H «A»
σας εύχεται

Καλή
Χρονιά

▶ ΣΕΛ. 13
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ΑλεΞΗ, ΑΚΟΥΣ;
Σκέτο «Μακεδονία»
χωρίς το «Βόρεια»
οι γείτονες!

• Κοινό μέτωπο –όχι μόνο
οικονομικό– με το τριεθνές
Κύπρος-ισραήλ-Αίγυπτος, στενό
«μαρκάρισμα» στον τραμπ και
ξεκάθαρη ενημέρωση σε ε.ε. ότι κάθε
πρόκληση θα απαντηθεί δυναμικά,
χρειάζεται για να κοπεί ο τουρκικός
βήχας των προκλήσεων σε Αιγαίο και
ανατολική Μεσόγειο ▶ ΣΕΛ. 2, 4-5

▶ ΣΕΛ. 10

Λεφτά και… υπέρμετρες
προσδοκίες «γεννά»
το νέο ασφαλιστικό
▶ ΣΕΛ. 14

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠτΔ




Γυναίκες
ετΟιΜεΣ ΓιΑ ΟλΑ

• Έχει αποφασίσει ο Κυριάκος…
Μέσα από τα «σπλάχνα» της Ν.Δ.,
ή «ό,τι να ’ναι» από αλλού; ▶ ΣΕΛ. 6-7

• Πέντε ισχυρές κυρίες της διεθνούς
πολιτικής σκηνής που θα αφήσουν το
στίγμα τους το 2020 ▶ ΣΕΛ. 28-29




• «Αν είναι η Novartis… αμαρτία,
τότε άμεση συνεργός είναι
η πρώην εισαγγελέας ΑΠ»,
κατέθεσε ο Γ. Αγγελής στον
αντεισαγγελέα Σπύρο Παππά
▶ ΣΕΛ. 27

Ο Γιάννης Στουρνάρας,
η Ακρόπολη και
οι «Δημοκρατικές» κοτσάνες
• Τη δήλωση του κεντρικού τραπεζίτη ότι
οι δανειολήπτες δεν μας πέταξαν στα βράχια λόγω
Ακρόπολης, η «Δημοκρατία» τη μετέτρεψε σε
αποτίμηση για τα τρία μνημόνια… ▶ ΣΕΛ. 8
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Ηδ
ι τουρκικές παραβιάσεις ανήμερα των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης δεν αποτελεί πλέον είδηση, καθώς οι
Τούρκοι και πριν από την εποχή Ερντογάν κάπως έτσι αντιλαμβάνονταν ότι έπρεπε να μας ευχηθούν. Με τουρκικά
πολεμικά αεροσκάφη να παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο ακόμη και τα Χριστούγεννα και το τουρκικό λιμενικό να παρενοχλεί απροκάλυπτα ελληνικά αλιευτικά. Τα σοβαρά αναμφίβολα είναι όλες αυτές οι «τρέλες» του Ερντογάν με
την ανάδειξη ΑΟΖ με τη Λιβύη και με μία κυβέρνηση που δεν ελέγχει το Κοινοβούλιο, καθώς αύριο ή μεθαύριο εάν έχει καταληφθεί η Τρίπολη από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χάφταρ, το πιθανότερο όλοι αυτοί να ζητήσουν καταφύγιο στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής, στον διπλωματικό μαραθώνιο οι τουρκικές «μαγκιές» μάλλον δεν βρίσκουν συμμάχους, ούτε μεταξύ των
αμιγώς μουσουλμανικών χωρών της Μεσογείου, όπως έγινε με την Τυνησία, η οποία επέλεξε την ουδετερότητα για να έχει ήσυχο το κεφάλι της. Ταυτόχρονα,
χάρη και της ελληνικής κινητικότητας στο διπλωματικό πεδίο, ενεργοποιήθηκαν δύο απρόσμενοι σύμμαχοι για την Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία.
Στο διπλωματικό πεδίο ο Ερντογάν μάλλον βγαίνει χαμένος, μέχρι στιγμής, καθώς ακόμη και οι νέοι
σύμμαχοί του –οι Ρώσοι– ανέβηκαν στα κεραμίδια
στο άκουσμα ότι θα στείλει στρατό η Τουρκία για να υποστηρίξει τις δυνάμεις του Φαγιέζ Αλ Σαράτζ στον
εμφύλιο με τον Χάφταρ. Λογικά, εάν δεν συμβεί κάτι απρόσμενο, η Ελλάδα σε αυτό το διπλωματικό μπρα ντε φερ το πιθανότερο είναι να βγει κερδισμένη και τελικά τα σχέδια Ερντογάν θα ματαιωθούν, ή πιο σωστά θα αναβληθούν.
Όμως εδώ θα πρέπει να σταθούμε και σε κάποιες αντιδράσεις που υπάρχουν στους νησιώτες μας που βαστούν Θερμοπύλες. Ναι μεν πολύ σωστά η Ελλάδα δηλώνει πανέτοιμη για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά πώς; Με
το ελληνικό λιμενικό αμέτοχο στον «πόλεμο της τσιπούρας»; Ή με προτάσεις περί αύξησης της στρατιωτικής θητείας –λέγε
με Ντόρα–, λες και θα πολεμήσουμε τους Τούρκους πρόσωπο με πρόσωπο στα Δερβενάκια, ενώ έχουμε περάσει στην εποχή των drones; Ακόμη και αυτό το διπλωματικό σφιχταγκάλιασμα με τη μη νόμιμη διοίκηση της Λιβύης μόνο και μόνο επειδή εξυπηρετεί το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου φίλος μου» μυρίζει ναφθαλίνη, και ως τέτοιο δεν αποκλείεται να μας εγκλωβίσει αντί να μας δώσει πόντους.
Όσοι προστρέξουν να πουν ότι υπό αυτό το πρίσμα το μόνο που απομένει είναι να συρθεί η Ελλάδα σε μία πολεμική εμπλοκή, αγνοούν (σκοπίμως ή όχι) δυο-τρεις κομβικές κινήσεις που μπορεί να κάνει στη γεωπολιτική σκακιέρα η χώρα μας.
Πρώτη από όλες η αναβάθμιση των συμφωνιών που έχει κάνει η Ελλάδα με τις αντίστοιχες χώρες του τριγώνου Κύπρος
- Ισραήλ - Αίγυπτος. Μοιάζει εκ των ων ουκ άνευ μία στρατηγική (και στρατιωτική;) συμμαχία που θα αποκρούει από
κοινού και «συνεργατικά» τις τουρκικές επιβουλές, ώστε η Ελλάδα να εξασφαλίσει ποιοι θα στοιχηθούν στο πλάι της όταν ο
Ερντογάν τραβήξει το σπαθί από το θηκάρι.
Επίσης, δεν θα πρέπει να περιοριστεί στα τυπικά η επερχόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ
Τραμπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο. Αν ο Έλληνας πρωθυπουργός καταφέρει να εξασφαλίσει την έμπρακτη στήριξη του
Αμερικανού προέδρου, αλλά στο ύφος και στο… ύψος της αμερικανικής γερουσίας και του Κογκρέσου και όχι στο επίπεδο του
αμφιταλαντευόμενου φλερτ του μεγιστάνα με τον «σουλτάνο», τότε θα έχει προσφέρει μία μεγάλη εθνική υπηρεσία.
Θα πρέπει, τέλος, η Ελλάδα να διαμηνύσει με απόλυτο τρόπο στον Ερντογάν αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν τα
(τσαμπου)κάλαντα των Τούρκων αμφισβητήσουν έστω και μία σπιθαμή ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε το… ρεγάλο θα είναι άμεσο και ασύμμετρο. Ας δούμε μετά ποιος θα είναι διατεθειμένος να καταπατήσει το Διεθνές Δίκαιο, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ευθύνη. Και τη δική του και της Ιστορίας…

Ο

Τρία «ματ»
στους τουρκικούς
τσαμπουκάδες
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Για πρώτη φορά εδώ και
τουλάχιστον 12 χρόνια μία
κυβέρνηση περνά ήσυχες
γιορτές. Ή πιο σωστά για
πρώτη φορά ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί
του θα έχουν ηρεμία σε ό,τι
αφορά τα οικονομικά του
κράτους, τα οποία μοιάζουν να έχουν μπει σε τάξη. Αν, μάλιστα, δεν υπήρχαν και οι τρέλες του Ερντογάν, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα ήταν ένας
ευτυχισμένος άνθρωπος,
που αναμένει με αισιοδοξία το νέο έτος για ακόμη
καλύτερες ημέρες.

Η ΑΠΟΨΗ

• Το σπιράλ της ανάπτυξης που πρέπει να εκτιναχθεί και η διαχείριση
του μεταναστευτικού που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά είναι
τα δύο αγκάθια για την κυβέρνηση μετά το τέλος της περιόδου χάριτος

Τώρα
αρχίζουν
τα… σκούρα
για τον
Κυριάκο

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

αλήθεια είναι ότι οι
ταχύτητες που ανέπτυξε με το καλημέρα ο πρωθυπουργός
από την 8η Ιουλίου
που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της
χώρας τού επέτρεψαν να παρατείνει για μεγαλύτερο διάστημα του
τριμήνου τη λεγόμενη περίοδο χάριτος. Κάτι που φαίνεται όχι μόνο
με την αποδοχή της κυβερνητικής
πολιτικής σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά και με τη χαλαρή συζήτηση στη Βουλή (για πρώτη φορά
εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια)
και την άνετη ψήφιση του προϋπολογισμού. Κι όμως, όλοι στο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Και δεν μιλάμε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, οι οποίες έτσι και αλλιώς
δεν μπορούν να προβλεφθούν, όταν από την απέναντι πλευρά υπάρχει ένας απρόβλεπτος «σουλτάνος». Μιλάμε για τα οικονομικά,
που είναι το Α και το Ω για μία οικογένεια, ειδικά της μεσαίας τάξης,
αλλά και το μεταναστευτικό.

Οι υποσχέσεις
Οι υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη
ακόμη και στην ομιλία του στον
προϋπολογισμό ικανοποίησαν τους
πολίτες που αναμένουν εντός του
2020 και νέα φιλολαϊκά μέτρα. Όπως, για παράδειγμα, περαιτέρω
μείωση της φορολογίας, νέα μείωση στον ΕΝΦΙΑ, έστω και αυτό το
8% που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Αν υπολογίσουμε ότι λόγω της
αλλαγής στη φορολόγηση οι μισθωτοί στην αρχή θα δουν μικρές
αυξήσεις, ενώ για τους συνταξιούχους θα φανεί στο τέλος του πρώτου μήνα του 2020, τότε ο πρωθυπουργός έχει στη φαρέτρα του κι άλλο ένα μήνα, που στην πολιτική είναι πολύ σημαντικός χρόνος.
Στο Μαξίμου ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει τα μέτρα τους και δεν
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ανησυχούν για τα οικονομικά. Κι
όπως τονίζουν χαρακτηριστικά,
στον προϋπολογισμό έχουν εγγράψει αύξηση των φορολογικών εσόδων, καθώς στο οικονομικό επιτελείο επαναλαμβάνουν πως η
κίνηση του αναπτυξιακού ελατηρίου θα μεγεθύνει το οικονομικό
προϊόν της χώρας.
Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι
οι καταγγελίες των κ.κ. ΤσίπραΤσακαλώτου ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη
είναι κοινωνικά ανάλγητος και περιοριστικός, δεν πείθει κανέναν.
Κι όπως λένε από το Μαξίμου «ο
Μητσοτάκης ψηφίστηκε για να μειώσει τους φόρους και να επιταχύνει
τους αναπτυξιακούς ρυθμούς». Μέχρι στιγμής στο κομμάτι των φόρων είναι πιο συνεπής και από τις
εξαγγελίες του. Όμως για να του ασκηθεί ουσιαστική κριτική θα πρέπει να περιμένουμε ένα ακριβώς έτος. Τέτοιες ημέρες, τον Δεκέμβριο
του 2020 θα μετρηθεί ο κ. Μητσοτάκης για το πόσα ψάρια έπιασε,
που λέει και ο λαός.
Ωστόσο το επόμενο διάστημα ο
κ. Μητσοτάκης θα αναμετρηθεί
και με την αξιοπιστία της αισιοδοξίας του. Μίλησε στη Βουλή για μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο
που θα επιτρέψει μεγαλύτερες ελα-

φρύνσεις προς τη μεσαία τάξη. Με
δεδομένη τη μείωση των φόρων,
θα πρέπει η φοροδοτική επάρκεια
της οικονομίας να αυξηθεί μέσω ανάπτυξης, αλλά και από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επανεπενδύσουν το αποτέλεσμα της φορολογικής ελάφρυνσης, να κάνουν
προσλήψεις εργαζομένων που θα
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο πλαστικό χρήμα, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα από ΦΠΑ. Κάτι
που και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης
απαίτησε από τους βιομήχανους
στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΕΒ.
Και αφού το ελατήριο κινηθεί
προς τα πάνω, μπορεί τότε να ανοίξει η κουβέντα με τους πιστω-

τές για τη μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων. Κάτι που εάν επιτευχθεί, τότε θα ομαλοποιήσει τον
δρόμο της οικονομίας. Ταυτόχρονα, θα μπορεί η κυβέρνηση να ξεπεράσει με τις λιγότερες πιθανές
αντιδράσεις τις ιδιωτικοποιήσεις
που θέλει να τρέξει.

Το μεταναστευτικό
Πέραν της οικονομίας, που όπως
έχει αποδειχθεί αποτελεί το μείζον
ζήτημα για τις αποφάσεις των πολιτών, ένας απρόβλεπτος παράγοντας είναι και το μεταναστευτικό.
Ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία έδειχνε ως υπεύθυνο τον ΣΥΡΙΖΑ, και ξαφνικά το πρόβλημα
τους τελευταίους τέσσερις μήνες υπερδιογκώθηκε. Κι όπως λένε οι

Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας
Αδειάζει η κλεψύδρα του χρόνου που έχει στη διάθεσή του ο πρωθυπουργός για τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η απόφαση είναι στρατηγική ως προς το πρόσωπο που θα επιλεγεί, καθώς
θα καθορίσει και τις συμμαχίες που θα επιδιώξει ή όχι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αλλά κυρίως με τον εκλογικό νόμο που θα φέρει και
τις «διπλές κάλπες» για να ξεπεραστεί ο ύφαλος της απλής αναλογικής. Όλοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι η επικίνδυνη κλιμάκωση
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθιστά άκαιρες τις αναζητήσεις ενός Προέδρου της Δημοκρατίας από τον τεχνοκρατικό χώρο.

γνώστες του μεταναστευτικού, τα
πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμη χειρότερα εάν επικρατήσουν ήπιες καιρικές συνθήκες καταμεσής
του χειμώνα, οπότε οι ροές δεν θα
σταματήσουν. Ταυτόχρονα θα πρέπει η κυβέρνηση να πείσει τις τοπικές κοινωνίες στην ενδοχώρα να
δεχθούν πρόσφυγες από τα νησιά
του Αιγαίου, ώστε να μπορέσει να
γίνει καλύτερη διαχείριση στα ακριτικά νησιά στους νέους πρόσφυγες που αναμένεται να καταφθάσουν από την Τουρκία, καθώς
όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι
οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
χρησιμοποιούνται εκβιαστικά από
τον Ερντογάν, προκειμένου να αποσπάσει περισσότερα χρήματα από τους Ευρωπαίους.
Το βασικό πρόβλημα, όπως αναφέραμε, είναι το πώς θα ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες οι
πρόσφυγες και όσοι μετανάστες έχουν το δικαίωμα της παραμονής
στην Ελλάδα. Και μπορεί η Ντόρα
Μπακογιάννη να πρότεινε οι πρόσφυγες να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες μετέχοντας στην
παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα, όμως ας μη λησμονούμε ότι ήδη ακόμη και κομματικά
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
πρωτοστατούν στις αντιδράσεις.

4 | Η ΑΠΟΨΗ
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• Έχοντας παίξει το χαρτί του αγωγού EastMed, στριμώχνοντας –
άγνωστο για πόσο– την Τουρκία στα σκοινιά, η Ελλάδα προτετοιμάζεται
για παν μη… γιορτινό ενδεχόμενο

«Θερμά» κάλαντα από
την Άγκυρα στην Αθήνα
Με αγριεμένο Ταγίπ κλείνει το 2019, με ακόμη αγριότερο
Ερντογάν εικάζεται βάσιμα ότι θα μπεί το 2020, και οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν
θα απολαύσουν γιορτινή διπλωματική εκεχειρία. Η Αθήνα προτετοιμάζεται για παν (θερμό) ενδεχόμενο, έχοντας
ωστόσο παίξει το χαρτί του αγωγού EastMed, στριμώχνοντας –άγνωστο για πόσο– την Άγκυρα στα σκοινιά…
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Π

ολλά είναι τα μέτωπα
που έχει ανοίξει ο
«Σουλτάνος» στην Ανατολική Μεσόγειο
και όλοι οι εμπλεκόμενοι παρακολουθούν το παιχνίδι
υψηλού ρίσκου που ξεκίνησε με τη
συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης. Το
ζητούμενο, βέβαια, δεν είναι τόσο
το τι θα συμβεί στο εσωτερικό της
Τουρκίας, αν δεν του βγει του Ερντογάν η ζαριά της έντασης. Τη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το αν
και το πώς θα εξαχθεί στα νερά του
Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου ένα ενδεχόμενο «τσαλάκωμα» της παντοδυναμίας του Τούρκου προέδρου.
Με αυτή την πολυπλόκαμη
στρατηγική που ξεδιπλώνει η γεί-

τονα χώρα έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα δίχτυ ελέγχου –με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο– γύρω από την Κύπρο, την Αίγυπτο, την
Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το
Ισραήλ. Παράλληλα, η προσπάθειά της αποσκοπεί στον έλεγχο
του τόξου που διατρέχει την Θράκη
και το Αιγαίο, φτάνοντας μέχρι την
Κύπρο και τη Συρία.
Σε κάθε περίπτωση, οι εκτιμήσεις αναλυτών που έρχονται από
την Άγκυρα λένε ότι το καθεστώς
Ερντογάν είναι αποφασισμένο να
προχωρήσει μέχρι τέλους, εκτιμώντας ότι θα υλοποιήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό του, αυτόν της
«Γαλάζιας Πατρίδας». Σημειώνουν,
παράλληλα, πως δεν πτοούνται από τις όποιες αντιδράσεις καταγράφονται, αφήνοντας να ενοηθεί

ότι τα… μαλώματα δεν αγγίζουν επί της ουσίας την Τουρκία.

Προειδοποιεί και
περιμένει η Αθήνα
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κυκλοφορούν ευρέως,
η Τουρκία αναμένεται να κάνει ένα ακόμη βήμα στην περιοχή, σε
ό,τι αφορά τα ενεργειακά, που έχουν περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα. Το ερώτημα είναι πού θα
γίνει η επόμενη παράνομη ενέρ-

γεια. Στην κυπριακή ΑΟΖ ή στη
θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας;
Ειδικά σε ό,τι αφορά την Κύπρο,
οι Τούρκοι θεωρούν πιο ασφαλή
επιλογή για… νταηλίκια τη Μεγαλόνησο, δεδομένης της ύπαρξης
της κατοχικής δύναμης που υπάρχει στο νησί. Ειδικότερα για τον
τουρκικό επεκτατισμό στην κυπριακή ΑΟΖ θυμίζεται ότι η Άγκυρα έχει ήδη στείλει δύο τουρκικά
γεωτρύπανα νότια του νησιού.
Σε όσους, επίσης, αναρωτιού-

νται γιατί προεξοφλείται ότι η
Τουρκία θα προχωρήσει στην επόμενη κίνηση «αξιοποιώντας» τη
συμφωνία με τη Λιβύη, αποστέλλοντας ένα ερευνητικό σκάφος νοτίως της Κρήτης, οι διεθνείς αναλυτές ισχυρίζονται το απλό: ότι με
τις αλλεπάλληλες αναφορές του
στη συμφωνία με την Τρίπολη, σε
συνδυασμό μάλιστα με την παρουσίαση «χαρτών», ο Ταγίπ Ερντογάν έχει αυτοδεσμευθεί στην επόμενη κίνηση και είναι εξαιρετικά
απίθανο να υπαναχωρήσει.
Σε αυτά τα ερωτήματα-σενάρια
η Αθήνα δεν έχει άλλη «απάντηση»
–και αυτό ορθώς κάνει– από το να
διαμηνύει με κάθε ευκαιρία προς
την Άγκυρα ότι σε περίπτωση που
στείλει στην περιοχή της Κρήτης
γεωτρύπανα ή ερευνητικά σκάφη
με την ημισέληνο, τότε η Ελλάδα
θα αντιδράσει με όρους casus
belli. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν ελλαδικές διπλωματικές πηγές, που περιγράφουν την κυβερνητική στρατηγική ως ένα μείγμα
κάθετης και αποφασιστικής αντιμετώπισης των τουρκικών προκλήσεων με παράλληλη αποφυγή
κινήσεων «υπεραντίδρασης» που

Επιμένει η Ντόρα για τη Χάγη
Για άλλη μια φορά υπέρ της Χάγης τάχθηκε, αυτήν τη φορά με σχετικό άρθρο της, τάχθηκε η
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη.
Αφού περιγράφει τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφέρει ότι «η λύση στο θέμα
της υφαλοκρηπίδας με διμερή συμφωνία δεν είναι
εφικτή. Γι’ αυτό και από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η σταθερά της εξωτερικής μας πολιτικής ήταν η από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Σήμερα πρέπει να επανεκκινήσουμε
τις συζητήσεις για υπογραφή συνυποσχετικού που
θα ανοίξει τον δρόμο προς τη Χάγη». Και η πρώην

ΥΠ.ΕΞ. συνεχίζει υποστηρίζοντας:
«Αν η Τουρκία το υπογράψει –που το θεωρώ αδύνατο, μιας και θα είχε επιτευχθεί το 1975 μεταξύ
Καραμανλή και Ντεμιρέλ–, αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, παρ’ ότι δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο
της Θάλασσας, ούτε τη Σύμβαση της Γενεύης για
την υφαλοκρηπίδα, τις οποίες είναι απίθανο να υπογράψει.
»Για να το πετύχουμε, πρέπει στο πλαίσιο της
νέας ευρωτουρκικής ειδικής σχέσης η Τουρκία να
αποδεχθεί δύο πράγματα: τη δικαιοδοσία της Χάγης για τα όρια των θαλασσίων ζωνών της με την

Ευρώπη και την επίλυση του Κυπριακού μέσω διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπονδίας. Και αν η Άγκυρα αρνηθεί να υπογράψει συνυποσχετικό, τότε
θα εκτεθεί διεθνώς ότι δεν επιθυμεί τον διάλογο
κι ότι δεν διαθέτει επιχειρήματα».
Το ερώτημα που προκύπτει από τη δημόσια τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη είναι αν η
θέση της είναι και θέση της κυβέρνησης, ή αν
πρόκειται ουσιαστικά για προσωπική της άποψη,
δεδομένου ότι έχει χρηματίσει και υπουγός Εξωτερικών. Στη δεύτερη περίπτωση –αν ισχύει–, δεν
πρέπει να είναι και στα καλύτερά του ο Κυριάκος…
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Η ΑΠΟΨΗ

Συνεννόηση
με ΗΠΑ για
τη Λιβύη

θα κλιμάκωναν κατακόρυφα την ένταση.

Τα 3+1 σενάρια
Εκ των πραγμάτων, τέσσερα είναι
τα σενάρια που ανακύπτουν και επί των οποίων διαμορφώνεται η
στρατηγική αποτροπής της Αθήνας. Με κλιμακούμενο βαθμό επικινδυνότητας αυτά είναι:
1 Το πρώτο και πλέον ήπιο σενάριο προβλέπει τουρκικό ερευνητικό σκάφος να κινηθεί νότια
της Κρήτης, αλλά σε περιοχή που
ανήκει στη Λιβύη. Υπενθυμίζεται
πως με βάση τον νόμο 4001/
2011 προβλέπεται ότι «ελλείψει
συμφωνίας οριοθέτησης με γειτονικά
κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης (αφ’ ης κηρυχθεί),
είναι η μέση γραμμή». Ως εκ τούτου,
εάν το ερευνητικό κινηθεί πέραν
της μέσης γραμμής προς την πλευρά της Λιβύης, η ενέργεια δεν θα
θεωρηθεί παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1 Το δεύτερο σενάριο προβλέπει η Τουρκία να αποστείλει ερευνητικό σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας, αλλά χωρίς τη συνοδεία πολεμικών σκαφών.
1 Το τρίτο συνεπάγεται ότι το ερευνητικό σκάφος θα συνοδεύεται
και από πολεμικά πλοία, ενώ το τέ-

ταρτο ανεβαίνει… πίστα και περιλαμβάνει την παρουσία και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών.
Εξαιρουμένης της πρώτης περίπτωσης, σε κάθε μία από τις υπόλοιπες τρεις πιθανές εξελίξεις η Αθήνα σχεδιάζει πέραν των διπλωματικών πρωτοβουλιών που δεδομένα θα αναλάβει, και στρατηγικές
αποτροπής, καθώς όπως λέγεται
χαρακτηριστικά, «πιθανότερο είναι
να γίνει κάτι, παρά να μη γίνει».

Στην ελληνική φαρέτρα
και ο αγωγός
Οι κινήσεις που ξεκίνησε –αργα ή
γρήγορα δεν έχει πολλή σημασία
πλέον– να κάνει η ελληνική κυβέρνηση στη διπλωματική σκακιέρα
εκτιμάται ότι μπορούν να αποδώσουν σημαντικά αξιοποιήσιμους
καρπούς. Έτσι, πέρα από τις επισκέψεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, σε Λιβύη, Αίγυπτο και Κύπρο, είναι
προγραμματισμένη για τις 2 Ιανουαρίου 2020 η υπογραφή και της
διακρατικής συμφωνίας μεταξύ
Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για
τον αγωγό EastMed. Πρόκειται για
μία κίνηση που μεταξύ άλλων αποβλέπει στη δημιουργία ενός ενεργειακού και όχι μόνο «φραγμού»
στα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας, την ώρα μάλιστα που ο
Eρντογάν θέτει θέμα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Με αυτό τον τρό-

πο η Ελλάδα επιδιώκει να στριμώξει την Τουρκία.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο
αγωγός EastMed θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για την υλοποίηση των προοπτικών εξαγωγής του
φυσικού αερίου από το Ισραήλ και
την Κύπρο στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο προς τις χώρες της Ευρώπης. Η Κομισιόν χρηματοδοτεί
με το ποσό των 34,5 εκατ. ευρώ
(ποσό που καλύπτει το 50% του
κόστους) τις περιβαλλοντικές μελέτες, τη Μελέτη Εφαρμογής
(FEED) καθώς και τη Λεπτομερή
Υποθαλάσσια Έρευνα (Detailed
Marine Survey – DMS) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
σταδίων ανάπτυξης και ωρίμανσης του έργου (φάση Μελέτης Εφαρμογής
–
Front
End
Engineering Design – FEED).

Εξελίξεις και στο ζήτημα
της ΑΟΖ με Ιταλία
Ταυτόχρονα όμως έχουμε εξελίξεις
και στο ζήτημα της ΑΟΖ με την Ιταλία. Στις 30 Δεκεμβρίου τεχνικό
κλιμάκιο του υπουργείου Εξωτερικών θα μεταβεί στη Ρώμη για συζητήσεις με τεχνικό κλιμάκιο του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών,
προκειμένου να εξετάσουν την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών των
δύο χωρών και να επισπευσθούν
οι διαδικασίες.
Αρχικά θα επικαιροποιηθεί η

Τα τελευταία γεγονότα σχετικά με τη Λιβύη δεν έχουν αφήσει ασυγκίνητη την Ουάσιγκτον. Χαρακτηριστική είναι η τελευταία ανακοίνωση
που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην οποία επισημαίνεται ότι «οι Ηνωμένες
Πολιτείες ανησυχούν για το
αίτημα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας για στρατιωτική στήριξη και για την απειλή
του Εθνικού Λιβυκού Στρατού
να χρησιμοποιήσει αεροπορικά μέσα και μισθοφόρους που
θα εφοδιαστεί από το εξωτερικό για να επιτεθεί στην πόλη Μισράτα».
Ειδικά σε ό,τι αφορά την
αμερικανική θέση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, οι πληροφορίες θέλουν
Ουάσινγκτον και Αθήνα να
βρίσκονται σε συνεχή επαφή
με ανάλογη αλληλοενημέρωση και κοινή συνισταμένη
την επιβεβαίωση της ανάγκης ειρηνικής διευθέτησης
του όποιου προβλήματος.
Πάντως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει την ίδια ανησυχία και για την εμπλοκή
της Ρωσίας. Οι ΗΠΑ –αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ– ανησυχούν για το αίτημα της
κυβέρνησης και του λιβυκού
στρατού να χρησιμοποιήσουν αεροπορικά μέσα και
μισθοφόρους. Επίσης, το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει
ότι η εξωτερική στρατιωτική
παρέμβαση απειλεί τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης και τονίζει ότι «καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις κατά αθώων πολιτών και
καλούμε όλες τις πλευρές να
αποφύγουν την κλιμάκωση».
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συμφωνία που είχε υπογραφεί το
1977 και αφορούσε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Ιόνιο
πέλαγος, και ακολούθως θα οριστικοποιηθεί η χάραξη και η οριοθέτηση της ΑΟΖ. Η ανακήρυξή της
μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας αναμένεται να ισχυροποιήσει τη χώρα
μας, έναντι του αγώνα που δίδεται
προκειμένου να μην ισχύσει το
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
Τουρκίας και Λιβύης για τη χάραξη
θαλασσίων ζωνών που θα έβλαπτε
(ενδεχομένως και ανεπανόρθωτα)
τα εθνικά μας συμφέροντα εάν τυχόν εφαρμοζόταν με τη διεθνή συγκατάθεση. Προκειμένου να μη
συμβεί κάτι τέτοιο, η Αθήνα προβαίνει τώρα σε στρατηγικές συμμαχίες σχεδόν με όλους τους γείτονές
της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
και η κίνηση των διπλωματών μας
λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος.
Μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες μεταξύ των κλιμακίων με τη γειτονική Ιταλία, ο
Έλληνας ΥΠ.ΕΞ. θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ντι Μάιο
προκειμένου να μπουν και επίσημα οι υπογραφές. Αυτό αναμένεται
να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, μέσα στις αρχές του
2020. Ήδη πάντως το κλίμα μοιάζει να είναι θετικό, καθώς ο Ιταλός
πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε
έχει δείξει την κατανόησή του στις
ελληνικές θέσεις έτσι όπως αυτές
εκφράστηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημειώνεται ότι η ιταλική
κυβέρνηση έχει θεωρήσει εξ αρχής άκυρο το σύμφωνο συνεργασίας της Τουρκίας με τη Λιβύη.
Δεν πρέπει επίσης να αγνοείται ότι
η Ρώμη θέλει να διαφυλάξει και τα
συμφέροντα των ιταλικών πετρελαϊκών εταιρειών που συνδράμουν στην εξόρυξη υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα
της Κύπρου, ενώ το ίδιο θέλει να
κάνει και σε θαλάσσιες περιοχές
της χώρας μας.
Στο ίδο πάντα πλαίσο της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της
Ελλάδας, ανακοινώθηκε ότι στις 8
Ιανουαρίου 2020 αναμένεται να
συναντηθούν κλιμάκια διπλωματών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, προκειμένου να συζητηθεί το
θέμα της οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.
Καταληκτικά υπάρχει πάντα για
την ελληνική διπλωτατία η παρακαταθήκη της στήριξης των εταίρων στην Ελλάδα, όπως αυτή εκφράστηκε στην πρόσφατη Σύνοδο
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διατήρηση των ισχυρών διαύλων επικοινωνίας με
τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ
Μακρόν και διαθέτει το «χαρτί»
της συνεργασίας, μέσω της τριμερούς, με το Ισραήλ.
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εφ ορτώθηκε»
τους περίεργους
ο Κυριάκος, με
την ατάκα στη
Φώφη για την
απόφαση επιλογής του ΠτΔ στο
βουνό, που όμως έχει ήδη πάρει εδώ και πολύ καιρό…
Σιγά μη χρειαζόταν ο Κυριάκος
βουνό και καθαρό αέρα για να αποφασίσει. Αν οι συνθήκες για σοβαρές αποφάσεις ήταν τα βουνά
και ο καθαρός αέρας, τότε η Βουλή να συνεδρίαζε στην Πάρνηθα ή
στον Όλυμπο... Απλώς ο Κυριάκος
με κομψό τρόπο διεμήνυσε σε όλους ότι δεν θα ανακοινώσει την
απόφασή του πριν από το νέο έτος.
Αν μάλιστα ληφθούν υπ’ όψιν
τα σοβαρά ραντεβού που έχει
(Τραμπ, Μακρόν, κ.λπ.), και το
στοιχείο ευγένειας που τον χαρακτηρίζει, ο πρωθυπουργός για λόγους ηθικής τάξης απέναντι στον
Προκόπη –η θητεία του οποίου
τελειώνει τον Μάρτιο–, δεν αναμένεται –κατά τη γνώμη μας– η ανακοίνωση του ονόματος πριν από το
τέλος του Ιανουαρίου.

«Ξ

Ποιος θα είναι
ο εκλεκτός;
Ο Κυριάκος στο θέμα αυτό είναι
σφήγκα... Όμως οι φήμες γύρω από το πρόσωπο είναι πάρα πολλές.
Η τελευταία βερσιόν περιλαμβάνει
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το όνομα της κας Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, που όμως λόγω ηλικίας –ήδη 93 ετών– δεν μπορεί
να μπαίνει σε αεροπλάνο...
Θεωρητικά ο πρωθυπουργός θα
πρέπει να έχει σταθμίσει όλους εκείνους τους παράγοντες που απαιτεί η εγκατάσταση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού.
Ας βάλουμε λοιπόν μια σειρά
σε αυτούς.

1. Ο ΠτΔ θα
πρέπει να είναι
πολιτικό πρόσωπο
Με τον Ερντογάν στα κάγκελα, τον
Τραμπ να παρεμποδίζει ακόμη και
τη θέση των ΗΠΑ στη γενοκτονία
των Αρμενίων, με την αναγνώριση της νυν κυβέρνησης της Αλγερίας από Ευρώπη και Αμερική, με
τους S-400 να «απολαμβάνουν»
την ομορφιά του Αιγαίου, και άλλα πολλά και σημαντικά, είναι δύσκολο ένας πρόεδρος –καλλιτέχνης, δικαστής, λόγιος κ.λπ.– να
σταθεί ως αρχηγός κράτους απέναντι στους ομολόγους του.
Δηλαδή, τι θα έβαζαν στο τραπέζι των συζητήσεών τους η κα Αρβελέρ, ο κ. Αλιβιζάτος –που παρεμπιπτόνως «κάηκε» λόγω πρόσφατης τοποθέτησής του για τα γεγονότα στο Κουκάκι– ή η κα Σα-

κελλαροπούλου του ΣτΕ, στις συναντήσεις τους με Πούτιν, Τραμπ,
Μακρόν, Σταϊνμάιερ; Εκτός από
ευχολόγια και βεβαίως το πολύ σημαντικό παρελθόν τους, οι παραπάνω κυρίες ή κύριοι τι άλλο θα
μπορούσαν να πουν σε μια συνάντηση με τον Ερντογάν; Εδώ ο
Τούρκος πρόεδρος, μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε «ρόμπα» τον
«μπαρουτοκαπνισμένο» Προκόπη, στους καθηγητές θα κολλούσε;
Σημείωση: Είναι γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό ο Πάκης κάνει λάβρες επιθέσεις κατά του Ερντογάν. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες το θέμα έχει απασχολήσει σοβαρά τον Τούρκο πρόεδρο, που αμέσως μετά ενημέρωσή
του έσπευσε να παραγγείλει ένα κεμπάπ, λόγω της έντασης που του
προκάλεσε ο Έλληνας πρόεδρος…

2. Η συναίνεση
των κομμάτων
στην επιλογή ΠτΔ
Πολλοί μυαλοπώληδες έχουν την
καραμέλα στο στόμα για την απαραίτητη –κατά τη γνώμη τους– ευρύτερη συναίνεση στο πρόσωπο του
αρχηγού τους κράτους. Εδώ χρειάζεται να αντιληφθούν κάποιοι η συναίνεση αυτή πού αρχίζει και πού
τελειώνει. Ας το κάνουμε πιο λιανά.
Αν –λέμε, αν– ο Κυριάκος α-

ποφάσιζε π.χ. να προτείνει για
πρόεδρο τον Παυλόπουλο, τότε ο
Τσίπρας θα συναινούσε σε κάποιο
σημείο στην πολιτική του πρωθυπουργού και της Ν.Δ.;
Εδώ με τη δημοφιλία του Κυριάκου να φτάνει στο 70%, λόγω των
οικονομικών νομοθετημάτων που
έδωσαν ανάσα στους πολίτες, την επομένη των Χριστουγέννων ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του αποκάλεσε τον πρωθυπουργό «ψεύτη», γιατί
ναι μεν μείωσε τον ΦΠΑ στα νησιά
που έχουν προσφυγικές ροές, αλλά
δεν τον κατήργησε όπως έλεγε!
Μήπως το «Documento», η
«Αυγή», ο «Κόκκινος», η «Kontra»
και τα άλλα φίλα προσκείμενα
ΜΜΕ στον ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουν εντολή από τον Νικολάκη τον
Παππά να μη θίγουν την οικογένεια του πρωθυπουργού (Μαρέβα, αείμνηστο Επίτιμο, δάνεια
από την Τράπεζα Χανίων, κ.λπ.)
λόγω συναίνεσης; Εδώ γελάνε ακόμη και οι πικραμένοι, πέραν του
αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Παναγιώτη Πικραμμένου.
Άλλωστε, δείγματα της συναίνεσης –λόγω αποδοχής της ΝΔ στην
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάρτιο
του 2015 για την επιλογή του Πρ.
Παυλόπουλου– δόθηκαν το
2018, όταν βοηθούντος του ένθερμου φίλου των Παυλόπουλου, Καραμανλή, κ. Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου, ο Τσίπρας

κρέμαγε στα μανταλάκια τους 10
πολιτικούς του αντιπάλους σε ΝΔ
και ΚΙΝΑΛ, χωρίς το παραμικρό
αξιόπιστο στοιχείο εμπλοκής τους.
Μήπως η Φώφη, αν ο Κυριάκος έχριζε Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάποιο πρώην στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ, θα ήταν επιεικής στην άσκηση κριτικής του ΚΙΝΑΛ για τα
πεπραγμένα της διακυβέρνησης
της ΝΔ; Για τα άλλα κόμματα (ΚΚΕ,
Βαρουφάκης, Βελόπουλος) ας μη
γίνεται λόγος…
Συμπέρασμα: Η πολλά υποκρύπτουσα λέξη «συναίνεση» ουσιαστικά δεν έχει καμία αξία για τη ΝΔ
αλλά και για τη χώρα μας γενικότερα. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει πολλούς βουλευτές της ΝΔ σε
σκέψεις (…) αν ο Κυριάκος επιλέξει κάποιο πρόσωπο εκτός παρατάξεως. Σκέψεις που το 2023,
αλλά ίσως και νωρίτερα, κατά την
ψήφιση κάποιου νομοσχεδίου –
π.χ. εγκατάσταση των προσφυγικών ροών στην ενδοχώρα– προβληματίσουν τους εκλεκτούς του
λαούς αν θα πρέπει να ψηφίσουν
ναι ή όχι κατά συνείδηση…

3. Επιλογή από τα
«σπλάχνα» της ΝΔ
Με βάση τα προαναφερθέντα, δηλαδή της ακύρωσης της σημασίας
της λέξης «συναίνεση», και μιας «α-

Επιλογή ΠτΔ

Εις το βουνό
ψηλά εκεί…

• Έχει αποφασίσει ο Κυριάκος… Μέσα από τα
«σπλάχνα» της Ν.Δ., ή «ό,τι να ’ναι» από αλλού;
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δύναμης» προεδρίας από μη πολιτικό πρόσωπο, η επιλογή προσώπου από τα «σπλάχνα» της ΝΔ φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για
τον πρωθυπουργό.
Και αυτό γιατί:
Συντελεί στην ενότητα όλων
των διαφορετικών απόψεων και σχηματισμών («μητσοτακικών», «καραμανλικών»,
«σαμαρικών») εντός και εκτός
Βουλής.
Λέμε και εκτός Βουλής, γιατί το
39% που ψήφισε και έδωσε αυτοδυναμία στη ΝΔ δεν πρόκειται να
δεχθεί αδιαμαρτύρητα μια επιλογή προσώπου που κατά το παρελθόν ήταν απέναντί του…
Θα υπάρχει συνεννόηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας
με τον πρωθυπουργό, χωρίς ενδεχόμενη «πεπονόφλουδα» λόγω
καταγωγής του πρώτου από άλλο
κόμμα.
Θα συνδράμει στην υλοποίηση
των προεκλογικών εξαγγελιών
του πρωθυπουργού, αφού ως μέλος της παράταξης έχει ασπασθεί
όλες τις δεσμεύσεις του.

Η ΑΠΟΨΗ
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Ποιος μπορεί να
είναι ο εκλεκτός
Έχοντας παρακολουθήσει βήμα
προς βήμα την πορεία της ΝΔ, από την πρώτη ημέρα έκδοσης της
εφημερίδας μας, τον Μάιο του
2002, η δική μας επιλογή –αν όπως γίνεται στις χολιγουντιανές
ταινίες είχαμε τη δυνατότητα να ήμαστε πρωθυπουργοί για μία ημέρα– θα ήταν δύο πρόσωπα: οι κ.κ.
Δημήτρης Αβραμόπουλος και
Αντώνης Σαμαράς.
Ο μεν πρώτος –Δημ. Αβραμόπουλος– επειδή ως Επίτροπος εί-

χε επισκεφθεί και είχε επαφή με όλους τους ηγέτες του κόσμου. Άρα,
θα μπορούσε να μεταφέρει τις απόψεις του Κυριάκου και να προβάλει τις επιβαλλόμενες αντιρρήσεις αν κατά τις συζητήσεις έβλεπε
ότι θίγονται τα συμφέροντα της χώρας μας, με διπλωματικό μεν τρόπο αλλά ακολουθώντας απαρέγκλιτα τη γραμμή της κυβέρνησης.
Για τον δεύτερο –Αντώνη Σαμαρά– δεν χρειάζεται να πούμε
πολλά λόγια. Είναι ο πλέον κατάλληλος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, διότι:
Ως πρώην πρωθυπουργός ξέρει με τα μικρά τους ονόματα
όλους τους αρχηγούς κρατών του
κόσμου.
Με τον πύρινο λόγο του, αν και
όποτε χρειαστεί, μπορεί να πείσει όλους τους Έλληνες για την αναγκαιότητα κάποιας κυβερνητικής ενέργειας.
Με την αποδοχή του από την
πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας –αφού οι περισσότε-

1
2
3

ροι ανεδείχθησαν βουλευτές κατά
την περίοδο της πρωθυπουργίας
του– αλλά και από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος –κάτι που έγινε εμφανές στο πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ–, θα ενώσει την παράταξη, που βεβαίως δεν ξεχνά ότι, χάρη στην πολιτική του επί
πρωθυπουργίας του, η χώρα θα είχε βγει από τα μνημόνια εάν οι νυν

ΣΥΡΙΖΑίοι και τότε μέλη της κυβέρνησης –βλ. Κουβέλης και ο
μέντοράς του μεγαλοεπιχειρηματίας– δεν φρόντιζαν να τον «ρίξουν» μέσω της επιλογής του ΠτΔ,
δυο-τρεις μήνες πριν από την υλοποίηση της πολιτικής του.
Βεβαίως υπάρχουν και οι λεγόμενοι «καραμανλικοί», όπως οι
κ.κ. Νικήτας Κακλαμάνης, Ντό-
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ρα Μπακογιάννη, Ευριπίδης
Στυλιανίδης, Γιώργος Βλάχος,
και κάποιοι άλλοι που όμως δεν
συμπληρώνουν δεκάδα και που
δεν θα έβλεπαν με καλό μάτι την
επιλογή Σαμαρά. Ως γνωστόν όμως, η πλειοψηφία μέσα στις συλλογικές ενέργειες μιας παράταξης
είναι αυτή που καθορίζει τη λήψη
αποφάσεων.
Όσον αφορά τη στήριξη του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο
Μητσοτάκη, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε λεπτομερώς στα ήδη
γνωστά.
Τον βοήθησε στην εκλογή του
για την αρχηγία της ΝΔ, και τον
στήριξε στις εκλογές του Ιουλίου
οργώνοντας όλη την Ελλάδα.
Η πιο σημαντική όμως στήριξή
του στην παράταξη της ΝΔ ήταν η
εμφάνισή του στη Βουλή, όταν συζητιόταν το θέμα της Novartis, με
έτοιμες τις δέκα κάλπες, όταν δείχνοντας με το δάχτυλο τον Αλέξη
Τσίπρα του είπε το ιστορικό: «Θα
σας πάω μέχρι τέλους», δίνοντας έτσι έρεισμα στους νεοδημοκράτες
να αψηφήσουν όλα τα εμετικά δημοσιεύματα του φιλοΣΥΡΙΖΑϊκού
Τύπου, που με τη φιλική συμμετοχή του κ. Παπαγγελόπουλου και
της κας Τουλουπάκη είχαν προβληματίσει τους πολίτες για το εάν
οι δέκα πολιτικοί «τα είχαν πιάσει»
ή όχι.
Όλα τα παραπάνω υποθέτουμε
και ελπίζουμε πως θα τα έχει σταθμίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος,
πριν πάρει τις αποφάσεις του για
την επιλογή του καταλληλότερου
προσώπου για την Προεδρία της
Δημοκρατίας.
Για το καλό της χώρας μας, αλλά
και για το δικό του.
«Η ΑΠΟΨΗ»
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σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έστειλε
τη χώρα στα μνημόνια, όταν το δεξί
του χέρι –ο κ. Παπαγγελόπουλος
ήταν ο προσφερόμενος δήμιος για
όλους τους εντός κι εκτός της πρώην παράταξής του αντιπάλους του,
ήταν φυσικό η λέξη «μνημόνιο» να
έχει κάποιο άλλο σημείο αναφοράς,
όπως «Ακρόπολη» εμπλέκοντας το
όνομα του Γ. Στουρνάρα, λες και
εκείνος ήταν υπεύθυνος για την περίοδο των ελλειμμάτων του Κώστα
Καραμανλή.
Ίσως ο Γιάννης Στουρνάρας,
αλλά και η Λίνα Στουρνάρα να
πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, στέλνοντας τον εκδότη
της εφημερίδας –μιας και το άρθρο
του για τον Γ. Στουρνάρα ήταν ανυπόγραφο– για καφεδάκι στην
πρώην Ευελπίδων. Πού ξέρεις, ίσως η προσφυγή αυτή να πέσει στα
χέρια κάποιου εκ των συμπεριλαμβανομένων «παιδιών» του στη
νέα γενιά δικαστών του Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου, όπως είχε ο
ίδιος ισχυριστεί. Στην ίδια εφημερίδα. Στη «Δημοκρατία»…

• Τη δήλωση του κεντρικού τραπεζίτη ότι
οι δανειολήπτες δεν μας πέταξαν στα βράχια
λόγω Ακρόπολης, η «Δημοκρατία» τη μετέτρεψε
σε αποτίμηση για τα τρία μνημόνια…

Ο Στουρνάρας,
η Ακρόπολη και

Η δημοσιογραφική
αλητεία στο μεγαλείο της…

οι «Δημοκρατικές» κοτσάνες
Η εφημερίδα «Δημοκρατία» παρουσιάζει ένα
σπάνιο ταλέντο να προβοκάρει πρόσωπα τα οποία για διάφορους λόγους δεν γουστάρει.

Μ

ε τίτλους του τύπου «Η Όλγα υπέρ
Παυλόπουλου», «Ο
Νίκος Κακλαμάνης
θέλει τον Πάκη»
και με πολλούς άλλους «προθύμους» για την υπεράσπιση του
Προκόπη, προσπαθεί με κάθε
τρόπο να αποκλείσει άλλες υποψηφιότητες, ενώ στον τομέα επηρεασμού της κυβέρνησης –η οποία
δημοσίως έχει τοποθετήσει την εφημερίδα στην αριστερή πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ– χτυπάει κατά καιρούς
όλους όσοι δεν είχαν «γονατίσει»
από τις φιλότιμες ομολογουμένως
προσπάθειες των ενθέρμων συνομιλητών της, τόσο του κ. Δημ. Παπαγγελόπουλου όσο και της κας
Γιάννας Παπαδάκου.
Ως γνωστόν, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν κόκκινο πανί για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μια μεριά η Τουλουπάκη να προσπαθεί ματαίως
να τον εμπλέξει με τη Novartis, α-

πό την άλλη η Παπασπύρου να
δίνει τιτάνιο αγώνα για να εμπλέξει τη σύζυγό του, Λίνα Στουρνάρα, σε ιστορίες με το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Με όλα τα παραπάνω, εν όψει
και της επικείμενης απόφασης του

Κυριάκου τους προσεχείς μήνες
για επιλογή του επόμενου Κεντρικού Τραπεζίτη, είπε να βάλει και αυτή ένα χεράκι στις εργολαβίες σπίλωσης του σημερινού Διοικητής
της Τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι, η
«Δημοκρατία», παραφράζοντας την
τοποθέτηση του Γιάννη Στουρνάρα στην ομιλία του στον ΣΕΒ, που
επί λέξει είπε ότι «ευτυχώς που οι ξένοι βλέποντας την Ακρόπολη
δεν τόλμησαν να ρίξουν στα

βράχια το λίκνο του πολιτισμού», με
ένα εμετικό πρωτοσέλιδο την παραπάνω τοποθέτηση του Κεντρικού
Τραπεζίτη μετέτρεψαν ως… αποτίμηση της Ακρόπολης με… τρία
μνημόνια. Η ενέργειά της αυτή δεν
είναι και τόσο τυχαία. Όταν ο έχων
την τιμητική του στην εφημερίδα
του κ. Φιλιππάκη, πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής,

Οι παραπλανητικοί τίτλοι και τα
fake news στα φιλοΣΥΡΙΖΑϊκά
ΜΜΕ ήταν το βαρύ πυροβολικό της
προηγούμενης κυβέρνησης. Χωρίς
ίχνος ντροπής οι φερόμενοι ως δημοσιογράφοι, αλλά και οι «πρόθυμοι» εκδότες τους δημοσιεύουν με
πηχυαίους τίτλους καυτά ρεπορτάζ
για πολιτικούς που «τα ’παιρναν»,
στήριζαν τους κουκουλοφόρους
μάρτυρες της Novartis, και με δημοσιογραφικές αλητείες προσπάθησαν να πλήξουν τους πολιτικούς
αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ.
Η «Α», στις 15/12/2019 σε ανάρτησή της στο www.iapopsi.gr
με τίτλο «Στο στόχαστρο Σαμαράς
– Αβραμόπουλος (με δημοσιογραφικές αλητείες και fakenews), είχε στηλιτεύσει τις πρακτικές αυτές
και μάλιστα με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Επιτυχημένα
τρολαρίσματα
στον ΣΥΡΙΖΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Κλασικό
Τι κι εάν οι περισσότεροι
χρησιμοποιούν την τεχνολογία, το δώρο του
πρωθυπουργού προς τους
υπουργούς του για τα
Χριστούγεννα ήταν κλασικό. Ένα σημειωματάριο
που έφερε τα αρχικά τους
γράμματα.

Μπορεί η Φώφη Γεννηματά να
πρωταγωνιστεί σε γκάφες, που
κρατούν το Κίνημα Αλλαγής σε
μονοψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, ακόμη και τώρα που
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα κάτω
του, αλλά τελευταία στις
ανακοινώσεις
της η Χαριλάου
Τρικούπη είναι
σε τοπ φόρμα.
Τρολάρει διαρκώς τον ΣΥΡΙΖΑ με επιτυχημένες
και πιασάρικες παρεμβάσεις. Έτσι,
λίγες ημέρες μετά το «υπάρχει
σύνδεσμός φίλων Κώστα Καραμανλή με έδρα την Κουμουνδούρου», ήρθε η απάντηση στα όσα είπε ο Σκουρλέτης για τον Γιώργο Παπανδρέου: «Από σκουρ-λ-ιασμένα
μυαλά δεν περιμέναμε και τίποτα σοβαρό».

Για ποτό
Δεν είναι μικρό πράγμα
για τον Σπίρτζη να κάθεται
δίπλα στον Τσίπρα

Δεν έχει φίλους στην
Κουμουνδούρου...
Προφανώς ο Γιώργος Σταθάκης δεν πρέπει να έχει και πολλούς υποστηρικτές εντός της Κουμουνδούρου. Διαφορετικά, δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση
τη λογική μία διαρροή που κυκλοφόρησε τις τελευταίες
ημέρες. Να σημειώσουμε κατ’ αρχάς ότι ο κ. Σταθάκης
(που δεν εξελέγη στα Χανιά, αφού έμεινε πίσω από τον Πολάκη) έχει αναλάβει να συγγράψει το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η διαρροή τόνιζε πως προ ολίγων 24ώρων είπε ο ίδιος
σε φίλους αυτοσαρκαζόμενος: «Είχα αντιγράψει εκείνο του Κόρμπιν των Βρετανών Εργατικών, αλλά τώρα που έχασαν πρέπει να φτιάξω καινούργιο». Όπως
γίνεται αντιληπτό, ακόμη και να ίσχυε ότι έκανε αντιγραφή, φαίνεται απίθανο ότι το παραδέχθηκε. Απλά το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι οι
φίλοι του πρώην υπουργού βρίσκονται μόνο πλησίον του κ. Τσίπρα και
ουχί στον κομματικό μηχανισμό.

Υπόγειος δίαυλος επικοινωνίας
Μαθαίνω πως οι πέριξ του κ. Τσίπρα έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τη
δήλωση του Πάνου Σκουρλέτη ότι «ο Γιώργος Παπανδρέου είναι τοξικός». Και μάλιστα υποστηρίζουν ότι δεν τη θεωρούν τυχαία. Και τη
συνδυάζουν με την πρόσφατη υβριστική επίθεση του Παύλου Πολάκη
στον Κώστα Σημίτη. Κι εξάγουν το συμπέρασμα ότι υπάρχει υπόγειος
δίαυλος επικοινωνίας των δύο, καθώς ο μεν Σκουρλέτης έχει ταχθεί ανοικτά κατά της γραμμής της ΠΑΣΟΚοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και ο
Πολάκης παθαίνει αλλεργία όταν ακούει τη λέξη ΠΑΣΟΚ. «Αν και οι αφετηρίες είναι τελείως διαφορετικές, όπως ίσως και οι επιδιώξεις, το
αποτέλεσμα είναι ίδιο για τον ΣΥΡΙΖΑ», λένε χαρακτηριστικά για τις παρεμβάσεις των δύο πρώην υπουργών.

Η ικανοποίηση για την
ψήφιση του προϋπολογισμού προ δέκα περίπου ημερών ήταν έκδηλη στους
κόλπους των βουλευτών
της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, μόλις ολοκληρώθηκε
η διαδικασία, λίγο μετά
τα μεσάνυχτα περισσότεροι από 30 βουλευτές της
Ν.Δ. πήγαν για χαλαρό
ποτάκι σε στέκι στο κέντρο για να ανταλλάξουν
κι ευχές για τις εορτές.

Αφωνία
Άξιο προσοχής είναι η αφωνία των κατά τα άλλα
λαλίστατων προβεβλημένων στελεχών και υπουργών των κυβερνήσεων του Γιώργου Παπανδρέου, που μεταπήδησαν
στον ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι
στις βολές που εξαπέλυσε
ο Πάνος Σκουρλέτης κατά του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι είναι ένα τοξικό πρόσωπο,
που έχει συνδεθεί με το
πρώτο μνημόνιο.

Eμπιστοσύνη στον Χρυσοχοΐδη
ο Κυριάκος
Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει το τελευταίο διάστημα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
και με πρώτο και καλύτερο τον Γιάννη Ραγκούση σχεδόν σε καθημερινή βάση ζητούν
την αποπομπή του. Μάλιστα, τα ΣΥΡΙΖΑϊκα
ΜΜΕ με... αποκλειστικά ρεπορτάζ πληροφορούν ότι είναι θέμα ημερών ο διωγμός
του από την κυβέρνηση. Όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο
Χρυσοχοΐδης απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του κ. Μητσοτάκη και οι μετοχές του στο χρηματιστήριο της κυβέρνησης παραμένουν ψηλά. Αυτό εξάλλου φάνηκε και κατά την πρόσφατη
επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συντονιστικό Κέντρο
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Χαλάνδρι, για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν στο πλάι του πρωθυπουργού και μάλιστα οι δυο τους έδειχναν κεφάτοι, μιλούσαν
χαλαρά μεταξύ τους και τα χαμόγελα περίσσευαν.

Έμεινε εκτός λόγω Βούτση
Δεν διάγει και τις καλύτερες ημέρες του στον ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Σπίρτζης. Μπορεί να έχει αναλάβει την ΠΑΣΟΚοποίηση
του νέου ΣΥΡΙΖΑ και να έχει τις «ευλογίες» του αρχηγού, αλλά
υπάρχουν και πολλοί από τις λεγόμενες παλιές καραβάνες
που δεν συμφωνούν με την άνοδό του στο κομματικό χρηματιστήριο. Χαρακτηριστικό ήταν το βέτο διά της πλαγίας οδού
του Νίκου Βούτση, ώστε ο κ. Σπίρτζης να μην μπει στο Πολιτικό Συμβούλιο. «Να διευκολύνουμε για τα στελέχη από την
Προοδευτική Συμμαχία και τους άλλους συμμάχους. Αν θέλουμε να
βάλουμε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο Πολιτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και να αποφασιστεί ποιοι
θα εκλεγούν», ήταν η παρέμβαση του πρώην πρόεδρου της
Βουλής. Και του πέρασε. Και ο Σπίρτζης έμεινε εκτός και μαζί
του έμειναν και οι Αλέκος Φλαμπουράρης, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Υπέρ του Σπίρτζη τάχθηκε ο
Νίκος Παππάς, αλλά ο κ. Βούτσης ήταν ανένδοτος.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Νέες αϋπνίες
του Χατζηδάκη
με τα σκουπίδια

Κίτσος ο κοριός
ΣΚΕΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΧΩΡΙΣ ΤΟ «ΒΟΡΕΙΑ»
ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ! ΑΛΕΞΗ, ΑΚΟΥΣ;
Η «ΤelecomMK», η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών των Σκοπίων, στέλνει αυτοματοποιημένα γραπτά μηνύματα στους τουρίστες της χώρας,
ονοματίζοντας τα Σκόπια όχι ως «Βόρεια Μακεδονία» –όρος που αναγράφεται στην πολυθρύλητη
Συμφωνία των Πρεσπών– αλλά ως σκέτο «Μακεδονία». Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της εταιρείας
εμφανίζεται το μότο «Το καλύτερο δίκτυο στη Μακεδονία». Πού ’σαι, Αλέξη, με τα ωραία σου!

Απασφάλισαν…

Την εκπαίδευση
των προσφυγόπουλων
συνδράμει η Βουλή

ο «πράσινο φως» για τη συνέχιση της υποστήριξης ενός αξιέπαινου προγράμματος που «τρέχει» τα τελευταία τρία χρόνια
το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έδωσε προ ημερών το ελληνικό Κοινοβούλιο, με
σχετική απόφαση του προέδρου της Βουλής,
Κωνσταντίνου Τασούλα.
Η δράση αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη
σχολικών μονάδων οι οποίες κατά τις απογευματινές ώρες συνεχίζουν να λειτουργούν φιλοξενώντας δομές υποστήριξης και εκπαίδευσης
προσφυγόπουλων, προκειμένου τα συγκεκριμένα σχολεία να καλύψουν το σχολικό έτος που
ήδη διανύουμε (2019-2020) τις υπερβάλλουσες ανάγκες τους σε θέρμανση και καθαριότητα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Βουλή, το 2017 και το 2018 επιχορηγήθηκαν πάνω από 100 σχολικές μονάδες με προσφυγικές δομές
σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ για την περσινή σχολική χρονιά (20182019) στις αρχές του έτους 2019 επιχορηγήθηκαν εκ νέου περίπου 60
σχολικές μονάδες. Σημειώνεται ότι η φετινή χρηματοδότηση αναμένεται
να ξεπεράσει τις 170.000 ευρώ.
Αξίζει, επίσης, να διευκρινιστεί ότι στα ποσά επιχορήγησης που καταβλήθηκαν στις δικαιούχες σχολικές μονάδες, λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική περιοχή και το πλήθος των μαθητών προσφύγων που φιλοξενούνται. Μάλιστα, για να επιτευχθεί η μέγιστη ορθολογική κατανομή των
κονδυλίων που χορηγεί η Βουλή, υπάρχει ανοιχτός δίαυλος συνεχούς επικοινωνίας και συνεννόησης των αρμόδιων υπηρεσιών του κοινοβουλίου και του υπουργείου Παιδείας.

Τ

Μετά τη δήλωση Σκουρλέτη για τον «τοξικό» Παπανδρέου απασφάλισε ο
Βασίλης Κεγκέρογλου. Έτσι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι
ξεφτιλισμένοι Ραγκούσης,
Μαριλίζα, Μωραΐτης, Τσάκρη, Σπρίτζης, που ωφελήθηκαν από τον ΓΑΠ έχουν πιει το αμίλητο νερό.
Ανήθικους και κατάπτυστους τους έλεγε ο Ραγκούσης πριν να πάει και
ο ίδιος!»
Βέβαια, η πρώιμη ανακάλυψη του γραμματέα του
ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν «τοξικότητας» του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου
του ΠΑΣΟΚ δεν ενόχλησε
μόνο τον Κεγκέρογλου,
ούτε η ενόχληση αυτή περιορίστηκε σε όσους πρώην συνεργάτες του ΓΑΠ έχουν ήδη μεταγραφεί
στην Κουμουνδούρου. Το
προβληματικότερο όλων
είναι ότι τα λεγόμενα
Σκουρλέτη δημιούργησαν δυσανεξία και σε κάποιους άλλους που βλέπουν με συμπάθεια την
Προοδευτική Συμμαχία
(όπως ονομάζουν στον
ΣΥΡΙΖΑ τη διεύρυνσή
τους) και οι οποίοι συζητούν τη συμμετοχή τους
σε αυτό σε μελλοντικό
χρόνο.
Είναι χαρακτηριστικό,
για παράδειγμα, ότι η
Ρεγγίνα Βάρτζελη, η στενότερη συνεργάτιδα του
Γιώργου Παπανδρέου και
επί χρόνια διευθύντρια
του γραφείου του, δέχθηκε πολλές διαμαρτυρίες,
αλλά και προτροπές να
σταματήσει να συμμετέχει στο εγχείρημα.

Δεν πάνε πολλές ημέρες που ο Κωστής
Χατζηδάκης εκμυστηρεύθηκε ότι έχει
αϋπνίες. Και όλοι
κατάλαβαν ότι ο υπουργός Ενέργειας
ήταν δύσκολο να
κοιμηθεί με την
καυτή πατάτα της
ΔΕΗ που παρέλαβε
από τον Γιώργο
Σταθάκη. Η ΔΕΗ, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, «βρήκε τον δρόμο της» κι ευελπιστεί ότι
σύντομα η επιχείρηση θα επιστρέψει στην
κερδοφορία. Τώρα η νέα αιτία είναι η διαχείριση των σκουπιδιών: «Η κατάσταση έχει φθάσει σε οριακό σημείο, η χώρα μας έχει καθυστερήσει να υποβάλει τα σχέδια και προγράμματα με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να
χαθούν άπειροι κοινοτικοί πόροι καθώς οι προβλέψεις του τρέχοντος ΕΣΠΑ εξαντλούνται το
2021». Οπότε πλέον η προσοχή του κ. Χατζηδάκη είναι το πώς θα οργανωθούν οι υπηρεσίες για να υποβληθούν εγκαίρως νέα σχέδια
και να καταστεί δυνατή η απορρόφηση των
κοινοτικών πόρων.

Greece’s next top…
President!!!
«Εις το βουνό ψηλά εκεί…» που λέει και ο εναρκτήριος στίχος
του γνωστού παιδικού τραγουδιού θα περάσει τις ολιγοήμερες
χριστουγεννιάτικες διακοπές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός θα πάρει τις ανάσες του
στο ορεινό Μέτσοβο, στο οποίο θα αφιχθεί το απόγευμα των
Χριστουγέννων για να επιστρέψει στη βάση του την Κυριακή
29 Δεκεμβρίου. Πριν από την αναχώρησή του, πάντως, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στο Μέγαρο
Μαξίμου την παραμονή των Χριστουγέννων για το αν η απόφασή του για τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα παρθεί στην πατρίδα τού Αβέρωφ, ο πρωθυπουργός ήταν σιβυλλικός: «Βουνό είχα πει θα πάω και στο βουνό θα πάω (…) Δεν έχω
αποφασίσει όμως σε ποια βουνοκορφή».
Σοφότεροι δεν γίναμε, αφού επί της ουσίας ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επανέλαβε το «παραπολιτικό» που είχε πει στη
Φώφη Γεννηματά. Απλώς όσο αργεί να καταλήξει στον εκλεκτό τόσο μεγαλώνουν οι συμμετοχές για το Greece’s Next Top
President.
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Επί Σαμαρά ο Μανιάτης «έτρεξε» τον EastMed
Η ανακοίνωση για την υπογραφή του EastMed στις 2 Ιανουαρίου από Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρο
και Ιταλία ήταν μία χαρμόσυνη είδηση για τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος έσπευσε να υπενθυμίσει σε όλους ότι επί ημερών του ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Έτσι έγραψε στα social
media: «Περήφανος που το 2013-14 ενέταξα τον EastMed στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης PCIs .Με τους αγωγούς ΤΑΡ, EastMed, IGB, που επίσης εντάξαμε, μπορούμε να
παρέχουμε στην ΕΕ το 10% του φυσικού αερίου της. Σπουδαίο γεωπολιτικό όπλο και στα Ελληνοτουρκικά!» Απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιάννης Μανιάτης ενέταξε τον EastMed στα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά. Την προσπάθεια ο Αργίτης καθηγητής την είχε ξεκινήσει επί πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου.
Τότε που τον λοιδορούσαν όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμη και από το ΠΑΣΟΚ.

Ετοιμάζει και νέες επιστολές ο Κοτζιάς
Τζάμπα επιστολές που απέστειλε στις αρχές
Δεκεμβρίου ο Νίκος Κοτζιάς και η κίνηση
του «Πράττω» σε Τσίπρα, Γεννηματά, Παπανδρέου, Κουτσούμπα και Βαρουφάκη για
τη δημιουργία μιας μεγάλης συμμαχίας δημοκρατικών δυνάμεων. Ούτε καν για λόγους ευγένειας δεν του απάντησαν το απλό
«δεν μας ενδιαφέρει». Από την Κουμουνδούρου απλά έχουν κρατήσει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον πρώην υπουργό
Εξωτερικών. Το ΚΙΝΑΛ είναι άγνωστο αν
και πότε θα απαντήσει, όμως πολιτικά είναι
αντίθετο με την πρόταση Κοτζιά, ενώ εντύπωση έχει προκαλέσει το ότι ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΚΙΔΗΣΟ δεν έχουν απαντήσει, κάτι
που είναι αντίθετο με την αστική ευγένεια του πρώην πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας
πρόσφατα επανέλαβε την πρόβλεψή του πως εάν υπάρξει αδιέξοδο στη συγκρότηση κυβέρνησης
μετά τις εκλογές με απλή αναλογική, το πιθανότερο σενάριο είναι ο... μεγάλος συνασπισμός, η
συγκυβέρνηση, δηλαδή Ν.Δ. με ΣΥΡΙΖΑ! Ο δε Γιάνης Βαρουφάκης έχει αποκλείσει προεκλογικά
συνεργασίες του κόμματός του με άλλες κινήσεις. Όμως μαθαίνω ότι ο Κοτζιάς θα επιμείνει και
θα αποστείλει και δεύτερη επιστολή προς τους ίδιους παραλήπτες.

Οι… ασυμμάζευτοι βουλευτές
Το φαινόμενο βουλευτών που προσπαθούν να εξυπνακίσουν ή να πουν ανερυθρίαστα και μία κουβέντα παραπάνω (…κι όποιον πάρει ο Χάρος) δεν είναι καινούργιο, ούτε
γνωρίζει κομματικά όρια. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές
στο παρελθόν και η αλήθεια είναι μία: για κάθε Νίκο Τόσκα που λέει ότι οι άνδρες της ομάδας ΔΕΛΤΑ ήταν «κρατικοί μπαχαλάκηδες», θα υπάρχει κι ένας Κωνσταντίνος
Μπογδάνος που θα λέει «ψηφίστε σωστά και το ’χουμε» (σ.σ.
το τανκς έξω από την ΕΡΤ). Και για κάθε Γιώργο Κυρίτση
που δεν θυμάται να σκοτώθηκε και κανείς από μολότοφ,
θα υπάρχει κι ένας Μπάμπης Παπαδημητρίου που ούτε
λίγο ούτε πολύ λέει πως η ΕΛ.ΑΣ έχει το δικαίωμα και να
ξεβρακώνει έναν πολίτη, αν είναι μπαχαλάκιας!
Ειδικά πάντως οι δύο «γαλάζιοι» βουλευτές γρατζουνίζουν
συχνά-πυκνά το κεντρώο προφίλ της κυβέρνησης που έχει
φιλοτεχνήσει ο Κυριάκος. Δημοσιογράφοι και οι δυο τους,
μάλλον υπερεκτιμούν τις επικοινωνιακές τους δυνατότητες
και γίνονται πηγή αχρείαστης κριτικής για την κυβέρνηση
που μετά καλείται να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Ζεστό χρήμα για
«ανεξάρτητο» site
ψάχνει ο Τσίπρας
Πιπεράτη αποκάλυψη σας έχει
ο Κίτσος ο κοριός για τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα ξεκίνησαν πριν
από περίπου 10-15 ημέρες, όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
κάλεσε στο γραφείο του δύο
στελέχη, τα οποία είναι επιφορτισμένα με τον επικοινωνιακό μηχανισμό του κόμματος, καθώς και έναν γνωστό
παράγοντα του χώρου που αναλαμβάνει αποστολές για εξασφάλιση χρηματοδότησης από επιχειρηματίες. Σε αυτή τη σύσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας έριξε την ιδέα για τη
δημιουργία ενός site, το οποίο θα εμφανίζεται ως δήθεν ανεξάρτητο, αλλά σε κρίσιμα ζητήματα θα στηρίζει
τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. «Θέλω ένα site αντιγραφή γνωστής ηλεκτρονικής εφημερίδας», είπε χαρακτηριστικά,
αφήνοντας άφωνους τους συνομιλητές του. Αυτό θα
πει ανεξαρτησία στην ενημέρωση…

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους...
Κινητικότητα έχει προκαλέσει στους κόλπους του νεοναζιστικού μορφώματος της
Χρυσής Αυγής η πρόταση της
εισαγγελέως να μη θεωρηθεί
ως εγκληματική οργάνωση
και να καταδικαστεί μόνο ο
Ρουπακιάς και αυτός ως παράφρων. Αν το δικαστήριο αποφασίσει με βάση την πρόταση της εισαγγελέως, τότε θα πρέπει το κράτος να αποδώσει πολλά χρήματα από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις στη Χρυσή Αυγή. Και με τόσα χρήματα ξεθάρρεψαν οι Νίκος Μιχαλολιάκος και Ηλίας Κασιδιάρης και
ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Ο δεύτερος ζητά συνέδριο
για να αναλάβει αυτός το κόμμα, ενώ ο πρώτος κάνει
λόγο για συκοφαντικές επιθέσεις ακόμη και από το εσωτερικό. «Το φρούριο μένει άπαρτο και νέοι μαχητές
πυκνώνουν τις τάξεις του Κινήματός μας, θα στέκονται υπερήφανοι στις επάλξεις μας», προειδοποιεί.
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«Εμείς έχουμε μάθει να βρισκόμαστε στους δρόμους.
Και κανένας δεν πρόκειται
να μας εμποδίσει. Οπότε όποιος νόμος και να ψηφιστεί δεν μας ακουμπά». Αυτό είναι το μότο από τον
Περισσό σχετικά με τη νέα
νομοθετική πρωτοβουλία
της κυβέρνησης για τον έλεγχο των απεργιών και
τον περιορισμό των διαδηλώσεων για να μην κλείνουν οι δρόμοι και δημιουργείται χάος στους κεντρικούς δρόμους της
πρωτεύουσας.
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• Με τον ερχομό του 2020 τα στελέχη του Περισσού
ετοιμάζουν πληθώρα κινητοποιήσεων, στέλνοντας μηνύματα για μετωπική σύγκρουση όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με τον ΣΥΡΙΖΑ

Χρονιά επαναστατικής
γυμναστικής για το ΚΚΕ

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

ι όπως λένε στον Περισσό η ένταση των
κοινωνικών αγώνων
είναι η απάντηση του
ΚΚΕ στις επιθέσεις
που αναμένει από την κυβέρνηση
σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα. Μάλιστα, και ο Δημήτρης
Κουτσούμπας στους συνομιλητές
του υποστηρίζει πως «και η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ακολουθήσει
την πεπατημένη των προηγουμένων
κυβερνήσεων. Όπως έκανε πάντα η
Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε και το
ΠΑΣΟΚ, ότι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα γίνει και τώρα. Οι εργαζόμενοι
θα πιέζονται και οι επιχειρηματίες θα
έχουν τις ευλογίες των κυβερνώντων».
Ήδη το ΚΚΕ έκανε μία πρόβα
κατά την ημέρα που ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός (προ 10 περίπου
ημερών), τον οποίο το κόμμα του
έδωσε τον χαρακτηρισμό «καρμανιόλα». Η πρόβα αφορούσε τα
συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν (δίχως τεράστια επιτυχία σε
ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κόσμου) σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και
άλλες μεγάλες πόλεις. Παράλληλα,
ο Περισσός, με τις κοινωνικές του
δυνάμεις, αναμένεται να πιέσει για
απεργιακές κινητοποιήσεις τον νέο
χρόνο για το ασφαλιστικό, θεωρώντας το συγκεκριμένο πρόβλημα
για την περίοδο που διανύουμε ως
«μητέρα όλων των μαχών», κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για νέες ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση, σε βάρος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.
Ήδη το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση όχι απλώς να
μη φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο
που θα περιορίζει την προκήρυξη
των απεργιών και την πραγματοποίηση των διαδηλώσεων, αλλά
και ότι εάν ψηφιστούν τέτοιοι νόμοι δεν θα εφαρμοστούν στην
πράξη από τις δυνάμεις του κόμματος.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, α-

μπλόκα και να κλείσουν οι εθνικές
οδοί και, όπως λένε, δεν φοβούνται πιθανόν συγκρούσεις με την
αστυνομία. Η συμμετοχή ή όχι στις
κινητοποιήσεις είναι σαφές πως
θα κρίνει τόσο τη διάρκεια, όσο
και τις μορφές που θα λάβουν οι
κινητοποιήσεις των αγροτών.

Καμία ανοχή

πό την πλευρά της, εκτιμά προφανώς ότι οι συνθήκες είναι ώριμες
για να αλλάξει το καθεστώς που
διέπει την κήρυξη των απεργιών.
Στο Μαξίμου εκτιμούν πως και ο
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ δεν έχουν
πλέον το κουράγιο για επαναστατική γυμναστική μέσω των συνδικάτων, και γι’ αυτό προχωρούν το
νομοσχέδιο. Την ίδια εκτίμηση, όμως, κάνουν και στον Περισσό.
Μάλιστα, θεωρούν ότι ο νέος νόμος τούς ανοίγει πεδίο δόξης λαμπρό, καθώς το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ
θα πρωταγωνιστούν στους δρόμους, ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ
και το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ θα παραμένουν απλοί θεατές.
Απλά στο Κουμμουνιστικό Κόμμα αναμένουν ότι κατά την ψηφοφορία στη Βουλή θα έχουν την αρωγή τόσο των δύο προαναφερόμενων κομμάτων, όσο και του ΜέΡΑ 25 του Βαρουφάκη. Αντίθετα,
θεωρούν δεδομένο ότι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελό-

πουλου θα συνταχθεί με τους 158
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Φουλ για σύγκρουση
Ήδη το ΚΚΕ ετοιμάζεται για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση σε δύο επίπεδα. Αφενός με επαναστατική γυμναστική στον δρόμο, αφετέρου με το να μη δίνει ονόματα υπευθύνων στις αρχές, ακόμη και παρουσία των εισαγγελέων, όπως τονίζεται στο νομοσχέδιο που δίνεται άμεσα στη διαβούλευση. Το ΚΚΕ, μάλιστα, έχει ήδη
διαμηνύσει με ανακοίνωσή του
πως το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων «θα παραμείνει στα χαρτιά».
Όμως, για να μην καπελωθεί από τα άλλα κόμματα στο ΚΚΕ ταυτόχρονα ετοιμάζονται για το μεγάλο
ρεσάλτο στη ΓΣΕΕ, με τη διοίκηση
της οποίας βρίσκεται σε αντιπαράθεση εδώ και αρκετούς μήνες το
ΠΑΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι,
κατά την πρόσφατη επίσκεψη του

Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μαξίμου, ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ παρέδωσε στον πρωθυπουργό έναν ογκώδη φάκελο με «λοβιτούρες», όπως τις χαρακτήρισε της
διοίκησης της ΓΣΕΕ στα εργατικά
κέντρα όλης της χώρας. Έτσι, η αντιπαράθεση ΓΣΕΕ-ΠΑΜΕ θα συνεχιστεί στην ίδια ένταση μέχρι και
το συνέδριο της Συνομοσπονδίας
(γύρω στο Πάσχα). Ήδη τη διοίκηση της ΓΣΕΕ τη χαρακτηρίζουν ως
συμβιβασμένη με τα κόμματα εξουσίας. Με αυτήν τη στρατηγική
το ΚΚΕ θέλει να απομονώσει διάφορες προσπάθειες, ειδικά εκ μέρους της Κουμουνδούρου να αυξήσει τη μικρή δύναμή της στα
συνδικάτα.
Αυτό εξάλλου φάνηκε και στη
σύσκεψη των αγροτών για τις γνωστές κινητοποιήσεις των τρακτέρ.
Στο ΚΚΕ ελπίζουν ότι την πρότασή
τους για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις θα αποδεχθούν οι απλοί
αγρότες. Στόχος είναι να στηθούν

Όπως γίνεται αντιληπτό, το ΚΚΕ
ποντάρει τα ρέστα του στην επαναστατική γυμναστική και ήδη ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, έδωσε το σύνθημα όταν προ ημερών είπε το «καμία
ανοχή στα σχέδια κυβέρνησης-Ευρωπαϊκής Ένωσης-κεφαλαίου». Ταυτόχρονα ο Περισσός υπογράμμισε
την επιθετική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη
απέναντι στα λαϊκά στρώματα, υπενθυμίζοντας παράλληλα τις ευθύνες της Κουμουνδούρου, τονίζοντας πως «τον δρόμο για όσα κάνει
ο Μητσοτάκης τον έστρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».
Εξάλλου, το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα που εξέδωσε επίσημη
ανακοίνωση για το νομοσχέδιο για
τον περιορισμό των απεργιών. Και
χαρακτήρισε ως γελοίες και εξοργιστικές τις κυβερνητικές δικαιολογίες: «Είναι εξοργιστικό, αλλά και
ταυτόχρονα γελοίο, να ισχυρίζεται η
κυβέρνηση ότι η καθημερινή ταλαιπωρία του λαού, οι καθυστερήσεις
στα μέσα μεταφοράς, τα συγκοινωνιακά προβλήματα ή η αναδουλειά
στα εμπορομάγαζα, οφείλονται στις
συγκεντρώσεις και τις απεργίες. Οφείλονται στην ίδια αντιλαϊκή πολιτική που τώρα θέλει να βάλει στον γύψο
τις διαδηλώσεις, υλοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του κεφαλαίου. Η κυβέρνηση να μην τολμήσει να φέρει νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Αν το κάνει, να ξέρει ότι
θα έχει την τύχη άλλων παρόμοιων
νόμων. Ο λαός με τους αγώνες του θα
τον ακυρώσει στην πράξη».
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• Μετά την εσωστρέφεια που προκαλεί στην Κουμουνδούρου η ΠΑΣΟΚοποίηση του νέου
φορέα, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ελπίζει σε νέα ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ερχόμενες
εκλογές για να αλλάξει η διάθεση των ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς
Οι εσωτερικές αντιδράσεις
στον ΣΥΡΙΖΑ για την ΠΑΣΟΚοποίηση του νέου φορέα μέσω της Προοδευτικής Συμμαχίας είναι ίσως
το καλύτερο δώρο των εορτών για τη Φώφη Γεννηματά και το ΚΙΝΑΛ. Αν
σε αυτά προσθέσουμε και
τις επιθέσεις από τον Πολάκη κατά Σημίτη και του
Σκουρλέτη στον Γιώργο
Παπανδρέου, τότε μπορούμε να μιλάμε για συστημένο δώρο από τον Άγιο Βασίλη.

Δώρο από τον
Άγιο Βασίλη
αναμένει η Φώφη

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

το ΚΙΝΑΛ, πάντως, πολλοί ανησυχούν μήπως
και πάλι η κα Γεννηματά υποπέσει σε νέα γκάφα και το κόμμα απολέσει μία νέα ευκαιρία για να αρχίσει
να ανεβαίνει δημοσκοπικά, αλλά το
σπουδαιότερο να κρατήσει τις δυνάμεις του και να μη συνεχιστεί η
διαρροή κι άλλων στελεχών προς
τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να επιτευχθεί αυτό
θα πρέπει αφενός μεν να ληφθούν
πρωτοβουλίες, αφετέρου δε να παρουσιαστεί μία πρόταση εξουσίας
ελκυστική, που να είναι πραγματικό αντίβαρο στην κυβερνητική δράση της Νέας Δημοκρατίας.
Μέχρι στιγμής, για να πούμε
και του στραβού το δίκιο, το ΚΙΝΑΛ δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει τους πολίτες, λόγω μίας
ελκυστικής πρότασης. Έτσι το μόνο
που μένει είναι να διατηρείται μία
ψυχροπολεμική διάθεση έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ένα ήξεις-αφίξεις σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση που ασκείται προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η νέα πρόταση νόμου της κυβέρνησης για τον έλεγχο
των διαδηλώσεων και της αναγγελίας απεργιών στηρίζεται πάνω
στην πρόταση που είχε καταθέσει
ως δήμαρχος της Αθήνας ο Γιώργος Καμίνης. Ο νυν βουλευτής Επικρατείας του ΚΙΝΑΛ είχε καταθέσει πρόταση ως δήμαρχος, ζητώντας αυτό που νομοθετεί τώρα η
κυβέρνηση. Τι θα κάνει πλέον το
ΚΙΝΑΛ; Θα «αγκαλιάσει» εκ νέου
τους συνδικαλιστές, οι οποίοι ήδη
αντιδρούν, ή θα πάει πάσο;
Αυτά είναι τα ζητήματα που
πραγματικά μπορείς να ξεχωρίσεις
και να στείλεις ένα μήνυμα στην

κοινωνία ότι διαφέρεις, είτε από
την κυβερνητική παράταξη, είτε από την αξιωματική αντιπολίτευση.
Ότι είσαι ένα σύγχρονο κόμμα, που
αντιλαμβάνεται τα σημεία των καιρών και που σκέφτεται τους πολλούς έναντι των λίγων. Προς το παρόν, το ΚΙΝΑΛ δεν έχει αντιδράσει,
αν και θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι τελικά η κα Γεννηματά δεν θα χαλάσει το χατίρι των
συνδικαλιστών, ελπίζοντας ότι αυτοί θα της επιστρέψουν τη στήριξη
με το να πείσουν τους «πράσινους»
ψηφοφόρους να επιστρέψουν στο
μαντρί. Όμως το ερώτημα που γεννάται είναι: Πόσο μπορούν πλέον
οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να επηρεάσουν τον κόσμο;

Ο πάγος με ΣΥΡΙΖΑ
Αυτή την εποχή όλοι στο ΚΙΝΑΛ
ασχολούνται πρωτίστως με το πώς
θα ανασχέσουν τη διαρροή στελεχών προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το σημαντικότερο για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι μόνο το πώς θα υψώσουν τείχος στην προσπάθεια
διεμβολισμού της Κουμουνδούρου, αλλά το πώς θα αλλάξουν την
πεποίθηση του κόσμου (που δείχνει παγιωμένη), ότι όλοι θεωρούν ως τον δεύτερο πόλο του πολιτικού συστήματος τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι η Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθεί να δείχνει πως έχει
πραγματικό αντίπαλο όχι την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία,
αλλά τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας προ-

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ

φανώς πως το στοίχημα εκπροσώπησης της προοδευτικής παράταξης μπορεί να παραμείνει ανοιχτό.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που
στελέχη του χώρου εκτιμούν πως
μια νέα ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές με παράλληλη ενίσχυση του ΚΙΝΑΛ, μπορεί να ξαναθέσει το θέμα του δεύτερου πόλου της πολιτικής ζωής. Προφανώς οι εκτιμήσεις αυτές είναι λανθασμένες, διότι για να αλλάξει αυτό το status quo θα πρέπει τα δύο
κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ) να
είναι κοντά σε ποσοστά. Και μέχρι
στιγμής οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το εντελώς αντίθετο.
Με γνώμονα αυτή τη στρατηγική,
η Χαριλάου Τρικούπη διατηρεί δίαυλους επικοινωνίας με το Μαξίμου, όπως και με τον Περισσό, αλλά
όχι με την Κουμουνδούρου. Μάλιστα, καταγράφεται και πάγος στις
προσωπικές σχέσεις της κας Γεννηματά και του κ. Τσίπρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο ηγέτες συνταξίδεψαν μαζί για τις Βρυξέλλες
στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στις
αρχές Δεκεμβρίου και με το ζόρι αντάλλαξαν μία τυπική καλημέρα.

Διεύρυνση με παλιούς
Στο μεταξύ, στο ΚΙΝΑΛ έχουν αρχίσει προσπάθειες, ώστε να ξαναζεστάνουν τις σχέσεις τους με πρώην υπουργούς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που τώρα έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα και κάποια εξ αυτών δεν μετέχουν ούτε της συγκρότησης του ΚΙΝΑΛ. Ήδη υπάρχει
φλερτ με την Άννα Διαμαντοπούλου. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει εκτιμήσει πως η πρώην υπουργός
και πρώην Επίτροπος, παρά τη στήριξή της στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν συνεργάστηκε μαζί του, ού-

τε συμμετείχε τελικά στην κυβέρνηση, όπως –αρχικά, τουλάχιστον–
πολλοί θεωρούσαν βέβαιο.
Επιπλέον, θεωρούν πως η Άννα
Διαμαντοπούλου, με τις δραστηριότητες του «Δικτύου», κάθε άλλο
παρά είναι από τα στελέχη εκείνα
που εκφράζουν αποκλειστικά τον εαυτό τους, καθώς οι προβληματισμοί της απηχούν προβληματισμούς υπαρκτού μέρους και κεντροαριστερών πολιτών, ενώ οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει για μείζονα
θέματα βρίσκουν ανταπόκριση.
Στην παρούσα φάση πάντως και
με δεδομένη μάλιστα την καχυποψία που υπήρχε μεταξύ των δυο
πλευρών, οι συζητήσεις πραγματοποιούνται παρασκηνιακά και σε
διερευνητικό επίπεδο των διαθέσεων της κας Διαμαντοπούλου.
Αντιθέτως, παρ’ ότι η Φώφη Γεννηματά πρότεινε και τον Ευάγγελο Βενιζέλο –μαζί με τον Κώστα
Σημίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου– για τη θέση του Προέδρου
της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει κανένα σημείο προσέγγισης ή ενδιαφέροντος, προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Ο καθένας τραβά τον δρόμο του», αναφέρουν χαρακτηριστικά και οι δυο πλευρές.
Ενδιαφέρον επίσης εμφανίζει,
εάν θα ξαναδραστηριοποιηθούν
στο Κίνημα Αλλαγής στελέχη που
έχασαν στις τελευταίες εκλογές την
έδρα τους και έχουν –ουσιαστικά–
αποστασιοποιηθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως ο Γιάννης
Μανιάτης, ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο Δημήτρης Κρεμαστινός κ.ά. Ενόψει της Συνδιάσκεψης, η Χαριλάου Τρικούπη θα κάνει την προσπάθειά της, ελπίζοντας ότι δεν θα πέσει σε τείχος.
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• Περισσότεροι από 60.000 συνταξιούχοι περιμένουν
να δουν αύξηση στις κύριες συντάξεις έως και €200 τον μήνα
λόγω της αλλαγής των ποσοστών αναπλήρωσης

«Γεννά» λεφτά και…
υπέρμετρες προσδοκίες
το νέο ασφαλιστικό
Πολλές προσδοκίες έχει ο
ελληνικός λαός για το
2020 από την κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Με δεδομένο
την καλή αρχή που έχει επιτευχθεί τους πρώτους
μήνες της «γαλάζιας» διακυβέρνησης, ο πήχυς των
απαιτήσεων –ιδιαίτερα από τις κοινωνικές ομάδες
που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος στα χρόνια
των μνημονίων– έχει ανέβει αισθητά ψηλότερα του
αναμενομένου.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Τ

ο οικονομικό κλίμα
στην Ελλάδα παραμένει σταθερά σε υψηλά
επίπεδα, υποστηριζόμενο από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, τη σταθεροποίηση των επιτοκίων δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα και την
αναμενόμενη θετική ολοκλήρωση
της 4ης αξιολόγησης της ενισχυμένης εποπτείας στο προσεχές
Eurogroup. Δεν είναι τυχαίο ότι ο
προϋπολογισμός του 2020 έρχεται σε μία χρονική περίοδο που, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρείται προς τα κάτω στο σύνολο
της Ευρωζώνης, αντιθέτως στην
Ελλάδα αναθεωρείται προς τα πάνω: 2% για το 2019 και 2,8% για
το 2020.
Σε αυτό τον… καμβά η κυβέρνηση θα κληθεί από το νέο έτος να
βάλει τις οριστικές «πινελιές» στο
νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που
προωθεί, ευελπιστώντας ότι αυτό
θα «γεννήσει» επιπλέον εισόδημα

για τους ασφαλισμένους αλλά και
πολιτικά κέρδη. Μεταξύ άλλων, σε
ό,τι αφορά τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, προβλέπεται η ελευθερία επιλογής και η ευελιξία εντός ενός νέου και απλού
συστήματος.
Καθιερώνονται 7 επίπεδα εισφορών και παρέχεται στον κάθε
ασφαλισμένο η δυνατότητα να επιλέγει το επίπεδο των εισφορών
που θα καταβάλει, το οποίο θα
μπορεί να το διαφοροποιεί ετησίως ανάλογα με την εισφοροδοτική του ικανότητα.
Επίσης, προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους νεοεισερχόμενους
στην αγορά εργασίας και τους αγρότες, ενώ ενισχύεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση του ΕΦΚΑ (eΕΦΚΑ), στον οποίο εντάσσεται και
το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(ΕΤΕΑΕΠ).
Κομβική θεωρείται η θεσμοθέτηση της πρώτης φάσης μείωσης
των εισφορών στη μισθωτή εργασία κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες
(σ.σ. με έναρξη εφαρμογής το δεύ-

τερο εξάμηνο του 2020), καθώς
μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους εργασίας επιδιώκεται η ενθάρρυνση νέων προσλήψεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της συνολικής απασχόλησης.

Έρχονται αυξήσεις
στις συντάξεις
Από τον συνδυασμό φορολογικού
και ασφαλιστικού νομοσχεδίου αναμένεται να ωφεληθούν σημαντικά όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών μεσαίου εισοδήματος. Ο υπουργός Εργασίας,
Γιάννης Βρούτσης, προανήγγειλε αύξηση των επικουρικών συντάξεων με το νέο ασφαλιστικό σύστημα, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα ισχύσει, αλλά και τι είδους αυξήσεις θα προκύψουν.
Ο ίδιος μίλησε για αύξηση στις
επικουρικές συντάξεις κατά €99,5
κατά μέσο όρο. Επίσης σε ό,τι αφορά τις κύριες συντάξεις έρχονται
–πάντα σύμφωνα με λεγόμενά
του– αυξήσεις για ασφαλισμένους

από τα 33 έτη και πάνω, ενώ η αύξηση θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων καθώς θα υπάρξει επανϋπολογισμός.
Την ίδια ώρα ο υπουργός Εργασίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα μειωθεί καμία σύνταξη και προανήγγειλε μόνιμο μηχανισμό στήριξης
για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες με παράλληλη ασφάλιση ανέφερε ότι θα καταβάλουν μία εισφορά.
Επίσης υπολογίζεται αύξηση
στις κύριες συντάξεις σε περισσότερους από 60.000 συνταξιούχους
έως και €200 τον μήνα λόγω της
αλλαγής των ποσοστών αναπλήρωσης, που θα ισχύσει αναδρομικά από τις 4 Οκτωβρίου.
Την ίδια στιγμή, περισσότεροι
από 500.000 συνταξιούχοι θα
δουν τις αυξήσεις μόνο στα εκκαθαριστικά τους, καθώς το ύψος της
αύξησης θα μειώσει ισόποσα την
προσωπική διαφορά που καταγράφεται (πρόκειται για τη διαφορά
που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων
με βάση τον Ν. 4387/16).

Στα κάγκελα
η αντιπολίτευση
για τις πορείες
Το κυβερνητικό εγχείρημα της μείωσης των εισφορών με παράλληλη αύξηση των συντάξεων ακούγεται πολύ καλό, και μένει να φανεί στην πράξη αν θα είναι και αληθινό. Διότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα δοθεί πάτημα στην αντιπολίτευη για σκληρή κριτική,
την ώρα μάλιστα που ήδη έχουν
αρχίσει οι αντιδράσεις κοινωνικών ομάδων και κομμάτων για το
άλλο νομοθέτημα της Ν.Δ. που αφορά τις πορείες.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το ΠΑΜΕ, ο συδικαλιστιός
βραχίονας του ΚΚΕ, το οποίο τάσσεται αναφανδόν υπέρ της ελεύθερης διαμαρτυρίας των εργαζομένων όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο για τα εργατικά τους δικαιώματα.
Το νομοσχέδιο, το οποίο είναι
της αρμοδιότητας του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, έχει ως
βάση του το αντίστοιχο κείμενο
σχεδίου νόμου που είχαν καταρτίσει το 2012 καθηγητές Συνταγματικού και Διεθνούς Δικαίου (Αλιβιζάτος, Μανιτάκης, Κτιστάκης), έπειτα από αίτημα του τότε
δημάρχου της Αθήνας, Γιώργου
Καμίνη. Βασική αρχή του νομοσχεδίου είναι πως θα αποφεύγεται
η κατάληψη δρόμων και πεζοδρομίων από ολιγομελείς ομάδες διαδηλωτών. Έτσι, θα καθορίζονται
συγκεκριμένα ποσοτικά μεγέθη για
τους χώρους που θα καταλαμβάνουν οι διαδηλωτές. Για παράδειγμα, μια πορεία μερικών δεκάδων
ατόμων θα μπορεί να γίνεται είτε
στο πεζοδρόμιο είτε σε μία μόνο
λωρίδα κυκλοφορίας, ούτως ώστε
να μη διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης, εξάλλου, θα παρίσταται εισαγγελέας, ο οποίος θα εξασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας. Ο
εισαγγελέας θα έχει τη δυνατότητα
να υποδεικνύει εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση που οι διαδηλωτές δεν υπακούσουν στις οδηγίες τού επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης, αλλά κυρίως θα είναι αυτός που θα κρίνει τα αριθμητικά δεδομένα –ακόμη κι αν υπάρχει διαφορετική εκτίμηση της Αστυνομίας– προκειμένου οι διαδηλωτές να καταλαμβάνουν το τμήμα
του δρόμου που τους αναλογεί.
Το νομοσχέδιο θα ορίζει, επίσης, ότι οι διοργανωτές μιας διαδήλωσης θα πρέπει να υποδεικνύουν εκ των προτέρων στην ΕΛ.ΑΣ.
τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν, ούτως ώστε να υπάρχει η ανάλογη αστυνόμευση και έγκαιρες
προβλέψεις για την κυκλοφορία
στους δρόμους. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες
υποδομές, όπως οι ηλεκτρονικές
πινακίδες σε κεντρικούς οδικούς
άξονες, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα οι οδηγοί για τους
κλειστούς δρόμους και εναλλακτικές διαδρομές.
Τέλος, αυτονόητο είναι πως κριτήριο για τον τρόπο με τον οποίο
θα αντιμετωπίζονται οι διαδηλώσεις είναι η συμπεριφορά των διαδηλωτών, καθώς σε περίπτωση βιαιοπραγιών, βανδαλισμών κτλ. αίρεται αυτομάτως η συνταγματική
προστασία του δικαιώματος του
συνέρχεσθαι και θα επεμβαίνει η
Αστυνομία με σκοπό την τήρηση
της τάξης.
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Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
ανηγύρι έστησαν στον Πειραιά από το βράδυ της Τρίτης. Η τοποθέτηση του Χέμπερτ Χούμπελ για όσα συνέβησαν στον Βόλο έδωσε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού τη δυνατότητα να
γιορτάσουν πρόωρα τα Χριστούγεννα.
Όχι επειδή θεωρούν σημαντικό τον Αυστριακό που έστειλαν η UEFA και η FIFΑ ως επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πρόοδο (sic) του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εδώ και
μήνες απαξίωναν τον Χούμπελ.
Μόνο που αυτή τη φορά η δήλωσή του είχε και
στοιχεία από τις επιστολές που έστειλαν οι «ερυθρόλευκοι» στον Λευτέρη Αυγενάκη και τις δύο
ανώτατες ποδοσφαιρικές αρχές. Κι αυτή η λεπτομέρεια ερμηνεύθηκε στον Πειραιά ως πράσινο
φως της UEFA και της FIFΑ για άμεσες εξελίξεις
στην Ελλάδα.
Με το σκεπτικό ότι ο Χούμπελ έμαθε λεπτομέρειες για τις καταγγελίες του Ολυμπιακού από
εκείνους που κινούν τα νήματα στην ευρωπαϊκή
συνομοσπονδία και την παγκόσμια ομοσπονδία.
Και, μάλιστα, με την άδεια να κάνει τις σχετικές
αναφορές την παραμονή των Χριστουγέννων.
Ο Αυστριακός πήρε θέση στα γεγονότα την ημέρα που η ΕΠΟ και οι διαιτητές άλλαζαν πλήρως την ατζέντα και αντί να συζητούν για τα όργια στο Πανθεσσαλικό προσπάθησαν να αναδείξουν τις κροτίδες που έριξαν άγνωστοι στην πολυκατοικία του Άγγελου Ευαγγέλου.
Από την ομοσπονδία έσπευσαν και καταδίκασαν το γεγονός, ενώ οι συνάδελφοι του Αθηναίου
ρέφερι προχώρησαν σε επίσπευση της απόφασής
τους για αποχή και, μάλιστα, χωρίς να δώσουν
χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους στους
αγωνιστικούς χώρους.
Κι εκεί που όλοι θέλησαν να βάλουν ως πρώτο
θέμα τις δύο κροτίδες, ο Χούμπελ τα έφερε όλα
τούμπα και στάθηκε στην απόδοση της διαιτητικής πεντάδας στο Πανθεσσαλικό και στα λάθη
που κόστισαν δύο βαθμούς στον Ολυμπιακό. Κι
αυτό φάνηκε ότι πόνεσε πολύ όλο τον κόσμο στη
Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.

Π

⇣

Ακόμα και τα
Χριστούγεννα
πέρασαν σε
δεύτερη μοίρα.
Η κριτική στον
Αυστριακό
επιτετραμμένο
έγινε το μείζον
ζήτημα για
όσους
ασχολούνται
έμμεσα ή
άμεσα με την
επικοινωνία
του ΠΑΟΚ.
Στήθηκε
ολόκληρη
επιχείρηση για
να περιοριστεί
ο θόρυβος απ’
όσα είπε
ο επικεφαλής
της Επιτροπής
Παρακολούθησης.

Πυρά κατά του Αυστριακού
Ακόμα και τα Χριστούγεννα πέρασαν σε δεύτερη
μοίρα. Η κριτική στον Αυστριακό επιτετραμμένο
έγινε το μείζον ζήτημα για όσους ασχολούνται έμμεσα ή άμεσα με την επικοινωνία του ΠΑΟΚ. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για να περιοριστεί ο
θόρυβος απ’ όσα είπε ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης. Με τρία βασικά επιχειρήματα. Πρώτα ότι ο Χούμπελ φοβήθηκε έπειτα από τη συζήτηση που είχε μαζί του ο Βαγγέλης
Μαρινάκης, όταν έληξε το ντέρμπι ΟλυμπιακόςΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Προφανώς,
ο φόβος είχε αναδρομική ισχύ. Εμφανίστηκε ένα
μήνα μετά το περιστατικό και περίπου 15 ημέρες
μετά τις συσκέψεις στη Νιόν.
Το δεύτερο επιχείρημα εστίαζε στο ότι ο Χούμπελ προσπέρασε τον ρόλο του. Υποστήριξαν,
δηλαδή, ότι ασχολήθηκε με διαιτητικές υποδείξεις χωρίς να ’χει αυτό το δικαίωμα.
Και, τέλος, έψεξαν τον Αυστριακό παράγοντα
επειδή προσπέρασε το περιστατικό στην πολυκατοικία του Ευαγγέλου παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε πάνω-κάτω στην επέτειο από την επίθε-

Γύρω-γύρω όλοι
και στη μέση
ο... Χούμπελ!
Ο Χούμπελ που «ξεσπάθωσε» για τη διαιτησία, ο ΠΑΟΚ
που του ρίχνει «άσφαιρες» βολές, και ο Περέιρα ένα
βήμα πριν από την έξοδο
ση στον Θανάση Τζήλο. Η ενέδρα στον Λαρισαίο
στήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και η επίσκεψη
στον Ευαγγέλου στις 22 Δεκεμβρίου 2019.
«Τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον; Μία
λανθασμένη υπόδειξη σε ένα ματς, ή το γεγονός ότι οι διαιτητές βρίσκονται στο έλεος όσων τους
στοχοποιούν;» ήταν το βασικό ερώτημα που έθεταν από το ευρύτερο περιβάλλον του ΠΑΟΚ.

Εξελίξεις με Περέιρα
Στον Πειραιά, βέβαια, προσπερνούν την επικοινωνιακή στρατηγική που στήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ασχολούνται με την ουσία της υπόθεσης που
κατά την άποψή τους είναι η πλήρης δικαίωση
των καταγγελιών τους.
Κι αυτό επειδή στις επιστολές τους οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν λεπτομερή αναφορά
στον Βασίλη Φωτιά, αλλά και στον Άγγελο Ευαγγέλου.
Για τον πρώτο ένα από τα επιχειρήματα ήταν
ότι προέρχεται από την ΕΠΣ Πέλλας, στην οποία
πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Αστέ-

ριος Αντωνίου, και ουσιαστικά συνέδεαν τον
ρόλο του δεύτερου με την ανέλιξη του ρέφερι.
Για τον Ευαγγέλου οι Πειραιώτες στέκονταν
στους συχνούς ορισμούς του σε αγώνες του ΠΑΟΚ.
Έπειτα από την ξεκάθαρη τοποθέτηση του
Χούμπελ, οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούν ότι όχι απλώς δικαιώνονται, αλλά ταυτόχρονα τραβούν
το χαλί κάτω από τα πόδια του Μέλο Περέιρα.
Διότι, όπως λένε, δεν μπορεί να αντιλαμβάνονται πλέον όλοι πώς παίζεται το παιχνίδι και ο
Πορτογάλος να σφυρίζει αδιάφορα και να κάνει
τα στραβά μάτια για τους δικούς του λόγους.
Στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι έφτασε η στιγμή
να πάει ο Περέιρα στο σπίτι του και να αναλάβει
άλλος στη θέση του. Χωρίς, όμως, να δέχονται όσους συμμετέχουν έμμεσα ή άμεσα στην ΚΕΔ.
Τελικά, έστω και στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της θητείας του στην Ελλάδα, ο Χούμπελ έγινε ο μπαλαντέρ των εξελίξεων. Μένει μόνο να δούμε μέχρι πού θα φτάσουν αυτές και ποιους θα παρασύρουν….
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ΘΕΜΑ

Κάκος,
όπως λέμε
Γκαγκάτσης
Δωρεάν τα κάνει όλα ο
Τάσος Κάκος απ’ ό,τι μας
πληροφόρησε επίσημα
από το κανάλι του Ιβάν
Σαββίδη. Ο Κερκυραίος
παλαίμαχος διαιτητής
δήλωσε ότι δεν παίρνει
ούτε ευρώ για να παρατάει τις δουλειές του και
να έρχεται στην Αθήνα,
προκειμένου να σχολιάζει τις αμφισβητούμενες
φάσεις, τόσο την Κυριακή, όσο και τη Δευτέρα
(για να εμπεδώσουμε
την άποψή του).
Στην Ελλάδα βέβαια ό,τι
δηλώσεις είσαι, και ο
Κάκος όχι μόνο τον Δημήτρη Μελισσανίδη δεν
έπεισε, που εξοργισμένος για τα σχόλιά του
βγήκε στην εκπομπή του
Κυριάκου Θωμαΐδη την
περασμένη Δευτέρα και
του τα έψαλε, αλλά και
ούτε τους τηλεθεατές. Η
πλειοψηφία του κόσμου
θεωρεί πως μόνο ένας, ο
Βασίλης Γκαγκάτσης,
προσέφερε τόσα χρόνια
από θέση ευθύνης αμισθί
στο ποδόσφαιρο. Μόνο
ο πρώην πρόεδρος της
ΕΠΟ έφαγε τα νιάτα του
για το καλό του αθλήματος. Μπορεί κάλλιστα
λοιπόν ο Γκαγκάτσης ν’
αποτέλεσε το παράδειγμα προσφοράς για τον
Τάσο Κάκο και να προσφέρει δωρεάν στο ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης
μπορεί να έδωσε στον
πρώην διεθνή –επί ημερών του– διαιτητή σχετικές οδηγίες. Τώρα, αν τα
τηλεοπτικά δικαιώματα
της ΕΠΟ δόθηκαν στον
δικηγόρο του Πασχάλη
Παπαδόπουλου, και η
Κάρτα Υγείας ενδεχομένως να εξασφάλισε την
καλή… υγεία του ίδιου,
είναι άλλο έργο. Μην τα
θέλουμε όλα δικά μας…

Το μόνο που μπορεί να
βοηθήσει το ελληνικό
ποδόσφαιρο, είναι να
ξαναγαπήσετε το παιχνίδι

Καλέ μου άνθρωπε,
Κάκο, μήπως
ξέρεις από VAR;
Εγώ, πάντως, τον παραδέχομαι τον Τάσο τον
Κάκο. Φωτιάς στο χορτάρι, Ευαγγέλου
στο VAR ήτανε στον Βόλο. Και τι λέει ο γίγας
Τάσος, στην εκπομπή του Θωμαΐδη; Ότι μόλις έγινε η φάση με τον
Αραμπί, ο Ευαγγέλου του είπε στην ενδοεπικοινωνία ότι ήταν πέναλτι. Και πού το ξέρει ο Τάσος ότι ο Ευαγγέλου του είπε έτσι; Άκουσε τις συνομιλίες; Δεν νομίζω. Οι VARίστες δεν αποφασίζουν, απλά λένε στον διαιτητή ότι πρέπει να δεις αυτήν τη φάση, όχι ότι είναι
πέναλτι ή όχι. Ο Τάσαρος απλά ήθελε να «σώσει» τουλάχιστον τον
Ευαγγέλου και είπε αυτό που είπε. Αφού ο Φωτιάς «κάηκε».

Ο πυροσβέστης
άναψε φωτιές
Στον ΠΑΟΚ αρχίζουν και αντιλαμβάνονται πλέον ότι η παρουσία του Τάσου
Κάκου στις εκπομπές του OPEN τούς
κάνει ζημιά.
Ο Κερκυραίος εξοργίζει με όσα πολλές
φορές ισχυρίζεται, καθώς κάνει το άσπρο μαύρο, όχι μόνο σε παιχνίδια του
Ολυμπιακού, αλλά και άλλων ομάδων,
με αποτέλεσμα αυτό ν’ αντανακλά αρνητικές επιπτώσεις και συνέπειες σε βάρος του Ιβάν Σαββίδη και κατ’ επέκταση του ΠΑΟΚ.
Ο Κάκος κατάφερε να φέρει απέναντί
του ακόμη και τους διαιτητές, καθώς η
άποψη πως «αν υπήρχε ένας έντιμος αυτός θα ήμουν εγώ» αποτελεί προσβολή
για τους υπόλοιπους. Ο πυροσβέστης από την Κέρκυρα τελικά δεν σβήνει, αλλά ανάβει φωτιές.

Ο Κάκος
ξέρει και
από μπάσκετ
Στη φάση που ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του
Ελ Αραμπί, ο Τάσαρος ο Κάκος
είπε ότι προηγήθηκε φάουλ του παίκτη του Ολυμπιακού, γιατί σήκωσε ψηλά το πόδι. Ωραίος ο Τάσος. Ο παίκτης του Βόλου πίσω του
σε τι απόσταση βρισκότανε; Αυτό δεν μπόρεσε να το προσδιορίσει ο
Τάσος. Είναι αυτό που λένε «είναι στην κρίση του διαιτητή» η… απόσταση. Κι αφού δεν μπόρεσε, τι να έλεγε; Ότι δεν έκανε φάουλ ο Αραμπί; Όχι βέβαια. Όσον αφορά στην εξέλιξη της φάσης, ο αμυντικός
του Βόλου, σου λέει ο Τάσαρος, είναι ακίνητος! Όπως στο μπάσκετ
στήνονται για επιθετικό φάουλ, έτσι και ο αμυντικός του Βόλου. Στήθηκε. Δεν στήθηκε, βέβαια. Και μετακινήθηκε και με το αριστερό χέρι
τον έριξε κάτω τον Αραμπί. Κι όλα κυλούσαν ομαλά για τον Τάσο, το
είχε βγάλει και με το παραπάνω το μεροκάματο, μέχρι που εμφανίστηκε ο Μελισσανίδης στου Θωμαΐδη. Μετά την παρέμβαση του
«Τίγρη», ο Τάσος δικαιούται να απαιτήσει –αν αμείβεται– και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας…

Θα πάρουν και
τα εκτός έδρας;

Η ΕΠΟ ετοιμάζει σεμινάριο για
τους διαιτητές. Μάλιστα, με την
ευκαιρία της αποχής τους, το έχει
προγραμματίσει για το διάστημα
από 9-11 Ιανουαρίου.
Μόνο που στην ανακοίνωση την
οποία εξέδωσαν οι Έλληνες διαιτητές, δεν αναφέρουν αποχή μόνο από τους αγώνες, αλλά από
«κάθε δραστηριότητα μέχρι νεωτέρας».
Μια από τις βασικές δραστηριότητες είναι και τα σεμινάρια. Ο
κίνδυνος να εμφανιστούν σε αυτά μόνο τα μέλη της ΚΕΔ είναι…
ορατός.
Ακόμη βέβαια υπάρχουν μέρες να
μεταπειστούν οι διαιτητές, αλλά
ο προγραμματισμός ενός σεμιναρίου δεν είναι τόσο απλή υπόθεση ειδικά όταν χρειάζεται μετακίνηση από διάφορα σημεία της
χώρας. Αν πάνε τα μέλη της ΚΕΔ
στα σεμινάρια δίχως τους διαιτητές, θα πάρουν και τα… εκτός έδρας;




Είναι ο Τάκης Οικονομόπουλος (αριστερά) του
Παναθηναϊκού, ο επονομαζόμενος και «πουλί» των
δικτύων, για την καταπληκτική του ικανότητα να
ίπταται. Δεξιά, ο πολυθρύλητος Σοβιετικός
τερματοφύλακας Λεβ Γιασίν της Δυναμό Μόσχας, ο
επονομαζόμενος και «Μαύρη Αράχνη» και για
πολλούς κορυφαίος όλων των εποχών. Έφυγε από τη
ζωή στα 61 του το 1990.



«Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Ελλάδα για την
ΑΕΚ, την πρώτη προπόνηση την έβαλα στις 8 το πρωί.
Ήρθε τότε ο Δέλλας και ο Νικολαΐδης και μου είπαν
ότι δεν μπορεί να γίνει προπόνηση εκείνη την ώρα,
γιατί έχει πολλή κίνηση και δυσκολεύονται να
φτάσουν στους Θρακομακεδόνες. Άλλαξα την ώρα και
την έκανα στις 7. Τότε ήρθαν όλοι και μου είπαν “δεν
πειράζει, μίστερ, ας το αφήσουμε στις 8, θα τα
καταφέρουμε”».

Ο «Τίγρης» για την αδυναμία
του Κάκου σε Σκουλά, Ευαγγέλου
Το φουκαρά τον Κάκο ήταν για να τον κλαίνε οι ρέγγες το βράδυ της
Δευτέρας στη «Δίκη» του Θωμαΐδη.
Πού να το φανταστεί τώρα, ότι θα έπαιρνε τηλέφωνο ο Μελισσανίδης
και θα του άρχιζε να μπινελίκια. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο «Τίγρης», να τον λέει «μαϊμού», «βλάκα», «νούμερο». Μήπως, όμως, είναι
σωστό αυτό που είπε ο Κάκος, ότι δεν ήταν πέναλτι στον Αλμπάνη;
Γιατί τα είπε ο Τάσος; Μη τυχόν και πάθουν τίποτα ο Σκουλάς που σφύριξε κι ο Τζήλος που ήτανε στο VAR. Αδυναμίες είναι αυτές. Ο Τάσος,
που είναι έμπειρος και χρόνια στο κουρμπέτι, ξέρει ότι Σκουλάς και Τζήλος είναι μεγάλα διαιτητικά ταλέντα και δεν ήθελε να «μουτζουρωθούν»
τα ονόματά της…

Ο Κάκος δουλεύει για
το «λειτούργημα» στο ΟΡΕΝ
Ο Τάσος ο Κάκος δουλεύει στο ΟΡΕΝ χωρίς λεφτά. Αυτό είπε όταν τρεμάμενος απάντησε στον Μελισσανίδη. Ότι, δηλαδή, αυτός
προάγει το λειτούργημα της διαιτησίας από τη θέση αυτή, δεν κονομάει. Πάντα ο Τάσος ήταν του… λειτουργήματος.
Τώρα, αυτά που λέγονται ότι παντελονιάζει κανένα οκτάρι τον μήνα, είναι από τους κακόβουλους και κακεντρεχείς. Μέχρι και τη φορολογική του δήλωση μπορεί να δώσει στη δημοσιότητα για να
δείξει ότι τον ενδιαφέρει πρωτίστως ο Έλληνας διαιτητής. Γιατί όλα
εκεί φαίνονται. «Μαύρα» λεφτά δεν κυκλοφορούν στην πιάτσα.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Εξυγίανση
α-λά ΣΥΡΙΖΑ
Όσα συμβαίνουν το
τελευταίο διάστημα στο
ελληνικό ποδόσφαιρο
έχουν τη ρίζα τους
πέντε χρόνια πιο πριν…
Όταν η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ αποφάσιζε να
επέμβει και να ξηλώσει
τη διοίκηση της ΕΠΟ για
να ορίσει τους δικούς
της ανθρώπους στο
ποδόσφαιρο και να
διαφεντεύει τις τύχες
του με τις
χρηματοδοτήσεις μέσω
της ΕΡΤ.
Τον Μάρτη του 2015,
μετά από μια συνάντηση
με τον τότε πρόεδρο της
UEFA, Μισέλ Πλατινί, ο
Σταύρος Κοντονής
δήλωνε ότι «…για την
ελληνική κυβέρνηση
προέχει να λυθούν οι
μόνιμες παθογένειες του
ελληνικού
επαγγελματικού
ποδοσφαίρου και αυτό
θα το κάνουμε με
οποιοδήποτε κόστος».
Και τρία χρόνια
αργότερα, όταν πλέον ο
ΣΥΡΙΖΑ είχε
δρομολογήσει όλες τις
εξελίξεις με ένα
πρωτοφανές
πραξικόπημα εις βάρος
της διοίκησης της ΕΠΟ,
ο Κοντονής (από τη
θέση του υπουργού
Δικαιοσύνης) δήλωνε:
«Δεν δημιουργείται
πολιτικό κόστος για μία
κυβέρνηση όταν
συγκρούεται με
συμφέροντα για την
εξυγίανση».
Ο τρόπος με τον οποίο
εξελίχθηκε το περσινό
πρωτάθλημα (γνωστό
και ως «πρωτάθλημα
των Πρεσπών»), σε
συνδυασμό με τις
μεθοδεύσεις για την
ανάδειξη της διοίκησης
στην ΕΠΟ, το 2017,
δείχνουν ανάγλυφα την
εξυγίανση στο
ποδόσφαιρο επί ΣΥΡΙΖΑ.
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Του
Χαρίλαου Τουμπιώτη
ισό λεπτό, μάστορα. Δεν είναι
τα πράγματα έτσι
όπως τα βλέπεις,
με τον Χούμπελ, τον αρχινταβατζή της ΕΠΟ.
Της πλάκας αναλύσεις κάνανε όλοι τους με τον Αυστριακό και τις
δηλώσεις που έκανε για τον Φωτιά
και τον Ευαγγέλου. Τα ’χωσε στον
Περέιρα, γράφει το Μαρινακέικο.
Μάλιστα. Κουράστηκαν πολύ να
τα ρίξουνε στον Πορτογάλο; Δεν άντεξε το bullying, σου γράφουνε οι
Σαββιδοτέχνες. Άλλη παπαριά κι αυτή. Αλλά θα σου πω εγώ πώς έχει το
πράγμα.
Κάτσε προσεκτικά και διάβασε τη
δήλωση του γυαλόμπα του Χέρμπερτ, για Φωτιά και Ευαγγέλου:
«Μη αποδεκτή απόδοση», σου είπε ο
Αυστριακός.
Τι σημαίνει μη αποδεκτή απόδοση, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Εδώ ο
Χούμπελ τούς είπε στημένους. Δεν
είναι στα όρια του ανθρώπινου λάθους. Αυτό θα πει μη αποδεκτή απόδοση. Διότι απόδοση ανθρώπινου λάθους είναι αποδεκτή.
Πάμε παρακάτω: Το διαβάζει αυτό ο Περέιρα. Ο επικεφαλής της επιτροπής παρακολούθησης, ο Χούμπελ, του λέει για τους διαιτητές
που έβαλε στο Βόλος-Ολυμπιακός
ότι είναι στημένοι, έμμεσα πλην σαφώς που λένε κι οι μορφωμένοι.
Μάλιστα. Και τι κάνει ο Περέιρα;
Θα τους στείλει για να κόψουν ρόδα
μυρωμένα, όπως έκανε με τον επόπτη τον Καμπούρη από την Εύβοια
πέρυσι, στο ματς Πανιώνιος-ΠΑΟΚ;
Άπαξ και το κάνεις αυτό, πάει να πει
ότι συμφωνείς με τον Χούμπελ. Ότι
ήταν στημένοι. Αυτό έχω να πω εγώ.
Άπαξ, όμως, κι ο Περέιρα δεν ήταν διεκπεραιωτής, θ’ απαντούσε
στον Χούμπελ στο πιτς φυτίλι. Σας
παρακαλούμε, κύριε Χέρμπερτ, αν
έχετε αποδείξεις ότι ο Φωτιάς με
τον Ευαγγέλου τα έχουν αρπάξει, να
μας το πείτε κι όχι να τους κατηγορείτε άδικα.
Αυτό θα έλεγε ο Μέλο με το μέλι. Ή, να έβγαζε μια ανακοίνωση ότι,
κύριοι, ο μίστερ Χούμπελ με πρόσβαλε και παραιτούμαι, δεν έχω καμία θέση στην Ελλάδα. Ευχαριστώ
και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλά
Χριστούγεννα και αίσιο κι ευτυχές
το νέον έτος.
Έτσι είναι. Έτσι ξηγιούνται οι αξιοπρεπείς. Δεν είσαι υπαλληλάκος.
Ο Περέιρα είσαι. Ο έχων την ευθύνη. Κι από τη στιγμή που δεν το κά-

Μ

Η κουδούνα
χτυπάει για
ΠΑΟΚ,
Ξάνθη
Ο Χούμπελ δεν είπε
μονάχα αυτά που θα
διαβάσετε στη διπλανή
στήλη για τα χωσίματα
στον Περέιρα και τους
Φωτιά, Ευαγγέλου.
Αυτό δεν το πρόσεξε
κανένας, ούτε οι
Σαββιδοτέχνες που
πιάνουν πουλιά στον
αέρα στη σανοτροφή.
Άκου, μάστορα, τι είπε ο
γυαλόμπας ο Χούμπελ:
«Δεν μπορώ να κρύψω
την ανησυχία μου για το
μέλλον του ελληνικού
ποδοσφαίρου και σε
περίπτωση που
αποδειχθεί ότι υπάρχει
οποιαδήποτε ύποπτη
δραστηριότητα η οποία
σχετίζεται με το
ποδόσφαιρο στην
Ελλάδα, θα πρέπει να
θεωρούνται δεδομένες
οι άμεσες και
αρμόζουσες ενέργειες
των διεθνών
ομοσπονδιών».
Για τον ΠΑΟΚ και την
Ξάνθη χτυπάει η
κουδούνα, μάστορα.
Άμα εννοούσε τα
στημένα παιχνίδια, θα
το έλεγε στα ίσια, ότι
εμείς στέλνουμε
ραβασάκια κι ο
Γραμμένος τα στέλνει
στον εισαγγελέα, γιατί
καίνε. Δεν λέει αυτό το
πράγμα ο Χέρμπερτ.
Ετοιμάσου για
ντράβαλα, μάστορα.

Οι σφαίρες
–του Χούμπελ–
δεν γυρίζουν
πίσω
Mε κομψό τρόπο ο επικεφαλής της Επιτροπής
Παρακολούθησης στην ΕΠΟ αποκάλεσε «στημένους» τους
Ευαγγέλου, Φωτιά, οι οποίοι –όπως και ο Περέιρα– δεν
παραιτούνται
νεις, εγώ τι να υποθέσω τώρα, ρε.
Ο καθένας ό,τι θέλει υποθέτει.
Ότι δεν το κάνεις να την πεις
στον Χούμπελ για το μεροκάματο.
Δεν είναι και λίγα τα 21.700 τον μήνα με τη μείωση που του έκανε ο
Γραμμένος. Ή, ότι δεν περίμενες ό-

τι θα σε πιάνανε να κλέβεις κότες
στον δρόμο και να ήλπιζες ότι θα
τραβούσε μέχρι τέλους του πρωταθλήματος, και μετά ας πήγαινε η νέα
διοίκηση να βγάλει τα μάτια της.
Θα περιμένει, λέει, ο Περέιρα
την έκθεση των παρατηρητών για

το ματς του Βόλου. Χαιρέτα μας τον
πλάτανο. Τι να σου πει ένας Γκαϊτατζής από τη Δράμα, ρε, μάστορα.
Από τη Δράμα παρατηρητή έβαλε ο
Περέιρα. Πιάσε το αυγό και κούρευτο, δηλαδή.
Με Περέιρα, Φωτιά και Ευαγ-
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γέλλου, όλα καλά; Βγαίνει ο αρχινταβατζής και σου λέει ότι δεν είχατε αποδεκτή απόδοση. Πόσο πιο καθαρά να σ’ το πει, ρε. Στα ίσια σ’ το
είπε.
Κι εσείς –Φωτιά και Ευαγγέλου– περιμένετε τον Περέιρα και
τον Γραμμένο να σας υπερασπιστούν; Παίρνεις το καπελάκι σου και
φεύγεις. Στέλνεις και μία επιστολή,
ότι είμαστε βαριά θιγόμενοι απ’ αυτά που είπε ο Χούμπελ και σταματάμε τη διαιτησία.
Σ’ το προχωράω, γιατί στην «Α»
δεν μοιράζουμε σανοτροφές. Μυαλό πουλάμε. Μυαλό και πληροφορία. Βγαίνει, λοιπόν, ο γυαλόμπας
και λέει ότι ο Φωτιάς με τον Ευαγγέλου είχαν μη αποδεκτή απόδοση.
Μάλιστα.
Κι επειδή το είπε αυτό, τι πα να
πει, δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός θα
πάρει ακόμα δύο βαθμούς, που έχασε από το κανονικό γκολ του Σουντανί και το πέναλτι στον Αραμπί
που δεν δόθηκε; Πάνε, πέταξαν οι
βαθμοί. Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω, μάστορα. Είμαι μόνος και αήττητος στην κορυφή, σου γράφει ο
γίγας Κόλκας.

Παραμύθι φούρναρης είναι ο
Χούμπελ. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Διότι άπαξ κι ήθελε να το παίξει
εξυγιαντής, ένα πράγμα θα έκανε.
Θα έπαιρνε τον Περέιρα τηλέφωνο και θα του έλεγε, άκου, Μέλο, επειδή εγώ είμαι καριερίστας στην
UEFA και τη FIFA, μάζεψε όλες τις
συνομιλίες του Φωτιά με τον Ευαγγέλου και δώσε τα πάντα όλα
στους δημοσιογράφους.
Απλά πράγματα σου λέω. Κι όχι
μόνο γι’ αυτό το παιχνίδι, αλλά για
όλα. Να ακουστεί τι έγινε με τον
Μπαράλες, τι έγινε με το διπλό πέναλτι του Μάτος και του Κρέσπο
με τον Αστέρα στην Τρίπολη που
δεν δόθηκε και τι έγινε με τον Τζήλο και τον Σκουλά στη Λαμία. Και τι
έγινε και μ’ αυτόν τον Βίντσιτς στο
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός που το ξημέρωσε το ματς μέχρι να ισοφαρίσει ο
ΠΑΟΚ.
Αυτό θα πει διαφάνεια. Όλα τα
άλλα είναι φρου-φρου κι αρώματα.
Άπαξ κι ο επικεφαλής της επιτροπής
παρακολούθησης τον είχε πάρει στα
σοβαρά τον ρόλο του, δεν θα δεχότανε να έρθει το VAR στην Ελλάδα,
δίχως να έχει τη γραμμή του οφ σάι-

ντ. Έλεγχο επί τόπου θα έκανε ο επικεφαλής. Και θα ενημέρωνε τον
Θόδωρο, ότι κάτι παίζει εδώ με το
VAR. Πήρανε VAR σαπάκι οι ΣΥΡΙΖΑίοι.
Κι αν δεν το ζητήσει, που δεν θα
το ζητήσει δηλαδή, ο Χούμπελ, ας
τα δώσει ο Περέιρα στη δημοσιότητα. Για να πείσει ότι κάνει σοβαρή
δουλειά στην Ελλάδα και χαλάλι τα
λεφτά που παίρνει. Για να ξέρουμε
τι λέμε, δηλαδή.
Όχι παπαριές του Σαββιδοτεχνείου. Για τον Βάγγο τον Γραμμένο,
δεν έχω να πω τίποτα. Ο άνθρωπος
είναι σαν το 1ο γραφείο στον στρατό. Να βάζει την υπογραφή του για
να πάνε για ψώνια και απορρυπαντικά. Ουδείς ασχολείται μαζί του.
Που έτσι κι υπήρχε σοβαρός πρόεδρος, θα το έπαιρνε στα χέρια του
όλο το πράγμα. Θ’ αποφάσιζε. Θα έκανε δηλώσεις. Καθαρά πράγματα.
Κι όχι να τον λένε γλάστρα. Μορφωμένος άνθρωπος είναι ο Γραμμένος, από τους καλούς δικηγόρους, δεν είναι κανένα λαμόγιο που
κάθεται εκεί για να κονομάει.
Πάμε παρακάτω. Το άτυπο όργανο των διαιτητών πήρε απόφαση γι’

απεργία επ’ αόριστον. Μάλιστα. Σ’
το ξανάγραψα. Τι θα πει άτυπο, ρε;
Υπάρχει και τυπικό; Σ’ το προχωράω. Απεργία. Γιατί τους έκανε μήνυση ο Σάββας. Κι ο Μπέος είχε
κάνει δυο μηνύσεις, αλλά τις απέσυρε. Μάλιστα.
Εδώ μιλάμε, δηλαδή, ότι γελάνε
και τα τσιμέντα. Και καλά ο Σάββας,
θα την πάει μέχρι τέλους τη δουλειά.
Ο Αχιλλέας τι ακριβώς ήθελε κι
έκανε μήνυση; Κλασικά πράγματα ήθελε. Να έχουν τον φόβο οι διαιτητές που δεν είναι φίλοι. Ποτέ δεν θα
έφταναν στα δικαστήρια.
Δεν είναι κανένας χτεσινός ο
Μπέος. Μήνυση για στοιχηματική
απάτη, σου λέει, κατά του Τσαμούρη που σφύριξε το ματς της Λαμίας
με τον Βόλο. Το ’παιξε, δηλαδή, ο
Τσαμούρης και μετά το σφύριξε;
Αυτό εννοούσε ο Αχιλλεύς;
Ξέφυγα, όμως. Απεργία, λέει, το
άτυπο όργανο. Και γιατί απεργία και
όχι παραίτηση, σου λέω εγώ. Κύριοι,
σας σιχαθήκαμε, φύγετε όλοι ομαδικά και ψάξτε στην Ευρώπη για να
φέρετε Γκεστράνιους και Βίντσιτς. Εύκολο είναι, όμως; Ούτε
εύκολο είναι, ούτε στο χέρι τους.
Έτσι είναι. Αφού, ρε, αυτό το άτυπο όργανο συζητούσε κι άλλα άτυπα πράγματα. Τι θα γίνει μετά τις
δηλώσεις του Χούμπελ. Πού θα
φυσήξει ο αέρας μόλις ξαναρχίσει
το πρωτάθλημα.
Αγωνία είχανε στο άτυπο όργανο. Μήπως από βόρειος άνεμος γίνει νότιος. Για να πάρουν τα μέτρα
τους και να σφυρίζουνε και του
χρόνου στα γήπεδα κι όχι στα τρένα
και τα βαπόρια, όπως είπε ο Μελισσανίδης.
Κι η πλάκα ποια θα είναι τώρα.
Παραμονές του 2020 θα βγουν όλοι να κάνουνε δηλώσεις. Ο Γραμμένος, ο Περέιρα, παράγοντες και
τα ρέστα, ότι εύχονται να έρθουν
καλύτερες μέρες για το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Τζάμπα είναι οι ευχές.
Δεν πληρώνεις φόρο.

Οι Σέρβοι
ζητάνε
μαθήματα
VAR από την
ΕΠΟ!
Κι εκεί που σηκώνεις ψηλά τα χέρια και κοντεύεις για κανένα εγκεφαλικό είναι που διαβάζεις
ότι οι Σέρβοι θέλουν να
έρθουν να πάρουν μαθήματα VAR από τον Περέιρα και τα άλλα τα παιδιά
της ΚΕΔ.
Δεν είναι πλάκα. Γράμμα
στον Γραμμένο έστειλαν
ότι, επειδή οι λαοί μας είναι αδέρφια, να έρθουμε
σε σας να μας μάθετε
πώς δουλεύει το μηχάνημα. Στην αρχή ο Γραμμένος νόμιζε ότι το έστειλαν από τον Ολυμπιακό, να τον πικάρουν.
Μετά είδε ότι ήταν από
τη σερβική ομοσπονδία.
Και κακώς δεν απάντησε
η ΕΠΟ στα αδέρφια μας
τους Σέρβους. Να τους έλεγε ότι σας έχουμε έτοιμο πακέτο με Περέιρα,
Σκουλά, Ευαγγέλου,
Μανούχο. Κι όχι μόνο
αυτό, αλλά επειδή ο τζάμπας πέθανε, να πληρώσετε μεροκάματο στα
παιδιά.
Έτσι είναι. Εργατοώρες
θα φάνε να εκπαιδεύσουνε τους Σέρβους. Έχουν το know how και
για να σας μυήσουν στα
κόπα, 1.000 ευρώ την ώρα και λίγα είναι. Ατσίδες θα γίνουν και οι Σέρβοι…
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ι είναι αυτοί, ρε,
δεν τους προλαβαίνεις. Μέσα σε
μια ώρα μπορεί
να γίνει της Πουλχερίας το
μαγκάλι.
Με Ευαγγέλου, Σκουλά,
Φωτιά και τα ρέστα. Κι εγώ, βέβαια, δεν περίμενα να πάει χειμώνας καιρός για να τα πω αυτά. Από
το καλοκαίρι το είχε γράψει η «Α»,
ότι δεν υπήρχε περίπτωση να περπατήσει η εξυγίανση. Τώρα το πήρανε χαμπάρι όλοι και το μοστράρουνε. Να το πάρουμε από την αρχή
το σκοινί.
Παίζει ο Ολυμπιακός στον Βόλο.
Πάει ο Περέιρα και βάζει Φωτιά
και Ευαγγέλλου. Ποιος το έκανε
μπάχαλο, δηλαδή, για να καταλάβω. Ο Μπέος που πήγε στο γήπεδο
με το πατίνι και δήλωσε διερμηνέας, ο Καραπαπάς που μπούκαρε,
ή ο Πορτογάλος;
Βάζει κανονικό γκολ ο Σουντανί και σου λέει ο Ευαγγέλου από
το VAR ότι δεν έχουμε γραμμή στο
VAR, δεν μπορώ να δω με το μάτι
άμα ήταν οφ σάιντ ή όχι. Μάλιστα.
Κι εγώ σ’ το ’γραψα από ’δώ, ότι
είχε πέσει στο τραπέζι να το βλέπουνε με μεζούρα το οφ σάιντ. Όπως, δηλαδή, η NOVA τραβάει
γραμμή, να τραβάνε μεζούρα οι
VARistes. Σαν κι αυτή που έχουνε οι
μοδίστρες για τα φασόν-πατρόν. Ξεφτιλίκια πράγματα, δηλαδή. Ούτε
καν χάρακα δεν σκέφτηκαν όλοι αυτοί του Περέιρα. Να μην ξεφύγω όμως.
Ρωτάω τώρα εγώ: Και στο ματς
Παναθηναϊκός-Ξάνθη στη Ριζούπολη, μία από τα ίδια έγιναν με το οφ

Τ

Ο Ιβάν θα
πάει στο
ραντεβού;
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, το πράγμα έχει ξεφύγει με την εξυγίανση. Κι όταν ξεφεύγει ένα πράγμα, δημιουργούνται άλλα. Καινούργια δεδομένα. Αυτό
λέει η ιστορία.
Είχαμε επιθέσεις στο δόξα πατρί εναντίον του Ιβάν κατ’ ευθείαν από τον
Μαρινάκη και μέσω Κάκου από τον Μελισσανίδη, οπότε καμία συμφωνία δεν πρόκειται να
περπατήσει μεταξύ των
τεσσάρων του κουαρτέτο στη συνάντηση με τον
Θεοδωρίδη.
Που δεν είναι και σίγουρο ότι θα γίνει, δηλαδή.
Αν γίνει, όμως, γιατί να
μην είναι ανοικτή διά
τον Τύπο; Έχουν τίποτα
να κρύψουν; Μπροστά
στις κάμερες πρέπει να
γίνει η συνάντηση και ν’
ακολουθήσουν ερωτήσεις. Ο Ιβάν θα πάει στη
συνάντηση;
Είναι ένα θέμα αυτό. Ο
Μαρινάκης θα πάει, ο
Μελισσανίδης είπε ότι
θα πάει αν γίνει στην Ελλάδα, κι ο Αλαφούζος
μπορεί να μην είπε, αλλά
θα είναι εκεί. Ο Ιβάν ακούει συμβουλές. Ό,τι
πει ο Βασιλομπίλαρος ο
Γκαγκάτσης, δηλαδή.

Στη γωνία
τον Ιβάν
(Μαρινάκης
και «Τίγρης»)
«Κεραυνοί» Μαρινάκη για Ευαγγέλου-Φωτιά, σκουπίδι ο
«Τίγρης» τον Κάκο μέσα στο «OPEN», και υποψίες για κόλπα
στην αγορά του VAR χωρίς γραμμή

σάιντ. Μέτρησε οφ σάιντ γκολ της
Ξάνθης και δεν μέτρησε κανονικό
γκολ του Παναθηναϊκού. Δεν ήξερε
ο Περέιρα ότι θα ξαναγίνει τέτοια
φάση; Το ήξερε. Μάλιστα. Και γιατί
δεν έδωσε εντολή να χρησιμοποιούνε τη γραμμή της NOVA;
Και μην πει κανένα κορόιδο ότι
δεν το επιτρέπει η FIFA. Μπορεί οι
διαιτητές του Περέιρα να βλέπουν
τη γραμμή συμβουλευτικά και όχι αποφασιστικά. Μήπως, όμως, επιτρέπει η FIFA τη χρησιμοποίηση του
VAR χωρίς γραμμή; Για να ξέρουμε
τι μας γίνεται, δηλαδή. Κι από τη

στιγμή που δεν υπήρχε η γραμμή
στο VAR, γιατί το αγοράσανε ο Νικολάκης ο Παππάς κι έβγαζε φωτογραφίες με τον Γραμμένο και τον
Βασιλειάδη;
Βγαίνει κι ο Γραμμένος και σου
λέει δεν είχε πιστοποίηση η γραμμή.
Αφού δεν είχε πιστοποίηση, γιατί το
πήρατε, ρε Βάγγο; Κι εγώ λέω ότι
είναι ψέματα ότι ο Περέιρα είναι
μέτοχος σ’ αυτή την εταιρεία τη
MEDIALUSO την πορτογαλική που
το πούλησε.
Ποιος πήγε και πήρε αυτοκίνητο
δίχως ρόδες, ρε, πλάκα κάνουμε τώ-

ρα; Άχρηστο πράγμα είναι το VAR
δίχως τη γραμμή. Και θέλει άλλο ένα τεσσάρι μιλιόνια για να την πάρουνε.
Μπαίνω στο κυρίως πιάτο τώρα.
Το ήξεραν οι ΣΥΡΙΖΑίοι και ο Γραμμένος και ο Περέιρα, ότι δεν έχει
γραμμή οφ σάιντ; Το ήξεραν. Γιατί το
πήραν και πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος 14 μιλιόνια; Θα σ’ το
εξηγήσω. Πρώτον, το έκαναν σημαία, ότι ήρθαμε να σώσουμε το ποδόσφαιρο για να τσιμπήσει ο λαός,
ότι η αριστερά θα έφερνε την εξυγίανση.
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Το δεύτερο, ωστόσο, είναι η
γριά η κότα. Άπαξ και δεν υπάρχει η
γραμμή, αποφασίζει ο βοηθός και
ο VARistas. Αυτό έγινε στον Βόλο.
Αποφάσισε ο Ευαγγέλου με τον επόπτη. Κι άπαξ και είσαι λίγο μπασμένος στα πράγματα, μέχρι εκεί
πάει το μυαλό σου. Ότι επίτηδες
δεν την πήρανε τη γραμμή, για ν’ αποφασίζει το VARistas κι ο βοηθός,
κι όχι το μηχάνημα. Έχω λάθος;
Πάμε παρακάτω. Μόλις τελειώνει το παιχνίδι, ο Μαρινάκης είναι
στα κάγκελα. Μάλιστα. Και απαντάει ο ΠΑΟΚ με τους Γιωργάκηδες, τον Δούκα της Μενεμένης και
τους Κόλκες, ότι εσείς κάνατε τα
μύρια όσα στο παρελθόν, κοίτα ποιος μιλάει, και τα ρέστα. Εδώ τα παρατάς και πας για μπάνιο χειμώνα
καιρό με την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.
Τι θα πει, ρε, εσείς κάνατε χειρότερα; Άντε, σου λέω εγώ ότι ο Ολυμπιακός έκανε τρεις φορές χειρό-

τερα. Σε νομιμοποιεί εσένα, τον εξυγιαντή ΠΑΟΚ να κρίνει το σήμερα
με βάση το χτες; Πλάκα κάνουμε
τώρα;
Κατάλαβες, μάστορα; Δεν δικαιούται διά να ομιλεί ο Ολυμπιακός,
σου λένε οι Σαββιδοτέχνες. Να σ’ το
πω πιο απλά. Κάνει ένας έναν φόνο.
Μάλιστα. Πάει ένας άλλος και σκοτώνει τη γυναίκα του φονιά. Σύμφωνα με τον ΠΑΟΚ, ο πρώτος φονιάς δεν δικαιούται διά να ομιλεί,
γιατί κι αυτός έχει σκοτώσει.
Φρενοκομείο. Και το κάνει αυτό
το Σαββιδοτεχνείο, γιατί το βολεύει. Τι να πει, δηλαδή, ότι το παιχνίδι
παίζεται στα ίσια; Είπαμε ότι ο λαός
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του ΠΑΟΚ τρώει σανό, αλλά το βαρέθηκε. Θέλει και μια αλλαγή. Φασολάδα κάθε μέρα από τον Κόλκα
και τον Βασιλόπουλο, δεν κατεβαίνει.
Πάμε παρακάτω. Το κουαρτέτο
βάζει τα καλά του για να υποδεχτεί
τον Θόδωρο τον Θεοδωρίδη. Μάλιστα. Αυτοί θ’ αρπαχτούνε μπροστά
στον Τεό, δεν υπάρχει περίπτωση.
Άπαξ και ο Μαρινάκης σου μιλάει
για περιττώματα και βάζει μέσα τον
Σαββίδη, πώς θα πάει να πιει καφέ
μαζί του, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα;
Με την καμία, σου λέω εγώ.
Είναι, όμως, και το άλλο. Ο Κάκος είναι στα χάι του στην εκπομπή

του Θωμαΐδη, το παίζει ειδήμονας
με υφάκι Κολίνα, κι έτσι και βγαίνει ο Μελισσανίδης και τον κάνει
ρεντίκολο. Μαϊμού και βλάκα τον αποκάλεσε. Αλλού το πάω εγώ. Ο
Μελισσανίδης δεν πήρε τηλέφωνο σε καμιά ΕΡΤ, σε κανέναν ΑΝΤ1.
Στο ΟΡΕΝ πήρε, στο σπίτι του Ιβάν.
Έχει διαφορά.
Άλλο είναι να γίνεται μπινελίκι σε
ουδέτερο έδαφος, κι άλλο ο άλλος
να σε προκαλεί μέσα στο ίδιο σου το
σπίτι. Και δεν βγήκε ούτε ένας να
τον υπερασπιστεί τον φουκαρά τον
Κάκο. Μόνο ο Θωμαΐδης είπε ότι
η εκπομπή δεν υιοθετεί αυτά που είπε ο Μελισσανίδης. Μέχρι εκεί. Έ-

να
κάρο
Σαββιδοτέχνες
και δεν βρέθηκε ένας να τα χώσει στον
Μελισσανίδη.
Που κανονικά, δηλαδή,
ο ίδιος ο Ιβάν έπρεπε να
βγάλει ανακοίνωση για τον υπάλληλό του. Έτσι είναι. Και
μετά απ’ αυτό, ο Κάκος θα συνεχίσει να προσφέρει αμισθί, όπως είπε ο ίδιος, τις υπηρεσίες του
στο κανάλι και να ενημερώνει τον
ελληνικό λαό, ότι δεν έγινε κανένα
πέναλτι στον Ελ Αραμπί και τον
Αλμπάνη. Ακάματος κι ακούραστος
και, προπαντός, αφιλοκερδώς.
Γι’ αυτό σου λέω. Αγρίεψε το
πράγμα. Και θα πάει τώρα ο Μελισσανίδης να κάτσει στο ίδιο τραπέζι
με τον Σαββίδη; Τι να πούνε, ρε,
πλάκα κάνουμε τώρα; Μόνο γα τη
Γεντοκτονία των Ποντίων μπορούνε να μιλήσουνε. Και πόσο γουστάρει ο «Τίγρης» να βλέπει το Κόκκινο Ποτάμι στο ΟΡΕΝ για να θυμάται τις ρίζες του.
Σ’ το έγραψε η «Α» στο προηγούμενο φύλλο. Στον Θόδωρο
μπορεί να πάνε όλοι μαζί, αλλά στην
Ελλάδα είναι μόνοι τους. Κι άντε,
τώρα, εσύ φόρα τα παπούτσια του
Θόδωρα. Θα πετάξεις έξω την Ελλάδα; Δεν νομίζω.
Πατριώτης είναι ο Τεό. Όπως το
ακούς. Θα βάλει και πάλι προσωρινή
διοίκηση; Και με την προηγούμενη
τι έγινε, δηλαδή; Εδώ από θαύμα
δεν σκοτώθηκε κόσμος στον τελικό
του Βόλου και ο Γιάννης –δεν είμαι
του τζάμπα– Δρόσος είπε ότι όλα
κύλησαν καλά.
Θα ξαναβάλει επίτροπους ο Θόδωρας στην ΕΠΟ; Κι αυτοί που είναι εδώ δυο χρόνια τι έκαναν; Είδες
καμία βελτίωση; Χειρότερα έγιναν
τα πράγματα. Μόνο ο ΠΑΟΚ δεν
φωνάζει, γιατί είναι βολεμένος.
Όλοι οι άλλοι είναι στα κάγκελα.
Να σ’ το καταλήξω. Μ’ όλα όσα έγιναν την περασμένη βδομάδα, ο Μελισσανίδης με τον Μαρινάκη τον
έβαλαν στη γωνία τον Ιβάν. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Τον βάλανε και
τον πυροβολούνε.
Τώρα, θα πεις Μελισσανίδης
και Μαρινάκης αντάλλαξαν βαριές
κουβέντες στο παρελθόν. Σωστό είναι αυτό. Άλλο το τότε, άλλο το τώρα. Αυτό λέει η ίδια η ζωή, δεν σ’ το
λέω εγώ αυτό. Έχει κανένα νόημα,
στο φινάλε, να σφάζονται μεταξύ
τους και να τους παίρνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα ο Ιβάν με
τους Μανούχους και τους Ευαγγέλου και τους Φωτιάδες;
Δεν νομίζω. Μπορεί να τα βρούνε και να το παίξουνε στα ίσια το
πρωτάθλημα. Μία υπόθεση κάνω,
δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται. Το
μόνο που ξέρω είναι ότι μόνο του
σπανού τα γένια δεν γίνονται. Όλα
τα άλλα γίνονται. Καλή χρονιά.

Κι ο Τεό έχει
εχθρούς
στην UEFA
Είναι, όμως, και το άλλο
με τον Θόδωρο. Ο Θόδωρος ξεφτιλίστηκε. Έτσι
είναι. Μ’ αυτό το ασκέρι
που έφερε στην Ελλάδα
πρώτος ξένους αρχιδιαιτητές, με Περέιρες, Φούσεκ, Άντζελο Ρηγόπουλους, γύρω στους δέκα
νοματαίους και βάλε,
ποιος πήρε την ευθύνη;
Ο Έλληνας Θόδωρος.
Αυτό λένε οι Ευρωπαίοι.
Κάνουν τις παπαριές
τους, δηλαδή, ο Περέιρα
με τους Μανούχους και
τους Τζήλους, και την
πληρώνει ο Θόδωρος.
Αυτός που έβαλε ολόκληρο λόχο για να φυλάει την ΕΠΟ μην τυχόν
και γίνει καμιά παπαριά,
και οι παπαριές γίνονται
κατά ριπάς η μία πίσω από την άλλη.
Έτσι είναι. Ο Τεό τα χρεώνεται όλα αυτά και κανένας άλλος. Σου λέει ο
άλλος, δεν μπορείς να
βάλεις σε τάξη την Ελλαδίτσα. Μη νομίζεις, μάστορα, κι ο Θόδωρος έχει εχθρούς στην UEFA
και τη FIFA. Κι οι εχθροί
του έχουν μέσα στην Αγγλία και τη Γερμανία που
χαλβαδιάζουνε τη θέση
του.
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Τρεις οι «γραμμές»
του Σαββιδοτεχνείου
για ΠΑΟΚ, Ξάνθη
Πρόβατα
έφαγαν τον
χλοοτάπητα
Δεν υπάρχει, ρε φίλε.
Στην Ηγουμενίτσα, στο
γήπεδο του Βασιλικού,
αγόρασαν καινούργιο
χλοοτάπητα για την
ομάδα, που στοίχισε
150.000 ευρώ. Τα λεφτά
πλήρωσε ο δήμος της
Ηγουμενίτσας. Τη μια
μέρα τον τοποθέτησαν,
την άλλη ένας βοσκός
έριξε τα πρόβατα και τα
κατσίκια να…
βοσκίσουν.
Πάει ο χλοοτάπητας.
Πάπαλα. Να, μια ωραία
περίπτωση για τον Ιβάν,
να κάνει μια δωρεά,
μήπως και
«αλλαξοπιστήσει» ο
πρόεδρος της ΕΠΣ,
Καρβούνης.

Με το θέμα της πολυϊδιοκτησίας και εν όψει της εκδίκασης των καταγγελιών του
Ολυμπιακού για σχέσεις «τρίτου τύπου» μεταξύ ΠΑΟΚ και Ξάνθης, το Σαββιδοτεχνείο δεν έχει, ακόμα, αποφασίσει τι «γραμμή» θ’ ακολουθήσει.
Από τη μία, μέρος του Σαββιδοτεχνείου αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι η RedBull ελέγχει τη Λειψία στη Γερμανία και τη Σάλτζμπουργκ στην Αυστρία. Από την άλλη, άλλοι Σαββιδοτέχνες αναφέρουν ότι οι καταγγελίες του Ολυμπιακού είναι κενές περιεχομένου και θα καταλήξουν στον κάδο.
Κάποιοι «διάσημοι» Σαββιδοτέχνες γράφουν ότι δεν μπορεί να είναι παράνομος
ο ΠΑΟΚ, επειδή ένας ανιψιός του Ιβάν αγόρασε τις εγκαταστάσεις του Πανόπουλου.
Και υποτίθεται ότι ο Λευτεράκης ο Δουξ της Μενεμένης κάνει αυτήν τη δουλειά. Κατευθύνει.

Παίρνει πίσω Κάτσε,
Ουάρντα, και τους
δίνει στον Μπέο;
Το Σαββιδοτεχνείο σήκωσε κουρνιαχτό, επειδή ο Ολυμπιακός
έδωσε δανεικό στον Άρη τον Ντουρμισάι, μπορεί και τον
Μπρούνο.
Κι ο μικρός Γιωργάκης έγραψε κάτι ακαταλαβίστικα… φιλοσοφημένα. Μάλλον εννοούσε για ιδιαίτερες σχέσεις. Ενώ ο ΠΑΟΚ που έδωσε έξι δανεικούς στον Βόλο, όλα καλά.
Εκεί δεν υπάρχουν ιδιαίτερες σχέσεις.
Στο μεταξύ, ακούγεται ότι ο Ιβάν τα έχει πάρει με τον
Κούγια και θα ζητήσει πίσω τους Κάτσε, Ουάρντα, για να
τους δώσει στον Μπέο. Γι’ αυτό και ο Αλέξης –1μ.78– Κούγιας είπε στου Θωμαΐδη ότι μπορεί να παίξει σενάριο α-λά
Ξάνθη και με την ΠΑΕ του Βόλου ακόμη κι αν οι μετοχές ανήκουν στον Μπέο.

Ο σταρ της ομάδας είναι εκτός
ποδοσφαιρικών γραμμών
Δεν είναι κάτι εύκολο να βρει καλή ενίσχυση η
ΑΕΚ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και ο λόγος δεν έχει να κάνει μόνο με τη
χρονική περίοδο ή με την έλλειψη πολλών
διαθέσιμων χρημάτων.
Είναι και το ότι λείπει από την ομάδα κάποιο όνομα-κράχτης. Όταν δεν υπάρχουν δυνατά ονόματα, που θα τραβήξουν κι άλλους
παίκτες στην ομάδα (και μιλάμε βασικά για καλούς ξένους), πώς να γίνουν σημαντικές προσθήκες;
Κι όταν ο σταρ της ΑΕΚ είναι ουσιαστικά ο
Ίλια Ίβιτς, τι να περιμένει κάποιος από ’κεί και
πέρα; Γιατί πραγματικά ο τεχνικός διευθυντής
και πρώην παίκτης της ομάδας είναι το πιο
γνωστό πρόσωπο διεθνώς στη σημερινή ΑΕΚ.
Με αυτήν τη συνθήκη δεν μπορεί να είναι
απλό να βρεθεί κάποιος πραγματικά ποιοτικός παίκτης και να κάνει κίνηση στη μεταγραφική περίοδο…

Οι επιφυλάξεις των μικρών
του Παναθηναϊκού
Βασική έγνοια έχουν στον Παναθηναϊκό με τις εκκρεμείς ανανεώσεις συμβολαίων και ίσως και πολύ σύντομα μετά τις γιορτές
να υπάρχουν εξελίξεις. Δεν είναι μία και δύο οι περιπτώσεις άλλωστε. Είναι ο Εμάνουελ Ινσούα, ο Σωκράτης Διούδης, ο
νεαρός Κώστας Αποστολάκης, ενώ υπάρχουν και μικρότεροι
σε ηλικία.
Κι ενώ μπορούμε να περιμένουμε εξελίξεις, μη νομίζετε ότι
θα έχουμε γρήγορα και συμφωνίες. Διότι υπάρχουν επιφυλάξεις σε κάποιους νεαρούς παίκτες κυρίως, γιατί θυμούνται ότι η
ανάλογη πρακτική της ΠΑΕ το καλοκαίρι δεν είχε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Για παράδειγμα, ο Βαγγέλης Θεοχάρης, ο Φάνης Μαυρομάτης και ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης επέκτειναν τα συμβόλαιά τους στην προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, αλλά δεν υπήρξε πρόοδος στο γήπεδο.
Ο Θεοχάρης ψάχνει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του
ως δανεικός, ο Μαυρομάτης από βασικός πέρυσι, φέτος έχει
εκπαραθυρωθεί, ενώ ο Εμμανουηλίδης παραχωρήθηκε δανεικός στον Πανιώνιο χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα γίνει βασικός.
Αυτά βλέπουν οι πιο μικροί σε ηλικία και επηρεάζονται.
Δεν βλέπουν συγκεκριμένο πλάνο, και λογικό είναι να πέφτουν σε σκέψεις όταν τους προτείνουν να επεκτείνουν τα συμβόλαιά τους.
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Έψαχναν τον υφυπουργό
κακός χαμός έγινε από την περασμένη Κυριακή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ο
Λευτέρης Αυγενάκης κράτησε αποστάσεις.
Αν και τον έψαχναν όλοι, ο υφυπουργός Αθλητισμού ενήργησε στη λογική που θέλει τη μάνα του φευγάτου
να μην έκλαψε ποτέ. Έχει, άλλωστε, αντιληφθεί ο Κρητικός
ότι όποιος ορθώνει ανάστημα σε διασταυρωμένα πυρά, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε παράπλευρη απώλεια.
Ό,τι και αν έλεγε, πιθανότατα θα το χρησιμοποιούσαν
εις βάρος του. Οι μεν θα τον κατηγορούσαν επειδή δεν προχωρά στη λήψη μέτρων, οι δε διότι παρεμβαίνει κάθε φορά
που φωνάζουν οι πρώτοι.
«Δεν μπορούσε να κάνει κάτι για ένα θέμα που είναι κα-

Ο

θαρά εσωτερικό του ποδοσφαίρου. Δεν είναι θέμα της πολιτείας μία λανθασμένη υπόδειξη οφσάιντ ή μία παράλειψη για
καταλογισμό ενός πέναλτι», υποστήριζε συνεργάτης του υφυπουργού Αθλητισμού.
Κι εδώ που τα λέμε, άδικο δεν είχαν. Και εκτός των άλλων, στο Μαρούσι υπογράμμιζαν πως από τη στιγμή που
οι διαιτητές αποφάσισαν αποχή, τα χέρια του Αυγενάκη
δέθηκαν διότι δεν μπορούσε να πάρει ούτε απόφαση για
διακοπή του πρωταθλήματος με στόχο την εκτόνωση της έντασης.
Οπότε δικαιολογημένα απέφυγε να βγει μπροστά ο υφυπουργός Αθλητισμού, παρά τις γκρίνιες όσων τον έψαχναν και δεν τον έβρισκαν

Άγιες Μέρες έρχονται οι ξενιτεμένοι στην Ελλάδα
Χρονιάρες μέρες είναι αυτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα
κι ο κόσμος μαζεύεται σπίτι του.
Στην οικογενειακή ζεστασιά. Έρχονται και οι φευγάτοι που ζούνε
στο εξωτερικό για να γιορτάσουν
όλοι μαζί. Και συζητούνε και για
μπάλα, βέβαια.
Για τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ,
την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, την

Ξάνθη, τα στημένα παιχνίδια, τη διαιτησία, το VAR, τις εκλογές της ΕΠΟ αν πρέπει να γίνουν με το καταστατικό της ΕΠΟ ή με τον νόμο
Αυγενάκη, μηνύσεις κατά των διαιτητών, το αυτοδιοίκητο κ.λπ.
Κι όχι μόνο το κουβεντιάζουν οι
γονείς με τα παιδιά, αλλά παίρνονται και αποφάσεις. Καλή Πρωτοχρονιά και Καλή Χρονιά…

Άφαντος
ο Λασκαράκης
Όλη η Ελλάδα ασχολήθηκε με όσα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στο Πανθεσσαλικό.
Μόνο ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θεσσαλίας και ταμίας
της ΕΠΟ έλειψε από τη σκηνή. Ο Περικλής Λασκαράκης έλαμψε διά
της απουσίας του. Λες
και δεν υπήρχε πουθενά.
Φυσικά και γνωρίζει ο άνθρωπος πως
αποτελεί κόκκινο πανί
για τους ανθρώπους
του Ολυμπιακού έπειτα από εκείνον τον ημιτελικό Κυπέλλου με αντίπαλο την ΑΕΚ.
Αλλά σε τέτοιο μεγάλο ματς ο Περικλής μπορούσε
να γίνει οικοδεσπότης. Ειδικά από τη στιγμή που ο δήμαρχος της πόλης είχε επιλέξει τον ρόλο του διερμηνέα. Του δραγουμάνου, που έλεγαν και οι παλιοί.
Ο Λασκαράκης, όμως, σκέφτηκε ότι όποιος μπλέκει με τα πίτουρα κινδυνεύει να τον φάνε οι κότες, και
γι’ αυτό απέφυγε τις συναντήσεις και τις συγκινήσεις.
Βγήκε, δηλαδή, ατσαλάκωτος από ένα ματς, στο οποίο έπεσαν κορμιά εντός αγωνιστικού χώρου και από
θαύμα δεν συνέβη το ίδιο και έξω από τις τέσσερις
γραμμές.

ΕΠΟ: Ο ένας ρουφιανεύει,
ο άλλος«καρφώνει», ο
τρίτος θέλει προεδριλίκι
Ένα κι ένα κάνουν δυο. FIFAτζήδες και UEFAτζήδες δεν εμπιστεύονται
κανέναν Γραμμένο, όπως γράφει το Σαββιδοτεχνείο.
Εμπιστεύονται τον θεσμό του προέδρου, όχι τα πρόσωπα, αυτή είναι η διαφορά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξέρουν πώς βγήκε πρόεδρος ο Γραμμένος με τα 3,5 μίλιονς του Ιβάν.
Όμως, ο Βάγγος είναι πρόεδρος και μ’ αυτόν πρέπει να έχουνε τα
πάρε-δώσε, την αλληλογραφία δηλαδή. Ύστερα, και να ήθελαν ν’ αποκτήσουν άλλον συνομιλητή, δεν βρίσκουν. Ο ένας «καρφώνει» τον
άλλονα, ο άλλος ρουφιανεύει τον έναν και τα ρέστα.
Κι ένας άλλος θέλει να γίνει πρόεδρος στη θέση του προέδρου. Κι
όλα αυτά στα social media. Τα γράφει καθαρά ο Βακάλης, ότι οι μισοί
δεν μιλάνε με τους άλλους μισούς. Ε, αφού τους ρουφιανεύουν, πώς
να μιλάνε; Δεν γίνεται.

Ο Χούμπελ
και το Ηράκλειο
Η τοποθέτηση του
Χέμπερτ Χούμπελ
για τα διαιτητικά
λάθη στην αναμέτρηση Βόλος-Ολυμπιακός ήταν η δεύτερη έκπληξη που επιφύλασσε ο Αυστριακός στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
Είχε προηγηθεί η προτροπή του προς τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής να μην υποβληθεί υποψηφιότητα για τη διεξαγωγή στο Ηράκλειο
του τελικού για το
UEFA
Europa
Conference League
το 2022 ή το 2023.
Η ενέργεια του
Χούμπελ είχε αφήσει
με ανοικτό στόμα τον
Βάγγο Γραμμένο και
τους συνεργάτες του,
που έδειξαν αδυναμία
να εξηγήσουν το κίνητρο που είχε ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Στο πάρκο Γουδή έλεγαν ότι ο Χούμπελ γνώριζε
και τη διάθεση όλων στην Ομοσπονδία να διατηρήσουν ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με τον Λευτέρη
Αυγενάκη, ο οποίος προφανώς και ενδιαφερόταν
να στείλει ένα τόσο μεγάλο γεγονός στην εκλογική
περιφέρειά του, αλλά και ότι μέσα από την ανάληψη
της διοργάνωσης η ΕΠΟ θα έβγαζε εξαιρετικά χρήματα, τα οποία έχει τόσο ανάγκη.
Κι όμως, ο Αυστριακός τάχθηκε κατά της υποψηφιότητας χωρίς να εξηγήσει τα… ανεξήγητα.
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Εκλογές στις αθλητικές
ομοσπονδίες α-λά πολιτικά

Επιστολή της «Α» όχι στον
Αυγενάκη, αλλά στον Γραμμένο

ρήκαν τρόπο στις αθλητικές ομοσπονδίες για να ξεπεράσουν τους
περιορισμούς που τους έθεσε με το
πρόσφατο αθλητικό νομοσχέδιο ο Λευτέρης Αυγενάκης.
Μέσω της ΔΟΕ προωθούν την εναρμόνιση των καταστατικών τους με όσα ισχύουν στο εξωτερικό, αλλά με μία ασφαλιστική δικλείδα για εκείνους που θέλουν να παραμείνουν στις προεδρικές καρέκλες. Μέσω Λωζάννης θέλουν να κινηθεί η διαδικασία με τον τρόπο που δρομολογείται η αλλαγή
του εκλογικού νόμου από τη Βουλή.
Πάντα το νέο καθεστώς εφαρμόζεται από τη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση και όχι από την επόμενη. Υπάρχουν πρόεδροι ομοσπονδιών που έχουν
δώσει και σχετική οδηγία στα νομικά επιτελεία τους που ασχολούνται με την επικείμενη προσφυγή στο ΣτΕ να συμπεριλάβουν στο σκεπτικό τους και τη συγκεκριμένη παράμετρο.
Με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να ισχύουν άλλα για τη Βουλή που είναι το
σπίτι της Δημοκρατίας και διαφορετικά για τον αθλητισμό.
«Από τη στιγμή που είναι συνταγματική η εφαρμογή του εκλογικού συστήματος
τη μεθεπόμενη προσφυγή στις κάλπες, δεν μπορεί να είναι συνταγματική και όταν
θέλουν να την επιβάλουν εδώ και τώρα», λένε χαρακτηριστικά.

ην ανώνυμη επιστολή του υπαλλήλου της ΕΠΟ προς τον Αυγενάκη,
ποιος την έγραψε; Οι Σαββιδοτέχνες, κάνοντας «παιχνίδι» και καλά, φωτογράφισαν δημοσιογράφο που δεν μπορεί να βρει δουλειά. Κι εμείς να το δεχτούμε. Στέλνουμε κι εμείς μία ανοικτή επιστολή, όχι στον Αυγενάκη, αλλά στον
Γραμμένο.
Αν, όμως, η επιστολή λέει την αλήθεια; Το ξέρουνε αυτό οι Σαββιδοτέχνες; Ούτε κι εμείς το
ξέρουμε. Μπορεί να είναι δημοσιογράφος που
αντιστρατεύεται το έργο της «εξυγίανσης».
Γι’ αυτό, ο Γραμμένος ας δώσει στο φως τα
στοιχεία τα αληθινά. Ότι δεν παίρνουν τόσα οι
παρατρεχάμενοι, όσα λέει η επιστολή. Ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εμφυτεύσει κόσμο και κοσμάκη.
Ότι ο Βασιλειάδης κι ο Κοντονής έσπρωξαν
τους δικούς τους ΣΥΡΙΖΑίους στην ΕΠΟ. Διαφάνεια παντού. Και… εξυγίανση το κυριότερο.
Σιγά μην τα δώσει ο Βάγγος.

Β

Τ

Μην πάρει ο Περέιρα
την Επιθεώρηση
Εργασίας…

Ετοιμάζεται
ψαλίδι στις
αποδοχές
χει σοβαρά προβλήματα
να λύσει ο Βαγγέλης
Γραμμένος, αλλά αυτό
δεν σημαίνει πως έχει προσπεράσει τα οικονομικά θέματα που
υπάρχουν στην ΕΠΟ. Οι επιστολές «φερόμενων» υπαλλήλων προς τον Λευτέρη Αυγενάκη
και οι ανακοινώσεις του σωματείου εργαζομένων στην ομοσπονδία, άλλωστε, μαρτυρούν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο
την επιτακτική ανάγκη για την εξεύρεση λύσεων.
Όπως λένε όσοι συζητούν με τον Βάγγο, με την άφιξη του
νέου έτους θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για μείωση αποδοχών στους υψηλόμισθους. Με το σκεπτικό ότι εκείνοι
θα επηρεαστούν λιγότερο και φυσικά δύσκολα θα αντιδράσουν στο ψαλίδι.
Αλλά, όπως έχει πει ο Γραμμένος σε ανύποπτο χρόνο, ακόμα
και αν υπάρξουν φωνές ή και ρήξεις, μάλλον προς όφελος
της ΕΠΟ θα αποβεί όλο αυτό. «Σε όποιον δεν αρέσει, θα του
δείξουμε την πόρτα», έχει πει ο πρόεδρος.
Κι επειδή δύσκολα θα αφήσει κάποιος από τους υψηλόμισθους ακόμα και τις κουτσουρεμένες αποδοχές του, ο Γραμμένος εκτιμά ότι οι μειώσεις θα περάσουν αναίμακτα.
Το θέμα, βέβαια, είναι να βρίσκεται εκείνος στην προεδρία.
Διότι υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας αλλαγής, οπότε το ψαλίδι θα πέσει από τη νέα τάξη πραγμάτων.

’ εκείνη την επιστολή του Περέιρα προς
την ΕΠΟ και προσωπικά στον Γραμμένο, που έλεγε ότι καθυστέρησαν να
μπουν τα χρήματα στον λογαριασμό του, τι έγινε;
Έχουμε κανένα νέο; Τα έβαλαν;
Απάντησαν στον Πορτογάλο γιατί έγινε περικοπή; Εργαζόμενος είναι και ο Περέιρα. Μπορεί
να καλέσει την Επιθεώρηση Εργασίας και να
τρέχει και να μη φτάνει ο Γραμμένος. Χριστούγεννα έρχονται και Πρωτοχρονιά. Πώς θα κάνει
γιορτές ο Μέλο με 21.279 ευρώ; Ντροπή είναι…

Μ

Έ

Οι εισαγγελείς
με αποδείξεις, οι δικαστές
της ΕΠΟ με ενδείξεις
τη συνέντευξή που έδωσε στον Κυρ. Θωμαϊδη, ο Γραμμένος
(μεταξύ άλλων) είπε: «Εκθέσεις της Sportradar έρχονται. Ξέρετε ότι αυτές οι αναφορές πηγαίνουν και στους εισαγγελείς. Εκεί τι
γίνεται. Υπάρχει ποινικό πλαίσιο; Γιατί δεν τιμωρούνται;»
Αν και η ερώτηση ήταν ρητοική, ας του απαντήσουμε αυτό που
ήδη γνωρίζει. Δεν τιμωρούνται γιατί, όπως έγραψε η «Α», οι εισαγγελείς δεν μπορούν να επιβάλουν ποινές με «πιθανολόγηση» ή «ενδείξεις». Αποδείξεις θέλουν.
Τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, που ο ίδιος ο Γραμμένος είπε
ότι μπορεί και μανιπουλάρει, γιατί δεν παίρνουν αποφάσεις, αφού
τους επιτρέπουν οι κανονισμοί; Κι αν δεν το επιτρέπουν, γιατί δεν
φτιάχνουν νέους; Βαγγελάκη, αυτά σε μας δεν περνάνε…

Σ
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Η ΑΕΚ
στον δρόμο
που χάραξε
ο ΠΑΟΚ

Πταίσμα το σκάνδαλο
του Βιεϊρίνια μπροστά στα
κακουργήματα του Βόλου…

Κι ο Τσαμούρης από τον
Πειραιά είναι, όπως τα νέα
μέλη της ΕΕΑ

Ήταν Δεκέμβρης (κατά σύμπτωση) πέρσι όταν έγινε στη Λαμία ένα από τα
μεγαλύτερα σκάνδαλα όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο Μπερτόγλιο εκτέλεσε κόρνερ, ο Επστάιν σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Βιεϊρίνια, σύμφωνα με τον διαιτητή
Τσαμούρη δεν υπήρξε πέναλτι στο 11΄ του ματς Λαμία-ΠΑΟΚ…
Ο Πορτογάλος λειτούργησε σαν… τερματοφύλακας και έγραψε ιστορία
στο… «πρωτάθλημα των Πρεσπών».
Όσοι πίστεψαν ότι το σκάνδαλο με τον Βιεϊρίνια ήταν το μοναδικό επίτευγμα της… «εξυγίανσης» έπεσαν έξω!
Ένα χρόνο αργότερα, ο Φωτιάς με τον Ευαγγέλου έβαλαν… φωτιά στο
πρωτάθλημα με τις… κακουργηματικές αποφάσεις τους εις βάρος του Ολυμπιακού (ακυρωθέν γκολ, πέναλτι που δεν δόθηκε), οι οποίες ξεσήκωσαν
θύελλα στον Πειραιά και προκάλεσαν οργή στο πανελλήνιο.
Με αυτούς δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη…

Το Σαββιδοτεχνείο άρχισε να ουρλιάζει γιατί ο Αυγενάκης τοποθέτησε
στην ΕΕΑ δυο καθηγητές από το πανεπιστήμιο Πειραιά, τους Νικόλαο
Φαραντούρη και την Αριστέα Σινανιώτη.
Γιατί; Διότι, λένε οι Σαββιδοτέχνες-σανοτέχνες, διδάσκουν στο πανεπιστήμιο του Πειραιά. Άρα πιο κοντά στον Μαρινάκη, άρα τους επηρεάζει ο Μαρινάκης, αφού τους έχει στα πόδια του. Ξέρουν τι γράφουν οι
Σαββιδοτέχνες-σανοτέχνες.
Άπαξ, σου λένε, και βγει καμιά απόφαση κατά του ΠΑΟΚ για τις σχέσεις «τρίτου τύπου» με την Ξάνθη, θα φταίει ο Αυγενάκης που όρισε το
δίδυμο από τον Πειραιά. Διότι ο πολυχρονεμένος Ιβάν δεν κάνει παρασπονδίες.
Θα φταίει ο Φαραντούρης και
η Αριστέα, που είναι στον Πειραιά. Λες και αν είναι να κάνει κουτσουκέλα ο άλλος, έχει σημασία σε
ποια περιοχή της Ελλάδας δουλεύει. Ο Τσαμούρης που δεν έδωσε το πέναλτι στο χέρι του Βιεϊρίνια, πού έχει έδρα; Στον Πειραιά. Καλή Πρωτοχρονιά.

Επανάσταση στην… επανάσταση ο Κοντονής
Κάτι τέτοιες μέρες με τους μπαχαλάκηδες του ποδοσφαίρου, ο νους πάει κατ’
ευθείαν στον Χαραλάμπη-Σταύρο
Κοντονή.
Βούτυρο στο ψωμί του ήταν τέτοιες
καταστάσεις. Δηλώσεις Μαρινάκη, κόντρα Μπέος, απάντηση ΠΑΟΚ, Σκουλάς, Ευαγγέλου, Φωτιάς, η ζωή του
όλη του Σταύρου. Θα το άφηνε να πε-

ράσει έτσι όλο αυτό ο Κοντονής; Με
την καμία.
Επανάσταση στην επανάσταση θα έκανε. Για το μεγαλείο της Αριστεράς, βέβαια. Μέρα-νύχτα στα κανάλια θα ήτανε
να κάνει δηλώσεις, ότι η κυβέρνηση Τσίπρα ήρθε για να βάλει τάξη στο ποδόσφαιρο. Νοσταλγούμε τον Κοντονή.
Φέρτε πίσω τον Χαραλάμπη.

Το VAR δεν λειτουργεί
με… βροχή!

Και για ΠΑΟΚ
ο Σιμιτζόγλου

Έριξε πολλή βροχή την περασμένη Κυριακή σε όλη την Ελλάδα, αλλά περισσότερη στο Αγρίνιο. Το αποτέλεσμα ήταν
το παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον ΟΦΗ να διεξαχθεί μέσα
σε μια λιμνοθάλασσα.
Η μπάλα δεν κυλούσε και το ματς (σε ένα σοβαρό κράτος)
θα είχε αναβληθεί για την επόμενη μέρα.
Αυτά για την… εξυγίανση είναι λεπτομέρειες.
Το χειρότερο δεν ήταν ο βούρκος του γηπέδου και η αλλοίωση του αποτελέσματος.
Αλλά ότι το παιχνίδι έγινε για ένα ημίχρονο χωρίς VAR,
αφού λόγω της
βροχής… δεν λειτουργούσε το κύκλωμα!
Τι να λέμε τώρα…

Μόλις έγιναν οι δηλώσεις Μαρινάκη μετά το ματς του
Βόλου, το Σαββιδοτεχνείο σήκωσε κουρνιαχτό.
Ό,τι πρέπει για να παρέμβει ο Σιμιτζόγλου. Και θα
παρέμβει. Για την απάντηση του ΠΑΟΚ στον
Μαρινάκη, δεν πρέπει
να παρέμβει; Κουβέντα
το Σαββιδοτεχνείο.
Τουμπέκα με τον αστυνόμο Μπέκα. Ο μικρός Γιωργάκης που
γράφει ένα κάρο παπαριές; Ειρωνεύεται
κιόλας το instaboy, να
το πάει μέχρι τέλους ο
Ολυμπιακός, σου λέει,
και να φύγει από το
πρωτάθλημα.

Στα βήματα του «PAOK
TV» φαίνεται πως κινείται η ΑΕΚ, σε σχέση με τα
τηλεοπτικά της δικαιώματα.
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης προσανατολίζεται
στην αγορά τηλεοπτικού
σταθμού, τον οποίο θα
τον μετατρέψει σε «ΑΕΚ
TV» με σκοπό την αυτοδιαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της
ομάδας.
Η πρόταση «έπεσε» στην
ΑΕΚ, από τη στιγμή που
προέκυψε η πιθανότητα
ν’ αλλάξει χέρια η Nova.

Θα δουν άσπρη μέρα
«Σταυροκοπιούνται» παράγοντες από αθλητικές ομοσπονδίες, που με τη νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση
στον φόρο εισοδήματος αναφορικά με δωρεές, υλοποιείται επιτέλους μία επιθυμία-ανάγκη, που διατύπωναν
εδώ και πολλά χρόνια.
Να υπάρχει, δηλαδή, φοροαπαλλαγή για χορηγίες,
γενικά προς τα ερασιτεχνικά αθλήματα, διότι ήταν βασικό εμπόδιο στο να
βρουν στήριξη από
τον ιδιωτικό τομέα.
Το είχαν αφήσει
πίσω κάποια στιγμή
το θέμα οι παράγοντες, είχαν χάσει
την ελπίδα τους ότι
μπορεί ν’ αλλάξουν
τα πράγματα, και
ήρθε αυτό το μέτρο
να τους κάνει να χαμογελάσουν ξανά.
«Ειδικά μετά την έναρξη της περιόδου οικονομικής κρίσης ήταν πολύ δύσκολο να βρεις καλό χορηγό σε άθλημα
χωρίς μεγάλη προβολή, αλλά όταν μάθαιναν κιόλας τον
φόρο 20% οι εταιρείες, που έδειχναν ενδιαφέρον, υποχωρούσαν.
»Ή έκαναν υποτιμητικές προσφορές, οι οποίες βέβαια
δεν βοηθούσαν πραγματικά ένα σπορ», σχολίαζαν χαρακτηριστικά έμπειρα στελέχη των ομοσπονδιών.
Και πρόσθεταν ότι μετά τη ρύθμιση από την κυβέρνηση θα βελτιωθούν σίγουρα οι προοπτικές για στήριξη
των αθλημάτων από τον ιδιωτικό τομέα.
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Έμπρακτη στήριξη του μεγάλου εκπαιδευτικού
οργανισμού στη «Μυρτώ της Πάρου»
με ένα φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου σάλας
που «αγκάλιασε» ολόκληρη η Ελλάδα
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λοποιώντας την κοινωνική πρωτοβουλία του για
ενίσχυση του αγώνα της
22χρονης -σήμερα- Μυρτώ Παπαδομιχελάκη, γνωστή ως «Μυρτώ της Πάρου», το ΙΕΚ ΑΛΦΑ έστειλε από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και έμπρακτης στήριξης της 22χρονης κοπέλας με φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου σάλας,
που συνδιοργάνωσε με τον δήμο Γλυφάδας
και τη συνεργασία σημαντικών φορέων την
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.
Επτά χρόνια μετά τη φρικτή της κακοποίηση,
που συγκίνησε και ταυτόχρονα σόκαρε το πανελλήνιο, η Μυρτώ συνεχίζει τον αγώνα της για να
επανέλθει, με στόχο το ταξίδι στη Ρωσία για αποθεραπεία. Στον αγώνα της έχει βρει πολλούς «συνοδοιπόρους» –φορείς και ιδιώτες–, μεταξύ των
οποίων και ο ευαισθητοποιημένος και ενεργός σε
θέματα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης,
εκπαιδευτικός φορέας ΙΕΚ ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη!
Στο φιλανθρωπικό τουρνουά με ελεύθερη είσοδο, πραγματοποιήθηκαν 8 αγώνες, στους οποίους αναμετρήθηκαν για καλό σκοπό 16 ποδοσφαιρικές ομάδες σημαντικών φορέων, μεταξύ
των οποίων και η ποδοσφαιρική ομάδα σπουδαστών του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, γνωστή για την έντονη κοινωνική της δράση μέσω της συμμετοχής της σε
φιλικούς αγώνες για καλό σκοπό.
Τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική διοργάνωση
που πραγματοποιήθηκε ποτέ –με στόχο να δώσει

Υ

O καθηγητής,
συγγραφέας και
πρόεδρος του Ομίλου
ΞΥΝΗ, Σοφοκλής
Ξυνής, συνομιλεί
με τη Μυρτώ
Παπαδομιχελάκη

Ηχηρό μήνυμα
αγάπης από
το ΙΕΚ ΑΛΦΑ
πνοή και ελπίδα στο όνειρο της νεαρής Μυρτώς
για μια φυσιολογική ζωή– τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών,
Τάκης Θεοδωρικάκος, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Γλυφάδας-Ελληνικού-Βούλας-Βουλιαγμένης-Βάρης κ. Αντώνιος, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου και οι αντιδήμαρχοι Γλυφάδας, ο γενικός διευθυντής Αστυνομίας
Ν/Α Αττικής-ταξίαρχος, Βασίλειος Βράντζας, οι
βουλευτές Σοφία Βούλτεψη, Άννα Καραμανλή, Κώστας Κυρανάκης, ο καθηγητής, συγγραφέας και πρόεδρος του Ομίλου ΞΥΝΗ, Σοφοκλής Ξυνής, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλιακμάνης, γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Μάρκος Σεφερλής, ο Γιώργος -«Ντάνος»- Αγγελόπουλος και ο Γιάννης Καπετάνιος, κορυφαίοι αθλητές μεταξύ των οποίων οι Βασίλης Τσιάρτας, Γιώργος Καραγκούνης, Δημήτρης Σαραβάκος, Νίκος Βαμβακούλας, Ανδρέας Μπονόβας κ.ά.
Προς επίρρωση, μάλιστα, της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, απονεμήθηκαν
τιμητικές πλακέτες από τον δήμαρχο Γλυφάδας,
διά χειρός του υπουργού Εσωτερικών, Τ. Θεοδωρικάκου, στον μητροπολίτη Αντώνιο, στον
γενικό διευθυντή Αστυνομίας Ν/Α Αττικής-ταξίαρχο, Β. Βράντζα, στους εκπροσώπους του υπουργείου Πολιτισμού και της ΠΟΕ-ΔΟΥ Ν/Α Αττική, καθώς και στον Σοφοκλή Ξυνή.
Εν συνεχεία, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γ. Παπανικολάου, βράβευσε και τους άλλους συμμετέ-

Τη μεγάλη φιλανθρωπική
διοργάνωση τίμησε με την
παρουσία του και ο υπουργός
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος

χοντες φορείς. Αναλυτικά, οι φορείς που συμμετείχαν στο Τουρνουά Αγάπης & Φιλίας, που συνδιοργάνωσαν το ΙΕΚ ΑΛΦΑ με τον Δήμο Γλυφάδας ήταν: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπουργείο Πολιτισμού, Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας-Ελληνικού-Βούλας-Βουλιαγμένης-Βάρης, διεύθυνση ΕΛ-ΑΣ Ν/Α Αττικής, ΠΟΕ-ΔΟΥ, ΕΡΤ-ΕΡΑσπορ,
ΣΠΟΡ fm, όμιλος ΑΝΤ1, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ., ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ νοσοκομείο, UNESCO Νοτίων Προαστίων,
Molten, Θουκυδίδειο, Φίλοι ΣεφερλήCourosClub.
Αντί εισιτηρίου, οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν το εν λόγω τουρνουά, αγόρασαν στην είσοδο του ΔΑΚ Γλυφάδας το παιδικό διήγημα «Η
νεραϊδο-αμαζόνα η Μυρτιά», που συνέγραψαν η
ίδια η Μυρτώ Παπαδομιχελάκη με την Εύα
Πετροπούλου-Λιανού (τα χρήματα από την πώληση του οποίου θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για
την αποθεραπεία της Μυρτώς στη Ρωσία).
Παράλληλα, επειδή κάθε κοινωνική πρωτοβουλία του ΙΕΚ ΑΛΦΑ στοχεύει στον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο για τις ευπαθείς και ευάλωτες
ομάδες συμπολιτών μας, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θερμά στην ανοιχτή πρόσκληση για το φιλανθρωπικό αυτό γεγονός, με αποτέλεσμα να
συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών πρώτης ανάγκης, προς
ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων του
δήμου Γλυφάδας και της Ιεράς Μητροπόλεως
Γλυφάδας-Ελληνικού-Βούλας-ΒουλιαγμένηςΒάρης!

Στιγμιότυπο από τη σπουδαία εκδήλωση του ΙΕΚ ΞΥΝΗ
στον ΔΑΚ Γλυφάδας, στο οποίο μεταξύ άλλων
διακρίνονται ο Αντ. Γλύκας, ο Ντάνος, ο Μ. Σεφερλής
και ο Σοφ. Ξυνής
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«Αν είναι η Novartis... αμαρτία, τότε είναι άμεση
συνεργός η πρώην εισαγγελέας Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, η οποία μου
έδινε εντολές κι εγώ τις εκτελούσα».

Ι

σχυρό ράπισμα στην πρώην ανώτατη εισαγγελική λειτουργό, Ξένη Δημητρίου,
αποτελεί το υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεων, το οποίο κατέθεσε ο αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Γιάννης Αγγελής
στον εισαγγελέα Πρωτοδικών
Σπύρο Παππά, που διενεργεί
προκαταρκτική εξέταση εναντίον
του, για τις καταγγελίες της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη.
Η υπόθεση εκκρεμεί, καθώς
ο εισαγγελέας κ. Παππάς δεν έχει καταλήξει ακόμη, εάν θα
αρχειοθετήσει την ποινική
προκαταρκτική κατά Αγγελή, ή
θα ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του.
Χωρίς να μασάει τα λόγια του ο
κ. Αγγελής, ο οποίος βρέθηκε στη
θέση τού ποινικά ελεγχόμενου όταν αποκάλυψε τα «όργια» Τουλουπάκη και «Ρασπούτιν» στην
υπόθεση της Novartis, «πυροβολεί» τους «διώκτες» του με υπόμνημα 54 σελίδων, στο οποίο βάζει στο κάδρο των ευθυνών την
πρώην εισαγγελέα ΑΠ Ξένη Δημητρίου, αλλά και τον αντεισαγγελέα ΑΠ Δημήτρη Δασούλα, κάνοντας λόγο «για σκοπιμότητα δημιουργίας τής εναντίον του δικογραφίας», ενώ κάνει σαφές ότι:
«Αποτελεί ενέργεια τουλάχιστον
καταχρηστική, αφού ουδόλως προκύπτει, η παραβίαση ποίων συγκεκριμένων ποινικών κανόνων διερευνάται
και, κατά συνέπεια, επί ποίων υποψιών καλούμαι να παράσχω εξηγήσεις».
Στο υπόμνημά του ο κ. Αγγελής, απευθυνόμενος στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπύρο
Παππά, που διενεργεί την έρευνα, εξαπολύει... κεραυνούς, για
την εναντίον του ποινική διερεύνηση, την οποία χαρακτηρίζει «νομικώς έωλη», ενώ αναφερόμενος
στις αλλεπάλληλες εισαγγελικές
παραγγελίες από την πρώην εισαγγελέα ΑΠ Ξένη Δημητρίου προς
τον αντεισαγγελέα ΑΠ Δημήτρη
Δασούλα και τις δικές του προς
τον τότε αντεισαγγελέα ΑΠ Βασίλη Πλειώτα (σημερινός εισαγγελέας ΑΠ), καθώς και προς τον διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, και τονίζει:
«...Η εναντίον μου ποινική προκαταρκτική εξέταση πριν φθάσει στα χέρια σας, πέρασε από έξι δικονομικές
κρίσεις αρχαιοτέρων σας εισαγγελέων, οι πέντε από τις οποίες φέρουν υ-
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• «Αν είναι η Novartis… αμαρτία, τότε άμεση συνεργός είναι η
πρώην εισαγγελέας ΑΠ», κατέθεσε ο Γ. Αγγελής στον αντεισαγγελέα
Σπύρο Παππά

«Αμαρτωλή»
η Ξένη
Δημητρίου!!!
πογραφές εισαγγελέως και αντεισαγγελέων ΑΠ. Θα περίμενε λοιπόν ένας
μέσος - συνετός νομικός ότι η εναντίον
του υπόπτου για τέλεση ποινικών αδικημάτων αντεισαγγελέως ΑΠ –δηλαδή εμού– ποινική δικογραφία θα
περιέχει σαφή και συγκεκριμένη παραγγελία, προς διερεύνηση συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων, που οι
παραγγέλλοντες έχουν διαπιστώσει ότι, εγώ, ο συνάδελφός των και εν ενεργεία αντεισαγγελέας ΑΠ, μπορεί να
έχω διαπράξει. Κάτι τέτοιο όχι μόνον
δεν συμβαίνει, αλλά αντιθέτως οι σχετικές παραγγελίες είναι γενικές και αόριστες και προπάντων ουδεμία αξιόποινη πράξη προσδιορίζουν ή
αναφέρουν, με αποτέλεσμα η δημιουργία τής εν λόγω δικογραφίας
να είναι “νομικώς έωλη”».
Για τις εναντίον του διερευνούμενες κατηγορίες, ο αντεισαγγελέας ΑΠ αναφέρει:
«Εκ προοιμίου αναφέρω ότι όλες
οι ενέργειές μου σχετικά με τη
Novartis έγιναν στα πλαίσια των νομίμως ανατεθειμένων υπηρεσιακών
καθηκόντων, τελούσαν δε υπό την ε-

ποπτεία, τον έλεγχο, αλλά και την
έγκριση της πρώην εισαγγελέως
ΑΠ Ξένης Δημητρίου, τις εντολές,
τις παραγγελίες (προφορικές και
γραπτές), τις οποίες εκτελούσα,
ταυτόχρονα δε την ενημέρωνα σχεδόν επί καθημερινής βάσεως (όποτε δεν απουσίαζε στο εξωτερικό).
Την ενημέρωνα δε με κάθε λεπτομέρεια, για την “εν γένει πορεία” της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος
και της Εισαγγελίας Διαφθοράς. Προπάντων όμως την ενημέρωνα για τις
δικονομικές ενέργειες των εισαγγελικών λειτουργών, που ασχολούντο με
την υπόθεση της Novartis, οι οποίες
από την πρώτη στιγμή της εποπτείας
μου θεωρήθηκαν “δικονομικώς άστοχες”».
Σε άλλο σημείο, ο κ. Αγγελής αναφέρει:
Σημειωτέον στο σημείο αυτό ότι
και το παραμικρό έγγραφο, που ερχόταν στην κατοχή μου, πρώτα πέρναγε
από την κα Δημητρίου, η οποία μου
το χρέωνε σημειώνοντας πάνω σε αυτό
την ημερομηνία και την υπογραφή
της. Αυτό αποδεικνύει ότι η κα Δημη-

τρίου έλεγχε και την παραμικρή λεπτομέρεια, όχι μόνον στη Νοvartis,
αλλά σε όλες τις υποθέσεις του ΑΠ.
Σημειωτέον ότι ένας αντεισαγγελέας (έστω και του ΑΠ) δεν κάνει ποτέ
του κεφαλιού του, διότι κάθε πράξη
του θεωρείται δικονομικώς πράξη του
προϊσταμένου του, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση της κας πρώην εισαγγελέως ΑΠ Ξένης Δημητρίου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χειρόγραφη εγγραφή της κας
Δημητρίου και η άρνησή της να αποδεχθεί την ανάκληση από εμένα των
μηνύσεων Σαμαρά, που έφερε την υπογραφή μου, με την αιτιολογία ότι
αποτελεί “δική της διάταξη”, παρ’ ότι ουδέποτε είχε υπογράψει αυτή, για
να γίνει και “δική της πράξη”.

Σε άλλο σημείο,
ακολουθεί η... ΒΟΜΒΑ
Αγγελή:
«Mε το παραπάνω λοιπόν μη αμφισβητούμενο νομικό σκεπτικό (ότι, δηλαδή, κάθε υπηρεσιακή πράξη δική
μου είναι ταυτόχρονα και πράξη της
προϊσταμένης μου κας Δημητρίου),

θα πρέπει να επεκταθεί η παρούσα ποινική έρευνα (εάν ήθελε θεωρηθεί ότι υπάρχουν υποψίες “τελέσεως ποινικών αδικημάτων” και
στην ίδια, για άμεση συνέργεια
“στις πράξεις που μου αποδίδονται”. Και τούτο διότι η ίδια γνώριζε και ενέκρινε (κατά τον χρόνο τέλεσής των) όλες μου τις υπηρεσιακές ενέργειες, ως εποπτεύουσα εμένα».
Η έρευνα σε βάρος Αγγελή ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, με
παραγγελία της κας Δημητρίου, η
οποία βασίστηκε σε καταγγελία της
εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης
Τουλουπάκη.
Όσα ανέφερε η εισαγγελέας
Διαφθοράς στις καταγγελίες της, τα
είχε ήδη καταθέσει στις 4 Φεβρουαρίου 2019, εν είδει απολογητικού υπομνήματος, στο πλαίσιο της
έρευνας του πρώην αντεισαγγελέα
ΑΠ Γρηγόρη Πεπόνη, για τις καταγγελίες Αγγελή.
Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο
κ. Αγγελής, το απολογητικό υπόμνημα Τουλουπάκη «βαφτίστηκε
ως αναφορά εναντίον του».
Στο έγγραφό της, που διαβιβάστηκε από την πρώην εισαγγελέα
ΑΠ Ξένη Δημητρίου στον πρώην
αντιεισαγγελέα ΑΠ Γρηγόρη Πεπόνη, η εισαγγελέας Διαφθοράς
αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στη
διαρροή των πληροφοριών, για το
ταξίδι στη Βιέννη, και προχωρεί σε
καταγγελίες κατά Αγγελή ότι, στις
«10.12.2018 κι ενώ απουσίαζε σε επαγγελματική υποχρέωση στο εξωτερικό, ο κ. Αγγελής ζήτησε εν αγνοία
της και πήρε από τη γραμματεία σειρά
αρχείων και εγγράφων της Διαφθοράς», κάνοντας λόγο για «άτυπη κατάσχεση» των εγγράφων της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
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ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤ)

Στα χνάρια του σούπερ Μάριο
Η ύψους 180 εκατοστών και ηλικίας 63 ετών Γαλλίδα δικηγόρος και πολιτικός δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Η
Κριστίν Λαγκάρντ έγινε ευρέως γνωστή εκτός των συνόρων της χώρας της, όταν το 2007 ο τότε πρωθυπουργός της
Γαλλίας, Φρανσουά Φιγιόν, την έχρισε υπουργό Οικονομικών, χαρίζοντάς της ταυτόχρονα το ρεκόρ της πρώτης
«τσαρίνας» σε χώρα των G8. Εμείς, δε, οι Έλληνες την πρωτογνωρίσαμε –και περισσότερο την… αναθεματίσαμε– ως
γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πλέον η Κρ. Λαγκάρντ έχει άλλα βάσανα: το πώς θα βάλει
σε νέες ράγες, για πρώτη φορά μετά από το 2003, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της οποίας εδώ και έναν μήνα ηγείται και επισήμως, αντικαθιστώντας τον «σούπερ» Μάριο Ντράγκι. Τη «στοχοθεσία» για αλλαγές δημοσιοποίησε η ίδια στα μέσα Δεκεμβρίου, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε υπό τη νέα της ιδιότητα, προαναγγέλλοντας κατ’ αρχάς τη συνέχιση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα μη
ξεκαθαρίζοντας με ποια εργαλεία θα διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών. Πολλά θα κριθούν, όπως είπε, από τον
πληθωρισμό η διακύμανση του οποίου θα καθορίσει και την επιτοκιακή πολιτική της ΕΚΤ. Σύμφωνα πάντα με την Κρ.
Λαγκάρντ, τα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστωθεί ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά σε επίπεδα αρκετά κοντά στο 2%.

• Στο φωτο-φίνις του 2019 πέντε ισχυρές κυρίες της διεθνούς πολιτικής σκηνής άφησαν το στίγμα
τους τη χρονιά που φεύγει, αλλά θα συνεχίσουμε να τις συζητάμε και τη χρονιά που έρχεται

ΓυνΑΙκεΣ
έτοιμες για όλα

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Ελάχιστα εικοσιτετράωρα απομένουν μέχρι να μας αποχαιρετήσει το 2019 και ίσως να είναι η χρονιά με τις περισσότερες επιδραστικές γυναικείες παρουσίες της διεθνούς πολιτικο-οικονομικής σκηνής. Μια 49χρονη δικηγόρος πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Σκωτίας, μια γιατρός-μαμά 7 παιδιών πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια 79χρονη πρόεδρος της Βουλής

των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, μία 34χρονη πρωθυπουργός στη
Φινλανδία, μαζί με τις «μπαρουτοκανπισμένες» Άνγκελα Μέρκελ και Κριστίν Λαγκάρντ –που λόγω μνημονίων και κρίσης οι
Έλληνες αγαπούν να τις… μισούν–, συνθέτουν μία εξάδα ισχυρών γυναικών, οι οποίες άλλες λιγότερο κι άλλες περισσότερο
άφησαν το στίγμα τους τη χρονιά που φεύγει, αλλά θα τις συζητήσουμε αρκετές φορές και τη χρονιά που έρχεται.

ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ (ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)

«Δέσμια» των συγκυβερνητών της
Έχει χυθεί πολύ μελάνι για την Άνγκελα Δωροθέα Κάσνερ Μέρκελ, που ξεκινώντας από «το κορίτσι του Χέλμουτ
Κολ» έφτασε να εδραιωθεί στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας, αλλά και όλης της Ευρώπης. Υποστηρίζοντας στο εσωτερικό την απελευθέρωση των απολύσεων των εργαζομένων και την αύξηση ωρών εργασίας, ώστε η γερμανική οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική, η καγκελάριος της Γερμανίας κατάφερε να γίνει η «Σιδηρά Κυρία» όχι μόνο της χώρας της αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, και αυτονόητα φιγουράρει τα τελευταία 14 χρόνια στη λίστα
των ισχυρότερων γυναικών του πλανήτη. Αυτή της η κυριαρχία, πάντως, έχει για πολλούς χρονολογία λήξης και αυτή εκτιμάται ότι θα είναι το 2020. Η δυσοίωνη για τη Μέρκελ πολιτική πρόβλεψη είναι ότι η τρίτη συγκυβέρνηση των
Χριστιανοδημοκρατών με τους Σοσιαλδημοκράτες δεν θα μακροημερεύσει, ειδικά μετά την αλλαγή ηγεσίας στο
SPD. Κι αυτό διότι οι νέοι επικεφαλής ανήκουν στην αριστερότερη συνιστώσα του SPD που κατά καιρούς έχει επικρίνει τον μεγάλο συνασπισμό. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα θητεία της «Mutti» (σ.σ. το χαϊδευτικό που έχουν αποδώσει στη Μέρκελ οι οπαδοί της και σημαίνει «μαμά») εξαρτάται από τις «ορέξεις» των νέων leaders των Σοσιαλδημοκρατών να διατηρήσουν ή να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους από τη συγκυβέρνηση.
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ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΕΡΤΖΙΟΝ (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΩΤΙΑΣ)

ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ
ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ)

Ανεμίζει την παντιέρα
της ανεξαρτησίας

Οι δύο
προκλήσεις
της «αριστοκράτισσας»

Μέχρι την ανακήρυξή της στην κεφαλή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η γυναικολόγος στο επάγγελμα και κόρη του πρώτου διευθυντή της Κομισιόν είναι η πιο σταθερή σύμμαχος της
Άνγκελα Μέρκελ, καθώς από το 2005 κατέχει μια θέση στο υπουργικό της συμβούλιο.
Τελευταία θέση ευθύνης για την αριστοκράτισσα από… κούνια ήταν το χαρτοφυλάκιο Άμυνας της Γερμανίας (σ.σ. η πρώτη γυναίκα στο αντίστοιχο υπουργείο), εμπλέκοντας ενεργότερα τη χώρα σε περισσότερες διεθνείς αποστολές. Αναλαμβάνοντας λίγους μήνες πριν από την προεδρία της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετακόμισε από τη
φάρμα κοντά στο Ανόβερο, όπου κατοικούσε με την πολυμελή οικογένειά της, σε ένα
δωμάτιο δίπλα στο γραφείο της στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, δίνοντας έτσι το στίγμα της προσήλωσής της εφεξής στα ευρωπαϊκά πράγματα. Η ατζέντα
της τη νέα χρονιά έχει δύο προκλήσεις: αφενός την επίτευξη της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Βρετανίας έως το τέλος του 2020, και αφετέρου την εφαρμογή της φιλόδοξης δέσμης μέτρων που παρουσίασε η Κομισιόν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, δηλαδή στον οδικό χάρτη βάσει του οποίου η Ευρώπη φιλοδοξεί να γίνει η
πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050.

ΣΑΝΑ ΜΑΡΙΝ
(ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ)

Η ΑΠΟΨΗ

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον θεωρείται η μία από τις ισχυρότερες γυναίκες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η 49χρονη πρώην μάχιμη δικηγόρος είναι η πρώτη γυναίκα στην πολιτική ιστορία των Χάιλαντς και των Λόουλαντς που είναι ταυτόχρονα
και επικεφαλής της κυβέρνησης και επικεφαλής του κόμματός της. Υπέρμαχος της ανεξαρτησίας της Σκωτίας και έχοντας καταγράψει ιστορικές νίκες με το Εθνικό Κόμμα της
Σκωτίας (SNP), η κεντροαριστερή Στέρτζιον διεκδικεί νέο δημοψήφισμα για απόσχιση της
Σκωτίας, συσπειρώνοντας
όλο και περισσότερους μαζί
της, κυρίως νέους. Η Στέρτζιον
είναι αποφασισμένη να κατεβάσει τη σημαία
του Ηνωμένου
Βασιλείου από
τη χώρα της και
να κάνει τη Σκωτία ένα ανεξάρτητο και επιτυχημένο κράτος,
όπως στη «Λευκή Βίβλο» της οραματίστηκε. Το
όραμα της «επίμονης Σκωτσέζας» ανησυχεί ιδιαίτερα τόσο τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, που τη χαρακτηρίζει «ξεροκέφαλη», όσο και τη βασίλισσα Ελισάβετ που σίγουρα δεν
θα ήθελε να δει επί των ημερών της να τερματίζονται 300 χρόνια κοινής πορείας υπό τη
σκέπη της Βασιλείας. Σημειώνεται ότι η Στέρτζιον είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη κοινωνικά. Απόδειξη ότι επί των ημερών της θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως το «baby
box», το κουτί που δέχεται ως δώρο από το κράτος κάθε μωρό που γεννιέται στη Σκωτία με
όλα τα είδη πρώτης ανάγκης μέχρι την ηλικία των 6 μηνών.

Η νεότερη ηγέτης
κράτους παγκοσμίως

ΝΑΝΣΙ ΠΕΛΟΖΙ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΠΑ)

Η φρεσκοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στη διεθνή πολιτική σκηνή.
Και δεν την κάνει ενδιαφέρουσα μόνο το ότι η 34
Μαΐων Φινλανδή είναι πλέον η νεότερη ηγέτης
κράτους παγκοσμίως, αλλά και το βιογραφικό της
ζωής της. Προερχόμενη από οικογένεια με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πατέρα αλκοολικό, η Μάριν μεγάλωσε με τη μητέρα και τη σύντροφό της και ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με
την πολιτική. Η ίδια τονίζει τη διαφορετικότητά
της αναφέροντας συχνά την κάκιστη παρουσία
της ως μαθήτρια, τον επί μακρόν σύντροφό της
που πήρε γονική άδεια για να μεγαλώσει την
22μηνη κόρη τους, αλλά και την ευθεία στόχευσή
της στην πράσινη ανάπτυξη, στην πλήρη εξουδετέρωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το διοξείδιο του άνθρακα έως το 2035, στον έλεγχο της
εισροής των μεταναστών και στην εξάλειψη των
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και άλλων
κοινωνικά ασθενέστερων ασθενών ομάδων. Για
του λόγου –περί μη διακρίσεων– το αληθές η Μάριν ηγείται του κυβερνητικού συνασπισμού της
Φινλανδίας που στηρίζεται από πέντε κόμματα,
των οποίων ηγούνται ισάριθμες νέες γυναίκες.

Η «mother
of five» που
τα έβαλε με
τον Τραμπ
Η 79χρονη Ιταλοαμερικανίδα Δημοκρατική, μητέρα 5 παιδιών, είναι το πρόσωπο των
ημερών στις ΗΠΑ, καθώς στη δεύτερη θητεία της ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων (και μάλιστα ως πρώτη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού) εισηγήθηκε την
παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας και της παρακώλυσης της λειτουργίας του Κογκρέσου. Προερχόμενη από οικογένεια καθολικών πολιτικών της Βαλτιμόρης, η «mother of five» (μάνα των πέντε, όπως την αποκαλούν) είναι μια «αριστερή δημοκρατική» κατά πολλούς, αφού συντάχθηκε ευθέως με τον Μπάρακ Ομπάμα στο φιλόδοξο πρόγραμμά του για την κοινωνική ασφάλιση, ενώ υπήρξε πολέμια του σχεδιασμού του Προέδρου Τραμπ για το
σύστημα υγείας και τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, υπερασπιζόμενη των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη χώρα. Σύμφωνα με την κόρη της Αλεξάνδρα, η Νάνσι Πελόζι είναι εκείνη που «θα σου πάρει το κεφάλι χωρίς καν να καταλάβεις ότι αιμορραγείς», και οι εντός και εκτός κόμματος εχθροί της δείχνουν να τη φοβούνται, ειδικά έπειτα από τις πρόσφατες περιπέτειες του προέδρου Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε
«συνεχή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».
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Ξεμπλοκάρισμα
χιλιάδων
επενδυτικών
σχεδίων
Την υπογραφής τους στις σχετικές
αποφάσεις που ξεμπλοκάρουν –
όπως εκτιμάται– χιλιάδες επενδυτικά σχέδια και θα ευνοήσουν την
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, έβαλαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, και
ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος. Οι
συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις αφορούν τον καθορισμό
του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι έλεγχοι για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή
ελεγκτικές εταιρείες. Αναλυτικότερα, στις υπουργικές αποφάσεις
προβλέπεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες θα συντάσσουν και θα υποβάλουν την «έκθεση διασφάλισης», σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000, το οποίο απαιτεί αυστηρές διαδικασίες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Επιπρόσθετα,
θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου υπό την εποπτεία τόσο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όσο και της Επιτροπής
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η
νέα διαδικασία αφενός θα απελευθερώσει ευάριθμα επενδυτικά
σχέδια από τα γραφειοκρατικά
γρανάζια, αφετέρου η υλοποίηση
αυτών των σχεδίων θα γίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
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Ενεργειακό deal
της ΜΕΤΚΑ στη Βρετανία
η σύναψη μίας σειράς
ενεργειακών συμβάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας περίπου
€105.000.000, ανακοίνωσε
πριν από λίγες ημέρες ο μητρικός όμιλος MYTILINEOS για
λογαριασμό της θυγατρικής της
METKA EGN. Το deal έγινε με
την Gresham House, που αποτελεί τον μακρόχρονο συνεργάτη της MYTILINEOS στη Βρετανία, και αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τη μελέτη, την προμήθεια
και την κατασκευή τεσσάρων
νέων μονάδων, καθώς επίσης
και την επέκταση νέων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESS)
σε τέσσερις λειτουργικές μονάδες. Σημειώνεται ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των νέων έργων υπερβαίνει τα 150
MW με περισσότερες από 275 MWh αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.
Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την
αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.
Συγκεκριμένα, παρέχουν επικουρικές υ-

Τ

πηρεσίες που είναι
απαραίτητες για τη
διασφάλιση της αξιοπιστίας και της
σταθερότητας του δικτύου. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα
να αποθηκεύουν ενέργεια σε περιόδους
χαμηλής ζήτησης, ενώ όταν η ζήτηση είναι αυξημένη, μπορούν να την αποδεσμεύσουν και πάλι στο δίκτυο, κερδίζοντας επιπλέον έσοδα.

Τα συγκεκριμένα νέα έργα
BESS αποτελούν τη συνέχεια ανάλογων έργων, τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2017
και το 2018 για τον ίδιο πελάτη, παρέχοντας Απόκριση Ταχείας Συχνότητας (FFR) και άλλες επικουρικές υπηρεσίες
προς τον Διαχειριστή του Ηλεκτρικού Δικτύου του Ηνωμένου
Βασίλειου.
Η εκτέλεση των έργων έχει
προχωρήσει και έχει ήδη ολοκληρωθεί μία από τις νέες μονάδες και οι σχετικές επεκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Μετά
την ολοκλήρωση των έργων, η METKA
EGN θα έχει εγκαταστήσει στο Ηνωμένο
Βασίλειο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, συνολικής ισχύος 230
MW με αποθήκευση ενέργειας 315 MWh,
ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων στην ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας σε μπαταρίες.

AVIS: Πραγματική leader και νέα βραβεία στο e-επιχειρείν
Σημαντικές διακρίσεις σε δύο
κορυφαίες διοργανώσεις, τα
e-volution Awards και τα
βραβεία True Leaders της
ICAP απέσπασε η Avis, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο
μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματικά χρονιά. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των evolution Awards, η γνωστή εταιρεία ενοικίασης και leasing
αυτοκινήτων βραβεύτηκε με:
• Gold Award στην κατη-

γορία «Ηλεκτρονικό Εμπόριο
& Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»
στην ενότητα Best in B2B, για
τις εξαιρετικά αποτελεσματικές καμπάνιες που πραγματοποίησε για το Avis Leasing
στο B2B κοινό της.
• Silver Award στην κατηγορία «Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing» στην ενότητα Στρατηγική Search Engine
Optimization (SEO) για τις
συνεχείς αναβαθμίσεις και

βελτιώσεις, καθώς και για τις
αποτελεσματικές ενέργειες

προώθησης, τόσο της ιστοσελίδας www.avis.gr, όσο και
του MyAvisApp.
Επιπλέον, η Avis αναδείχθηκε True Leader από την
ICAP για την εξαιρετική πορεία της προηγούμενης χρονιάς, την αύξηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων και
την ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού. Όπως σχολίασε ο
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Ταπρα-

ντζής, η Avis κλείνει ακόμη μία
δυνατή χρονιά συνεχίζοντας
τα ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας και ενισχύοντας τη θέση της στην κορυφή της αγοράς μίσθωσης των αυτοκινήτων. «Το 2020 θα συνεχίσουμε
να οδηγούμε τις εξελίξεις στον
κλάδο μας, παρέχοντας εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης και
καινοτόμες υπηρεσίες mobility
στους πελάτες μας», δεσμεύτηκε ο CEO της Avis.
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ΔΙΑ… ΧΕΙΡΟΣ PROTERGIA ΦΩΤΑΓΩΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ηλεκτρική
χριστουγεννιάτικη
μαγεία από τη
MYTILINEOS
Οι μεγάλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, όπως η Αθήνα, πρέπει να υποδέχονται τα Χριστούγεννα μέσα από ενέργειες που γεμίζουν τους πολίτες με αισιοδοξία. Έχουμε ανάγκη
να μεταμορφώσουμε την
Αθήνα, και μάλιστα με όλες μας τις δυνάμεις. Έτσι,
η MYTILINEOS με την
Protergia φέτος φωτίζει
τρεις εμβληματικούς δρόμους της πόλης μας, σχηματίζοντας ένα όμορφο
τρίγωνο, όπως ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο,
δίνοντας χριστουγεννιάτικη ενέργεια στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
ι δρόμοι που ανέλαβε η εταιρεία στο
πλαίσιο της δράσης του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη σου» είναι η Ακαδημίας, η Φιλελλήνων και η Ερμού (φθάνοντας μέχρι το Θησείο).
Η Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής
Ενέργειας
της
MYTILINEOS, ανέλαβε να στολίσει την πόλη με γιορτινά φωτάκια κι έχει προχωρήσει στην
αγορά τους, όπως όλοι οι χορη-

Ο

γοί. Η MYTILINEOS, ωστόσο,
έκανε κάτι επιπλέον και με τη
συνδρομή του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών
(ΜΕΤΚΑ) ανέλαβε και την τοποθέτησή τους, βοηθώντας τον
δήμο Αθηναίων να εξασφαλίσει
χρόνο, αλλά και πόρους.

διαγωνισμό για το πόσα είναι τα
λαμπάκια που στόλισε η
Protergia στο κέντρο της Αθήνας. Ο νικητής του διαγωνισμού
θα κερδίσει ένα ταξίδι στην πόλη του φωτός, το Παρίσι.

Εκπλήξεις…

Αναφερόμενη στον στολισμό
της Αθήνας, η διευθύντρια Επικοινωνίας και Στρατηγικής
Marketing της MYTILINEOS,
Βίβιαν Μπουζάλη, σχολίασε
ότι ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του δήμου Αθηναίων ο Όμιλος ενεργοποίησε αφενός την
Protergia, τον τομέα ηλεκτρικής
ενέργειας, για να φωτίσει το εμπορικό κέντρο (Ερμού, Ακαδημίας και Φιλελλήνων), και αφετέρου τη ΜΕΤΚΑ, τον τομέα

Η Protergia, όμως, δεν έμεινε
στον στολισμό. Ετοιμάζει εκπλήξεις, όπως η ενέργεια «Φωτίζουμε την Αθήνα, σας στέλνουμε στην πόλη του φωτός!».
Στο κέντρο της πόλης στην Ερμού, βρίσκεται η χριστουγεννιάτικη μπάλα της Protergia. Εκεί, εκτός από τις πολλές εκπλήξεις που θα περιμένουν τους επισκέπτες, όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον

«Φωτεινό 2020, γεμάτο
ενέργεια!»

ολοκληρωμένων έργων και υποδομών που τοποθέτησε τον
εορταστικό στολισμό, εξοικονομώντας επιπλέον πόρους για
τον δήμο.
«Όλοι χρειαζόμαστε τη μαγεία
των Χριστουγέννων και εμείς στη
MYTILINEOS αποφασίσαμε να
προσφέρουμε “ηλεκτρική μαγεία!”», είπε χαρακτηριστικά η
κ.α Μπουζάλη και συνέχισε:
«Για τον στολισμό της Αθήνας
η Διεύθυνση Επικοινωνίας της
MYTILINEOS, που ανέλαβε το
project, συντονίστηκε με τους Τομείς Δραστηριότητας Protergia και
ΜΕΤΚΑ για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εμπιστευτήκαμε τους
μηχανικούς του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών για το
πώς θα στολίζαμε τον δημόσιο χώρο των Αθηναίων, λόγω της πολύ-

χρονης εμπειρίας τους. Η ΜΕΤΚΑ
εξάλλου έχει αναλάβει στο παρελθόν έργα οδοφωτισμών (συμμετείχε στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος 4 πανεπιστημίων στη Νιγηρία με χρήση
υβριδικών τεχνολογιών όπου περιλαμβανόταν και το σύστημα οδοφωτισμού). Και βέβαια με την
Protergia οργανώσαμε τις υπόλοιπες ενέργειες/εκπλήξεις που θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο
κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ερμού τις ημέρες των
γιορτών.
»Βρήκαμε την πρωτοβουλία του
Δήμου εξαιρετική. Ταίριαζε ιδιαίτερα στις δραστηριότητες της εταιρείας μας, γι’ αυτό οι άνθρωποί μας συμμετείχαν με ενθουσιασμό, παρά τους ασφυκτικούς
χρόνους».
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ΣΤΑ €650.000.000 ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2019

Από την πρώτη ημέρα
της ίδρυσής της, ο άνθρωπος και η προσφορά
ευέλικτων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν
τις ασφαλιστικές ανάγκες του ήταν και παραμένει στόχος της Εθνικής
Ασφαλιστικής
Επιμέλεια:
Χρήστος Αγγελόπουλος
επιχειρηματική
στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής οδηγεί την
εταιρεία σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τα
προ φόρων κέρδη για την περίοδο 2012-2019, να ανέρχονται αθροιστικά στο ποσό των
€ 650 εκατ., γεγονός που αποδεικνύει ότι η Εταιρεία, η διοίκηση, το προσωπικό και τα δίκτυα πωλήσεων, έχουν εργαστεί
με ιδιαίτερο ζήλο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια
να ανταποκριθούν στις νέες
προκλήσεις.
Η Εθνική Ασφαλιστική στα
128 χρόνια λειτουργίας της, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που
της αναλογεί ως «ενεργό μέλος»
της κοινωνίας μέσα στην οποία
δραστηριοποιείται, στον τομέα
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θέτει ως κύριους άξονες
δράσης της την κοινωνία, τους
εργαζομένους, το περιβάλλον,
την οικονομία. Με αίσθημα ευθύνης λειτουργεί ανταποδοτικά
προς την κοινωνία, στέκεται ενεργά δίπλα σε ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες υποστηρίζοντας
δράσεις και φορείς που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό
έργο, ενώ συμβάλει δυναμικά
στην ανάπτυξη της οικονομίας.

H

Εντυπωσιακή αύξηση
παραγωγής
Αναλυτικότερα, η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής κατά
24,3% το 9μηνο του 2019 έναντι της αντίστοιχης περιόδου
του 2018, κάτι που αντανακλά
την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της και του κοινού γενικότερα, που την επιλέγει διαχρονικά για τις βασικές της α-

Εθνική Ασφαλιστική:
Αναπτύσσεται ταχέως,
βραβεύεται… ευρέως!!!
ξίες, την εμπιστοσύνη, τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία. Τα
κέρδη προ φόρων για το 9μηνο
2019 βελτιώθηκαν κατά
18,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και διαμορφώθηκαν σε 59,2 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 50,1 εκατ.
ευρώ το 2018.
Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει σε όλα τα δίκτυα εφαρμόζοντας multi-channel στρατηγική με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται εντυπωσιακές επιδόσεις στα δίκτυά της καθώς
και στους ίδιους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της.

Ο διευθύνων
σύμβουλος
της Εθνικής
Ασφαλιστικής,
Σταύρος
Κωνσταντάς

Συγκεκριμένα το εταιρικό της
δίκτυο σημείωσε αύξηση το
9μηνο του 2019 σε σχέση με το
9μηνο του 2018 κατά 8,8% σε
184,2 εκατ. ευρώ και 7,1% σε
111 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αλλά και το δίκτυο Bancassurance
κατά την ίδια περίοδο σημείωσε θεαματική αύξηση 74,6% σε
217,9 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές διακρίσεις
Πιστή στη μακρόχρονη ιστορία
της η Εθνική Ασφαλιστική βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία και τους ασφαλισμένους
της, επιστρέφοντας μέρος των
κερδών της μέσω διαφόρων
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Στηρίζει το τρίπτυχο
πολιτισμός, αθλητισμός, εκπαί-

δευση, συνεργαζόμενη με μη
κερδοσκοπικούς φορείς με επιτυχία και βραβεύεται για τη δράση της. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο
2019 απέσπασε σημαντική διάκριση για τις επιδόσεις της στον
τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, βάσει της αξιολόγησης
CRI Pass. Η εταιρεία επίσης
βραβεύτηκε για τα πρωτοποριακά της προγράμματα που παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις
με το βραβείο Salus Index
Award 2019. Επιπλέον αναδείχθηκε με ψηφοφορία του κοινού Corporate Superbrand
Greece για τα 2018-2019 και απέσπασε βραβείο αριστείας.
Στον διαγωνισμό Loyalty
Awards 2019 απέσπασε 5 βραβεία (1 Gold, 3 Silver & 1
Bronze) και αναδείχθηκε νικήτρια εταιρία με Gold Award στην
κατηγορία «Best use of
Marketing & Communication
/Best promo campaign-Contest»
διαδίδοντας το όφελος της ασφάλισης σε μεγάλα εμπορικά
κέντρα όπου το κοινό χαλαρώνει, διασκεδάζει και ψωνίζει.
Η βράβευση της Εθνικής Ασφαλιστικής ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στο «Forum Diamonds of
the Greek Economy 2019», επιβεβαιώνει το έργο και την προσπάθεια των στελεχών της εταιρείας. Η προσήλωση στον άνθρωπο, στις ανάγκες του και
στον βέλτιστο συνδυασμό καλύψεων και κόστους ασφάλισης,
αποτελεί την βάση για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Εθνικής Ασφαλιστικής στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη
και την ξενοιασιά από γενιά σε
γενιά.
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1999-2019 NOVA
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

στις 20 δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν 20 χρόνια
από την ημέρα που το δορυφορικό τηλεοπτικού
μπουκέτο της πλατφόρμας
Nova ξεκίνησε την επίσημη εκπομπή, με το σλόγκαν
«δείτε τηλεόραση με
Nova μάτι!». από εκείνη
την ημέρα άλλαξε ριζικά
και ο τρόπος που βλέπουμε τηλεόραση.

Η ΑΠΟΨΗ

• συμπληρώθηκαν δύο δεκαετίες από την ημέρα που το συνδρομητικό
τηλεοπτικό μπουκέτο μπήκε στα ελληνικά σπίτια, με καινοτομίες που συνεχίζουν να κάνουν τη διαφορά

ο… νόβα τρόπος που
βλέπουμε τηλεόραση
τα τελευταία 20 χρόνια

Σ

ε αυτήν τη διαδρομή
των δύο δεκαετιών είναι χαρακτηριστικό ότι
κάθε μότο που συνόδευε το λανσάρισμα της
συνδρομητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας καταδείκνυε αυτό το καινούργιο που έφερνε –και συνεχίζει
να το κάνει– κάθε φορά η NOVA.
Από το «Δες ό,τι θέλεις, τη στιγμή που
το θέλεις. Μόνο στην Νova!», και από
το «Προσπεράστε την τηλεόραση, ανεβείτε στη Nova», μέχρι το «Nova,
Ζεις Καλύτερα!», που είναι το σλόγκαν με το οποίο υπογράφει σήμερα, η Nova έχει βάλει την… υπογραφή της σε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό σκηνικό. Η καινοτομία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας
της πλατφόρμας ενσωματώθηκε
στο DNA της, με αποτέλεσμα να αποτελεί οδηγό για τη συνέχεια της
επιτυχημένης της πορείας.

Πρωτοποριακές υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας
Εδώ και 20 χρόνια, η Nova είναι
αυτή που πάντα πρώτη λανσάρει
μια σειρά από πρωτοποριακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας,
που προσφέρουν μοναδική εμπειρία θέασης.
• Η Nova είναι που καθιέρωσε τις
πολυκάμερες αθλητικές μεταδόσεις και εισήγαγε προηγμένους
τρόπους κάλυψης (π.χ. sky cam,
super slow motion, κ.ά.) και τρισδιάστατα γραφικά για την ανάλυση
των αθλητικών μεταδόσεων.
• Η Nova είναι που έφερε πρώτη
την υψηλή ευκρίνεια (High
Definition) στην ελληνική τηλεόραση.
• Η Nova είναι που έκανε την
πρώτη παραγωγή και μετάδοση
3D περιεχομένου στη χώρα.
• Η Nova είναι που λάνσαρε
πρώτη την υπηρεσία πολλαπλής
θέασης Nova Multiview.
• Η Nova είναι που εισήγαγε πρώτη τις συνδυαστικές υπηρεσίες,
αρχικά 2play και στη συνέχεια
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σουν στην τηλεόρασή τους ταινίες,
σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικά
προγράμματα όποτε εκείνοι θέλουν.
• Η Nova είναι που έφερε το
Novaflix την πρώτη ελληνική
OTT (OverTheTop) συνδρομητική υπηρεσία, που δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει, ανεξαρτήτως
παρόχου internet, να απολαμβάνει θέαση On Demand, Live TV,
αλλά ακόμα και off line με δυνατότητα download, το πλούσιο κινηματογραφικό θέαμα της Nova.



Η Nova σΗμερα
κατεχει τα
αποκλειστικα
τΗλεοπτικα
δικαιΩματα τΩν
δΗμοφιλεστερΩν
αθλΗτικΩν
διοργανΩσεΩν
αλλα και του
ποιοτικοτερου
βραβευμενου
κινΗματογραφικου
περιεχομενου

3play, προσφέροντας σταθερή τηλεφωνία, internet και συνδρομητική τηλεόραση σε ένα λογαριασμό,

Μεγάλες
αποκλειστικότητες

διευρύνοντας έτσι την αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.
• Η Nova είναι που λάνσαρε
πρώτη το NovaGO και έδωσε τη
δυνατότητα στους συνδρομητές να
απολαμβάνουν μέσω internet το αγαπημένο τους πρόγραμμα όπου

και αν βρίσκονται μέσω laptop,
smartphone ή tablet.
• H Nova είναι που καθιέρωσε το
Nova On Demand με το οποίο
μπορούν οι συνδρομητές να παρακολουθή-

ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (CEO NOVA)

«Έχουμε την καινοτομία
στο… DNA μας»
ο τιμόνι της Nova κρατάει στα χέρια του από
το 2011 ο Πάνος Παπαδόπουλος. Με αφορμή τα εικοστά γενέθλια της εταιρείας. ο διευθύνων σύμβουλός της υπογραμμίζει κι αυτός με τη
σειρά του ότι η Nova είναι η πρώτη ψηφιακή συνδρομητική πλατφόρμα που άλλαξε τον τρόπο με
τον οποίο βλέπουμε τηλεόραση. «Σε όλη αυτή τη
διαδρομή», δηλώνει ο κ. Παπαδόπουλος, «είχαμε

Τ

ως πυξίδα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των συνδρομητών μας. Έχοντας στο… DNA
μας την καινοτομία και με τη μοναδική τεχνογνωσία
και εμπειρία που διαθέτουν τα έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη μας, συνεχώς λανσάραμε τις πιο πρωτοποριακές και σύγχρονες προτάσεις που προσέφεραν και εξακολουθούν να χαρίζουν μοναδική εμπειρία θέασης».

Η Nova σήμερα κατέχει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα των
δημοφιλέστερων αθλητικών διοργανώσεων αλλά και του ποιοτικότερου βραβευμένου κινηματογραφικού περιεχομένου, καθώς διαθέτει στη φαρέτρα της ένα πρόγραμμα
που κάνει τη διαφορά και είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα τηλεθεατή. Στο αθλητικό περιεχόμενο η Nova έχει επιβεβαιώσει τη
στρατηγική της τοποθέτηση, καθώς
έχει εξασφαλίσει και προβάλει μέσω των καναλιών Novasports, αποκλειστικά μέχρι το 2023 την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική
διοργάνωση στον χώρο του μπάσκετ, την EuroLeague, μεταδίδει αγώνες με κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, αλλά και σπουδαία ξένα
πρωταθλήματα (Serie A, Ligue 1,
Eredivisie), καθώς επίσης και του
δημοφιλέστερου τουρνουά τένις,
του Wimbledon. Παράλληλα, υπάρχει ο απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός, τα κανάλια
Novacinema. Με τα μεγάλα
blockbuster και τις ταινίες α΄ προβολής που σαρώνουν τα βραβεία,
αλλά και τις σειρές που αποτελούν
σημείο αναφοράς μέσα από τις συνεργασίες με τα κορυφαία studio
του Hollywood.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στην εκπομπή «Στη Φωλιά των

Κου Κου» απάντησε για τη διαφορά ύψους με τον σύντροφό της, Τάσο,
η μία από τις δύο νικήτριες του ριάλιτι
μόδας «GNTM», η Άννα-Μαρία Ηλιάδου:
«Δεν
πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η
γυναίκα πρέπει
να είναι πιο
κοντή από τον
άντρα, θέλω να
είστε πιο συγκεντρωμένοι και να έχετε περισσότερο
μυαλό». Καλά τα λέει ή όμορφη ΆνναΜαρία..!
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Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ-ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΟΥΣ Εκτός από ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι και παρουσιαστές της εκπομπής «Στη Φωλιά των
Κου Κου», είναι και δύο πολύ επιτυχημένοι επαγγελματίες, που δεν διστάζουν να κάνουν την
αυτοκριτική τους, όπως ακριβώς συνέβη και πρόσφατα στον τηλεοπτικό «αέρα». Τόσο ο ηθοποιός, Κρατερός Κατσούλης, όσο και η γυναίκα της ζωής του, Κατερίνα Καραβάτου, ζήτησαν
δημόσια συγγνώμη από τους συνεργάτες τους, που λόγω αυξημένων υποχρεώσεων δεν προλαβαίνουν να τους αφιερώσουν χρόνο και για δραστηριότητες εκτός στούντιο. Θέλει κότσια να ζητήσει κανείς συγγνώμη δημόσια, οπότε τους αξίζει έστω μια… άφεση «αμαρτιών». Τι λέτε;

media

Η Κάτια Δανδουλάκη
αρνήθηκε τον ρόλο
της «Ντάλιας»
για χάρη της «Βέρας
στο δεξί»!

Στον μεγάλο τελικό του «The

Voice», ο Σάκης Ρουβάς απευθύνθηκε σε όλους όσοι κατακρίνουν το
εν λόγω μουσικό σόου ταλέντων: «Αυτή
η εκπομπή αναδεικνύει το
ταλέντο των
παιδιών. Το
πώς διαχειρίζεται ο καθένας
το ταλέντο του
από εκεί και
πέρα είναι προσωπικό του θέμα. Έχει να κάνει με το πόσο
το θες, με το πώς σκέφτεσαι, τι είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις». Εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχει…
Στην κάμερα της εκπομπής

«Happy Day» μίλησε η πρώην
παίκτρια του ριάλιτι μόδας «GNTM»,
Πόπη Γαλέτσα,
σχολιάζοντας το
πώς της φάνηκε
το αποτέλεσμα
του τελικού, όπου οι νικήτριες
ήταν τελικά δύο
και όχι μία: «Σοκαριστήκαμε που
βγήκαν δύο νικήτριες! Η Κέισι γελούσε με
το αποτέλεσμα. Κατάλαβε ότι αδικήθηκε…» Να ήταν μόνο αυτά τα πράγματα
στη ζωή για τα οποία αδικείται κανείς…
Στην Αλβανία βρέθηκε η Ελένη

Φουρέιρα, η οποία έκανε μια λαμπερή εμφάνιση στον εθνικό τελικό
της χώρας για την «Eurovision 2020»
και μίλησε για την καταγωγή της: «Είμαι πολύ περήφανη που είμαι Αλβανίδα!»
Επιτέλους, το κατάλαβε και η ίδια ότι
για κανέναν
και για τίποτα
δεν είναι η
κατάλληλη τακτική το να
αρνείσαι τον
αληθινό σου
εαυτό…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Γ

ια την αναγκαστική άρνησή της να συμμετάσχει στο παρελθόν, στην ιδιαίτερα επιτυχημένη σειρά του Mega Channel, «Στο Παρά Πέντε», μίλησε η
Κάτια Δανδουλάκη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε
στο «Page 2» της εφημερίδας «Νέα Σελίδα». Όπως δήλωσε η χαρισματική
ηθοποιός, ο Γιώργος Καπουτζίδης της είχε προτείνει να είναι αυτή εκείνη που θα ενσάρκωνε τον χαρακτήρα της «Ντάλιας» στην πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά, την οποία τελικά υποδύθηκε η Σμαράγδα Καρύδη.
Ο λόγος της απόρριψης της πρότασης ήταν το ότι η Κ. Δανδουλάκη είχε ήδη
συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσει σε άλλη μία επιτυχημένη σειρά του Mega, τη
«Βέρα στο Δεξί», οπότε της ήταν αδύνατο να τα συνδυάσει και τα δύο.
«Ήμουν σίγουρη ότι θα έκανε τεράστια επιτυχία το “Παρά Πέντε”, αλλά δεν μετάνιωσα
ποτέ για το “Βέρα στο δεξί”, γιατί μου προσέφερε πολλά η συμμετοχή μου σε αυτή τη σειρά», τόνισε η ηθοποιός. Το παν είναι να μη μετανιώνεις για τις επιλογές σου..!

Η αγαπημένη
πρωταγωνίστρια
αποκαλύπτει τον λόγο
που
είπε «όχι» στην επιτυχ
ημέν
σειρά «Στο Παρά Πέντε η
»

Έσταζε το… ταβάνι στο πρώτο γύρισμα του
ριμέικ του «Καφέ της Χαράς»
Στο «MYtv» παραχώρησε συνέντευξη ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο οποίος μίλησε
και για τα προβλήματα που υπήρχαν στο πρώτο γύρισμα του ριμέικ της αγαπημένης
σειράς «Καφέ της Χαράς», που πρόκειται σύντομα να επιστρέψει στις οθόνες μας!
«Το πρώτο γύρισμα που κάναμε ήταν στο καφενείο και υπήρχε μια συγκίνηση που
βρέθηκα ξανά σε αυτόν τον χώρο έπειτα από 15 χρόνια. Ωστόσο, η πίεση, η βροχή και
το ταβάνι που έσταζε στο καφενείο, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο, οι περιπέτειες με
τις κάμερες και κάποιες άλλες δυσκολίες δεν μας άφησαν να βγάλουμε αυτή τη συγκίνηση», υποστήριξε ο ηθοποιός. Ωστόσο, ο καλός ο... καπετάνιος, στη φουρτούνα
φαίνεται!
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Η ΑΠΟΨΗ

ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ OPEN Η ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πριν από κάμποσο καιρό έγινε γνωστή η είδηση ότι η Βίκυ Χατζηβασιλείου
δεν θα συνεχίσει να παρουσιάζει την ιδιαίτερα επιτυχημένη επί σειρά ετών εκπομπή της, το
«Πάμε Πακέτο», καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha αποφάσισε να πέσουν οι τίτλοι τέλους
της. Η παρουσιάστρια στη συνέχεια αποχώρησε από το κανάλι, υποστηρίζοντας πως θα αναζητήσει νέα τηλεοπτική στέγη για το «Πακέτο» της, και σύμφωνα με πληροφορίες του
«Gossip-tv», τη βρήκε, αφού φέρεται να έχει πλέον υπογράψει με το Open για την επιστροφή της εκπομπής της, με παραγωγό τον Νίκο Κοκλώνη.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας
της Allee Willis ήταν αναμφισβήτητα
το «I’ll Be There for You»

«Δεν μένει πια
εδώ» η συνθέτρια
του πιο γνωστού
τραγουδιού
της σειράς
«Τα Φιλαράκια»

Π

οιος δεν θυμάται το χαρακτηριστικό τραγούδι που ακουγόταν στην έναρξη της
δημοφιλούς τηλεοπτικής
σειράς «Τα Φιλαράκια», όταν και μόνο στο άκουσμά του αρπάζαμε
ποπ-κορν, πατατάκια και αναψυκτικά, και
παίρναμε θέση μπροστά από την τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε τις ξεκαρδιστικές σκηνές από τη ζωή των πρω-

ταγωνιστών της!
Το τραγούδι «I’ll Be There for You»
του αμερικανικού συγκροτήματος «The
Rembrandts» είναι η δημιουργία της
συνθέτριας Allee Willis, η οποία εδώ
και κάποιες ημέρες δεν βρίσκεται πια
κοντά μας, μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.
Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας
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Μετά από 12 επεισόδια, η εκπο
μπή «Globetrotters» του Star έριξε
αυλαία με την ανάδειξη των νικητών,
που ήταν ο Χάρης και η Αντελίνα
Βαρθακούρη, «σκαρφαλώνοντας» στο
δ υ να μ ι κ ό
κοινό (1854),
στο
22,9% στην
τηλεθέαση,
και μέχρι το 26,6% στο τελευταίο τέταρτο (23:00-23:14).
Το 2021 αναμένεται η παρέμβαση

της κυβέρνησης για την «αποκατάσταση της τάξης» στο ραδιοφωνικό τοπίο. Στο μεσοδιάστημα αυτό οι συναρμόδιοι υπουργοί,
Στέλιος Πέτσας και
Κυριάκος Πιερρακάκης, θα πρέπει να
αποφασίσουν αν θα
εφαρμοστεί το υφιστάμενο νομοθετικό
πλαίσιο, με τη χορήγηση ψηφιακών αδειών πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο προϋποθέτει τη διάθεση και ψηφιακών δεκτών. Το δεύτερο ζήτημα είναι το οικονομικό αντάλλαγμα, και το
τρίτο η κατανομή των τοπικών αδειών.
Η είδηση για την επιστροφή του

τηλεπαιχνιδιού «Deal», με τον
Χρήστο Φερεντίνο, μέσα από τη συ-

της ήταν αναμφισβήτητα το συγκεκριμένο τραγούδι, και το μόνο σίγουρο είναι
πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, πάντοτε θα μας δημιουργεί τα ίδια ακριβώς
συναισθήματα χαράς και προσμονής για
εκείνα που διαδραματίζονται μεταξύ των
πασίγνωστων πλέον ηθοποιών που
συμμετείχαν στη λατρεμένη σειρά, ανάμεσά τους και η δική μας, Τζένιφερ Άνιστον!

Τα «διδακτικά» Χριστούγεννα
της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου
Κάτι αναπάντεχο φαίνεται ότι συνέβη στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου,
με αποτέλεσμα να μην περάσει την ημέρα των Χριστουγέννων όπως είχε
αρχικά σχεδιάσει.
Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια ανέβασε στον λογαριασμό της στο
Instagram μία φωτογραφία με το χριστουγεννιάτικο δέντρο από διάδρομο
του νοσοκομείου Αλεξάνδρα γράφοντας: «Μπορεί τα φετινά Χριστούγεννα
να μη με βρήκαν έτσι όπως θα ήθελα και είχα φανταστεί, αλλά οι εικόνες ήταν
τόσο δυνατές και διδακτικές που μια μέρα σαν και αυτή συνειδητοποιείς ακόμα μια φορά τι τελικά έχει σημασία!» Όλα είναι μέσα στη ζωή…

χνότητα του Alpha ενθουσίασε το κοινό που
φάνηκε να το περιμένει
με μεγάλη προσμονή.
Συγκεκριμένα, μέσα σε
8 μόλις μέρες μετά την
ανακοίνωσή της, ο αριθμός συμμετοχών έχει ξεπεράσει τις
1.500!
Το μουσικό σόου ταλέντων του

ΣΚΑΪ, «The Voice», στην 4η σεζόν προβολής σημείωσε τηλεθέαση
29,4% στο σύνολο κοινού,
που συνιστά το
υψηλότερο ποσοστό στη μετάδοσή του από το κανάλι του Νέου Φαλήρου. Την εκπομπή είδαν, κατά μέσο
όρο, έστω για 1 λεπτό περισσότεροι από 3 εκατομμύρια τηλεθεατές.
Τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουά
ριο του 2021 θα συνεχίσει τις εκπομπές του στα «Παραπολιτικά 90,1»
ο Γιώργος Τράγκας. Όπως αναφέρει
η εφημερίδα των «Παραπολιτικών», η
συμφωνία μεταξύ του δημοσιογράφου και του γνωστού ραδιοφωνικού σταθμού επετεύχθη δύο μήνες
πριν από τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου του, ενώ από τη νέα σεζόν η εκπομπή του θα
μεταδίδεται ξανά από τις 8 το πρωί, κι
όχι από τις 7 όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Προτιμάει… το τρέξιμο
από τη γυμναστική η
Τζένιφερ Λόπεζ!
ο κατακόκκινο κολάν και τα αθλητικά της φόρεσε η Τζένιφερ Λόπεζ και, την ίδια στιγμή που οι
περισσότεροι γυμνάζουν τον… ουρανίσκο τους
απολαμβάνοντας τις λιχουδιές του εορταστικού τραπεζιού, εκείνη δεν χάνει ευκαιρία και πηγαίνει για τρέξιμο!
Έτσι εξηγείται το ότι η Λατίνα σταρ διατηρεί πάντα
ένα καλογυμνασμένο κορμί, που πραγματικά «κόβει
την ανάσα» του ανδρικού πληθυσμού σε όλον τον
πλανήτη.
Θέλει και το… θανατηφόρο σώμα τις θυσίες του (και
την αποχή από τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες)!

Τ

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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Η μικρή (τότε) Σμαράγδα Καρύδη ποζάρει
στο «Μινιόν» με τον Άη Βασίλη!
• Η γοητευτική ηθοποιός αναπολεί τα
παιδικά της χρόνια ανεβάζοντας στο
Instagram μια εορταστική φωτογραφία
όλις ένα «κλικ» χρειάστηκε για να «κλειδώσει» ο φωτογράφος
σε ένα στιγμιότυπο μια στιγμή που θα αποτελεί για πάντα μία από τις πιο αγαπημένες αναμνήσεις της Σμαράγδας Καρύδη από
την παιδική της ηλικία!
Η γοητευτική ηθοποιός ανέβασε στο
Instagram μία συλλεκτική φωτογραφία της
από όταν ήταν παιδί, με αφορμή τα Χριστούγεννα! Σε αυτήν απεικονίζεται να ποζάρει μαζί με τον Άγιο Βασίλη στο πολυκατάστημα «Μινιόν».
«Εκείνος κι εγώ. Τότε που υπήρχε. Κι είναι ο
αληθινός. Ο πραγματικός. Αυτός απ’ το “Μινιόν”», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της φωτογραφίας, κάνοντάς μας να αναπολήσουμε κι
εμείς την εποχή που πιστεύαμε ότι πράγματι ο Άη Βασίλης υπάρχει, και με έναν μαγικό
τρόπο θα κατάφερνε η ολοκαίνουργια χρονιά να είναι η πιο ξεχωριστή από όλες τις
προηγούμενες..!

Μ

Το κρυμμένο μήνυμα πίσω από
τις χριστουγεννιάτικες ευχές
του Κέβιν Σπέισι
εν πιστεύατε πως θα έχανα την ευκαιρία για να σας ευχηθώ “Χαρούμενα
Χριστούγεννα”, έτσι;» εκφράζει την
απορία μπροστά στην κάμερα ο Κέβιν Σπέισι στέλνοντας στο κοινό το δικό του εορταστικό μήνυμα.
Ο Αμερικανός ηθοποιός, εκτός από τις ευχές, προκαλεί και την περιέργεια με τα εξής λόγια, που σύμφωνα με αρκετούς παραπέμπουν

«Δ

στον θάνατο ενός μασέρ, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση και πέθανε κάτω από ύποπτες
συνθήκες:
«Την επόμενη φορά που κάποιος θα κάνει κάτι
που δεν σας αρέσει, μπορείτε να ανταποδώσετε την
επίθεση. Αλλά μπορείτε να συγκρατήσετε την οργή
σας και να κάνετε το απροσδόκητο. Να τον σκοτώσετε με καλοσύνη».
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• Η γνωστή ερμηνεύτρια αποδεικνύει ότι είναι
ακομπλεξάριστη και διαθέτει άφθονο χιούμορ!

Με μια κίνησή της η
Ασλανίδου δείχνει ότι
δεν κρατάει κακία στον
Ζαχαράτο!
ταν πριν από λίγο διάστημα, όταν δημιουργήθηκε μια
μικρή παρεξήγηση ανάμεσα στη Μελίνα Ασλανίδου
και τον Τάκη Ζαχαράτο, όταν εκείνος μίλησε με αρκετά καυστικό τρόπο σχολιάζοντας την εξωτερική εμφάνιση της ερμηνεύτριας, στο μουσικό σόου «X-Factor».
Συγκεκριμένα, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε πει ότι η Μ. Ασλανίδου έχει προσθέσει αρκετό υαλουρονικό οξύ στο πρόσωπό της, και αμέσως μετά πολλοί έσπευσαν να τον κατηγορήσουν για αγένεια, με τον ίδιο όμως να εξηγεί πως δεν έχει τίποτα προσωπικό μαζί της και ότι όλο αυτό έγινε στα πλαίσια της σάτιρας που ο ίδιος κάνει εδώ και αρκετά χρόνια, με αρκετά μεγάλη επιτυχία.
Όπως φαίνεται, ούτε η άμεσα ενδιαφερόμενη έχει θιχτεί, και με το γνωστό χιούμορ που διαθέτει, κάτω από μια δημοσίευσή του στο Instagram, όπου εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σαν εκείνη, η ίδια πρόσθεσε μερικά αστεράκια αποδεικνύοντας ότι δεν ενοχλήθηκε καθόλου από τα όσα ειπώθηκαν από εκείνον στο παρελθόν.
Μπράβο της! Αυτό θα πει ανωτερότητα!

Ή

Το πιο ενθαρρυντικό εορταστικό
μήνυμα έχει την… υπογραφή της
Μενεγάκη!

Ο πιο γοητευτικός…
Άη Βασίλης ακούει στο
όνομα Ντέιβιντ Μπέκαμ!

νήμερα των Χριστουγέννων η Ελένη Μενεγάκη
επέλεξε να δημοσιεύσει
μια φωτογραφία της μικρής
κόρης της, Μαρίνας, και να ευχηθεί μέσω αυτής της εικόνας
«χρόνια πολλά» στους διαδικτυακούς ακόλουθούς της.
Η κόρη της δημοφιλούς παρουσιάστριας ποζάρει επάνω σε βράχια με φόντο το ουράνιο τόξο και
την παραλία, και τα λόγια που συνοδεύουν τη φωτογραφία είναι ό,τι
πιο ενθαρρυντικό θα μπορούσε κανείς να διαβάσει: «Μην αφήνεις τα όνειρά σου να μείνουν … μόνο όνειρα!» Ας βάλουμε, λοιπόν στόχο για
τη νέα χρονιά να βγούμε εκεί έξω και να τα διεκδικήσουμε!

το κλίμα των ημερών, η
Βικτώρια Μπέκαμ αποφάσισε να μοιραστεί
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ιδιαίτερο πορτρέτο του συζύγου της, Ντέιβιντ, στο οποίο εκείνος έχει
ντυθεί με λευκό μπουρνούζι
και κόκκινο σκουφάκι και
πραγματικά είναι ο πιο γοητευτικός… Άη Βασίλης που έχουμε δει μέχρι στιγμής!
Αν δεν μας πιστεύετε, ρίξτε μια ματιά στη φωτογραφία, και κάτι μας λέει ότι δεν
θα χρειαστεί δεύτερη σκέψη
για να συμφωνήσετε μαζί
μας..!

Α

Σ
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Η χρονιά στο ημερολόγιο
έγραφε 2009 όταν οι άνθρωποι της Συμβουλευτικής Γραμμής 115-25 της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»
δέχτηκαν την πρώτη τηλεφωνική κλήση και σήκωσαν το ακουστικό για να
«ξεμπλοκάρουν» τον προβληματισμό ενός γονέα
για το παιδί του. Μία δεκαετία πέρασε από τότε, και
αυτό το «ΜΑΖΙ» μόνο ευφημισμό δεν αποτελεί για
μία πρωτοβουλία που όντως στέκεται αρωγός στη
σκληρή καθημερινότητα
παιδιών, γονέων, αλλά και
εκπαιδευτικών.

νης και σε βάθος συμβουλευτικής
σε σχέση με εξαρτήσεις και διαταραχές –όπως είναι λ.χ. ο εθισμός
σε ουσίες ή στο διαδίκτυο, οι διατροφικές διαταραχές, η κατάθλιψη,
το πένθος κ.ά.– παραπέμπονται σε
δωρεάν συνεργαζόμενους με την ένωση φορείς (σ.σ. η Γραμμή 11525 συνεργάζεται με περισσότερους
από 200 φορείς πανελλαδικά),
προκειμένου οι ωφελούμενοι να
τύχουν πληρέστερης και πιο εξειδικευμένης βοήθειας.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Δ

εν χρειάζεται να είναι
κάποιος ειδικός για να
διαπιστώσει ότι γονέας δεν γεννιέσαι, αλλά
γίνεσαι και πως ο γονεϊκός ρόλος «καλλιεργείται» κάθε
ημέρα και κάθε στιγμή. Εκεί, όμως, που σίγουρα χρειάζεται ο ειδικός είναι για όλες τις απρόβλεπτες στιγμές –και είναι πολλές αυτές στη μακρά πορεία ανατροφής
ενός παιδιού–, ώστε ο άνθρωπος
που μεγαλώνει και συναναστρέφεται με μία «φρέσκια» ζωή να λάβει
την κρίσιμη ώρα μία πολύτιμη χείρα βοηθείας.
Με αυτό το όραμα δημιουργήθηκε πριν από μία δεκαετία η Γραμμή
115-25 , ως πρωτοβάθμια υπηρεσία ψυχικής υγείας, ευελπιστώντας
ότι θα καταφέρει –όπως και έγινε–
να παράσχει ψυχολογική στήριξη
και ενδυνάμωση των εφήβων, γονέων, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών για καθημερινούς προβληματισμούς και διλήμματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και την ενίσχυση
των ευρύτερων οικογενειακών και
υποστηρικτικών πλαισίων των παιδιών και των εφήβων.
Η πραγματοποίηση αυτού του
οράματος αποτυπώνεται αθροιστικά –αλλά ιδανικά και στον καθένα
ξεχωριστά– στους 65.728 ανθρώπους που αυτά τα δέκα χρόνια ωφελήθηκαν από την επαφή τους με
το δίκτυο των υπηρεσιών της Ένωσης «Μαζί για το παιδί» που στεγάζεται στους Αμπελοκήπους.

Ο «χάρτης»
των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι γονείς
με τα παιδιά τους
Η «αποδελτίωση» των κλήσεων
που έχουν απαντηθεί από το 2009
μέχρι σήμερα από τους επιστημονικούς συνεργάτες της Γραμμής
115-25 αποτελούν πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης, καθώς χαρτο-

Η διαδικασία της κλήσης,
η διερεύνηση και
η αντιμετώπιση
γραφούν εν πολλοίς τις συνήθειες
και τους προβληματισμούς των ελληνικών οικογενειών.
Η συμβουλευτική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00-21:00) και η θεματολογία που καλύπτει κινείται γύρω
από μεγάλο εύρος ζητημάτων που
αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Ωστόσο, από την πλειοψηφία των
κλήσεων τα top θέματα που απασχόλησαν τους γονείς την περίοδο 2009-2019 ομαδοποιούνται
στις εξής πέντε μείζονες κατηγορίες:
1. Οριοθέτηση και σχέσεις γονιών-παιδιών
2. Προβλήματα που προκύπτουν με το διάβασμα

3. Επιθετικότητα-θυμός
4. Εφηβεία
5. Προσαρμογή στο σχολείο
Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες χωρίζεται σε υποκατηγορίες θεματικών που οι πολίτες αιτούνται εξειδικευμένη συμβουλευτικής. Για παράδειγμα, η οριοθέτηση ενός παιδιού μπορεί να σχετίζεται με διάφορα πράγματα, όπως
είναι η ορθολογική χρήση εκ μέρους των παιδιών ηλεκτρονικών
συσκευών όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet.
Επίσης, στη γενικόλογη κατηγορία που αφορά τα προβλήματα με
το διάβασμα, είναι πολλές οι φορές που ο ειδικοί καλούνται να πάνε ένα βήμα παρακάτω και να προ-

γνώσουν από τις περιγραφές των
γονέων ή των εκπαιδευτικών αν ένα παιδί έχει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).
Τέλος, ακόμη και σε πιο απτά
περιστατικά όπως είναι αυτά της επιθετικότητας ή του θυμού οι επιστήμονες της Συμβουλευτικής
Γραμμής 115-25 της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» δεν περιορίζονται
στη διαχείριση του συμβάντος. Αντιθέτως βάζουν σε προτεραιότητα
την αναζήτηση των αιτιών που γεννούν την ένταση ώστε στη συνέχεια να προτείνουν τρόπους για
την αντιμετώπισή της.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι
κλήσεις που χρήζουν εξειδικευμέ-

Την πρώτη φορά που καλεί ο ωφελούμενος, ο ειδικός επικεντρώνεται σε μια πρώτη επαφή, προκειμένου να διερευνήσει το αίτημά
του και να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της δυσκολίας που αντιμετωπίζει τη δεδομένη στιγμή. Στη συνέχεια ο ειδικός κρίνει αν ο ωφελούμενος πρέπει να παραπεμφθεί,
να λάβει μια απλή καθοδήγηση ή
να ακολουθήσει μια σειρά συνεδριών είτε διά ζώσης είτε τηλεφω-

Οι
γονείς
ανησυχούν,
οι ειδικοί
απαντούν
• Πάνω από 65.000
ωφελούμενoυς «μετρά»
σε δέκα χρόνια λειτουργίας
η Συμβουλευτική Γραμμή
115-25 της ένωσης
«Μαζί για το Παιδί»
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ΓΟΝΙΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ,
Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΘΥΜΟΣ, Η ΕΦΗΒΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ TOP-5 ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΣΤΡΕΧΟΥΝ
ΣΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

κριμένα απευθύνεται σε γονείς,
κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς που
βρίσκονται σε αδιέξοδο ως προς
τη διαχείριση συμπεριφορών παιδιών και εφήβων. Επίσης στους ίδιους τους εφήβους που χρειάζονται καθοδήγηση όταν βρίσκονται
αντιμέτωποι με προβλήματα και
διλλήματα.
Οι υπηρεσίες της Γραμμής 11525 έχουν σχεδιαστεί ανθρωποκεντρικά βάσει των αναγκών των ω-

νικά. Είναι μια διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να δοθούν οι
σωστές κατευθύνσεις ανά περίπτωση. Ενδεικτικό στοιχείο της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών
που παρέχει δωρεάν η επιστημονική ομάδα της Γραμμής 115-25 αποτελεί η διάρκεια των κλήσεων,
όπου οι ειδικοί έχουν χρόνο να
διερευνήσουν την κάθε κλήση ή
και καταγγελία με χρονικό όριο τα
50 λεπτά. Ειδικότερα:
• Τηλεφωνικές συνεδρίες:
Συμβουλευτική έως 12 συνεδρίες
για 50 λεπτά η κάθε μία.
• Διά ζώσης συνεδρίες:
Συμβουλευτική έως 12 συνεδρίες
για 50 λεπτά η κάθε μία.
• Ομάδες Γονέων:
8 εβδομαδιαίες συναντήσεις με υποχρεωτική προσέλευση, διάρκειας 2 ωρών έκαστη.
• Ψυχο-εκπαιδευτικά
σεμινάρια: Δίωρα σεμινάρια,
συγκεκριμένης θεματολογίας.
Τα ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια στην κοινότητα έχουν στόχο
την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την καθοδήγηση γονέων, εφήβων και εκπαιδευτικών
πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, ανάλογα με το αίτημά τους. Τα σεμινάρια έχουν έντονο διαδραστικό
και βιωματικό χαρακτήρα με σκοπό την κατανόηση σύγχρονων θεμάτων της παιδικής, εφηβικής και
οικογενειακής ψυχολογίας. Τα πιο
δημοφιλή θέματα Ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι: α) Διαχείριση άγχους και εξετάσεις, β) Επικοινωνία στην οικογένεια, γ) Σχολικός εκφοβισμός, δ) Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη βρέφους και
νηπίου, ε) Εφηβεία και σεξουαλικότητα, στ) Παιδί και ίντερνετ.
Τα ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούν και αυτά μία υπηρε-

σία που παρέχεται δωρεάν από το
επιστημονικό προσωπικό της
Γραμμής 115-25 . Πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο στα γραφεία της Ένωσης
«Μαζί για το Παιδί», στην κοινότητα και σε σχολεία, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Το ότι τα
σεμινάρια γίνονται σε πλαίσιο κοινότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο,
γιατί ταυτόχρονα πολλοί γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί καταθέτουν
τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους και το αποτέλεσμα είναι να δίνονται ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές.

Μοναδικά
χαρακτηριστικά…
Η Γραμμή 115-25 απευθύνεται σε
όλους, ανεξαρτήτως οικονομικής
και κοινωνικής κλίμακας. Συγκε-

Η διαφύλαξη του τηλεφωνικού
απορρήτου
Το απόρρητο που
διαφυλάσσεται κατά την επικοινωνία
με τους επιστήμονες
της Γραμμής 115-25
έκαναν τους καλούντες να αισθάνονται πιο άνετα και
πιο οικεία και να συζητούν με μεγαλύτερη άνεση το εκάστοτε θέμα που αντιμετώπιζαν. Αυτό ήταν το σημαντικό βήμα για να «χτίσουν» σχέση με τον θεραπευτή που τους απαντούσε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Επίσης ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα του τηλεφωνικού απορρήτου ήταν η επικοινωνία
πολλών ανθρώπων από την περιφέρεια. Καθώς όπως έλεγαν και πολλοί απ’ αυτούς κατά τις κλήσεις τους, το να
περνούσαν την πόρτα κάποιου ειδικού ψυχικής υγείας
στην περιοχή που κατοικούν θα ήταν θέμα συζήτησης για
την υπόλοιπη κοινότητα. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο δείχνει ακόμη μια παγιωμένη νοοτροπία στην ελληνική περιφέρεια που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να μειώνεται.
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φελούμενων και προσφέρονται
δωρεάν. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν πολύπλευρη στήριξη καθώς
οι υπηρεσίες της Γραμμής 115-25
συνδυάζουν την τηλεφωνική με τη
διά ζώσης συμβουλευτική. Η πλαισίωση των ωφελούμενων εντός
και εκτός Αττικής γίνεται μέσω ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε
σχολεία και την κοινότητα, ομάδες
γονέων και οικογενειακή συμβουλευτική.

Οι ομάδες γονέων
Οι Ομάδες Γονέων απευθύνονται
σε γονείς με παιδιά στην προσχολική ηλικία (2-6 ετών), στη σχολική ηλικία (6-12 ετών) και την εφηβεία (12-18 ετών). Στόχος των ομάδων αυτών είναι η εκπαίδευση
και η καθοδήγηση των γονέων σε
πιο αποτελεσματικά μοντέλα γονικής συμπεριφοράς. Με τη βοήθεια
των ειδικών γίνεται διερεύνηση
διάφορων εναλλακτικών τρόπων
προσέγγισης σε θέματα που δυσκολεύουν τους γονείς, έτσι ώστε
να αποκτήσουν καταλληλότερα
«εργαλεία» για την ενίσχυση του
ρόλου τους, καθώς και να επιτύχουν μία πιο αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Παράλληλα, τα μέλη της
ομάδας, εμπλουτίζουν τις δεξιότητές τους στην αντιμετώπιση πρακτικών αλλά και συναισθηματικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν με
τα παιδιά τους, μέσα από το μοίρασμα, την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους.

Το προφίλ
της επιστημονικής ομάδας
Αφήσαμε για το τέλος το επιστημονικό team της Γραμμής 115-25 της
Ένωσης «Μαζί για Παιδί» που αποτελείται από ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος και ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική
προσέγγιση. Σημαντική είναι η παράλληλη συμμετοχή εθελοντικής
ομάδας την οποία απαρτίζουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η επιστημονική και η εθελοντική ομάδα εποπτεύονται σε σταθερή βάση από εξωτερικό κλινικό επόπτη
ψυχολόγο.

Η επιστημονική ομάδα που
απαντά στις κλήσεις γονέων,
παιδιών και εκπαιδευτικών
(από αριστερά), Μαρία Αλεξιάδου,
Νίκος Γιώτας, η υπεύθυνη
της υπηρεσίας Σοφία Καμαρέτα,
η επόπτρια της επιστημονικής
ομάδας Όλγα Μεταλληνού.
Μαζί τους (δεξιά) ο εμπνευστής
της Γραμμής 115 25
και αντιπρόεδρος της Ένωσης
«Μαζί για το Παιδί»
Ιωάννης Παπαδάτος
(PHOTO CREDITS:
EUROKINISSI / ΕΦΗ ΣΚΑΖΑ)
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▶ ΣΕΛ. 16




▶ ΣΕΛ. 17

ΕΠΟ:  


▶ ΣΕΛ. 23

Οι σφαίρες –του Χούμπελ–
δεν γυρίζουν πίσω
Mε κομψό τρόπο ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης
στην ΕΠΟ αποκάλεσε «στημένους» τους Ευαγγέλου, Φωτιά,
οι οποίοι –όπως και ο Περέιρα– δεν παραιτούνται

Γύρω-γύρω όλοι
και στη μέση
ο... Χούμπελ!





Στη γωνία τον Ιβάν
(Μαρινάκης και «Τίγρης»)




▶ ΣΕΛ. 22




▶ ΣΕΛ. 26

• Ο Χούμπελ που «ξεσπάθωσε»
για τη διαιτησία, ο ΠΑΟΚ που του ρίχνει
«άσφαιρες» βολές, και ο Περέιρα ένα βήμα
πριν από την έξοδο

• «Κεραυνοί» Μαρινάκη για Ευαγγέλου-Φωτιά,
σκουπίδι ο «Τίγρης» τον Κάκο μέσα στο «OPEN», και
υποψίες για κόλπα στην αγορά του VAR χωρίς γραμμή

▶ ΣΕΛ. 15

▶ ΣΕΛ. 20-21

