν με τη
δικαιοσύνη (πριν από
13-14 χρόνια), αλλά
βγήκε αλώβητος και
καθαρός». Επισήμανση
που έγινε με προφανή
στόχο να ασκηθούν
πιέσεις στον πρόεδρο
της ΕΕΑ.

Μήπως περισσεύει
τίποτα για το δύσμοιρο
ελληνικό ποδόσφαιρο;

Λουκέτο για χάρη του ΠΑΟΚ

Ο χωρισμός
έχει σημασία…
Εμείς δεν γνωρίζουμε αν κυριακάτικη εφημερίδα παραποίησε όντως λεγόμενα
της Άννας Κορακάκη σε συνέντευξή
της. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι… πραγματική σημασία έχει εν τέλει μόνο η δήλωση ότι χώρισε με τον Γάλλο συναθλητή της και είναι ξανά μόνη. Δηλαδή, όταν υπάρχει τέτοια… αποκάλυψη, ποιος
ασχολείται με το αν έκανε ή δεν έκανε
δήλωση για τις επιτυχίες της, με την οποία μπορεί να φάνηκε υπεροπτική…
Συμφωνούμε ή όχι, η αλήθεια είναι ότι,
δυστυχώς, είναι η μοίρα των γνωστών
και όμορφων γυναικών. Το κουτσομπολιό θα κοιτάξει ο κόσμος και όχι την ουσία. Στην προκειμένη περίπτωση θ’ αναρωτηθεί κάποιος ποιος θα πάρει το όμορφο κορίτσι, και… καρφάκι δεν θα του
καεί για το αν παραποιήθηκαν ή όχι πρόσφατες δηλώσεις της…

Έκλεισε ο Φώτης Κωστούλας το πέταλο που χρησιμοποιούσαν στο
γήπεδο του Παναιτωλικού οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας. Επίσημα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ προχώρησε στην απόφαση εξ αιτίας των
αποδοκιμασιών που δέχθηκε από τον κόσμο έπειτα από την ήττα που
γνώρισαν τα «καναρίνια» στο ματς με τον Ολυμπιακό. Όπως, όμως,
λένε στο Αγρίνιο, ο Φώτης προχώρησε στη ρήξη για να αποφύγει
τα χειρότερα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Την προηγούμενη σεζόν προκλήθηκαν επεισόδια στο κέντρο της πόλης. Σε συνδυασμό με την παρουσία
πολλών νεαρών που υποστηρίζουν τις τρεις ομάδες τού τέως ΠΟΚ, η ατμόσφαιρα στην πόλη της
Αιτωλοακαρνανίας μύριζε μπαρούτη. Αν προσθέσουμε και τις διαφωνίες του κόσμου για τα διάφορα, μεταγραφικά, αλισβερίσια του Κωστούλα
με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, το ματς στην
πρεμιέρα του 2ου γύρου αποτελούσε απειλή για τον μεγαλομέτοχο
του Παναιτωλικού. Έκλεισε το πέταλο, λοιπόν, για να περιορίσει τις
φωνές διαμαρτυρίας για τα πάρε-δώσε με τον ΠΑΟΚ. Το Αγρίνιο δεν
είναι Ξάνθη και ο Κωστούλας πήρε έγκαιρα τα μέτρα του.

Ο Γερμανός ψυχολόγος
κι οι δυο Σαββιδοτέχνες
Μια φορά, σ’ ένα πανεπιστήμιο στη Γερμανία, πάει να μιλήσει ένας
ψυχολόγος. Λέει, «γι’ αρχή, θέλω να σας πω ένα ανέκδοτο, συμφωνείτε;». Το λέει το ανέκδοτο και σκάνε όλοι στα γέλια. Ξαναλέει ο
ψυχολόγος: «Να σας πω κι άλλο;» Και ξαναλέει το… ίδιο. Γέλασαν οι
μισοί. Επιμένει ο ψυχολόγος: «Να σας πω ακόμα ένα». Και ξαναλέει το
ίδιο. Στην τρίτη φορά δεν γέλασε κανένας. Γιατί το γράφουμε αυτό;
Διότι αυτοί οι Σαββιδοτέχνες Βασιλόπουλος και Κόλκας, είναι η τρίτη
φορά που λένε σ’ αυτή την εκπομπή
το «καφενείο των δημοσιογράφων»
ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται στη βαθμολογία τέσσερις βαθμούς του Ολυμπιακού. Και δεν γέλασε κανένας…

Θέλει να είναι
ρυθμιστής
Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι διάβαζαν την ανακοίνωση του
Αλέξη Κούγια με την οποία, παρά την ήττα από τον Ατρόμητο, έδινε συγχαρητήρια στον διεθνή
διαιτητή Τάσο Σιδηρόπουλο. Ο
ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ ωστόσο
αποκατέστησε γρήγορα την τάξη,
καθώς… επανήλθε με νέα ανακοίνωση στην οποία καταγγέλλει τον
ρέφερι από τη Ρόδο για αλλοίωση αποτελέσματος.
«Δυστυχώς σε ένα παιχνίδι που
είχαμε 24 τελικές έναντι 3 μόνο τελικών του Ατρομήτου λόγω Σιδηρόπουλου αλλοιώθηκε τόσο το αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά επηρεάστηκε και η εξάδα», ανέφερε ο
Αλέξης Κούγιας. Αυτό το τελευταίο είναι που καίει. Η εξάδα. Ο
Αλέξης θέλει να είναι ρυθμιστής.
Όμως η ΑΕΛ δεν δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει παρά τις προσπάθειες των δανεικών του Ιβάν.




Μέρες που είναι, να κάνουμε κι ένα «δώρο»
αναμνήσεων στον εκδότη μας Βίκτωρα Μητρόπουλο.
Η φωτογραφία είναι από την υπογραφή του στον
Παναθηναϊκό, προερχόμενος από το Αιγάλεω το
1967. Στη φωτογραφία διακρίνονται ακόμα,
ο Μίμης Δομάζος, ο πρόεδρος Λουκάς Πανουργιάς
και ο βοηθός του προπονητή Στέφαν Μπόμπεκ,
Λάκης Πετρόπουλος.



Ο 58χρονος Ντένις Ρόντμαν, μέλος της θρυλικής
ομάδας μπάσκετ των Σικάγο Μπουλς του Μάικλ
Τζόρνταν, παραχώρησε συνέντευξη στην
αμερικανική ραδιοφωνική εκπομπή «The Breakfast
Club», αποκαλύπτοντας ότι το 1993 η διάσημη
τραγουδίστρια Μαντόνα τού πρόσφερε 20 εκατ.
δολάρια για να την αφήσει έγκυο!

Απολύσεις στην ΕΠΟ
πάνε για Κουμουνδούρου...

Καίγονται για στόπερ στην ΑΕΚ
Κυριολεξία δεν είναι, αλλά αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη. Στην ΑΕΚ «καίγονται» για στόπερ τον
Ιανουάριο και θα «τρελαθούν» αν δεν βρουν μία
καλή περίπτωση. Συσκέψεις επί συσκέψεων γίνονται ανάμεσα στον Ίλια Ίβιτς και τον Μάσιμο
Καρέρα αυτές τις ημέρες και η απόκτηση κεντρικού αμυντικού είναι βασικό θέμα.
Η επιστροφή του Βράνιες αποδείχτηκε… καταστροφή (όπως θα έλεγε και ο Πασχάλης Τερζής), ο Τσιγκρίνσκι είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς, πώς να μη γίνει επιτακτική ανάγκη η
εξεύρεση ικανού στόπερ. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να βρεθεί αξιόλογη περίπτωση μέσα στον
Ιανουάριο, όμως θα πέσει γερό ψάξιμο και μπορεί να βοηθήσει πολύ και ο Καρέρα, που γνωρίζει καλά και την ποδοσφαιρική αγορά της Ρωσίας.

Πιο πολύ και από τον… δικό μας Βαγγέλη που τελειώνει σε
λίγους μήνες από το ποδόσφαιρο, ανησυχούν οι… δικοί μας
που τον συνόδευσαν στην ΕΠΟ. Θα παραμείνουν και την
επόμενη μέρα ή θα χάσουν τη δουλειά τους; Θα παίρνουν
περισσότερα χρήματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
ή θα έχουμε περικοπές και μάλιστα δραστικές; Είναι η εποχή που ο κάθε ένας θα πρέπει να κοιτάξει το μέλλον του,
καθώς το πάρτι τελειώνει. Είναι η εποχή που γίνονται οι
καλύτερες κωλοτούμπες, που πρέπει ν’ αναδειχθούν προσόντα και ικανότητες, η περίοδος της αξιολόγησης. Γιατί
όπως και να το κάνουμε κάποιοι… περισσεύουν. Και είναι
πολλοί. Ήδη ρωτούν αν έχουν αδειάσει θέσεις στην Κουμουνδούρου.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Δίνουν
δικαιώματα
Γραμμένος και
Λυσάνδρου
Συναντήσεις με τους διαιτητές κάνουν Βάγγος
Γραμμένος και Μηνάς
Λυσάνδρου.
Προτάσσουν τις θεσμικές
ιδιότητές τους και θεωρούν ότι έτσι δικαιολογούν τις ενέργειές τους.
Μόνο που ακόμα και στα
διαιτητικά στέκια εκφράζονται διάφορες απορίες
για την τακτική που ακολουθούν ο πρόεδρος της
ΕΠΟ και εκείνος της
Super League 1.
Όλοι γνωρίζουν πως ο
Γραμμένος εκφράζει τη
βούληση του ΠΑΟΚ και ο
Λυσάνδρου εκπροσωπεί
την ΑΕΚ. Σε μία κρίσιμη
περίοδο του πρωταθλήματος και του ελληνικού
ποδοσφαίρου γενικότερα, λοιπόν, οι δύο από
τους τέσσερις ισχυρούς
έρχονται σε επαφή με
τους διαιτητές, οι οποίοι
μπορεί και να προσπερνούν τις θεσμικές ιδιότητες.
Ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι ένας ρέφερι πηγαίνει στις συναντήσεις
με το σκεπτικό ότι μιλάει
με τους δύο προέδρους
των ποδοσφαιρικών φορέων και όχι με εκπροσώπους των «δικεφάλων»;
Δίνουν δικαιώματα ο
Βάγγος και ο Μηνάς!
Δικαιολογημένα βράζουν στον Πειραιά και
λένε ότι ο πρόεδρος της
ΕΠΟ θα μπορούσε να μεταφέρει τα προβλήματα
που υπάρχουν στον Περέιρα. Ή να τους καλούσε
στην Εκτελεστική Επιτροπή, ώστε να ’ναι παρόντες όλοι όσοι μετέχουν σε αυτήν. Για να δείξει ότι τηρεί ίσες αποστάσεις.
Αλλά προφανώς ο Γραμμένος ξεχνάει ότι η γυναίκα του Καίσαρα δεν
φτάνει να ’ναι τίμια, αλλά πρέπει και να το δείχνει.
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Το κίνητρο του Κούγια
με τον Πασαλίδη
έο δρεπάνι» χαρακτήρισε τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη ο
Αλέξης και έφερε πολύ κόσμο σε
δύσκολη θέση.
Τα είχαν χύμα από το βράδυ της Κυριακής όσοι βρίσκονται στον περίγυρο του νεαρού αμυντικού, καθώς
τα άκουγαν για το αντιαθλητικό τάκλιν στον Γκιγέρμε, τους ήρθαν και
τσουβαλάτα από τον Κούγια.
Αντί να ασχοληθεί με τα προβλήματα της ομάδας του, ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ στοχοποίησε τον Πασαλίδη. Κάλεσε τους διαιτητές να
’ναι προσεχτικοί μαζί του. Κι όλα αυτά ενώ ο παίκτης είχε ήδη ζητήσει
συγγνώμη.
Γιατί επιτέθηκε ο δικηγόρος στον νεαρό μπακ; Για να στείλει το μήνυμα
ότι δεν έχει πολλά-πολλά με τον
ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως έλαβε το τελευταίο διάστημα σοβαρά μηνύματα
από τον Βορρά με έντονη τη δυσαρέσκεια του Ιβάν για τη στάση που
κράτησε στη Super League 1 έπειτα

«Ν

από την καταγγελία του
Ολυμπιακού
ότι ΠΑΟΚ και
Ξάνθη έχουν
πολλά… κοινά.
Αφού, λοιπόν,
αντιλήφθηκε
ο Κούγιας ότι στη Θεσσαλονίκη άρχισαν να τον βλέπουν με μισό μάτι,
είπε να εκφράσει την αποδοκιμασία
του εναντίον όσων θεωρεί πώς βρίσκονται στο στόχαστρο των «ερυθρολεύκων».
Και τα έβαλε με τον Πασαλίδη, ο οποίος τα άκουσε
πρώτα από τον εκπρόσωπό του, που
έχει εξαιρετικές
σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Έστω και αν
φρόντισε να βάλει
στο μενού και την
ΑΕΛ για ένα μαρκάρισμα του «Ντάφι»
στον Μπούστος.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Με 80 ευρώ και μια αγωνιστική
κοστολογούν τις καριέρες
των ποδοσφαιριστών
πίθανη η απόφαση της αθλητικής δικαιοσύνης. Ο Πασαλίδης τιμωρήθηκε μια αγωνιστική και… 80 ευρώ πρόστιμο για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης
με τον Ολυμπιακό. Που σακάτεψε τον Γκιγιέρμε,
no problem. Μία αγωνιστική θα έτρωγε, αν είχε
πιάσει δυο φορές την μπάλα με το χέρι.
Πριν από τριάντα χρόνια, ο Γιώργος Παπαδόπουλος του Ηρακλή τιμωρήθηκε με 17 αγωνιστικές όταν με ένα εξίσου βρώμικο κλάδεμα σώριασε τον Βέλιμιρ Ζάετς στο κρεβάτι του νοσοκομείου και εν τέλει του «έκοψε την μπάλα»…
Στο κατώφλι του 2020 η αθλητική Δικαιοσύνη
τιμωρεί με… μια αγωνιστική
και 80 ευρώ την απόπειρα του
Πασαλίδη να βάλει τέλος
στην καριέρα του Γκιλέρμε…
Πλέον, φαίνεται ότι τόσο κοστίζει η καριέρα του κάθε ποδοσφαιριστή.
Η λύση είναι μία. Όποιος
παίζει αντιαθλητικά και τραυματίζει αντίπαλο, να μένει έξω
το ίδιο χρονικό διάστημα που

Α

Μεταφυσικόν!
Ο Μαρινάκης φταίει
για τον τραυματισμό
του Γκιγιέρμε!

Αστέρας
χωρίς δόντια,
Παναιτωλικός
με οδοντοστοιχία

Σχετικά με τον
τραυματισμό του
Γκιγιέρμε από
τον Πασαλίδη,
το τερμάτισε το
«καφενείο των
δημοσιογράφων» στο ΟΡΕΝ.
Φταίει, λέει, ο…
Ολυμπιακός γι’
αυτό το μαρκάρισμα! Επειδή είχε κλείσει στον Ολυμπιακό ο Πασαλίδης με τον Ιγκόρ και τελικά δεν τους
πήρε ο Ολυμπιακός, αυτό έπαιξε ρόλο. Το κρατούσε
μανιάτικο ο Πασαλίδης.
Ο Μαρινάκης, λέει, είχε εξαγριωθεί από το 1-1 με τον
Αστέρα (δεν είχε παίξει ο Πασαλίδης) και ακύρωσε τη
μεταγραφή. Άρα, ο Μαρινάκης φταίει.
Αν τον είχε πάρει στον Ολυμπιακό τον Πασαλίδη, δεν
θα τραυματιζόταν ο Γκιγιέρμε. Κι αν η γιαγιά μου είχε
ρουλεμάν, θα ήτανε πατίνι. Μεταφυσικόν.

Εκεί στο ΟΡΕΝ πουλάνε φανατίλα, αλλά
αυτός ο Βασιλόπουλος που βγαίνει κοτσονάτος και βαρβάτος, το τερμάτισε.
Του λένε από την Αθήνα να δώσει έναν
τίτλο για την αγωνιστική, και τι λέει ο μπάρμπας; «Αστέρας Τρίπολης, λιοντάρι χωρίς
δόντια». Αυτό του έμεινε, δηλαδή, απ’ όλη
την αγωνιστική, αυτό ήταν το πιο σοβαρό.
Ούτε το τάκλιν του Πασαλίδη στον Γκιγιέρμε, ούτε το ντεμπούτο με νίκη του Καρέρα, ούτε το διπλό του Ατρομήτου στη Λάρισα, ούτε η ανατροπή στου Μπέου τα μέρη.
Έχασε ο Αστέρας. Στο πονηρό το πήγε, δηλαδή. Ενώ ο Παναιτωλικός που κι αυτός έχασε από τον ΠΑΟΚ 3-0 τα έχει τα δόντια του ή
του έπεσαν κι έβαλε οδοντοστοιχία; Αυτό δεν το είπε ο Βασιλόπουλος.

με τον τραυματία. Κάπου στον ένα μήνα θα
λείψει ο Γκιγιέρμε, το
ίδιο κι ο Πασαλίδης.
Πριν από μερικά
χρόνια είχε πέσει τέτοια πρόταση, αλλά δεν περπάτησε. Και δεν είναι μόνο η περίπτωση του Πασαλίδη με τον παίκτη του Ολυμπιακού. Υπάρχουν
κι άλλοι «τσεκουράτοι» στο πρωτάθλημα.
Ο δε Παπαπέτρου δεν έγραψε στο ΦΑ ότι το
εγκληματικό τάκλιν του Πασαλίδη προκάλεσε
τραυματισμό, αλλά έγινε πάνω στη φάση. Στο μεταξύ, κάηκε και το βίντεο του Αθλητικού Δικαστή.

Πονηριά Κάκου για
το πέναλτι στο Χουλτ
Ο Τάσος ο Κάκος είδε «πέναλτι» στον Χουλτ στο ματς
της Ξάνθης με την ΑΕΚ.
Ωραίος ο Τάσος. Προδόθηκε ο Τάσος, γι’ αυτό που
λέγεται στην πιάτσα κι έχει
γράψει σχετικά η «Α» ότι ο Ιβάν ρίχνει γέφυρες προς τον
Μελισσανίδη. Αυτός είναι ο
ένας λόγος.
Ο Κάκος έκανε το άσπρο - μαύρο με το πέναλτι
που δόθηκε και ακυρώθηκε σωστά από το VAR. Ο
άλλος είπε ότι τις αθλητικές εκπομπές του ΟΡΕΝ
τις βλέπουν μόνο ΠΑΟΚτσήδες και κανένας άλλος.
Οπότε, θέλουν να τραβήξουν και κανέναν ΑΕΚτζή.
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Η μεγάλη διαδικτυακή χασούρα του Ιβάν
ελικά, για ένα πράγμα είναι σίγουροι όλοι όσοι βρίσκονται
στο πλευρό του Ιβάν. Από τότε
που ήρθε στην Ελλάδα ο Σαββίδης χάνει χρήματα σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητά του. Μπορεί να
κερδίζει σε άλλους τομείς, αλλά οι επενδύσεις του αποδεικνύονται πως είναι βαρέλι δίχως πάτο. Ειδικά στα
ΜΜΕ είναι διαρκώς με το
χέρι στην τσέπη.
Όταν, βέβαια, θυμάται και
πληρώνει, διότι ακόμα ακούγονται παράπονα στην πιάτσα
για διάφορες παραγωγές του
Open. Η πρώτη αποτυχία του
Ιβάν ήταν το «Έθνος».
Γι’ αυτό κι έκλεισε το καθημερινό φύλλο. Κράτησε μόνο

Τ

την κυριακάτικη έκδοση, αλλά κι αυτή δεν αποδίδει παρά
τις σημαντικές ενέσεις με διάφορες προσφορές.
Ακολούθησε το Open! Η
τηλεθέαση θυμίζει θερμοκρασίες της Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας το τρίμηνο Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου. Οριακά πάνω από το… 0!
Οι αλλαγές στα διευθυντικά
πόστα θύμισαν τα «φύγε εσύ,
έλα εσύ» στον πάγκο του ΠΑΟΚ μέχρι την πρόσληψη του
Ρασβάν Λουτσέσκου.
Το γλυκό έδεσε με το PAOK
TV. Ο Ιβάν ήθελε να κάνει μαγκιές στη NOVA με τις πλάτες

της προηγούμενης κυβέρνησης που του είχε υποσχεθεί ηγεμονικό τηλεοπτικό συμβόλαιο.
Στα 8 εκατ. ευρώ έφτασαν
οι απαιτήσεις του Σαββίδη για
τα δικαιώματα των αγώνων
που θα έδινε η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο γήπεδό της.
Μετά τις εκλογές, όμως,
διαπίστωσε ότι δεν μπορούν
να ξοδεύονται τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου για τα μάτια του και έτσι
βγήκε στο αντάρτικο.
Παρουσίασε το PAOK TV για να δείξει
πως δεν έχει ανάγκη το κράτος, και λειτούργησε στη λογική ότι και οι οπαδοί είναι πελάτες που πρέπει να πληρώσουν αδρά για να δουν την ομάδα τους.

Όταν ο «ντοπέ»
Λίμπριχ σακάτεψε
τον Πούσκας
Μια ιστορία θα σας πω, ποδοσφαιρική.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του ’54 που έγινε στην Ελβετία, στον τελικό η Δυτική Γερμανία νίκησε 3-2 την Ουγγαρία του Πούσκας. Στους ομίλους η Ουγγαρία είχε διασύρει 8-3 τους Γερμανούς. Όμως, ο Γερμανός Λίμπριχ σακάτεψε τον Πούσκας στις
κλωτσιές με συνέπεια στον τελικό ο θρυλικός Ούγγρος να παίξει τραυματίας.
Μετά τον αγώνα, ο Πούσκας κατηγόρη-

Κι ενώ στήθηκε ολόκληρο επικοινωνιακό
πανηγύρι ότι το διαδικτυακό κανάλι του
«δικέφαλου», μπήκε στις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις της Google, τα έσοδα έγιναν
δυσεύρετα.
Έπαιξε, βέβαια, ρόλο και ο ευρωπαϊκός
αποκλεισμός, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, όλα έπρεπε να τα υπολογίσουν στη Σαλονίκη. Αλλά δεν το έκαναν.
Και στο τέλος, ο λογαριασμός μπορεί να
βγάλει και 7 εκατ. ευρώ χασούρα. Τα 6 εκατ. θα τα φτάσουν σίγουρα. Για το 7ο δεν
ξέρουμε ακόμα. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει.
Τα έσοδα θα κυμανθούν από 1 έως 2 εκατ.
ευρώ και κάποιος θα κληθεί να πληρώσει
τα σπασμένα.

Αχυρόμπαλα:
Ο Άκπομ κοστίζει
10 και πωλείται 5

σε τους Γερμανούς ότι είχαν ντοπαριστεί για
τον τελικό. Οι Ούγγροι γιατροί είπαν ότι οι
Γερμανοί ντοπαρίστηκαν με αμφεταμίνες κι
ότι ανέβασαν ίκτερο.
Τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με

Ο Μαρινάκης
και οι δανεικοί
στον Βόλο
Όλα τα λεφτά είναι το ματς στο
«Μονακό της
Ελλάδας» ανάμεσα στον Βόλο και τον Ολυμπιακό.
Ο Αχιλλέας Μπέος δεν θα δώσει εισιτήρια στους Ολυμπιακούς. Δεν ανακατεύεται με το ποδόσφαιρο, το έχει
πει εκατό φορές. Απλά έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα
στην ομάδα. Κι αν κάνει και μηνύσεις
στους διαιτητές και τους κατηγορεί για
στοιχηματισμό, το κάνει ως υγιής φίλαθλος.
Τώρα, αν ο Βόλος έδωσε εισιτήρια
στους ΠΑΟΚτσήδες, αυτό δεν είναι ευθύνη του δημάρχου. Το έκανε η διοίκηση. Έξι δανεικούς έχει από τον ΠΑΟΚ ο Βόλος. Ας έδινε δανεικούς κι ο Μαρινάκης, να του δίνανε εισιτήρια. Δούναι και λαβείν είναι
ο… καπιταλισμός.

το… ελληνικό ποδόσφαιρο και το αίτημα του
Ολυμπιακού να γίνει ντόπινγκ κοντρόλ
στους παίκτες του Βόλου και το κλάδεμα
του Πασαλίδη στον Γκιγιέρμε; Καμία απολύτως.

Να μηρυκάσει το ντοπέ
σανό ο λαός του ΠΑΟΚ
Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με το Σαββιδοτεχνείο.
Ο Ολυμπιακός ζήτησε να περάσουνε ντόπινγκ κοντρόλ οι παίκτες του Βόλου και ξεσηκώθηκε το σύμπαν.
Όταν ο ΠΑΟΚ ζήτησε
να γίνει το ίδιο στους
παίκτες του Ολυμπιακού πριν από το μεταξύ τους ντέρμπι, ήταν
όλα καλά και Δευτέρα απόγευμα.
Κι εκθειάζουν τον
Μπέο, που είπε να γίνει ντόπινγκ κοντρόλ και στους παράγοντες και τις διοικήσεις των ομάδων. Πιο… σανό, δεν γίνεται.
Λογικά πρέπει να κουβαλάνε οι πλατφόρμες από την
πεδιάδα, για να μασήσει ο λαός του ΠΑΟΚ και αν τελειώσει, να το μηρυκάσει, όπως κάνουν τα αιγοπρόβατα.

Ο Γιαννούλης είναι για να την κάνει, ο
Άκπομ το ίδιο, και οι Σαββιδοτέχνες σ’ αυτή την εκπομπή
«το καφενείο
των δημοσιογράφων» στο
ΟΡΕΝ δεν το είπαν καλά το
ποίημα.
Λένε ότι ο
Άγγλος έχει ρήτρα 10 εκατ. ευρώ. Μάλιστα.
Αν έρθει μία καλή προσφορά
από την Γουέστ
Χαμ, γύρω στα
4,5 μιλιόνια, ο
ΠΑΟΚ τον δίνει.
Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έβαλε ρήτρα 10 μιλιόνια και τον πουλάει με τα μισά.
Τότε τι την έβαλε τη ρήτρα; Πολύ απλά,
δεν υπάρχει καμία ρήτρα, αυτές είναι εφευρέσεις του Σαββιδοτεχνείου για να
πούνε ότι έχουμε παικταρά που κοστίζει
δέκα μιλιόνια.
Και μετά, πάνε στα χωράφια με τα τρακτέρ και τις πλατφόρμες για να φορτώσουνε αχυρόμπαλες.
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ι (εν ζωή)
πρωταγωνιστές επαναλάμβαναν τη
φράση «σαν να ήταν χθες».
Οι υπόλοιποι απολάμβαναν
την παρουσία αυτών που έγραψαν
ιστορία στα γήπεδα της Ελλάδας. Τις
γλαφυρές περιγραφές από μνήμης
και εικόνες που «βουτούσαν» σε διάφορες στιγμές στο διάβα του χρόνου. Αυτιά και μάτια οδηγούσαν
μυαλό και καρδιά σε... διαδρομές με
έντονες θύμησες και συναισθήματα.
Όλα αυτά έγιναν την περασμένη
Δευτέρα (16/12) σε αίθουσα του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση που
διοργάνωσε η Super League 1 για
να τιμήσει τη συμπλήρωση 60 χρόνων ζωής γεμάτης δράση, έντονα
βιώματα και συναισθήματα, ανεξίτηλες αναμνήσεις του πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής κατηγορίας.
Ήταν εκεί, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκης,
και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Β. Γραμμένος. Πρώην πρόεδροι της Super
League, όπως –ανάμεσα σε άλλους–
οι Γ. Μώραλης, Γ. Μποροβήλος, Γ.
Στράτος, Τ. Αγραφιώτης.
Βετεράνοι ποδοσφαιριστές που
έγραψαν τη δική τους ιστορία και
προπονητές, όπως –μεταξύ άλλων–
οι Ν. Αναστόπουλος, Κρ. Βαζέχα, Ντ. Μπάγεβιτς, Ν. Νιόπλιας,
Γ. Δώνης, Γ. Βάντζικ, Αντ. Γλύκας, ΓΣ Γεωργιάδης, Ν. Παπαβασιλείου, Σαβ. Παντελίδης, Δ.
Πέλκας, Π. Μάνταλος, Π. Μαρτίνς, Μ. Καρέρα. Εκπρόσωποι των
ομάδων που απαρτίζουν τη Super
League 1, οι αρχηγοί των ομάδων
υποδομής στις ΠΑΕ της λίγκας.
Τιμητική πλακέτα δόθηκε στον
πρώτο άνθρωπο που κούνησε τα δίχτυα στην Α΄ Εθνική. Τον Νίκο Μητώση, ο οποίος έχει πετύχει το πρώτο γκολ στην ιστορία του πρωταθλήματος (67΄), στην αναμέτρηση
της Προοδευτικής με τον Απόλλωνα
Καλαμαριάς.
Και ο Γιάννης Μαντζαρουρά-

Ο

Πορεία 60
χρόνων σε
ένα
συλλεκτικό
λεύκωμα
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το συλλεκτικό
λεύκωμα 240 σελίδων
που θα κυκλοφορήσει σε
λίγες μέρες. Έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό,
την αναλυτική παρουσίαση των 60 πρωταθλημάτων από το 1959
μέχρι το 2019.
Τις γνωστές αλλά και τις
άγνωστες πτυχές όλων
των πρωταθλημάτων,
τους πρωταγωνιστές, τα
ρεκόρ, τα στατιστικά δεδομένα, αλλά και πολλά
στοιχεία, τα οποία συνθέτουν την ιστορία της
Α’ Εθνικής.

Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας συμπληρώνει φέτος 60
χρόνια μιας ζωής γεμάτης δράση, έντονα συναισθήματα,
ανεξίτηλες αναμνήσεις

Α' ΕΘΝΙΚΗ
«Δεσποινίς» ετών 60
νης, ο γνωστός «Εθνικάρας».
Στην εκδήλωση δόθηκε ξεχωριστό «χρώμα» από τα βίντεο που
προβλήθηκαν. Με υλικό που παραχώρησε η Nova. Η οποία θεώρησε
εκ των ων ουκ άνευ πως αποτελεί
και για την ίδια τιμή να συμμετέχει
σε μια τέτοια εκδήλωση.
Σε αντίθεση με την ΕΡΤ, που α-

ποτέλεσε ηχηρή παραφωνία. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε και σχολιάστηκε δυσμενέστατα η απόφαση
των Κωνσταντίνου Ζούλα (πρόεδρος) και Γιώργου Γαμπρίτσου
(διευθύνων σύμβουλος) να ζητήσουν «ένα σκασμό λεφτά» για να
δώσουν ορισμένα πλάνα από το
πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ.

Θέτοντας στο περιθώριο τον φορέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
που υπήρξε πιονέρος στη μετάδοση
των αγώνων ποδοσφαίρου. Και μεγάλωσε μαζί με την Α΄ Εθνική. Άραγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και
προϊστάμενός τους, Στέλιος Πέτσας, συμφωνεί με την απαράδεκτη
απόφασή τους;
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τώπιση των «κόκκινων δανείων»
δεν επαρκεί το σχέδιο «Ηρακλής»,
υποστηρίζοντας ότι, πέραν της εφαρμογής του σχεδίου «Ηρακλής»,
θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα
σχήματα, όπως αυτό που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο, παράλληλα με το πρόβλημα των Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC). Ιδιαίτερα σημαντική
πρόκληση είναι επίσης ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση των
καθεστώτων αφερεγγυότητας και
πτώχευσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

«Μας έσωσε η Ακρόπολη»
Ο Γιάννης Στουρνάρας, αφού
παρουσίασε την Ενδιάμεση Έκθεση της ΤτΕ στον πρόεδρο της Βουλής, μίλησε και στους κοινοβουλευτικές συντάκτες, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις «τρέλες» της κυβέρνησης Τσίπρα, κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2015, που οδήγησε
τη χώρα σε τρίτο και πιο οδυνηρό
μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι η
Ελλάδα γλίτωσε την έξοδο από το
ευρώ και την Ευρωζώνη χάρη
στην Ακρόπολη.
«Μας έσωσε και η Ακρόπολη. Κοιτάζω την Ακρόπολη από το γραφείο
και σκέφτομαι “το μνημείο μάς έσωσε”. Το πολιτιστικό κεφάλαιο μας έσωσε. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το
λίκνο του πολιτισμού να καταρρεύσει.
Αυτή η κληρονομιά παίζει μεγάλο ρόλο», είπε και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή της
ρευστότητας στην αγορά, σε συνδυασμό και με το μαξιλαράκι που
υπάρχει στην ΤτΕ. Όσον αφορά το
αν θα παραμείνει και για δεύτερη
θητεία στη θέση του διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας άφησε τις επιλογές στον
Κυριάκο Μητσοτάκη: «Είναι νωρίς ακόμη. Άλλωστε άλλος αποφασίζει, και προηγείται η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας».

Η ΑΠΟΨΗ
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΟ ΣΕΒ: «Να

συμβάλουμε
όλοι για να επιτύχει το οικονομικό άλμα η Ελλάδα»

πό τις πλέον σημαντικές τοποθετήσεις
ήταν αυτή του Ευάγγελου Μυτιληναίου
στο Βιομηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ. Ο
επιχειρηματίας, που πρόσφατα αναγορεύθηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τόνισε με έμφαση ότι «η Ελλάδα έχασε
την 3η Βιομηχανική Επανάσταση, ας μη χάσουμε
και αυτή που έρχεται».
Για να επιτύχει τον στόχο της η Ελληνική
Βιομηχανία, όπως είπε ο κ. Μυτιληναίος,
«πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση των
καιρών που αφορά στη βιομηχανία, λοιπόν, επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιτρέψτε μου όμως τοποθετώντας δίπλα στην έννοια
ως αντίστοιχης σημαντικότητας, και την κλιματική ουδετερότητα. Για εμάς
που ξέρουμε και βιώνουμε τη βιομηχανία είναι μια σοβαρή πρόκληση και
συνάμα μία ευκαιρία».

»Για την κλιματική ουδετερότητα είναι αναγκαίο
να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις, ώστε η μετάβαση όχι μόνο να είναι εφικτή
τεχνικά αλλά και οικονομικά ανταγωνιστική. Εδώ,
αξίζει να αναφερθώ στο ευρωπαϊκό Green Deal,
που αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη νέα
Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντε Λάιεν.
»Μόλις πριν από 20 μέρες, δημοσιεύτηκε το
Masterplan για τον ανταγωνιστικό μετασχηματισμό
της ευρωπαϊκής ενεργοβόρου βιομηχανίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η κλιματικά ουδέτερη και
κυκλική οικονομία έως το 2050. Το Masterplan θα
καθοδηγήσει σε μεγάλο βαθμό τη χάραξη μιας επικαιροποιημένης Βιομηχανικής Πολιτικής για την
Ευρώπη που αναμένεται να παρουσιαστεί την άνοιξη του 2020».

Α

Ψηφιακή επανάσταση
«Το digitalisation της βιομηχανίας είναι εδώ: πολλές βιομηχανίες έχουν
ήδη υλοποιήσει καινοτόμες λύσεις που στόχο έχουν να συμβάλουν μεταξύ άλλων στη βελτίωση της παραγωγικότητας, την εξοικονόμηση πόρων
(φυσικών και οικονομικών), τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις και
τη βέλτιστη διαχείριση του εργατικού δυναμικού.
»Όλοι έχουμε ακούσει, αναφέρθηκαν και εδώ σήμερα, πώς μπορεί ο
ψηφιακός μετασχηματισμός να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να γίνει πηγή εσόδων, να βελτιώσει την ποιότητα, να κάνει ταχύτερες τις διαδικασίες, ακόμα και να βελτιώσει την παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας και περιβαλλοντικών όρων.
»Οι δυνατότητες είναι μπροστά μας και έχουμε δει μόνο ένα μικρό παράθυρο όσων μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε στην είσοδο, έχουμε βάλει
το κλειδί στην πόρτα, πρέπει να το γυρίσουμε και να εισέλθουμε στη νέα
εποχή.
»Σε μια χώρα που άγγιξε αρνητικά ρεκόρ στην ανεργία, η ισορροπία ανάμεσα στο μέγιστο αυτοματισμό και την απασχόληση είναι στοίχημα.
Αρκεί να μην αντιμετωπίζουμε τις νέες τεχνολογίες ως εχθρό.
»Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω πως στη μεταλλουργία μας, το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδος, υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα που ονομάσαμε digital smelter σε συνεργασία με τη General
Electric, εκμεταλλευόμενοι στο ακέραιο τα πλεονεκτήματα της νέας ψηφιακής τεχνολογίας, χωρίς όμως να στοιχήσει αυτό σε θέσεις απασχόλησης.

φόρους, πάρτε κόσμο»

Η ελληνική Βιομηχανία και οι ανταγωνιστές της
«Επειδή η ελληνική βιομηχανία έχει να αντιμετωπίσει κι επιλύσει επιπλέον ζητήματα, η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη για την επόμενη μέρα που είναι κιόλας εδώ. Κυρίως την ανάγκη να παίζουμε στο βιομηχανικό στίβο με τους ίδιους όρους που παίζουν και οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές
μας.
»Διότι καλούμαστε να ανταγωνιστούμε ευρωπαϊκούς κολοσσούς, που
έχουν πρόσβαση σε όλα εκείνα τα εργαλεία που ευνοούν την ανάπτυξη
της βιομηχανικής παραγωγής (φθηνό ρεύμα, φθηνό χρήμα, ρυθμιστική
σταθερότητα, απτή αδειοδοτική διευκόλυνση από το κράτος, εργαλεία
και κίνητρα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων κλπ.).
»Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα, 20 χρόνια μετά τον
πρώτο νόμο για την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, λειτουργούμε
σε μια χώρα που παλεύει να καλύψει τις τεράστιες καθυστερήσεις στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις! Καλούμαστε παράλληλα να ανταγωνιστούμε
τη βιομηχανική παραγωγή τρίτων χωρών, που ήδη επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά κι επιδοτείται σκανδαλωδώς. Περιμένουμε και
από την πολιτεία να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μέσα στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας, για να σταθεί στο πλάι μας σε αυτή την
προσπάθεια, για να συνεχίσουμε να δίνουμε δουλειές, να επενδύουμε, να
μεγιστοποιούμε την προστιθέμενη αξία των εθνικών πόρων.
»Πρέπει να συμβάλουμε όλοι στην –πραγματικά– εθνική προσπάθεια
για το απαιτούμενο άλμα, μετά από τόσα χρόνια κρίσης που ταλαιπώρησαν την Ελλάδα.
»Η βιομηχανία της χώρας δηλώνει παρούσα στην πρόκληση του σήμερα και ήδη παίρνει θέση για την επόμενη φάση, από το 2030 έως το
2050, οπότε θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για το μεγάλο βήμα μετάβασης στη νέα πραγματικότητα».

πιχειρηματικό περιβάλλον, θα μειώσουμε τις
επιβαρύνσεις στη μισθωτή εργασίας, ξεκινώντας από την εισφορά αλληλεγγύης και τις εργοδοτικές εισφορές, και βοηθούμε στη ρευστότητα κάνουμε παρεμβάσεις στο τραπεζικό
σύστημα και αξιοποιώντας καλύτερα το ΕΣΠΑ», είπε και προσέθεσε: «Οι δικές μας υποχρεώσεις είναι να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε μόνες, είτε με συγχωνεύσεις
να υπάρξουν εταιρικά σχήματα και συνεργασίες επιχειρήσεων και επίσης είναι επιβεβλημένο να επενδύσετε σε ανθρώπινο δυναμικό».
«Θα δώσουμε έμφαση στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, διότι το τελευταίο το οποίο
θέλω είναι να χάνουμε ανθρώπους από ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό όχι επειδή δεν έχουν δουλειά στην
Ελλάδα αλλά επειδή το διαθέσιμο εισόδημα

μετά φόρων και εισφορών κάνει την απασχόληση στην Ελλάδα μη ελκυστική», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Τέλος, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας για να αντιμετωπιστούν μια σειρά από ειδικά προβλήματα, πολλά από τα οποία έρχονται από τον 20ό
αιώνα. «Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο συζήτησης ανάμεσα στην πολιτεία και τους κοινωνικούς εταίρους για τα ζητήματα της βιομηχανίας, το οποίο θα εξειδικεύσει την πολιτική μας
για τα τρέχοντα προβλήματα και θα ασχοληθεί
με το μέλλον και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της βιομηχανίας», είπε. «Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη,
κανονιστικό, χρηματοδοτικό και για το ανθρώπινο δυναμικό με συγκεκριμένους στόχους και
σχεδιάγραμμα υλοποίησης», υπογράμμισε.
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• Οι κινήσεις για την ενίσχυση της αποτρεπτικής
ικανότητας της χώρας και το ετοιμοπόλεμο των
Ενόπλων Δυνάμεων θα ξεδιπλωθούν πιθανότατα
ακόμη και πριν από την αλλαγή του έτους, αφού
στην –απευκταία– κρίσιμη στιγμή η χώρα θα πρέπει
να τα βγάλει ολομόναχη πέρα

Η Ελλάδα
πληρώνει,
οι σύμμαχοι
αγνοούνται...
Την ώρα που οι τουρκικές απειλές
εναντίον της χώρας μας διογκώνονται μέρα με την ημέρα, η Ελλάδα φαίνεται να ξυπνάει από τον
λήθαργο ετών και να προσπαθεί
να θωρακιστεί έναντι της γείτονος. Το ζητούμενο είναι να έχει αντίκρισμα αυτή η θωράκιση, αλλά
από ότι φαίνεται την ώρα που η
Ελλάδα πληρώνει αδρά για την ενίσχυση της εθνικής της ασφάλειας, οι Σύμμαχοι κερνούν ανέξοδα
τσάι και συμπάθεια…
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Τ

ις τακτικές πολέμου σε Αιγαίο και
Ανατολική Μεσόγειο, αλλάζει η
Τουρκία στέλνοντας συνεχώς μη
επανδρωμένα αεροχήματα νέου
τύπου στην περιοχή, τα οποία είναι οπλισμένα με πυραύλους, ραντάρ και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.
Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι
η Άγκυρα επιδιώκει τη στρατηγική κυριαρχία στο Αιγαίο με χαμηλό κόστος και μειωμένο ρίσκο απώλειας προσωπικού. Οι
Τούρκοι, πιθανώς, στοχοποιούν θέσεις των
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε νησιά
στρατηγικής σημασίας, τα οποία έχουν
«γκριζαριστεί» από το τουρκικό καθεστώς.
Οι πτήσεις δεν γίνονται τυχαία σε αυτή την
περιοχή, ειδικά αυτή την περίοδο. Το Καστελόριζο έχει αναφερθεί πολλές φορές από
τους Τούρκους, το τελευταίο διάστημα, ακόμη και από τον Ερντογάν, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι μετά την Πρωτοχρονιά η

Τουρκία θα αρχίσει έρευνες κάπου μεταξύ
Καστελόριζου και Κρήτης. Επίσης έχουν
στρέψει τα βέλη τους και κατά της Κύπρου
λόγω των κοιτασμάτων, αλλά τελευταία μετά την άρση του εμπάργκο από τις ΗΠΑ και
λόγω της δυνατότητας απόκτησης οπλισμού.

Τρέμουν τη στρατιωτική
αναβάθμιση της Κύπρου
Όπως είναι φυσικό, οι Τούρκοι δεν επιθυμούν την αναβάθμιση της Κύπρου στον
στρατιωτικό τομέα λόγω της ελάχιστης απόστασης που τους χωρίζει και πάντα σε συνδυασμό με την Ελλάδα θα μπορούν να εγκλωβίσουν τις τουρκικές δυνάμεις στην περιοχή. Τελευταία, μάλιστα, με την εξέλιξη
που υπήρξε στο συγκεκριμένο θέμα με τη
στρατιωτική αναβάθμιση της Κύπρου, το
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σημειώνοντας ότι τα μέλη της αμερικανικής Βουλής
και του Κογκρέσου συνεχίζουν την ασεβή
και παράλογη στάση τους προς την Άγκυρα,
υποστήριζαν ότι «οι προσπάθειες για άρση του
εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ στην Κύπρο δεν
θα φέρουν κανένα άλλο αποτέλεσμα από το να εμποδίσουν τη λύση του Κυπριακού και να ανοίξουν τον δρόμο για μια επικίνδυνη ένταση».
Μάλιστα, το ΥΠ.ΕΞ. της Τουρκίας, συνεχίζοντας τον ανώμαλο δρόμο των προκλητικών δηλώσεων, τόνιζε ότι το νομοσχέδιο για
τις αμυντικές δαπάνες για το 2020 που πέρασε από την αμερικανική Βουλή των αντιπροσώπων και το Κογκρέσο περιέχει και
πάλι εχθρικά στοιχεία εναντίον της Τουρκίας: «Τα μέλη του Κογκρέσου που λόγους εσωτερικής πολιτικής βρίσκονται υπό την επίδραση
εχθρικών προς την Τουρκία κύκλων, συνεχίζουν
να βλάπτουν το όραμα βελτίωσης των σχέσεών
μας με τις ΗΠΑ».

Ενισχύει την αποτρεπτική
ικανότητά της η Αθήνα
Την ίδια ώρα, έστω καθυστερημένα και εν
μέσω της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας, προσπαθεί να θωρακιστεί, ενισχύοντας την αποτρεπτική της ικανότητα
και το ετοιμοπόλεμο των δυνάμεών της, στον
απόηχο και της υπερψήφισης από τη Βουλή
του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση των
μαχητικών F-16 και Mirage.
Οι κινήσεις γίνονται άμεσα, με νέα να αναμένονται πιθανότατα πριν από την αλλαγή
του έτους. Σημειώνεται ότι οι παραβιάσεις
που γίνονται καθημερινά από τα τουρκικά
μαχητικά συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
Τα επόμενα βήματα λοιπόν για τους εξοπλισμούς προβλέπουν:
1] Αγορά ή ενoικίαση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV) πολλαπλών ρόλων. Πρόκειται για δύο ή τρία αρχικά, μπορούν να φέρουν οπλισμό και να επιτηρούν
θαλάσσιες ζώνες με ζωντανή εικόνα στα κέντρα επιχειρήσεων. Στις επαφές του υπουργείου Άμυνας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που θα οδηγήσουν σύντομα στην παραγωγή ελληνικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σημείωσε ότι καθηγητές και
φοιτητές του ΑΠΘ έχουν ήδη αναπτύξει 3-4
πρωτότυπα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ ένα ακόμα πρωτότυπο θα δοκιμαστεί το
καλοκαίρι στη Θεσσαλία.
Σημειώνεται ότι η απόφαση της Άγκυρας
για τη δημιουργία εγκατάστασης αεροδρομίου για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)
στην περιοχή Λευκόνοικο, στα κατεχόμενα
εδάφη του νησιού, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

2] Αγορά μικρότερων drones για το Πολεμικό Ναυτικό (MQ-8 B) που επιχειρούν
ήδη στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.
3] Αναβάθμιση των 85 μαχητικών F-16
στην τελευταίας τεχνολογίας έκδοση, την
Block 70/72, τα οποία θα αποκτήσουν εφάμιλλες δυνατότητες με τα υπερσύγχρονα F35 χωρίς τα stealth χαρακτηριστικά.
4] Αγορά νέων σύγχρονων φρεγατών όπως οι γαλλικές Belh@ra που κατασκευάζει η
γαλλική Naval Group. Οι συζητήσεις είναι
προχωρημένες.
Κάπου εδώ, όμως, επανέρχεται η αναρώτηση του προλόγου: έχει πρακτικό αντίκρισμα
αυτή η μίνι κούρσα εξοπλιστικής ενίσχυσης
της αποτρεπτικής ικανότητα της χώρας μας απέναντι στους απασφαλισμένους γείτονες; Ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να αποδειχτεί
αυτό στα πεδία των μαχών, υπάρχει μία σκληρή διαπίστωση για την Αθήνα. Ότι η Ελλάδα,
ακόμη και στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, πλήρωνε τα αναλογούντα ποσά
στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ και τηρούσε τις υποχρεώσεις της προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί, λοιπόν, σήμερα να μπορεί η χώρα μας να
ποντάρει ότι την κρίσιμη ώρα θα δει τους εταίρους της να συστρατεύονται αποτρεπτικά έναντι αυτού που την επιβουλεύεται, είναι βέβαιο ότι σε εκείνο το προσκλητήριο οι σύμμαχοι θα δηλώσουν απόντες και θα εκδίδουν ανακοινώσεις για το «επί Γης ειρήνη». Προς επίρρωση της πρόβλεψης, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο ο Νίκολας Μπερνς, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την εποχή των Ιμίων, δήλωσε σε συνέδριο: «Λυπάμαι που το
λέω αλλά αν η Ελλάδα χρειαστεί την στήριξη των
ΗΠΑ σε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, δεν
νομίζω ότι θα την έχει από τον Πρόεδρο Τραμπ».
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• Σχεδόν 20 χρόνια μετράμε από την έναρξη των διερευνητικών
συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα,
αλλά η διαφορά διαιωνίζεται επιδεινούμενη

Η Χάγη που… ξεχάσαμε
Με τις τουρκικές προκλήσεις να βαίνουν κλιμακούμενες προς τη χώρα μας
αλλά και διατρέχοντας πια
ολόκληρη τη λεκάνη της
Μεσογείου από τη Συρία έως και την Κρήτη, πολλοί
είναι αυτοί που θυμήθηκαν
τα «γκριζαρίσματα» εθνικού χώρου της που αποδέχτηκε η Ελλάδα το 1997 με
τη συμφωνία που υπέγραψαν Σημίτης και Ντεμιρέλ
στη Μαδρίτη την ίδια χρονιά, αλλά και την επιλογή
της Χάγης που λατρεύουμε να ξεχνάμε, ενίοτε και
να την ξορκίζουμε…
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Τ

α τελευταία 24ωρα η
πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Δημήτρης Καιρίδης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αμφότεροι, τάχθηκαν, μέσα από δηλώσεις τους υπέρ μιας από κοινού
προσφυγής με την Τουρκία στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Υπέρ μιας προσφυγής δηλαδή που
θα αναγνωρίζει στο Διεθνές Δικαστήριο τη δικαιοδοσία-αρμοδιότητα να αποφασίσει για όσα οι δύο
χώρες μέσω συμφωνίας-συνυποσχετικού θα έχουν προηγουμένως
αποδεχθεί. Ωστόσο, σε μια τέτοια
περίπτωση διερωτάται κανείς άραγε εάν αυτό το πλαίσιο θα εξαντλείται μόνο στο εύρος της υφαλοκρηπίδας.

Ποιος μίλησε για πόλεμο;
«Η Μπακογιάννη», έγραψε η «Daily
Sabah», «η οποία είναι η αδελφή του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και η οποία υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών μεταξύ 2006 και
2009, προειδοποίησε ότι η πορεία
προς τον πόλεμο με την Τουρκία δεν
είναι λογική γιατί κανείς δεν θα θυ-

σιαστεί για την Ελλάδα». Σημειωτέον ότι η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι η Ελλάδα υποστηρίζει
τρομοκρατικές ομάδες που στρέφονται ενάντια στην Τουρκία! Γιατί
επέλεξε αυτή την ευαίσθητη συγκυρία να μιλήσει η κα Μπακογιάννη πυροβολώντας τα πόδια
της χώρας της; Υπήρξε κάποιος
στο ελληνικό Κοινοβούλιο ή στην
κυβέρνηση που να μίλησε για πόλεμο με την Τουρκία ώστε να χρειάζεται παρέμβαση πρώην υπουργού; Η επιλογή του πολέμου δεν
ανήκει στην Ελλάδα, αλλά η κα
Μπακογιάννη με την παρέμβασή
της κάνει ακριβώς αυτό.
Μήπως θεωρεί η κα Μπακογιάννη ότι η τουρκική «λογική της
επίδειξης δύναμης θα οδηγήσει την
Τουρκία σε διπλωματική απομόνωση»; Αν πιστεύει κάτι τέτοιο, θα
πρέπει να αγνοεί ότι από τη δεκαετία του 1970, η επίδειξη δύναμης
της Τουρκίας περισσότερο καλό
της έχει κάνει. Ενδεικτικά, η κατοχή της βόρειας Κύπρου μπορεί να
μην έχει αναγνωριστεί, αλλά σήμερα η Τουρκία κατάφερε να αναβαθμίσει μεθοδικά τον ηγέτη του ψευδοκράτους σε ισότιμο συνομιλητή
ηγέτη κράτους. Ενός ηγέτη που κά-

θεται ισότιμα απέναντι σε αρχηγό
κράτους αναγνωρισμένου από τον
ΟΗΕ. Επίσης, το απομονωμένο
ψευδοκράτος λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ.
Η «Daily Sabah», αναφερόμενη
στην πρώην υπουργό, έγραψε ότι
για την κα Μπακογιάννη «ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης
των ζητημάτων». Η κα Μπακογιάννη θεωρεί ότι «η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ορθώς έγινε, κατέγραψε τις διαφωνίες που υπάρχουν

αλλά και τη βούληση των δύο πλευρών να κρατήσουν τους διαύλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Και είναι σημαντικό, ειδικά όταν είσαι σε κρίση, να
συζητάς και να έχεις επικοινωνία».
Σε αυτό το σημείο, η κα Μπακογιάννη συμπεριφέρεται λες και
η Ελλάδα έχει να κάνει με «συνεννοήσιμο» κράτος, όπως η Ιταλία.

20 χρόνια στο συρτάρι
Στα ΜΜΕ, συμβατικά και ηλεκτρονικά, αναπτύσσεται ένας διάλογος,

ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ

Η ΝΤΟΡΑ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΝ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ,
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΤΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΙΛΑΕΙ
Η ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ
Η ΑΘΗΝΑ, ΟΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ
ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΑΣ

άλλοτε γόνιμος και άλλοτε αποπροσανατολιστικός, όπου με αφορμή τη σοβούσα ελληνοτουρκική κρίση πολύ συχνά γίνεται η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου. Όπως σημειώνει, άλλωστε, και στην
επίσημη ιστοσελίδα του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, «σε περίπτωση που διαφανεί ότι δεν καθίσταται δυνατή η εξεύρεση κοινού εδάφους εντός εύλογου χρόνου» μέσω
των διερευνητικών επαφών για το
θέμα της υφαλοκρηπίδας, τότε «πάγια θέση της Ελλάδας, η οποία συνάδει απολύτως με το διεθνές δίκαιο και
έχει τεθεί και ως κριτήριο στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, είναι η
παραπομπή του ζητήματος (σ.σ. της
υφαλοκρηπίδας) στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, προκειμένου να μη
διαιωνισθεί η διαφορά».
Ωστόσο, από την έναρξη των
διερευνητικών συνομιλιών πλέον
μετράμε σχεδόν 20 χρόνια. Ο «εύλογος χρόνος», με άλλα λόγια, έχει
εκπνεύσει προ πολλού, και «η διαφορά διαιωνίζεται» επιδεινούμενη, με την Τουρκία να διεκδικεί
πλέον εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας… νοτίως όχι πια της Ρόδου
αλλά της Κρήτης.
Από το 1999 έχουν περάσει 20
χρόνια και τα δεδομένα έχουν εν
τω μεταξύ αλλάξει. Η ενταξιακή
πορεία της Τουρκίας πλέον αμφισβητείται, όπερ σημαίνει ότι και τα
κριτήρια τα απορρέοντα ως προϋποθέσεις από την εν λόγω ενταξιακή πορεία έχουν εν τω μεταξύ χάσει την όποια διαπραγματευτική αξία ίσως είχαν στο παρελθόν. Γι’
αυτό είναι ώρα για συγκρότηση ενός Μετώπου Λογικής για τα Εθνικά θέματα, που θα αποδέχεται το
προφανές, ότι η Τουρκία συνιστά
απειλή για το Έθνος. Είναι αυτονόητο, ότι ουδείς εχέφρων άνθρωπος προτιμά την πολεμική
σύρραξη, από την ειρηνική, και με
βάση το διεθνές δίκαιο διευθέτηση μέσω διαλόγου των διαφορών.
Άλλωστε, το διεθνές κύρος κάθε
κράτους, παγκοσμίως, είναι ευθέως ανάλογο με την ικανότητά του
να υπερασπίζεται τα εθνικά του
συμφέροντα.
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Στόλισε δέντρο,
στήνει και πάρτι
στην πλατεία
Αγίας Ειρήνης
Ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο με εκατοντάδες λαμπάκια κοσμεί από την αρχή του Δεκέμβρη και μέχρι το τέλος της εορταστικής περιόδου την πλατεία Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας. Ο ασυνήθιστος… ντεκορατέρ
δεν είναι άλλος από την Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης, η οποία
συμμετέχει στο πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων, «Υιοθέτησε την Πόλη σου». Με το ξεχωριστό της δέντρο η γνωστή εταιρεία δίνει ζωή,
φως και χρώμα σε μία από τις πιο
trendy meeting point της πρωτεύουσας, μαγνητίζοντας το βλέμμα μικρών και μεγάλων. Και δεν μένει
μόνο εκεί! Στις 30 Δεκέμβριου και
ώρα 12:00-14:00 προσκαλεί τους
πολίτες στην πλατεία Αγίας Ειρήνης για ένα μοναδικό show χορού
από τους Rhythm Hoppers. Όλοι οι
περαστικοί θα έχουν τη δυνατότητα
να διασκεδάσουν σε ρυθμούς
swing, απολαμβάνοντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες και όμορφες
στιγμές.

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Είσοδος στο
λιανεμπόριο
μέσω Praktiker
Μία νέα στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την Praktiker Hellas εγκαινιάζει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ,
μέλος της LafargeHolcim, για συνεργασία στο εμπόριο λιανικής
πώλησης δομικών υλικών που δημιουργεί προστιθέμενη αξία, ενώ
παράλληλα μεγιστοποιεί την ανταπόκριση στις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των επαγγελματιών τεχνιτών και τελικών
χρηστών. Ειδικότερα ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ θα διαθέτει τα σακευμένα
προϊόντα «ΗΡΑΚΛΗΣ» μέσω της
Praktiker, που αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο του Do It
Yourself (DIY) και Home
Improvement στην Ελλάδα, με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων. Η
συνεργασία των δύο brand εγκαινιάστηκε με τη διάθεση των προϊόντων τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στα 6 καταστήματα της
Praktiker στην Αττική, ικανοποιώντας τις ανάγκες ακόμη περισσότερων πελατών.
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έλος στην παραφιλολογία των τελευταίων ημερών που
ήθελε τα αγροτικά
τρακτέρ να εντάσσονται στην
υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας όπως τα
κοινά τροχοφόρα, έβαλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης
Βορίδης.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι
υπήρξε συνεννόησή του με
το υπουργείο Οικονομικών,
εκφράζοντας την κατηγορηματική κυβερνητική θέση ότι
«δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο επιβολής τελών κυκλοφορίας
στους γεωργικούς ελκυστήρες».
Όπως εξήγησε ο Μάκης Βορίδης, τυχόν επιβολή ενός
τέτοιου μέτρου θα συνιστούσε εμπόδιο για την αναπτυξιακή πορεία που έχει χαράξει η ηγεσία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, την ίδια ώρα μάλιστα που με την απεμπλοκή
των Σχεδίων Βελτίωσης συνολικού προϋπολογισμού
600 εκατ. ευρώ που θα κα-

Τ

Την cloud υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης της
SoftOne, εταιρεία μέλους
του διεθνούς επενδυτικού
ομίλου Olympia που έχει ιδρύσει ο Πάνος Γερμανός,
επέλεξε η Notos Com
Holdings, η εκ των κορυφαίων ελληνικών εταιρειών εμπορίας διεθνώς αναγνωρισμένων brands ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών, ειδών προσωπικής
φροντίδας και γραφής.
Με την υποστήριξη του συνεργάτη της SoftOne,
Advanced Consulting Α.Ε.,

Διάψευση Βορίδη για
το ενδεχόμενο επιβολής
τελών κυκλοφορίας
στα αγροτικά τρακτέρ
τευθυνθούν στην αναβάθμιση των γεωργικών μηχανημάτων, παρέχεται ένα ισχυρό
κίνητρο στους αγρότες να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τους.
«Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, έχουμε συγκροτήσει επιπροσθέτως το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων», επισημαίνει ο αρμόδιος υπουργός, «από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι αγρότες
θα μπορέσουν να αντλήσουν
χαμηλότοκα δάνεια, μακράς αποπληρωμής για να χρηματοδο-

Την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στηρίζει και φέτος τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ
Σταθερός στις αρχές του και με αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των αδύναμων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα, η
Τράπεζα Πειραιώς, αντί εταιρικού δώρου στους πελάτες και τους συνεργάτες της, στηρίζει τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, που αγωνίζονται για ένα καλύτερο
μέλλον, προσφέροντας το ποσό για την ενίσχυση των

δράσεων της ΕΛΕΠΑΠ. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, ΕΛΕΠΑΠ, είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, το οποίο από το 1937, μέσα
από τα έξι Κέντρα της σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννινα, Βόλο και Αγρίνιο, έχει προσφέρει θεραπείες αποκατάστασης σε περισσότερα από
100.000 παιδιά με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες.

ΤΕΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ FOLLI FOLLIE

«Κόκκινη κάρτα»
του Πρωτοδικείου στον
Τζώρτζη Κουτζολιούτσο

«Έχουμε

συγκροτήσει
επιπροσθέτως το Ταμείο

τήσουν την εκμηχάνιση της καλλιέργειάς τους».
«Ως εκ τούτου, θα ήταν παράλογο
από τη μία το υπουργείο να δημιουργεί όλες εκείνες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν
τη μετάβαση του Έλληνα αγρότη

Αγροτικών Εγγυήσεων
από το οποίο
οι ενδιαφερόμενοι
αγρότες θα μπορέσουν
να αντλήσουν
χαμηλότοκα δάνεια,
μακράς αποπληρωμής
για να χρηματοδοτήσουν την εκμηχάνιση
της καλλιέργειάς τους»

στη νέα εποχή και από την άλλη
να τίθενται τέτοιου είδους προσκόμματα», καταλήγει ο Μ. Βορίδης, ακυρώνοντας επί της
ουσίας τα σχετικά δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.

της SoftOne επέλεξε η Notos Com
η υπηρεσία ECOS E-Invoicing
διασυνδέθηκε πλήρως με την
κεντρική μηχανογράφηση της
Notos, χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων υποδομών και επενδύσεων, αυτοματοποιώντας, από την πρώτη κιόλας
ημέρα λειτουργίας της, τη
διαδικασία τιμολόγησης της
εταιρείας.

Λειτουργώντας στην cloud
πλατφόρμα Windows Azure
της Microsoft, η υπηρεσία
ECOS E-Invoicing επιτρέπει
στη Notos να διαχειρίζεται
εύκολα και να αποστέλλει απευθείας μέσα από το εμπορικό της λογισμικό πιστοποιημένα ηλεκτρονικά τιμολόγια,
στο σύνολο των πελατών
χονδρικής με το πάτημα ενός
κουμπιού. Απαλλαγμένη από
δαπανηρές και χρονοβόρες
εργασίες εκτύπωσης, εμφακέ-

λωσης, αποστολής και αρχειοθέτησης έντυπων τιμολογίων, η εταιρεία εξοικονομεί
πολύτιμο χρόνο και κόστος.
Όλα τα εκδιδόμενα ηλεκτρονικά τιμολόγια και παραστατικά αρχειοθετούνται αυτόματα
στο cloud, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα πρόσβασης και ανάκτησής τους από οπουδήποτε, οποιαδήποτε χρονική στιγμή
και με τη χρήση οποιασδήποτε
συσκευής.

Την απομάκρυνση του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου από το διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie αποφάσισε στην αρχή της εβδομάδας το Μονομελές Πρωτοδικείο, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κάνοντας χρήση της διάταξης που
ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε καταθέσει στις 13 Δεκεμβρίου αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων και προσωρινής διαταγής για την αντικατάσταση του
Τζ. Κουτσολιούτσου
από το Δ.Σ. της Folli
Follie. H συγκεκριμένη διάταξη θεσμοθετεί τη δυνατότητα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ζητάει από το
δικαστήριο τη λήψη
ασφαλιστικών μέτρων
για την προσωρινή αντικατάσταση μέλους
του Δ.Σ. εισηγμένης εταιρείας, υπό προϋποθέσεις.
Όπως έκανε γνωστό ο
εκ των συνηγόρων
του Τζ. Κουτσολιούτσου, Θέμης Σοφός, ο μέχρι πρότινος ισχυρός άντρας της Folli Follie παραιτήθηκε ήδη από το Δ.Σ.
για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και ότι η εταιρεία συναινεί να αντικατασταθεί από τον Δημήτριο Βαλαχή,
όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέχρι τη
συζήτηση της αίτησης της τελευταίας. Παράλληλα, στη θέση του
ήδη παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. της Folli Follie, Περικλή
Δοντά, διορίστηκε ο Γιώργος Ιωαννίδης.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ €500.000 ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέλι από το «βαζάκι»
του υπερπλεονάσματος
προετοιμάζεται να κεράσει τους… νοικοκυραίους και τους επιχειρηματίες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης,
καθώς μέχρι να εκπνεύσει το 2019 –και εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου– ποσό που θα ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ
θα μοιραστεί στους δικαιούχους.

Ανάσταση εν μέσω
Χριστουγέννων για
τους φορολογούμενους

Επιμέλεια:
Χρήστος Αγγελόπουλος

στις χρεώσεις ΥΚΩ των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

η γενναία, άμεση ή
έμμεση, τονωτική ένεση στο εισόδημά
τους θα δουν τρεις
κατηγορίες πολιτών,
αρχής γενομένης από τα περίπου 253.000 νοικοκυριά στα οποία θα πιστωθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 700 ευρώ, στους οποίους θα προστεθούν όσοι δικαιούνται τη λήψη
επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και οι επιχειρήσεις
στις οποίες θα επιστραφεί το
5% της προκαταβολής φόρου
που πλήρωσαν φέτος. Αθροιστικά, έχουν λαμβάνειν:
• €175.000.000 θα κατευθυνθούν στην πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος των 700 ευρώ σε 253.000 νοικοκυριά ανέργων, πολύτεκνων και ΑμΕΑ.
• €68.000.000 θα απορροφηθούν από την πληρωμή ολόκληρου το επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης στα νοικοκυριά
που το δικαιούνται βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτήριων.
• €138.000.000 θα δοθούν
σε υπόχρεες επιχειρήσεις για τη
μείωση του 5% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του
πλήρωσαν φέτος.
• €200.000.000 θα δοθούν
για την πληρωμή παλαιότερων
οφειλών προς τη ΔΕΗ από την
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τη περίοδο πριν το
2012. Σημειώνεται ότι αυτό το
ποσό θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να
μην επιβαρυνθούν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις με αυξήσεις

Ποιοι έχουν λαμβάνειν

Τ

Κακήν κακώς και με απανωτά
προβλήματα –χωρίς καν να γίνεται λόγος για τις αντιδράσεις όσων μένουν εκτός νυμφώνος– άνοιξε την περασμένη Δευτέρα (16/12) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το
κοινωνικό μέρισμα
(www.koinonikomerisma.gr)
μέσω της οποίας οι πολίτες θα
καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τις
αιτήσεις τους χρησιμοποιώντας
τους προσωπικούς κωδικούς
πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXIS. Καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας (τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας) είναι η Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019.
Όπως έχει γίνει γνωστό, μετά
και από τις τελευταίες βελτιώσεις της κυβέρνησης στα
253.000 νοικοκυριά που θα
λάβουν την ενίσχυση των €700
περιλαμβάνονται περισσότερα
από 112.000 μέλη ΑμΕΑ και
πάνω από 350.000 παιδιά. Συγκεκριμένα, ο έκτακτος μποναμάς θα δοθεί σε:
• Νοικοκυριά με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως
€20.000.
• Νοικοκυριά στα οποία είτε
ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή
μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως €15.000. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, ο μοναδικός γονέας αρκεί να είναι

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ

ΠΕΜΠΤΗ
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟ DEAD LINE ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑ
μακροχρόνια άνεργος.
• Νοικοκυριά στα οποία τόσο
ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου
συμβίωσης είναι βραχυχρόνια
άνεργοι, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως €15.000. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί
ο μοναδικός γονέας να είναι
βραχυχρόνια άνεργος.
• Νοικοκυριά με τουλάχιστον
ένα μέλος ΑμΕΑ, ανεξαρτήτως
εισοδήματος. Σημειώνεται ότι
ως ΑμΕΑ λαμβάνονται υπόψη
οι δικαιούχοι των επιδομάτων
του Οργανισμού Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Τα κριτήρια πίστωσης
του μερίσματος
Για να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των €700 τα
νοικοκυριά θα πρέπει επιπλέον
να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α) Ο/η υπόχρεος, ή/και ο/η
σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική
επικράτεια τα τελευταία 7 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία.
β) Τόσο ο/η υπόχρεος, όσο
και ο/η σύζυγος ή μέλος του
συμβολαίου συμβίωσης να είναι, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους
2019, φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδος.
γ) Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας
ή του εξωτερικού, όπως έχουν
δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους
2019, να μην ξεπερνά το ποσό
που προκύπτει από καταθέσεις
υψηλότερες των €20.000.

Από τα €64-€350 το
επίδομα θέρμανσης
Το επίδομα θέρμανσης ξεκινάει
από τα €64 και φθάνει στα
€350 ανάλογα με τη σύνθεση
του νοικοκυριού και τον τόπο
της μόνιμης κατοικίας. Οι δι-

καιούχοι θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα
θα κλείσει στις 20 Δεκεμβρίου
2019. Για να λάβει κάποιος όλο
το επίδομα αρκεί να αγοράσει
πετρέλαιο αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το διπλάσιο του επιδόματος έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Η πληρωμή ολόκληρου του επιδόματος θα γίνει μέχρι και το
τέλος του μήνα, ενώ μετά τις 15
Ιανουαρίου και έως το τέλος
Μαρτίου 2020 θα γίνουν διασταυρώσεις στα στοιχεία των αγορών πετρελαίου θέρμανσης
που θα δηλώσουν οι δικαιούχοι.
Στο επίδομα της περιόδου
2019-2020 συμμετέχουν οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν
από 15 Οκτωβρίου έως και 31
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Μετά τις 15 Ιανουαρίου
2020 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει σε διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης για
κάθε δικαιούχο και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποβληθείσες αγορές πετρελαίου θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης από το διπλάσιο του ποσού επιδόματος
τότε θα ζητηθεί από τους δικαιούχους η επιστροφή μέρος του
επιδόματος.

Νέα εκκαθάριση…
Η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει, εξάλλου, νέα εκκαθάριση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
που υπέβαλαν φέτος οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη προκαταβάλει το 100% της προκαταβολής
του φόρου, προκειμένου η Αρχή
να υπολογίσει το ποσό στο οποίο
αντιστοιχεί η μείωση του 5%.
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• Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα αναγκαία της χριστουγεννιάτικης
διακόσμησης – Σε είδη με χαμηλό κόστος ξοδεύοντας από €10 ως €50
για μπάλες, φωτάκια, Αγιο-Βασίληδες κ.ά. περιορίζονται οι καταναλωτές
Παραδοσιακά, τις ημέρες
αυτές κορυφώνεται στην
Αθήνα ο εορταστικός στολισμός των κατοικιών ενόψει Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς. Πόσο όμως κοστίζει η «επιχείρηση» χριστουγεννιάτικη
διακόσμηση;

Η… ταρίφα του
γιορτινού ντεκόρ

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

H

δη από τα μέσα του
Νοέμβρη τα καταστήματα έχουν βάλει τα… γιορτινά
τους προσφέροντας
στους καταναλωτές όλα τα αναγκαία της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης σε μεγάλη ποικιλία ειδών αλλά το κυριότερο και τιμών.
Οι καταστηματάρχες με χριστουγεννιάτικα είδη υποστηρίζουν
ότι πάνω-κάτω οι τιμές κυμαίνονται στα ίδια περυσινά επίπεδα, με
εξαίρεση φυσικά κάποια είδη που
για φέτος παρουσιάζεται πτώση
στις τιμές σε ποσοστό 10%-30%.
Εξαιρούνται τα χειροποίητα είδη που οι τιμές είναι πιο υψηλές
σε σχέση με πέρυσι κατά 10%20% λόγω των αυξήσεων στα υλικά κατασκευής τους, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες.
Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη
ποικιλία των διακοσμητικών, το υλικό της κατασκευής του –ειδικότερα το αν πρόκειται για χειροποίητα ή βιομηχανοποιημένα αντικείμενα– αποτελούν τους βασικούς
παράγοντες καθορισμού των τιμών πώλησης των συγκεκριμένων
ειδών.
Με βάση τα έως τώρα δειγματοληπτικά στοιχεία και την εμπειρία
των προηγούμενων ετών, οι καταναλωτές αναμένεται να περιοριστούν φέτος σε αγορές ειδών χαμηλού κόστους, ξοδεύοντας για
χριστουγεννιάτικα (μπάλες, φωτάκια, Αγιο-Βασίληδες κ.ά.) όχι πάνω από 50 ευρώ.

Περίπου στα περσινά
επίπεδα οι τιμές
Σε γενικές γραμμές, οι τιμές στην
αγορά των χριστουγεννιάτικων ειδών είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς οι καταστηματάρχες λόγω οικονομικής στενότητας φαίνεται ότι έχουν διατηρήσει σε πολλά
είδη τις τιμές στα ίδια περυσινά επίπεδα και σε άλλες περιπτώσεις

έχουν προχωρήσει σε μειώσεις.
Όσον αφορά τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπάλες και
άλλα κρεμαστά στολίδια για τα κλαδιά μπορούν να βρουν οι καταναλωτές είτε μεμονωμένα είτε και σε
πολυσυσκευασίες των 3 έως και
100 τεμαχίων. Οι τιμές στην κατη-

γορία αυτή ποικίλλουν σημαντικά,
καθώς τα μεμονωμένα στολίδια τιμώνται από €0,30 έως και €23 ανάλογα με το υλικό και την τεχνοτροπία που έχει χρησιμοποιηθεί
στην κατασκευή. Οι τιμές των πολυσυσκευασιών κυμαίνονται από
€2 έως €17, ενώ αστέρια κορυφής
μπορεί κανείς να βρει από €0,99

έως και €29-€30 ευρώ (για παράδειγμα από φυσητό γυαλί ζωγραφισμένο στο χέρι). Ακόμη στις κατά τόπους αγορές οι καταναλωτές
θα βρουν ποδιές δέντρου από €3
έως €30 και φάτνες από €2 (κατασκευή από πεπιεσμένο χαρτί) έως
και €49 (ξύλινο σπιτάκι με πορσελάνινες φιγούρες).

Ο τιμοκατάλογος
Μεγάλη ποικιλία, επίσης, εντοπίζεται σε διάφορα χρειώδη όπως
γαντζάκια και φιόγκους για τις
μπάλες και τα στολίδια του δέντρου
αξίας από €0,50 έως €5. Τρέσες
και γιρλάντες, απλές ή ήδη στολισμένες, κοστίζουν στο σύνηθες
μήκος των 2,7 μέτρων από €1,50
έως και €39, ενώ στεφάνια εισόδου από €1,99 έως και €69. Διάφορα σπρέι χιονιού μπορεί κανείς
να βρει από €2,90 έως €5, ενώ αντίστοιχα μεγάλη ποικιλία διατίθεται σε διάφορα φωτιστικά είδη.
Τα φωτάκια led για το χριστουγεννιάτικο δέντρο ανάλογα με το
μήκος και το πλήθος των λαμπτήρων κοστίζουν από €4,99 έως και
€49, ενώ οι τιμές των φωτοσωλήνων εσωτερικού χώρου κυμαίνονται από €2,99 έως €30.
Τα δημοφιλή λαμπάκια-κουρτίνα για τον στολισμό των παραθύρων κοστίζουν από €7,99 έως
€19,90 και τα φωτεινά περιγράμματα με διάφορες χριστουγεννιάτικες παραστάσεις από €15 έως
€30.
Οι «φωτοκουρτίνες» και οι φωτοσωλήνες εξωτερικού χώρου κοστίζουν από €7 έως και €38, ενώ
προτάσεις διακόσμησης μπορεί να
βρει κανείς σε τεράστια επίσης
ποικιλία και εύρος τιμών στα διάφορα άλλα διακοσμητικά είδη για
το σπίτι όπως κουτιά συσκευασίας
(από €0,50), μαγνητάκια για το
ψυγείο (από €0,79), τραπεζομάντιλα και καλύμματα για τις καρέκλες (από €3,99), μαξιλάρια (από
€2,90), κεριά (από €0,39), αρωματικά χώρου και ποτ πουρί (από
€1,50) και γούρια (από €4,30).

Από €70 έως €240 τα φυσικά δέντρα
το πιο αναγνωρίσιμο γιορτινό ντεκόρ,
το χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι τιμές
στα φυσικά δέντρα διαφέρουν ανάλογα με το ύψος και το είδος τους. Σε γενικές
γραμμές οι τιμές τους κυμαίνονται από €70
για φυσικά έλατα ενός μέτρου και μπορεί να
φτάσουν και να ξεπεράσουν ανά περίπτωση
τα €240 για φυσικά δέντρα μήκους 1,80 και
άνω. Με ενδελεχή έρευνα αγοράς πάντως
μπορεί κανείς να βρει μικρό φυσικό δέντρο
σε γλάστρα ακόμη και με €35.
Όσον αφορά στα μικρά ελατάκια σε κασπό που διατίθενται από φυτώρια και ανθοπωλεία, κυρίως για διακοσμητικούς λόγους
και όχι για στολισμό, οι τιμές τους κυμαίνο-

Σ

νται από τα €10 έως και €25. Συνθετικά έλατα σε διάφορες ποιότητες, πυκνότητες, ύψη και χρώματα, μπορούν οι καταναλωτές
να βρουν εύκολα στην αγορά. Το εύρος των
τιμών και σε αυτό το είδος είναι ιδιαίτερα μεγάλο, με τα χρωματιστά δέντρα ή εκείνα που
ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας
στη διακόσμηση να είναι κατά τι ακριβότερα. Έτσι, ένα συμβατικό πράσινο, «χιονισμένο» ή κατάλευκο χριστουγεννιάτικο δέντρο,
ανάλογα με το ύψος του κοστίζει από €10
(για δέντρο ενός μέτρου) έως και €180 για
μήκος 1,80 m.
Για τους πατροπαράδοτους καταναλωτές,
τέλος, που θα επιμείνουν να στολίσουν το

παραδοσιακό ελληνικό καραβάκι, θα πρέπει
να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς οι τιμές πώλησης του συγκεκριμένου είδους κυμαίνονται από €75 έως και €295!
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ΓΑΛΛΙΑ: Νερό στο κρασί του βάζει
ο Μακρόν για το συνταξιοδοτικό
ιατεθειμένος να βελτιώσει τη μεταρρύθμιση του γαλλικού
συνταξιοδοτικού συστήματος που έχει σχεδιάσει η κυβέρνησή του και αποτελεί casus belli για τους εργαζομένους φέρεται να είναι ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως τουλάχιστον διαρρέεται από κύκλους της Προεδρίας. Κυβερνητικοί παράγοντες με προεξάρχοντες τον πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ και τον Λοράν
Πιετρασεφσκί, τον νέο επικεφαλής της κυβέρνησης για το σχέδιο
αλλαγών του συνταξιοδοτικού, έχουν ήδη ξεκινήσει μπαράζ επαφών με τους εκπροσώπους των συνδικάτων και της εργοδοσίας,
σε μια προσπάθεια εξεύρεσης συναινετικής λύσης.

Δ

Από τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων εκπέμπεται
το μήνυμα ότι ο Μακρόν
δεν θα οπισθοχωρήσει από τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, αλλά
ταυτόχρονα εκφράζεται η προεδρική διάθεση να βελτιώσει μέσω
διαλόγου με τα συνδικάτα επιμέρους σημεία τριβής.
Στόχος του Μακρόν δεν είναι άλλος από το να πετύχει μία εκεχειρία με τα συνδικάτα, ώστε οι επόμενες γιορτινές ημέρες να κυλήσουν δίχως κινητοποιήσεις, που σημειωτέον έχουν παραλύσει
σε μεγάλο βαθμό τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Τα χριστουγεννιάτικα
«βάσανα» της
βασίλισσας Ελισάβετ
• Εν αναμονή του διαγγέλματός της για τα Χριστούγεννα
η βασιλομήτωρ αναζητά μάνατζερ για τα social media του παλατιού
ίγα 24ωρα μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα, και στη
Βρετανία η δημόσια
συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη διόλου γιορτινή «βεντέτα» που άνοιξε ο νικητής των εκλογών Μπόρις Τζόνσον με το BBC, αλλά και τη βασίλισσα Ελισάβετ.
Κατ’ αρχάς ο μεν φρεσκοεκλεγμένος πρωθυπουργός κατηγόρησε το περίφημο ειδησεογραφικό
δίκτυο της χώρας του ότι στη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μερολήπτησε κατά των
Συντηρητικών, απειλώντας μάλιστα να διακόψει την κρατική επιχορήγηση προς το δημόσιο μέσο
ενημέρωσης.
Μπροστά στα… βάσανα που έχει, πάντως, χρονιάρες μέρες η
βασιλομήτωρ, τα πολιτικά προβλήματα του αρχηγού των Τόρις
είναι απλές οδοντόκρεμες! Διότι
δεν είναι μικρό πράγμα να ακούει, για παράδειγμα, η Ελισάβετ
τις κακές γλώσσες να ειρωνεύονται το Παλάτι ότι το πάρτι που
δόθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μπάκιγχαμ για το προσωπικό των ανακτόρων ήταν επιπέδου… Σκρουτζ, ίσα-ίσα για να τη-
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ρηθεί το πρωτόκολλο-υποχρέωση. Μετά το παραπάνω στραπάτσο που έδωσε τροφή για κουτσομπολιά, η 93χρονη βασίλισσα έχει τώρα να ασχοληθεί με την ανεύρεση του επαγγελματία που θα
αναλάβει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού επικοινωνιακού επιτελείου του βρετανικού βασιλικού
οίκου.

Αναζητείται…
socialίστας!
Σύμφωνα με την αγγελία που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα
LinkedIn αλλά και στον ιστότοπο
του Παλατιού, ο εκλεκτός θα πρέπει να έχει ηγετικές ικανότητες ώστε να τεθεί επικεφαλής μιας μικρής ομάδας ειδικών στα ηλεκτρονικά media και να «τρέξει»
μια στρατηγική περιεχομένου για
τα social κανάλια που διατηρεί η
βασιλική οικογένεια. Στόχος; Η
βελτίωση της digital εικόνας της
βασίλισσας και η ενδυνάμωση
του ηλεκτρονικού «δεσμού» που
έχει αναπτύξει το Μπάκιγχαμ με
εκατομμύρια followers.
Η θέση δεν είναι βασιλικά αμειβόμενη, αλλά δεν την λες και
κακοπληρωμένη, δεδομένου ότι
ο υποψήφιος που θα κριθεί ικα-

νός θα προσληφθεί ως μόνιμος
υπάλληλος, θα εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σε ωράριο συνολικά 37,5 ωρών εργασίας το πενθήμερο, θα έχει δωρεάν γεύμα στα ανάκτορα, 33 ημέρες άδειας και οι ετήσιες απολαβές θα κυμανθούν –αναλόγως εμπειρίας– από 45.000 έως
50.000 λίρες, δηλαδή κάτι λιγότερο από 60.000 ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην αγγελία
που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της βρετανικής βασιλικής
οικογένειας, το deal line υποδοχής υποψηφιοτήτων είναι η παραμονή των Χριστουγέννων
(24/12/2019) και συγκεκριμένα
μέχρι τις 23:55. Η συνέντευξη είναι γενικόλογα προγραμματισμένη μέσα στον Ιανουάριο του νέου
έτους.

Εν αναμονή
του χριστουγεννιάτικου
διαγγέλματος
Την ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής βιογραφικών για
τον manager των βασιλικών
social media, θα είναι έτοιμο και
το χριστουγεννιάτικο διάγγελμα
που θα απευθύνει στους υπηκό-
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ΗΠΑ: Κατσικοπόδαρο το 2020 για τον Τραμπ
ακό ποδαρικό θα κάνει το 2020 στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς
τον Ιανουάριο του νέου έτους αναμένεται να διεξαχθεί στη Γερουσία η δίκη στην οποία θα παρουσιαστεί ως κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση
της λειτουργίας του Κογκρέσου.
Η δυσάρεστη για τον Τραμπ εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της τελευταίας συνεδρίασης της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, που έπειτα από εργασίες 11 ωρών και 50 λεπτών πήρε την ιστορική απόφαση να παραπέμψει σε δίκη τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Η Βουλή
των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, ενέκρινε την απαγγελία και των δύο
κατηγοριών σε βάρος του Τραμπ, ενώ είχε προηγηθεί η απαγγελία της πρώτης κατηγορίας
σε βάρος του Αμερικανού μεγιστάνα, περί κατάχρησης εξουσίας, διότι φέρεται να άσκησε
πίεση στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το καλοκαίρι προκειμένου να

Κ

ους της η βασίλισσα Ελισάβετ. Τι
θα πει η βασιλομήτωρ δεν έχει
διαρρεύσει, αλλά αν κρίνουμε από την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στο Νησί μετά την εκλογική νίκη του Μπόρις Τζόνσον
και την ισχυρή εντολή που έλαβε
ο επικεφαλής των Τόρις για να ολοκληρώσει το Brexit, δεν αποκλείεται η βασίλισσα να χρειαστεί
να… κοπιάρει ένα μέρος από το
περσινό της μήνυμα. Θυμίζεται ότι τα Χριστούγεννα του 2018 η Ελισάβετ είχε, μεταξύ άλλων, καλέσει τους Βρετανούς να αφήσουν
στην άκρη ακόμη «και τις πιο βαθιά εδραιωμένες διαφορές».
Είναι προφανές ότι από πέρσι
μέχρι φέτος αυτές οι διαφορές
ούτε αμβλύνθηκαν ούτε έγιναν



πιο ρηχές. Επομένως, αν η βασίλισσα αποφασίσει να μιλήσει ειδικά για το Brexit, αυτό αναμένεται να το κάνει ενωτικά, επαναλαμβάνοντας εν πολλοίς όσα έχει
πει στις κατά καιρούς δημόσιες
τοποθετήσεις της για το θέμα. Ότι
δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο
προσβλέπει σε μια νέα σχέση συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους και πως μπορεί η Βρετανία να εγκαταλείπει την Ε.Ε., αλλά
δεν εγκαταλείπει την Ευρώπη.
Για την ιστορία να πούμε ότι η
Ελισάβετ Β΄ ανέβηκε στον βρετανικό θρόνο το 1952 και αποτελεί τη μακροβιότερη μονάρχη
στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τη μακροβιότερη βασίλισσα στην παγκόσμια ιστορία.

ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ LIVE
ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ
ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1957
Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ
–ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ–
ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

δώσει εντολή να διενεργηθεί έρευνα σε
βάρος του πολιτικού του αντιπάλου και
πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν.
Στο άκουσμα της ιστορικής απόφασης
(σ.σ. είναι ο τρίτος πρόεδρος που οδηγείται στο σκαμνί μετά τον Άντριου Τζόνσον
το 1868 και τον Μπιλ Κλίντον το 1998),
ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «αντισυνταγματική παρωδία», με τον ίδιο τον πρόεδρο να καταγγέλλει σε ομιλία του στο Μίσιγκαν το
«μίσος» –όπως το χαρακτήρισε– της «ριζοσπαστικής αριστεράς» στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έκανε «τίποτε» το αξιόμεμπτο.

Το δε τηλεοπτικό ντεμπούτο της
επ’ αφορμή της ζωντανής μετάδοσης του χριστουγεννιάτικου μηνύματός της έγινε στις 25 Δεκεμβρίου 1957. Η Ελισάβετ είχε
κλείσει τότε τα 31 της χρόνια και
αποδέχτηκε την πρόταση του BBC
να μεταδοθεί η απαγγελία του λόγου της σε live τηλεοπτική μετάδοση (σ.σ. από το 1932 που ξεκίνησε η παράδοση το βασιλικό
μήνυμα μεταδιδόταν ραδιοφωνικά) από το σπίτι της στο Νόρφολκ, λέγοντας:
«Πριν από 25 χρόνια, ο παππούς
μου μετέδωσε το πρώτο από τα χριστουγεννιάτικα μηνύματα που ακολούθησαν. Η σημερινή μέρα αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο, καθώς η τηλεόραση επέτρεψε σε πολλούς από
εσάς να με παρακολουθήσετε την ημέρα των Χριστουγέννων. Και η δική μου οικογένεια πολλές φορές συγκεντρώνεται για να δει τηλεόραση,
όπως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Έτσι φαντάζομαι κι εσάς τώρα. Ελπίζω πραγματικά αυτό το νέο μέσο να
κάνει το χριστουγεννιάτικο μήνυμά
μου πιο προσωπικό και άμεσο».
Μιας και αναφερθήκαμε στα
βασιλικά social media, να πούμε
ότι ακριβώς εκείνο το ντεμπούτο
θύμισε πριν από λίγες ημέρες
στους διαδικτυακούς ακολούθους
της βασίλισσας το Μπάκιγχαμ, αναρτώντας στο Instagram, ένα σύντομο απόσπασμα του μηνύματος
της Ελισάβετ το 1957 και ολόκληρο το βίντεο στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί η βασιλική οικογένεια στο YouTube.

«Τσίχλα» 5.700 ετών
μαρτυρά την
καθημερινότητα του
προϊστορικού Ευρωπαίου
νθρώπινο DNA πάνω σε ένα κομμάτι από ρητίνη σημύδας
που χρησιμοποιείτο ως τσίχλα πριν 5.700 χρόνια ανακάλυψαν επιστήμονες στη Δανία. Η «τσίχλα» με το αρχαίο
DNA βρέθηκε σε αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή
Σίλτχολμ της νήσου Λόλαντ της νότιας Δανίας, της μεγαλύτερης και
σημαντικότερης σε ευρήματα μέχρι σήμερα τοποθεσίας της Λίθινης
εποχής στη χώρα. Οι επιστήμονες κατόρθωσαν να εξαγάγουν
το DNA από τα σημάδια που τα
ανθρώπινα δόντια είχαν αφήσει
πάνω σε ένα κομμάτι καφέ-μαύρης ρητίνης της σημύδας, μήκους δύο εκατοστών, καθώς τα
ίδια τα δόντια δεν βρέθηκαν.
Χάρη σε αυτή τους την ανακάλυψη, οι ίδιοι επιστήμονες κατάφεραν να ανακτήσουν όλο το
γονιδίωμα του ανθρώπινου όντος που το έφερε, ενώ αναλύοντάς το οδηγήθηκαν σε βάσιμες
υποθέσεις για το φύλο και την
εμφάνιση του ατόμου. Κατ’ αρχάς, βάσει των ευρημάτων, πιθανολογείται ότι το προϊστορικό ον
που είχε το συγκεκριμένο DNA ήταν γυναίκα αγνώστου ηλικίας, με
σκουρόχρωμο δέρμα και μαλλιά αλλά και γαλανά μάτια. Ειδικότερα
η ανάλυση δείχνει ότι η γυναίκα προσομοίαζε γενετικά περισσότερο με τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες που ζούσαν στη βόρεια ηπειρωτική Ευρώπη, παρά στους Σκανδιναβούς εκείνης της εποχής, γι’
αυτό άλλωστε δεν φαίνεται να έμοιαζε πολύ εξωτερικά με τους τελευταίους. Πιθανώς ανήκε σε κάποια ομάδα μεταναστών που είχε
μετακινηθεί από τη δυτική Ευρώπη προς τα βόρεια μετά την υποχώρηση των παγετώνων.
Ακόμη εντυπωσιακότερο είναι το γεγονός ότι οι πληροφορίες
που αντλήθηκαν δεν περιορίστηκαν στα εξωτερικά χαρακτηριστικά
της γυναίκας, αλλά «μαρτύρησαν» ενδείξεις και για άλλα σημαντικά
κεφάλαια για τη ζωή του προϊστορικού ανθρώπου. Για παράδειγμα,
από το ανθρώπινο DNA που ανακαλύφθηκε στη Δανία εξάγονται
συμπεράσματα σχετικά με το είδος της διατροφής της άγνωστης γυναίκας (σ.σ. βρέθηκαν ίχνη από πάπια και φουντούκια), αλλά και
για την υγειονομική της κατάσταση καθώς εντοπίστηκαν διάφοροι
παθογόνοι μικροοργανισμοί όπως στρεπτόκοκκος που προκαλεί
πνευμονία, αλλά και ο ιός Επστάιν-Μπαρ.
Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ένα πλήρες αρχαίο
γονιδίωμα εξάγεται από οτιδήποτε άλλο εκτός από ανθρώπινα οστά,
όπως επιβεβαιώθηκε και από τον μοριακό ανθρωπολόγο δρ. Χάνες Σρέντερ, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας των ερευνητών
του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Communications».

Α

36 | Η ΑΠΟΨΗ
Η «Άγια Νύχτα» είναι ίσως
το πιο πολυμεταφρασμένο
χριστουγεννιάτικο τραγούδι του κόσμου, με την
πρωτόλεια γερμανική βερσιόν του να έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από
300 γλώσσες και διαλέκτους. Όχι, φυσικά, τόσες
πολλές, αλλά σίγουρα εξαιρετικά… νόστιμες είναι
και οι ιστορίες που συνοδεύουν τη «γέννηση» της
εμβληματικής ωδής που
ψάλλεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη του κόσμου.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
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• Ο αστικός μύθος που συνοδεύει ακόμη και 200 χρόνια μετά τη σύλληψή του
το δημοφιλέστερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών παγκοσμίως

Νύχτα άγια,
πολυτραγουδισμένη
και ολίγον… fake

Α

ν ίσχυαν τον 19o αιώνα οι σύγχρονοι όροι της παγκόσμιας
μουσικής βιομηχανίας, το «Silent
Night» ή «Stille Nacht» στα γερμανικά θα είχε γκρεμίσει τα hit
parade και οι συντελεστές του τραγουδιού, με πρώτο τον στιχουργό
του, Γιόζεφ Μορ, θα είχαν γίνει
ζάμπλουτοι. Δυστυχώς για τους ίδιους, το 1816 δεν υπήρχε το ανάλογο… μάρκετινγκ. Ίσως γι’ αυτό
ο νεαρός εφημέριος που ιερουργούσε στο εκκλησάκι ενός μικρού
χωριού στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, ονόματι Όμπερντορφ,
σκάρωσε το έξι στροφών ποίημά
του, κι όπως κάθε «άγουρος» καλλιτέχνης το άκουσε να τραγουδιέται στην ίδια εκκλησία δύο χρόνια
μετά –το 1818– και να κάνει διεθνή καριέρα μια 25ετία αργότερα.
Όσα ξέρουμε στις μέρες μας για
τον παραπάνω ετεροχρονισμό στη
σύνθεση και τη φωνητική απόδοση της «Άγιας Νύχτας» τα μάθαμε
στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν και ανακαλύφθηκε ένα χειρόγραφο με την υπογραφή του εφημέριου Μορ και σήμερα φυλάσσεται στο Carolino Augusteum
Museum του Σάλτσμπουργκ. Σύμφωνα με τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, οι ιστορικοί
χρονολογούν το χειρόγραφο στα
1820, με την ημερομηνία συγγραφής των στίχων τού «Stille Nacht»
να είναι «μαρκαρισμένη» στην αριστερή πλευρά του. Στην πάνω δεξιά γωνία του ίδιου χειρογράφου
διακρίνεται η ένδειξη «Melodie von
Fr. Xav. Gruber» που παραπέμπει
στον συνθέτη της μελωδίας, Φραντζ Ξαβιέρ Γκρούμπερ.

Έτσι έγινε επιτυχία
Ένας… χωρισμός και μία σειρά τυχαίων αλληλουχιών ήταν οι αιτίες
η «Άγια Νύχτα» να ξεπεράσει τα
αυστριακά σύνορα και να γνωρίσει
παγκόσμια δημοφιλία. Ο χωρισμός ήταν γεωγραφικός και αφο-

ώσπου μία άλλη οικογένεια τραγουδιστών, επίσης από το Τιρόλο,
πέρασε τον Ατλαντικό το 1839 και
παρουσίασε το τραγούδι στη Νέα
Υόρκη. Αυτή ήταν και η απαρχή
της αγγλόφωνης… καριέρας της
«Άγιας Νύχτας», αρχικά με τον
πρωτότυπο γερμανικό στίχο, μέχρι
να φτάσουμε στο 1863 όταν και
μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον
Τζον Φρίμαν τον Νεότερο και
«ντύθηκε» μουσικά με μία ελαφρώς παραλλαγμένη από την πρωτότυπη μελωδία.

Ο θρύλος-μαϊμού

ρά το γεγονός ότι ο στιχοπλόκος
Μπορς και ο συνθέτης Γκρούμπεργκ μετοίκησαν σε διαφορετικούς τόπους ο ένας από τον άλλον.
Αποτέλεσμα; Η πρώτη εκτέλεση
του 1818 είχε πλέον γίνει ανάμνηση, ώσπου ήρθε το σωτήριο έτος
1825. Η εκκλησία του Όμπερντορφ είχε πια νέο εφημέριο, ο οποίος διαπιστώνοντας ότι το εκκλησιαστικό όργανο του ναού έχριζε επισκευής απευθύνθηκε

στον Καρλ Μάουράχερ, έναν Τιρολέζο επιδέξιο κατασκευαστή οργάνων της εποχής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του ο Μάουράχερ βρήκε στο πίσω μέρος του οργάνου ένα αντίγραφο της «Άγιας
Νύχτας», το οποίο στη συνέχεια έδωσε στην οικογένεια Στράσερ,
που ήταν συντοπίτες του στο Τιρόλο, και έβγαζε τα προ το ζην ταξιδεύοντας σε διάφορες πόλεις της
Γερμανίας και τραγουδώντας σε

γιορτές. Με τον τρόπο αυτό η «Άγια Νύχτα» διαδόθηκε στα γερμανικά βασίλεια-κράτη της εποχής,

ΣΤΑ
ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ…
Η «Άγια Νύχτα» είναι εξίσου δημοφιλής τόσο
στους Καθολικούς όσο
και στους Προτεστάντες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι
κατά τη χριστουγεννιάτικη ανακωχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το
1914, τα αντιμαχόμενα
στρατεύματα στο μέτωπο
τραγούδησαν ταυτόχρονα στα αγγλικά και στα
γερμανικά τους στίχους
του «Silent Night», δεδομένου ήταν από τα λίγα
κοινώς γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και
των δύο πλευρών.

Η «Άγια Νύχτα» ήταν το αγαπημένο
τραγούδι του βασιλιά Φρειδερίκου-Γουλιέλμου Δ΄ της Πρωσίας,
ο οποίος μάλιστα έδωσε διαταγή να
εντοπιστούν οι δημιουργών του. Οι
έρευνες ξεκίνησαν το 1854 και μαζί με την ανακάλυψη του Μορ και
του Γκρούμπερ ξεσκεπάστηκε και
ο μύθος για το πώς γράφτηκε το
τραγούδι, που όμως από πολλούς
θεωρείται μέχρι και σήμερα η αληθινή εκδοχή της ιστορίας.
Τι λέει αυτή; Ότι 48 ώρες πριν
από τα Χριστούγεννα του 1818, και
κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας που τελείτο στην εκκλησία του
αυστριακού χωριού Όμπερντορφ,
χάλασε απροσδόκητα το όργανο
του ναού. Όπως διαπιστώθηκε,
διάφορα μέρη του παλιού οργάνου
είχαν ροκανιστεί από τα ποντίκια,
ωστόσο ήταν επιτακτική ανάγκη να
βρεθεί μία λύση λόγω της επερχόμενης μεγάλης γιορτής. Έτσι, μετά
τη λειτουργία ο εφημέριος Μορ συνεννοήθηκε με τον δάσκαλο του
χωριού και οργανίστα της εκκλησίας Φραντζ Γκρούμπερμ να γράψει ο τελευταίος ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για κιθάρα, με στίχους που θα έγραφε ο εφημέριος.
Το γαλήνιο χιονισμένο τοπίο
του χωριού λέγεται ότι ενέπνευσε
τον εφημέριο Μορ που, οραματιζόμενος ότι κάπως έτσι θα έμοιαζε
και η νύχτα της Θείας Γέννησης, έγραψε τους πρώτους στίχους. Αργά
τη νύχτα, όταν ο ιερωμένος τελείωσε το έξι στροφών ποίημα, επισκέφτηκε τον δάσκαλο ο οποίος
συγκινημένος κι αυτός από τους όμορφους στίχους συνέθεσε την εξίσου γλυκιά μελωδία λίγο πριν
χαράξει.
Τη νύχτα της παραμονής των
Χριστουγέννων, οι δύο συνθέτες έψαλαν τον νέο ύμνο κι όταν τέλειωσαν μια γυναίκα άρχισε να ξανατραγουδάει κατανυκτικά τους στίχους της «Άγιας Νύχτας», με τους
πιστούς που παρακολουθούσαν τη
λειτουργία να σιγοντάρουν.

Όχι 1, ούτε 2, αλλά…
30 χρόνια κρατάει η φιλία
Μαρκουλάκη - Παπακαλιάτη - Καρύδη

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

Είναι κάποιες φιλίες, που όχι μόνο αντέχουν στον χρόνο, αλλά δυναμώνουν όλο και περισσότερο όσο αυτός
κυλά. Όπως ακριβώς και η φιλία του Κωνσταντίνου
Μαρκουλάκη με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και τη
Σμαράγδα Καρύδη, η οποία έκλεισε αισίως τα 30 χρόνια!
Ναι, καλά το διαβάσατε! Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος
Μαρκουλάκης ανέβασε και σχετικό φωτογραφικό υλικό στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου απεικονίζονται οι τρεις τους να περνούν ανέμελες στιγμές
στον ελεύθερο χρόνο τους. «Ακόμα τρελοί μετά από τόσα χρόνια...» ήταν η λεζάντα. Αυτές είναι φιλίες!
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• Ο γνωστός καλαθοσφαιριστής (και πρώην τής Τούνη) μιλάει για
τη φημολογούμενη σχέση του με την παίκτρια του «GNTM»

Είναι και… δεν είναι ζευγάρι
με την Ασημίνα του «GNTM»
ο Νώντας Παπαντωνίου!

Τ

ον γνωρίσαμε μέσα από την ερωτική σχέση του με
την πρώην παίκτρια του ριάλιτι μόδας «My Style
Rocks», Ιωάννα Τούνη, όσοι τουλάχιστον δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τα αθλητικά δρώμενα. Ο
λόγος για τον νεαρό καλαθοσφαιριστή Νώντα Παπαντωνίου, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και φυσικά δεν γινόταν να μην ερωτηθεί,
τόσο για την πρώην αγαπημένη του και τον νέο της σύντροφο
με τον οποίο έχουν εμφανιστεί και δημόσια, όσο και για τη –
σύμφωνα με δημοσιεύματα– νυν σύντροφό του, την Ασημίνα
Χαρίτου από άλλο ένα ριάλιτι, το γνωστό «GNTM».
«Δεν θεωρώ φυσιολογικό να αλλάζουν τα συναισθήματα τόσο
γρήγορα. Ο καθένας όπως νιώθει. Αλλά εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να προχωρήσω τόσο εύκολα. Δεν θα παρουσίαζα κάτι τόσο εύκολα. Δηλαδή, και εγώ να ήμουν ζευγάρι με την Ασημίνα, δεν θα
βλέπατε πουθενά τίποτα. Ακούγονται διάφορα, αλλά δεν με απασχολεί. Ούτε επιβεβαιώνω κάτι, αλλά ούτε και διαψεύδω», επεσήμανε ο ίδιος.
Απομένει να δούμε αν θα το επιβεβαιώσει προσεχώς η ίδια η ζωή..!

Θα πει τελικά το «ναι»
η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου
για το «τρίτο στεφάνι»;
Έσταξε… μέλι η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night Show» για
τον σύντροφό της, Σωτήρη Χατζάκη:
«Τον Σωτήρη πάνω από όλα τον θαυμάζω. Ναι, είμαι ερωτευμένη. Το 2019 τελειώνει εξαιρετικά! Έκανα ξανά τηλεόραση με-

τά από χρόνια και γνώρισα έναν άνθρωπο
που θεωρώ σύντροφο ζωής!» δήλωσε η
γνωστή ηθοποιός –που έχει ήδη κάνει
δύο γάμους– κάνοντάς μας να αναρωτηθούμε: Θα το τολμήσει άραγε να ανέβει και μαζί του τα σκαλιά της εκκλησίας; Ο χρόνος θα δείξει..!
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Ο Πάνος

Μουζουράκης έκανε
ενδιαφέρουσες
α π ο κα λ ύ ψ ε ι ς
για τη ζωή του,
στο πλαίσιο συνέντευξης που
παραχώρησε
στην εκπομπή
«Πρωινό»: «Έχω την ανάγκη νομίζω να αγαπήσω τον εαυτό μου πιο πολύ. Αυτόν τον
καιρό δεν περνάω πολύ καλά με το μέσα
μου». Χρειάζονται και αυτές οι περίοδοι της αυτοκριτικής…
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ΕΜΑΘΕ ON AIR Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΚΟΥΜΠΑΡΙΑΣΕΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ! Μετά την αποκάλυψη της δημοσιογράφου, Ανθής
Βούλγαρη, στην Ελεονώρα Μελέτη και στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» ότι πρόκειται να παντρευτεί σύντομα, σύσσωμη η τηλεοπτική ομάδα τού «Ευτυχείτε» έσπευσε να σχολιάσει το ευτυχές γεγονός. Μάλιστα, αμέσως μετά επικοινώνησε με την εκπομπή και η ίδια η μέλλουσα
νύφη ανακοινώνοντας στην παρουσιάστρια on air ότι τη θέλει για κουμπάρα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο τόπος έχει βουίξει, εσύ δεν το έχεις μάθει εσύ ακόμα;» Αφού η έκπληκτη Κατερίνα ξεπέρασε τον… αιφνιδιασμό, φυσικά και αποδέχτηκε την πρόταση! Με το καλό!

media

Μετά τη συνέντευξη που έδωσε η

Ρούλα Κορομηλά, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ο Δημήτρης
Παπανώτας έκανε μια αρκετά καυστική ανάρτηση στο Instagram: «Ξενύχτι
για να δω την τηλεοπτική τους συνάντηση. Τζάμπα ξενύχτι τελικά. Δυστυχώς το
“μπράβο Ρούλα” υποβιβάστηκε από την
πρωταγωνίστριά του σε… “κρίμα Ρούλα”.
Υπάρχει «αγάπη» εδώ…



Η Νάντια Μπουλέ μίλησε στην
τηλεοπτική εκπομπή «Στη Φωλιά
των Κου Κου» για τις απόψεις της περί
γάμου: «Δεν έχω
δεχθεί ποτέ πρόταση γάμου. Επίσης, ο σύντροφός
μου δεν πρόκειται
να έρθει με μονόπετρο, καθώς το
έχουμε συζητήσει
και ξέρει πως δεν
το θέλω». Άλλωστε, δεν βρίσκεται εκεί η ουσία ενός γάμου. Σωστά..;
Ο Τέρης Χρυσός μίλησε στην ε
φημερίδα «Espresso» λίγο πριν
στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς:
«Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα βγω νικητής και από αυτή την περιπέτεια της ζωής. Έχω πίστη στον Θεό και νομίζω ότι δεν
θα με αφήσει να φύγω». Σιδερένιος! Και
ανυπομονούμε
να τον απολαύσουμε
ξανά
στην πίστα και
να σιγοψιθυρίσουμε τα τραγούδια που ερμηνεύει με τη
χαρακτηριστική
φωνή του..!
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Μετανάστης
απότηΓερμανία
ονικητής
τουφετινού
«X-Factor»!

Τ

ο μεγαλύτερο όνειρό του για να χαράξει τη δική του πορεία στο τραγούδι εκπληρώθηκε από την πίστα του μουσικού σόου «X-Factor», όταν ο Γιάννης Γρόσης άκουσε να ανακοινώνεται διά στόματος της Δέσποινας
Βανδή το όνομά του, και εκείνος να ανακηρύσσεται νικητής, μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Η νύχτα δυο κομμάτια».
Ο νεαρός καλλιτέχνης με καταγωγή από το Κιλκίς επέστρεψε
στην Ελλάδα από το Μόναχο της Γερμανίας –όπου μετανάστευσε με
την οικογένειά του για μια καλύτερη τύχη– με σκοπό να σπουδάσει
και να ακολουθήσει το όνειρό του, και όπως αποδείχθηκε, το πέτυχε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού εκτός από το χρηματικό
έπαθλο των 50.000 ευρώ, κέρδισε και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την «Panik Records»!
Συγχαρητήρια!

Τονφωνάζει…πάπιατονΙωάννη
Αθανασόπουλοημητέρατου
Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Ιωάννης Αθανασόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Στη Φωλιά των
Κου Κου», όπου εκτός από τις ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού
μετά τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες», αναφέρθηκε και σε κάτι ακόμη.
«Μπορεί κάθε μέρα να κάνω τρεις με τέσσερις φορές μπάνιο.
Θα κάνω μπάνιο όταν ξυπνήσω, όταν γυρίσω, μετά το γυμναστήριο, και πριν κοιμηθώ. Για αυτό και η μαμά μου με φωνάζει πάπια», τόνισε ο ίδιος. Πώς σας φαίνεται το παρατσούκλι του;
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Η ΑΠΟΨΗ

Η ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ ΕΧΕΙ ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ ΤΗΣ Ο σύντροφος της Μαίρης Συνατσάκη και ηθοποιός, Αιμιλιανός Σταματάκης, τον φετινό χειμώνα πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Chicago», το οποίο έκανε
πρεμιέρα πρόσφατα. Ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους που βρέθηκαν στο πλευρό του ήταν και η όμορφη παρουσιάστρια αποκαλύπτοντας στις κάμερες τα εξής: «Έχω γνωρίσει
τους γονείς του Αιμιλιανού. Έχω άγχος για το πού με έχουν δει οι γονείς του. Έχουν υπάρξει στιγμές “ευάλωτες” σε πρωινές εκπομπές αλλά οι γονείς του είναι πολύ καλοί». Αχ, αυτά τα άγχη
των μελλοντικών συζύγων…

«Στη ζωή μου υπάρχει μόνο η Χαρά
και θέλω να την παντρευτώ!»

A

κάνει πολλούς από εμάς να ζηλέψουν
(πάντα με τη θετική έννοια, βεβαίως-βεβαίως)!
Ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν σταμάτησε
να μιλάει για τη γυναίκα της ζωής του.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που τα τελευταία
τρία χρόνια είναι στη ζωή μου η Χαρά. Συναντηθήκαμε τυχαία και ήταν έρωτας με την

Inside

STOrIES

Η Ρούλα Κορομηλά έκανε μετά

από πολλά χρονιά μία τηλεοπτική
εξομολόγηση ψυχής στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή του «Ενώπιος Ενωπίω», και το ποσοστό τηλεθέασης που συγκέντρωσε το συγκεκριμένο επεισόδιο, ήταν 25,4% στο
σύνολο και 19,7% στο δυναμικό κοινό.

Η ερωτική
εξομολόγηση του
Τούρκου Μπουράκ
Χακί για τη δική
μας Χαρά Παππά,
του «GNTM»!
λλη μια περίπτωση ενός έρωτα, που όχι μόνο δεν κοιτά χρόνια, αλλά ούτε καταγωγή, ούτε χιλιομετρική απόσταση, και αντί να σβήσει, είναι πιο δυνατός από ποτέ! Αναφερόμαστε στον έρωτα του Τούρκου ηθοποιού, Μπουράκ Χακί, και της Ελληνίδας πρώην παίκτριας του ριάλιτι μοντέλων «GNTM», Χαράς Παππά, που έχει
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Ο Όμιλος της «24MEDIA» απο
χώρησε από την Ένωση Εκδοτών
Διαδικτύου. Το ιδρυτικό μέλος της ΕΝΕΔ θεωρεί
ότι η Ένωση
δεν εκφράζει
πλέον τους
σκοπούς και
τους στόχους για τους οποίους αρχικά
συνεστήθη.
Βαριά τιμωρία επιβλήθηκε στον

ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για όσα ακούστηκαν κατά

πρώτη ματιά. Η Χαρά έκανε το πρώτο βήμα.
Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Φοβάμαι τα αεροπλάνα, αλλά για να δω τη Χαρά άλλαξα
δύο πτήσεις σε μια μέρα. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα ζήσουμε στην Ελλάδα ή στην
Τουρκία, ο έρωτας θα νικήσει. Ο πατέρας
μου ήταν από την Κομοτηνή. Στη ζωή μου υπάρχει μόνο η Χαρά και θέλω να την παντρευτώ!» τόνισε ο ίδιος.
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος..!

Τα… καημένα και άσχημα
(κατά την Ελένη Γερασιμίδου)

μοντέλα του «GNTM»
Η Ελένη Γερασιμίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», όχι
μόνο για τα θεατρικά αλλά και για τα ευρύτερα τηλεοπτικά… μαντάτα, όπως είναι και αυτά που αφορούν το ριάλιτι μόδας του Star, το «GNTM».
«Το “GNTM” δεν το έχω δει ποτέ. Έχω γράψει για αυτό, έχω κοροϊδέψει,
αλλά δεν το έχω δει ποτέ όλο. Είναι κατάντια. Όλοι αυτοί οι σπουδαιοφανείς άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο; Αυτό είναι κατάντια και
των κοριτσιών που συμμετέχουν. Είναι πολύ καημένα και μερικά είναι και
πολύ άσχημα». Αυστηρή ή απλά ειλικρινής; Ιδού η απορία…

τη διάρκεια της εκπομπής της 7ης Νοεμβρίου. Η αντιπροσωπεία
του καναλιού προσπάθησε να πείσει τα μέλη
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
πως όλα όσα έγιναν δεν
ήταν προγραμματισμένα, ωστόσο η ανεξάρτητη αρχή τιμώρησε την εκπομπή
με διακοπή πέντε ημερών αλλά και το
κανάλι με πρόστιμο ύψους 150 χιλιάδων ευρώ.
Έπειτα από 100 και πλέον χρόνια,

η πρώτη Ένωση Συντακτών που ανοίγει τις πόρτες της για όλους τους δημοσιογράφους, ανεξαρτήτως του Μέσου που εργάζονται και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι η
ΕΣΗΕΜΘ (Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης). Η αλλαγή καταστατικού
της Ένωσης επιτεύχθηκε στην τελευταία γενική συνέλευση.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ε
φημερίδας «Espresso», η παίκτρια
του «GNTM», Ασημίνα Χαρίτου, βρίσκεται σε συζητήσεις με το Open, για
να αναλάβει μια δική
της εκπομπή, καθώς
φαίνεται ότι η δημοσιότητα που πήρε από
το ριάλιτι μόδας, της
άνοιξε νέους ορίζοντες
μετά την αποχώρησή
της από αυτό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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▶ ΣΕΛ. 26




▶ ΣΕΛ. 16

 



▶ ΣΕΛ. 25

Σαλέ Ξάνθης

«Τσοντάρισε» το κράτος,
κονόμησαν οι μέτοχοι!!!
Το κράτος είχε χρηματοδοτήσει την κατασκευή του προπονητικού
κέντρου Σαλέ, για τις ανάγκες της Εθνικής, όμως από Γκαγκάτση μέχρι
Γραμμένο η ΕΠΟ ποτέ δεν υλοποίησε τη σχετική σύμβαση





Στον Θόδωρο μαζί,
στην Ελλάδα μόνοι τους…

Μάχη για Τριτσώνη και
Κουκουλάκη
υπό τον φόβο
Προσωρινής Διοίκησης

• Μελισσανίδης, Σαββίδης, Μαρινάκης, Αλαφούζος θα
πάνε για… τσάι του βουνού στην UEFA, μετά από
πρόσκληση του Θεοδωρίδη, να συμφωνήσουν για του…
χρόνου. Φέτος, όμως, ο Περέιρα θα συνεχίσει να κάνει
τα δικά του;

• Η προοπτική επιστροφής τους στην ΚΕΔ
βρίσκει αντίθετο τον Ολυμπιακό. Χωρίς
σύμπλευση για τη στελέχωση της Επιτροπής
στην ΕΠΟ φοβούνται διορισμό προσωρινής
διοίκησης

▶ ΣΕΛ. 18-19

▶ ΣΕΛ. 15



▶ ΣΕΛ. 25

  
▶ ΣΕΛ. 23

