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Φαγωμάρα
στην Κουμουνδούρου
• Ο «τσοχατζοπουλικός» Μαδεμλής,
η αντίδραση των «53» και οι αιχμές
Σπίρτζη για Τσακαλώτο

show...

ΟΙ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

• Η προσωπική επιλογή του Κυριάκου για
τη Σακελλαροπούλου και η επίσης
προσωπική του επιλογή για το «επιτελικό»
κράτος δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός έχει
πάρει επάνω του ολόκληρο το βάρος
της διακυβέρνησης ▶ ΣΕΛ. 5

▶ ΣΕΛ. 13
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Ρώτησαν τον «Κινέζο»
και ψηφίζουν ομόφωνα
ΣΕΛ.

12

Πρόωρες εκλογές: Κουβέντα να γίνεται…

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

• Δεν πέταξαν κι από τη χαρά τους
στην Χαριλάου Τρικούπη ακούγοντας
το όνομα της Σακελλαροπούλου για
την Προεδρία της Δημοκρατίας

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Στο 70% η σύνταξη
των εργαζόμενων
συνταξιούχων
▶ ΣΕΛ. 33

Στο τραπέζι
ο σχεδιασμός
«2+4»

Αρεοπαγίτικη ορχήστρα...

ΠΡΟΚΟΠΗΣ
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Στα δύσκολα
έμεινε στην
ίδια τάξη
• Φεύγει από το Προεδρικό
Μέγαρο έχοντας αποτύχει
στον θεσμικό ρόλο του
να είναι υπερκομματικός
και ενωτικός

• «Μαέστρος» ο Δασούλας,

«βιολιά» οι Ζαχαρής –
Σοφουλάκης, και «θεατής»
ο Μπρακουμάτσος
ΣΕΛ.
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υμπληρώνεται σχεδόν το πρώτο εικοσαήμερο του 2020 και περίπου τα ίδια θέματα που κυριαρχούσαν στη δημοσιογραφική ατζέντα όταν αποχαιρετούσαμε το 2019, συνεχίζουν και σήμερα να απασχολούν την εγχώρια ειδησεογραφία. Με εξαίρεση το θερμό μέτωπο που άνοιξε ο «θείος Σαμ» στο Ιράν με τη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί αλλά και την αποκάλυψη του μεγάλου μητσοτακικού μυστικού που τελικά έκρυβε το όνομα της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου ως επόμενης Προέδρου της Δημοκρατίας, όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν ίδια κι απαράλλαχτα: ο
«σουλτάνος» της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, επιμένει στους λεονταρισμούς του και οι κατ΄ όνομα σύμμαχοι αποφασίζουν
για την επόμενη ημέρα στη γειτονία μας χωρίς εμάς, ενώ η καταγγελλόμενη σκευωρία της Novartis επανήλθε στην… κανονικότητά της με την πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου να «μαρτυράει» στα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής τα… ανδραγαθήματα του
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.
Έτσι, ως αλλαγή στα τετριμμένα,
είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε έστω και ετεροχρονισμένα με έναν
από σπόντα Έλληνα, τον Τομ Χανκς, που ως γνωστόν πολιτογραφήθηκε τιμητικά «συμπατριώτης» μας
μερικά εικοσιτετράωρα πριν από
την έλευση ταπό την Πρωτοχρονιά. Μάλιστα, ως Έλληνας μίλησε
για τη νέα «πατρίδα» του ο Χολιγουντιανός σταρ κατά την τελετή απονομής των 77ων Χρυσών Σφαιρών, στο περιθώριο των οποίων τιμήθηκε για την προσφορά του στον κινηματογράφο. «Η Ελλάδα είναι ένα “καταφύγιο”», είπε ο Χανκς, υπογραμμίζοντας ότι έχει πάει στα πιο όμορφα μέρη του κόσμου, αλλά «κανένα δεν ξεπερνά την Ελλάδα. Η γη, ο
ουρανός, το νερό. Είναι καλά για την ψυχή σου. Είναι μέρος που σε γιατρεύει. Ιδίως αν βάλεις τον εαυτό σου σε αυτό το φανταστικό,
το πραγματικά φανταστικό, πρόγραμμα να κοιμάσαι έως το μεσημέρι, να ξενυχτάς έως τις 3 το πρωί, συζητώντας σε μια ταβέρνα. Είναι
η καλύτερη ζωή που μπορεί να έχει κάποιος».
Την αγάπη του για την Ελλάδα δεν την έκρυψε ποτέ ο 62χρονος ηθοποιός και ελάχιστη σημασία έχει αν αυτή η αγάπη είναι... πλαγιοδάνειο από την ελληνικής καταγωγής σύζυγό του. Απλώς αυτός ο ολίγον φολκλόρ και με αρκετή δόση χιουμοριστικής υπερβολής ύμνος για την Ελλάδα γέννησε στο παρελθόν πολλούς «κακοθελητές». Δεν πάει πολύς καιρός που ο
άλλοτε πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, υποστήριξε ότι πριν από την κρίση της Ευρωζώνης οι νότιες
χώρες σπαταλούσαν χρήματα σε «ποτά και γυναίκες». Προφανώς και δεν ήταν αλήθεια. Όπως δεν είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες κοιμόμαστε έως το μεσημέρι και μετά ξενυχτάμε έως τα ξημερώματα συζητώντας σε μια ταβέρνα. Δεν έφυγαν 500.000
νέα μυαλά από την Ελλάδα γιατί οι ταβέρνες μας δεν είναι… αναπαυτικές, ούτε επειδή βαρέθηκαν την «κανονικότητα» που
αναγγέλθηκε ως… ονείρωξη με το ονομαστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018 και μας χτυπά εντονότερα την
πόρτα από τον Ιούλιο του 2019. Έφυγαν γιατί, όπως συχνά-πυκνά επισημαίνει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας,
ο δρόμος ήταν και παραμένει (λιγότερο ίσως) ανηφορικός. Με κόκκινα δάνεια, με καλπάζουσα μακροχρόνια ανεργία, με
δημογραφική επιδείνωση. Οπότε, μέχρι να καταφέρουμε να γίνουμε αυτό που ζει τα καλοκαίρια στην Αντίπαρο ο… Θωμάς
(Χανκς), θα αρκεστούμε να τον βλέπουμε σε κάνα σινεμαδάκι, παρέα με πασατέμπο. Διότι η ταβέρνα παραμένει ακριβό
σπορ για πολλές ελληνικές οικογένειες…

Σ

Από τον Γερούν
στον Χανκς,
μια ταβέρνα δρόμος
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• Να ξαναμπεί στο διπλωματικό παιχνίδι που παίζεται στη Μεσόγειο με
αφορμή τον λιβυκό εμφύλιο πόλεμο προσπαθεί η ελληνική διπλωματία

Για όσους διαπιστώνουν –
και όχι άκριτα– ότι η Ελλάδα τελεί υπό μερική διπλωματική απομόνωση σε ό,τι
αφορά το παιχνίδι που γίνεται στην ανατολική Μεσόγειο με τη Λιβύη και την
πανταχού παρούσα Τουρκία, η «απόβαση» στην Αθήνα του Λιβυαμερικανού
στρατάρχη Χαφτάρ αποτέλεσε τον ιδιότυπο τρόπο
να φωνάξει η χώρα μας (έστω και εκ του μακρόθεν)
«παρών» στην επικείμενη
διάσκεψη του Βερολίνου
για τη Λιβύη.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Μ

ε τη γερμανική δικαιολογία ότι η
Ελλάδα δεν εκλήθη να συμμετέχει
στη Διάσκεψη του
Βερολίνου επειδή η ατζέντα αφορά
αποκλειστικά τις προσπάθειες ειρήνευσης στη βορειοαφρικανική
χώρα και καθόλου τα «θέματα θαλασσίων συνόρων, πιθανώς δικαιωμάτων εκμετάλλευσης στη Μεσόγειο»,
τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας μετατοπίστηκαν από την πρωτεύουσα της Γερμανίας και στράφηκαν στην Αθήνα, καθώς στις συναντήσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Δένδια, με τον επικεφαλής του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, τέθηκαν τα ζητήματα
που μας αφορούν άμεσα. Και όσο
η Τουρκία συνεχίζει να στέλνει τον
στρατό της στη Λιβύη και η Γερμανία επιμένει να μας αγνοεί –θεωρώντας πιθανόν ότι το πρόσφατο
ταξίδι Μητσοτάκη στην Αμερική
μας μετέτρεψε σε… αμερικανάκια–
, η επίσκεψη Χαφτάρ μόνο οφέλη
δείχνει σε πρώτη ανάγνωση να έχει και για τις δύο πλευρές.
Στην πρώτη σε ελληνικό χώμα ιδιωτική συνάντηση του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον
Λίβυο στρατάρχη (δεύτερη μέσα σε
λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη
του υπουργού στη Λιβύη) τονίστηκε
για ακόμα μία φορά η ακυρότητα
της τουρκικής συμφωνίας με την
Τρίπολη της Λιβύης, ζήτημα που είχε τεθεί ξανά στην Αθήνα κατά την
επίσημη επίσκεψη του προέδρου
του Λιβυκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα ασκούνται διπλωματικές

Ελληνική
«ντρίπλα»
με Χαφτάρ
(κι ό,τι κάτσει)
πιέσεις στο Βερολίνο από τον ειδικό απεσταλμένο του υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να ακουστεί και η
ελληνική πλευρά, καθώς το αντίπαλον δέος η Τουρκία κάθεται ήδη
στο τραπέζι της Διάσκεψης.
Ο στρατάρχης Χαφτάρ, έχοντας
ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στο
μνημόνιο συνεργασίας της (αντίπαλης) κυβέρνησης Σαράτζ της
Λιβύης με την Τουρκία, έλαβε δημόσια θέση υπέρ μας διά του υπό
την ηγεσία του Λιβυκού Εθνικού
Στρατού (LNA), δηλώνοντας τα εξής: «Ρωτάμε γιατί η Ελλάδα δεν έχει
προσκληθεί στις συνομιλίες στο Βερολίνο. Μήπως δεν είναι η Ελλάδα
μία από τις πιο επηρεασμένες χώρες
από αυτήν τη σύγκρουση;» Το ζητούμενο λοιπόν για την Αθήνα είναι η
ακύρωση της παράνομης συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης με το «όπλο» του βέτο να βγαίνει επιδεικτικά στο ελληνικό τραπέζι.
«Θα βάλουμε βέτο και πριν φτάσει
η υπόθεση στο Συμβούλιο Κορυφής.
Θα βάλουμε βέτο στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών. Το επαναλαμβάνω λοιπόν: Καμία περίπτωση η Ελλάδα να συναινέσει σε πολιτική λύση στη Λιβύη, η οποία να μην έχει
ως προϋπόθεση την ακύρωση αυτών
των απαράδεκτων “μνημονίων”, ειδικά του “μνημονίου” διευθέτησης των
δήθεν θαλασσίων ζωνών μεταξύ της
Λιβύης και της Τουρκίας», τόνισε ρητά και κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στην τηλεοπτική συνέντευξή του το
βράδυ της Πέμπτης στον Alpha.
Σύμμαχος στις επιδιώξεις μας και

η γαλλική κυβέρνηση, η οποία διά
της εκπροσώπου του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε:
«Η συμφωνία αυτή αποτελεί άμεση
αμφισβήτηση των συμφερόντων και
των κυριαρχικών δικαιωμάτων των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα της Κύπρου και της
Ελλάδας, και δεν είναι σύμφωνη με
το Δίκαιο της Θάλασσας». Εξάλλου
ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της
συνάντησής του με τον Χαφτάρ,
τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη λιβυκή κρίση
και παρότρυνε τον Λίβυο στρατηγό να τηρήσει εποικοδομητική
στάση στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Υπογράμμισε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι το αναγκαίο
πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την απομάκρυνση των μισθοφόρων, πράγμα

που θα επιτρέψει την έναρξη της
πολιτικής διαδικασίας επίλυσης.
Σημειώνεται ότι την ώρα που
συμβαίνουν τα παραπάνω, η Γαλλία δείχνει και έμπρακτα την υποστήριξή της, αποστέλλοντας στρατιωτικές δυνάμεις στη ΝΑ Μεσόγειο, το αεροπλανοφόρο που βρίσκεται ήδη εκεί θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2020, ενώ
στην ίδια αποστολή συμμετέχει και
ελληνική φρεγάτα.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
- ΛΙΒΥΗΣ,
ΚΡΑΔΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ
«ΟΠΛΟ» ΤΟΥ ΒΕΤΟ

Τι κερδίζει ο Χαφτάρ
Συνεργαζόμενος με την ελληνική
πλευρά, ο Λίβυος στρατάρχης αναγνωρίζεται ως επίσημος συνομιλητής ενός γειτονικού κράτους μέλους
της Ε.Ε. με άμεσα συμφέροντα στην
εξέλιξη του λιβυκού εμφυλίου πολέμου λόγω της στάσης της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται διεθνώς διπλωματικά. Έχοντας ήδη λάβει πρόσκληση για τη
Διάσκεψη του Βερολίνου, δεν διστάζει να τοποθετείται στο πλευρό
της Ελλάδας, έστω και υπό το πρίσμα της αντίθεσής του στον Σαράτζ,
του οποίου η πρόσφατη συμμαχία
με τον Ταγίπ Ερντογάν και η προέλαση του τελευταίου σε λιβυκά εδάφη τον θέτει στο πλαίσιο του δόγματος «ο φίλος του εχθρού μου είναι
και δικός μου εχθρός, και ο εχθρός του
εχθρού μου δικός μου φίλος».
Δεδομένων των λεπτών ισορροπιών, ο υπουργός Εξωτερικών
της Γερμανίας, Χάικο Μάας, διασφάλισε ότι ο Χαφτάρ θα παραστεί
στη Διάσκεψη, ώστε να εφαρμοστεί
η εκεχειρία και να ευοδωθεί η διάσκεψη. «Ο Χαφτάρ δεσμεύτηκε να
συμμορφωθεί με την εκεχειρία, παρά
το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μόσχα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.
Είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο
Μάας, παραλείποντας να προσθέσει ότι οι όροι της εκεχειρίας ήταν
εκείνοι που δεν ικανοποιούσαν τον
Λίβυο στρατάρχη, ο οποίος ήταν
κατά τα άλλα σύμφωνος.

Τον… χαβά του
ο Ερντογάν
Την ίδια ώρα, ο Toύρκος πρόεδρος
Τ. Ερντογάν ανακοίνωσε νέα αποστολή στρατού στη Λιβύη και σεισμογραφικού σκάφους μέσα στην
ελληνική υφαλοκρηπίδα που ορίστηκε με το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Επιδιώκοντας να ενισχύσει τη
θέση της κυβέρνησης Σαράτζ που
εξυπηρετεί τα συμφέροντά του, ώστε διά της λιβυκής «πλαγίας» να εισχωρήσει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, ο «σουλτάνος» δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα την προστασία του λιβυκού λαού, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του
Ερντογάν, Γιασίν Ακτάι: «Η Τουρκία βρίσκεται στη Λιβύη για να προστατεύσει τον λαό της», παίρνοντας
όμως την απάντηση από τον πρόεδρο της λιβυκής Βουλής, Σαλέχ:
«Δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να
ελέγξει τη χώρα μας. Θα τους αναγκάσουμε να παραδοθούν και να σηκώσουν τα χέρια τους».
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Η ΑΠΟΨΗ

Η προσωπική επιλογή του Κυριάκου για τη Σακελλαροπούλου και η επίσης
προσωπική επιλογή για το «επιτελικό» κράτος δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός
έχει πάρει επάνω του ολόκληρο το βάρος της διακυβέρνησης

one

man
show...
επιλογή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου είχε μια δεύτερη ανάγνωση πλην
εκείνης που έδωσε ο
Κυριάκος. Ως γνωστόν, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «συναίνεση» –αφού θα συγκεντρώσει 267 ψήφους– και για «ιστορική απόφαση», αφού για πρώτη φορά θα τοποθετηθεί στο ύπατο αξίωμα μία γυναίκα.
Το δεύτερο αληθεύει. Σίγουρα η Ιστορία θα γράψει ότι η
πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έγινε με πρόταση
του σημερινού πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όσον αφορά τον όρο «συναίνεση», θα μπορούσαμε να πούμε
ότι πράγματι υπήρξε «συναίνεση» αλλά κατ’ ανάγκη…
Κι αυτό διότι ο μεν ΣΥΡΙΖΑ «εγκλωβίστηκε», αφού προ έτους
καμάρωνε ότι επί των ημερών
του τοποθετήθηκε στην ανώτατη βαθμίδα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ) για πρώτη φορά γυναίκα, δηλαδή την κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Έτσι, βάζοντας την ουρά στα σκέλια, αποφάσισε να δώσει ψήφο
στην επιλογή του Κυριάκου.
Η Φώφη, αφού πρώτα τηλεφώνησε στον Σημίτη, με βαριά
καρδιά συναίνεσε να ψηφίσει
τη στενή φίλη του… Ευάγγελου
Βενιζέλου. Όσον αφορά τη Ν.Δ.,
ο Κυριάκος δεν μπήκε καν στον
κόπο να ζητήσει τη γνώμη της
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας.
Έκανε χρήση του προνομίου

Η

και… αρχηγού παρόντος πάσα
αρχή παυσάτω.
Τώρα, αν μελλοντικά η παγωμάρα που επικράτησε σε μερίδα
βουλευτών, που περίμεναν πρόταση με κεντροδεξιό υποψήφιο,
αυτό θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου
των Ελλήνων πολιτών.
Η δεύτερη ανάγνωση που
προαναφέραμε, αφορά ξεκάθαρα τον επιθυμητό τρόπο διακυβέρνησης της χώρας υπό την
πρωθυπουργία του. Με την πρότασή του έδειξε ότι δεν επιθυμεί
«βοηθούς» στα δύσκολα προβλήματα, όπως το μεταναστευτικό, και βεβαίως τα διεθνή, όπως
οι παράλογες απαιτήσεις της
Τουρκίας. Ένας Πρόεδρος της
Δημοκρατίας με πολιτική υποδομή, με αναγνωρισιμότητα από
τους συνομιλητές του στις πέντε
ηπείρους, με αναγνωρισμένο κύρος, θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει τη δύσκολη προσπάθεια
του Κυριάκου. Ονόματα όπως ο
Σαμαράς, ο Αβραμόπουλος, ο
Δήμας, ο Βενιζέλος και άλλοι θα
μπορούσαν να δημιουργήσουν
τις κατάλληλες υποδομές με συναντήσεις ουσίας και όχι μόνο με
αφορισμούς και λεονταρισμούς
που χαρακτήριζαν τα διαγγέλματα του πρώην (πλέον) προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου.
Την άποψή του όμως για τον
τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε –και μάλιστα με μεγάλη σαφήνεια– φανερώσει από τις
πρώτες εβδομάδες της εκλογής
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του, με τη θεσμοθέτηση του «επιτελικού» κράτους. Ως γνωστόν,
το επιτελικό κράτος είναι συγκρότηση από μια στρατιά στελεχών, γεν. δ/ντών, γεν. γραμματέων και υφυπουργών –που έχει επιλέξει από μακρού χρόνου
ο Κυριάκος και οι συνεργάτες
του–πλαισιώνουν τον κάθε υπουργό. Όλοι οι προαναφερόμενοι επεξεργάζονται τα διάφορα
νομοσχέδια, και τα σχετικά υπομνήματά τους τίθενται υπ’ όψιν
του αρμόδιου υπουργού. Με θετική ή αρνητική εισήγηση του υπουργού, στο Μέγαρο Μαξίμου,
την ορθότητα ή μη κρίνουν –
σύμφωνα με τις οδηγίες και τη
γραμμή του πρωθυπουργού– οι
κ.κ. Γ. Γεραπετρίτης και Γρ. Δημητριάδης, που αποτελούν τους
πλέον σημαντικούς συνεργάτες
του πρωθυπουργού.
Για την επίλυση κάθε θέματος, ενημερώνεται –αν απαιτείται– και ο πρωθυπουργός, ο οποίος δίνει το τελικό Ok.
Αποτέλεσμα: Και η πιο μικρή
λεπτομέρεια που να αφορά το
κυβερνητικό έργο έχει τεθεί υπ’
όψιν του πρωθυπουργού, ο οποίος εγκρίνει, διαφοροποιεί ή
απορρίπτει κάθε πρόταση των υπουργών του.
Μπορεί η παρούσα διαδικασία να έχει δημιουργήσει πικρίες, κυρίως στους υπουργούς
–οι οποίοι ακόμη και για την παραμικρή λεπτομέρεια που αφορά το υπουργείο τους είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν την έγκριση από το Μέγαρο Μαξίμου– όμως δείχνει την επιθυμία
του Κυριάκου να γνωρίζει τα
πάντα, να οδηγεί τα πάντα, και
βεβαίως να παίρνει το ρίσκο για
τα πάντα. Η παραπάνω διαδικασία δείχνει ότι ο πρωθυπουργός
δεν προτίθεται να κρυφτεί πίσω
από το δάκτυλό του.
Η απόφασή του για επανίδρυση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δείχνει ξεκάθαρα ότι μαθαίνει από τα –ενδεχόμενα– λάθη του και χωρίς
δισταγμό σπεύδει και τα διορθώνει. Η σε ελεύθερη όμως μετάφραση της πρακτικής του να
γνωρίζει τα πάντα και να αποφασίζει για τα πάντα, πλησιάζει
λίγο τη ρήση του Λουδοβίκου
ΙΔ΄, «L’ etat c’est moi», δηλαδή
«Το κράτος είμαι εγώ».
Αν ο Κυριάκος ορθοποδήσει
την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο
διακυβέρνησης, έχει τουλάχιστον άλλες δύο τετραετίες επανεκλογής του. Αν όχι, τότε πολλοί είναι εκείνοι που θα θυμηθούν ότι η γνώμη τους δεν μέτραγε και πολύ επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται…

6 | Η ΑΠΟΨΗ
Ακόμη και σήμερα ο Τσίπρας ζητά εξηγήσεις για
ποιον λόγο δεν ανανεώθηκε η θητεία του Προκόπη
Παυλόπουλου, αδιαφορώντας με τις κατηγορίες από
το ΚΙΝΑΛ πως «εξαργυρώνει γραμμάτια στον Καραμανλή»
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

επιλογή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου αναμφίβολα αποτέλεσε μία
πρώτης τάξεως πολιτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς έσυρε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει την
πρότασή του, δικαιώνοντας όλα όσα είχε πει στη συνέντευξή του στο
«Βήμα» εν μέσω των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Ο πρωθυπουργός τότε είχε επισημάνει ότι «με την πρόταση μας θα
δυσκολευθούν να πουν πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ποιον λόγο δεν θα ψηφίσουν τον νέο Πρόεδρο
της Δημοκρατίας». Και φυσικά δικαιώθηκε, καθώς ναι μεν ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύτηκε να πει το «ναι»
στη μέχρι πρότινος πρόεδρο του
ΣτΕ, αλλά τελικά επικράτησε η κοινή λογική στην Κουμουνδούρου
και ο Αλέξης Τσίπρας προσπέρασε τον πρόεδρο της καρδιάς του,
Προκόπη Παυλόπουλο.
Οπότε, την ερχόμενη Τετάρτη
22 Ιανουαρίου, η Βουλή θα αναδείξει για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την
Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου.
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής αρκούν για να εκλεγεί η νέα Πρόεδρος Δημοκρατίας
με την πρώτη. Θα είναι η τρίτη φορά που στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα θα εκλεγεί δικαστής. Είχαν
προηγηθεί ο Μιχάλης Στασινόπουλος το 1974 και ο Χρήστος
Σαρτζετάκης το 1985.
Ως γνωστόν, για να εκλεγεί ο
Πρόεδρος από την πρώτη ψηφοφορία απαιτούνται τα 2/3 της Βουλής, δηλαδή 200 ψήφοι. Ήδη μόνο με τη Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ συμπληρώνονται 244 ψήφοι. Εάν
προσθέσουμε και τις 22 ψήφους
του ΚΙΝΑΛ, τότε η εκλογή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου
θα γίνει με 266 ψήφους. Οπότε η
εκλογή της κας Σακελλαροπούλου θεωρείται βεβαία, ακόμη και
εάν δεν την ψηφίσουν κάποιοι εραστές της θητείας του κ. Παυλόπουλου, που ακόμη και σήμερα
λένε το όνομα του πρώην και το
στόμα τους στάζει μέλι.
Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας,

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 18/19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Έσυρε» τον Αλέξη,
εγκλώβισε τη Φώφη
• Κίνηση ματ του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρότασή του για την
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου που θα εκλεχθεί με ευρεία πλειοψηφία
την ερχόμενη Τετάρτη
ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για συναίνεση. Όχι σχηματικά,
αλλά την επεδίωξε. Την πέτυχε με
το νομοσχέδιο για την ψήφο των
αποδήμων, αλλά το μεγάλο στοίχημα ήταν στο όνομα του νέου
Προέδρου της Δημοκρατίας. Κι
αυτό διότι ήταν παγκοίνως γνωστό
ότι είχε αποκλειστεί από τον πρωθυπουργό η ανανέωση της θητείας του κ. Παυλόπουλου, παρά το
γεγονός ότι οι πιέσεις των «καραμανλικών» ήταν αφόρητες. Ακόμη
και ο Κώστας Καραμανλής το καλοκαίρι στη συνάντηση που είχε με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη (μόλις
είχε εγκατασταθεί στο Μαξίμου),
είχε εκφράσει την επιθυμία του να
ανανεωθεί η θητεία του κ. Παυλόπουλου.

Εξόφληση γραμματίων
Ταυτόχρονα όλοι θυμόμαστε την
εμμονή σε βαθμό κακουργήματος
του Αλέξη Τσίπρα στην ανανέωση της θητείας του κ. Παυλόπουλου, καλώντας ουκ ολίγες φορές
τον κ. Μητσοτάκη να συμφωνήσει με την πρότασή του. Μάλιστα,
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έκανε πίσω ούτε κι
όταν τον κατηγορούσαν από το ΚΙΝΑΛ ότι «εξοφλεί γραμμάτια στον
Κώστα Καραμανλή». Προφανώς, ο
κ. Τσίπρας ήλπιζε ότι με την επιλογή του να στηρίξει τον Παυλόπουλο θα δημιουργούσε σοβαρά
ζητήματα στον πρωθυπουργό εντός της Νέας Δημοκρατίας.
Κι όπως λέει ο λαός μας, «όταν
σκάβεις τον λάκκο του άλλου, στο τέ-

λος πέφτεις εσύ μέσα». Προφανώς
από τον γνωστό τοις πάσι τακτικιστή Αλέξη Τσίπρα ξέφυγε μία μικρή, αλλά σημαντική λεπτομέρεια.
Ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα
διεξαχθούν ναι μεν με το σύστημα
της απλής αναλογικής, αλλά εάν
προκληθούν εντός του επόμενου
18μηνου θα γίνουν με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης. Οπότε,
ένας πανίσχυρος πρωθυπουργός
που έλαβε 40% τον Ιούλιο κι έχει
κοινοβουλευτική δύναμη 158 βουλευτών μπορεί εύκολα να προκαλέσει πρόωρες εκλογές, και από τη
στιγμή που θα ισχύει η λίστα έχει
την άνεση να εξοβελίσει τους απείθαρχους. Κάτι που σημαίνει ότι
μέχρι τις 7 Ιανουαρίου του 2021
που ισχύει το 18μηνο, ο κ. Μη-

τσοτάκης θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή αυτό
το όπλο που έχει στη φαρέτρα του.
Ένα όπλο που χρησιμοποίησε και
ο Αλέξης Τσίπρας το 2015, όταν
επανεξελέγη τον Σεπτέμβριο καθορίζοντας την κοινοβουλευτική
του ομάδα κατά το δοκούν.
Έτσι, λοιπόν, με την πρόταση
της κας Σακελλαροπούλου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έπαθε ακριβώς ό,τι επιδίωκε να συμβεί στη Ν.Δ. Αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να οδηγηθεί
στην υπερψήφιση της κας Σακελλαροπούλου, η οποία επί ημερών του αναδείχθηκε στην προεδρία του ΣτΕ. Και λέμε ότι σύρθηκε, καθώς εάν έλεγε «όχι» θα αναιρούσε τον εαυτό του και, το σημαντικότερο, αποδεικνύεται ότι ήταν
παντελώς ανέτοιμος, καθώς δεν είχε κάνει μία προεργασία για να
προτείνει ο ίδιος μία άλλη προοδευτική υποψηφιότητα, με την οποία θα έπειθε και το ΚΙΝΑΛ και
το ΜέΡΑ 25 να τον ακολουθήσουν,
δημιουργώντας ένα άτυπο μέτωπο.
Και μπορεί να είπε το «ναι» ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά εξακολουθεί
ακόμη και σήμερα να ζητά εξηγήσεις από τον κ. Μητσοτάκη γιατί
δεν ανανεώθηκε η θητεία του
Προκόπη Παυλόπουλου. Θυμίζει στους παλαιότερους τον Νίκο
Αλέφαντο στην περιβόητη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει
στην Έλλη Στάη, εξηγώντας πως
για το πρωτάθλημα που έχασε από
τον Παναθηναϊκό ως προπονητής
του Ολυμπιακού ευθυνόταν ο διαιτητής Γιώργος Δούρος. Τότε ο
Αλέφαντος έλεγε κάθε τρεις και
λίγο: «Κυρία Στάη, γιατί δεν βγαίνει ο
Δούρος στο τηλέφωνο;» Μία φράση
που έχει εξελιχθεί σε ανέκδοτο. Οπότε, πολύ εύκολα ο Αλέξης Τσί-
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πρας μπορεί να λέει για πολύ καιρό ακόμη, αντί για τον Δούρο και
το τηλέφωνο, τη φράση «Κυριάκο,
γιατί δεν πρότεινες τον Παυλόπουλο;».
Ή ακόμη και την ατάκα του αείμνηστου Στάθη Ψάλτη: «Κούλα, με ακούς, είναι πολύ κωλόπαιδο ο Κυριάκος».
Πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου ακόμη και τώρα που επιτεύχθηκε η
συναίνεση κάρφωσε τον Αλέξη
Τσίπρα: «Χρειάστηκαν 718 λέξεις
για να πει ο κ. Τσίπρας ένα απλό

Η ΑΠΟΨΗ

“ναι” στην πρόταση του Κυριάκου
Μητσοτάκη για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η απόφαση
δεν του ήταν εύκολη. Γνωρίζουμε επίσης ότι στη διαδρομή του πάντα συνόδευε τις πολιτικές του πιρουέτες με
δηλώσεις υψηλών ντεσιμπέλ. Κρατάμε
το γεγονός ότι η ευρεία πλειοψηφία,
στην οποία αποσκοπούσε η συναινετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
σχηματίζεται στη Βουλή κι αυτό είναι

απολύτως θετικό για τη δημοκρατία
μας. Τα υπόλοιπα απευθύνονται στο
κομματικό στελεχικό του ΣΥΡΙΖΑ και
δεν μας αφορούν.
»ΥΓ. Θα συμφωνήσουμε πάντως σε
μια και μόνη διαπίστωση του κ. Τσίπρα: ότι Μητσοτάκης δεν θα γίνει».

Κυριαρχία Μητσοτάκη
Όμως, με την πρόταση για τη Σακελλαροπούλου ο κ. Μητσοτάκης εγκλώβισε και τον ΣΥΡΙΖΑ και
το ΚΙΝΑΛ. Ας μη λησμονούμε ότι η

Φώφη Γεννηματά είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει
πρόσωπο προερχόμενο από την
Κεντροδεξιά, μη πιστεύοντας ότι ο
κ. Μητσοτάκης θα κάνει την υπέρβαση. Μάλιστα, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τις τελευταίες ημέρες είχε κάνει ακόμη ένα βήμα, λέγοντας πως
«πρέπει να είναι ένα πρόσωπο από την
κεντροαριστερά που δεν έκανε πίσω
στην κρίση και μπήκε στη φωτιά».
Τελικά, αναγκάστηκε και η κα
Γεννηματά και το ΚΙΝΑΛ να ακο-
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λουθήσουν την πρόταση του πρωθυπουργού. Η διαφορά ήταν το ΚΙΝΑΛ απλά και λιτά είπε το «ναι».
Εξάλλου, κύκλοι της Χαριλάου
Τρικούπη διέρρεαν πως στην τελευταία συνάντησή τους η κα Γεννηματά είχε πει στον πρωθυπουργό ότι θα ήταν θετική εάν αποφάσιζε για μη πολιτικό πρόσωπο για την κα Σακελλαροπούλου
και τον κ. Αλιβιζάτο.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση
λόγω της κρίσης στα εθνικά θέματα με την αυξημένη επιθετικότητα
εκ μέρους Τουρκίας, τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη διάσκεψη
του Βερολίνου για τη Λιβύη, αλλά
και την αναγκαστική επανασύσταση του υπουργείου Μετανάστευσης, με μία κίνηση ματ απεγκλωβίστηκε, κέρδισε επικοινωνιακά,
βγαίνει ο ίδιος κερδισμένος με την
έννοια της συναίνεσης, ενώ στέλνει ένα σαφές μήνυμα, τόσο εντός
του κόμματός του, όσο και στο σύνολο του πολιτικού κόσμου, ότι εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος
στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Ταυτόχρονα, με τη μετακόμιση
της κας Σακελλαροπούλου στο
Προεδρικό Μέγαρο, χηρεύει η θέση του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, του ΣτΕ. Κάτι που σημαίνει ότι και αυτόν τον
πρόεδρο θα τον επιλέξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως έγινε με
τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και
τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Γιατί κόπηκαν Δαμανάκη και Διαμαντοπούλου
αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφραστεί θετικά για
την εκλογή μίας γυναίκας στην
Προεδρία της Δημοκρατίας. Και φυσικά
το όνομα της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου έπαιζε από την πρώτη στιγμή. Μαζί με
αυτά της Μαρίας Δαμανάκη και της Άννας Διαμαντοπούλου.
Τουναντίον, το όνομα της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ δεν έπαιξε ποτέ λόγω ηλικίας, και της Μαριέττας Γιαννάκου λόγω
ταύτισης με τη Ν.Δ. Όπως επίσης και της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου (αδελφή του
Πέτρου Ευθυμίου), καθώς από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το όνομά της η ίδια επικοινώνησε με το Μαξίμου και ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί, επικαλούμενη σε
αντίθεση με τον αδελφό της έλλειψη πείρας στα πολιτικά.
Στο Μαξίμου θεωρούσαν ότι η Μαρία
Δαμανάκη θα έφερνε σε δύσκολη θέση
τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, λόγω
του ότι στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος του Συνασπισμού. Όμως σημαντικό ρόλο στο να κοπεί η υποψηφιότητα έ-

Η

παιξε το γεγονός ότι η κα Δαμανάκη έχει
αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική από
το 2014, όταν ολοκληρώθηκε η θητεία
της ως Επίτροπος Αλιείας κι έκτοτε εργάζεται σε Διεθνή ΜΚΟ για το Περιβάλλον.

Για την κα Δαμανάκη δεν ήταν ζεστοί ούτε
ακόμη κι εντός του ΚΙΝΑΛ, καθώς πολλοί
ήταν αυτοί που δεν την είδαν ποτέ με καλό μάτι σαν μεταγραφή του Γιώργου Παπανδρέου.

Η Άννα Διαμαντοπούλου φάνταζε ως
η καλύτερη επιλογή και λόγω της δυναμικής της παρουσίας στην πολιτική ζωή
και των θέσεών της για μεταρρυθμίσεις.
Πολλοί θύμιζαν ότι ο νόμος για τα Πανεπιστήμια που εισηγήθηκε ψηφίστηκε από
τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών –και από τη Ν.Δ. που τότε ήταν αντιπολίτευση–, γεγονός που θεωρήθηκε ιστορική επιτυχία. Επίσης, είναι η Ελληνίδα
πολιτικός με το μεγαλύτερο δίκτυο διεθνών επαφών και σε θέση να σηκώσει το
τηλέφωνο και να μιλήσει με πρώην και
νυν πρωθυπουργούς, λόγω του think
tank που έχει το «Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση για την Ελλάδα και την Ευρώπη».
Όμως η γκάφα που σημάδεψε τη θητεία της στο υπουργείο Παιδείας, όταν τα
βιβλία δεν εκδόθηκαν στην ώρα τους λόγω της καθυστέρησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε συνδυασμό με ρηξικέλευθες
θέσεις που έχει πάρει σε μεγάλα θέματα
της επικαιρότητας, την έχουν κάνει ανεπιθύμητη εντός της συντηρητικής παράταξης, ειδικά στην «καραμανλική» πτέρυγα του κόμματος.
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• «Μαέστρος» ο Δασούλας, «βιολιά» οι Ζαχαρής –
Σοφουλάκης, και «θεατής» ο Μπρακουμάτσος

Αρεοπαγίτικη
ορχήστρα…
Οι μηνύσεις των Σαμαρά, Αβραμόπουλου, Βενιζέλου, Λοβέρδου και Γ. Στουρνάρα
«αραχνιάζουν» στα κάτω συρτάρια των εισαγγ. Ζαχαρή και Σοφουλάκη,
διά χειρός Δασούλα και με την ανοχή του Μπρακουμάτσου

Ό

ταν τον Ιούνιο του
2019 δημοσιοποιήθηκε το «καυτό» υπόμνημα του εισαγγελέα ΑΠ, Γιάννη Αγγελή, για τα πεπραγμένα της κας
Τουλουπάκη, ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας ΑΠ, Δημήτρης Δασούλας, τον Ιούλιο του
2019 έκανε τις εξής «μαεστρικές»
κινήσεις:
1] Ανέθεσε τον φάκελο των καταγγελιών του Γ. Αγγελή κατά της
Ελ. Τουλουπάκη και των επίκουρων εισαγγελέων Διαφθοράς
Ντζούρα και Μανώλη, στους εισαγγελείς ΑΠ, Ευάγγελο Ζαχαρή
και Λάμπρο Σοφουλάκη.
2] Όταν επίσης τον Ιούνιο 2019
ο Γ. Αγγελής ανέσυρε τις μηνύσεις των Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη Αβραμόπουλου και Βαγγέλη Βενιζέλου, εις βάρος κατά
περίπτωσιν των Αλέξη Τσίπρα,
Δημ. Παπαγγγελόπουλου, εισαγγελέων Διαφθοράς και προστατευομένων μαρτύρων, επίσης
κ. Δασούλας ανέθεσε τη διερεύνηση των μηνύσεων στους κ.κ.

Ζαραχή και Σοφουλάκη…
3] Όταν ο Ανδρέας Λοβέρδος
τον Μάιο του 2019 κατέθεσε μήνυση εις βάρος της κας Τουλουπάκη, επίσης πάλι ο κ. Δασούλας ανέθεσε τη διερεύνηση στο
προαναφερόμενο δίδυμο των εισαγγελέων.
4] Όταν ο Γιάννης Στουρνάρας κατέθεσε μήνυση κατά των

προστατευομένων μαρτύρων και
κατά παντός υπευθύνου, επίσης η
μήνυσή του κατέληξε στα χέρια
των κ.κ. Ζαραρή – Σοφουλάκη.

Συμπερασματικά:
Όλες οι δικαστικές ενέργειες που
αφορούσαν την εξέταση καταγγελιών εις βάρος των εισαγγελέων
Διαφθοράς των πολιτικών προσώπων και των προστατευομένων
μαρτύρων έχουν καταλήξει στα χέρια δύο συγκεκριμένων εισαγγελέων Αρείου Πάγου, οι οποίοι για
διάφορους λόγους, τυπικούς, ουσιαστικούς, αλλά και ανεξήγητους,
έχουν τοποθετήσει τους σχετικούς
με τις μηνύσεις φακέλους, στα κάτω συρτάρια του γραφείου τους…
Όμως, η ανάθεση όλων των μηνύσεων δεν είναι τόσο τυχαία, όπως γίνεται αντιληπτό. Πριν ο κ.
Δασούλας αναθέσει την έρευνα
στον κ. Σοφουλάκη –νεοπροαχθέντα, στον ΑΠ, επί ημερών
Δημ. Παπαγγελόπουλου και
Μιχ. Καλογήρου– τον Ιούλιο

2019 γνώριζε ότι ο εν λόγω εισαγγελέας δεν θα ήταν δυνατόν να αναλάβει καθήκοντα πριν από τις
16 Σεπτεμβρίου 2019, όπου θα εντάσσετο στη δύναμη των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου.
Κατά συνέπεια, για ένα φλέγον
θέμα που κυριαρχούσε στην πολιτική και δικαστική ατμόσφαιρα, ο
κ. Σοφουλάκης πέταξε αράουτ
την μπάλα…
Όσον αφορά τον κ. Ζαχαρή, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υπήρξαν διαρροές
για κάποιο πειθαρχικό του παράπτωμα προ 20ετίας(!!!), παράπτωμα για το οποίο όμως είχε αθωωθεί. Αποτέλεσμα των διαρροών ήταν ο εν λόγω εισαγγελέας να λάβει
την απόφαση να συμμετάσχει στην
έρευνα αρχές Οκτωβρίου του 2019.
Στη συνέχεια, μάλιστα, λόγω ατυχήματος απέχει επί σειρά μηνών από τα καθήκοντά του.
Με όλα τα παραπάνω, αντί η εξέταση των μηνύσεων να γίνεται
μέσα σε 2-3 μήνες, με ανάθεση της
έρευνας σε πταισματοδίκες υπό τις
οδηγίες των εισαγγελέων Πρωτο-

δικών, στις παραπάνω περιπτώσεις για ένα φλέγον θέμα, την υπόθεση Novartis, μετά από 6 μήνες οι
φάκελοι αραχνιάζουν στα συρτάρια
των δύο προαναφερομένων εισαγγελέων. Με την περιγραφόμενη ως
άνω διαδικασία, όλες οι αιτιάσεις
όλων των θιγομένων από τις πράξεις της κας Τουλουπάκη και των
άλλων εισαγγελέων Διαφθοράς παραμένουν ανεξερεύνητες, με αποτέλεσμα η εισαγγελέας να παραμένει στο πόστο της, «άτρωτη» από
κάθε προσπάθεια ακόμη και πολιτικών μέσω της Δικαιοσύνης να αναζητήσουν το δίκιο τους.
Η καθυστέρηση, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Α», θα επεκταθεί μέχρι να συνταχθεί πόρισμα από την Προανακριτική Επιτροπή
της Βουλής, με αιτιολογικό των
δύο εισαγγελέων ότι πρέπει ως
διενεργούντες ποινική-προκαταρκτική έρευνα εις βάρος της κας
Τουλουπάκη, να περιμένουν και
αντίστοιχο πόρισμα των βουλευτών της Προανακριτικής Επιτροπής, που επίσης επέχουν ρόλο και
θέση εισαγγελέων.
Βέβαια, στο Μέγαρο που στεγάζεται η Εισαγγελία του ΑΠ, οι ερμηνείες που δίνονται πολλές φορές προκαλούν απορία, αμηχανία
και ενίοτε γέλιο…
Και αυτό διότι στην αναφορά ή
καταγγελία ή ενημέρωση της κας
Τουλουπάκη (διαλέγετε και παίρνετε…) ο κ. Δασούλας αντί να αναθέσει την διερεύνησή της επίσης σε εισαγγελέα ΑΠ, την έστειλε
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και
ήδη έχει ανατεθεί προς διερεύνηση στον εισαγγελέα κ. Σπύρο
Παππά.
Σε όλα αυτά τα παράξενα, και σε
πάμπολλες περιπτώσεις, παράτυπα και παράνομα ο αρμόδιος εισαγγελέας ΑΠ, κ. Μπρακουμάτσος, στον οποίο έχει ανατεθεί η
εποπτεία των ενεργειών των εισαγγελέων Διαφθοράς για την υπόθεση Novartis, έχει απλά και
μόνο περιοριστεί στον ρόλο του απλού θεατή.
Κατανοητόν: Ο διευθυντής ορχήστρας και τα βιολιά χρειάζονται
και θεατές. Στην προκειμένη περίπτωση, και ένας θεατής αρκεί…

Άδειασε
τον Σκουρλέτη
ο Σπίρτζης για
το «τοξικός» στον
Γ. Παπανδρέου

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Το φλουρί

«Αλέξη, τα έμαθες τα νέα;
Φεύγω κι εγώ»

Οι γκρίνιες στην Κουμουνδούρου
καλά κρατούν
Στον ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκαν να ποιήσουν την ανάγκη φιλοτιμία και να ανακοινώσουν ότι θα ψηφίσουν την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ως νέα
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όμως στην Κουμουνδούρου υπάρχει πολύ
γκρίνια στους κάτω ορόφους. Κι αυτό διότι δεν συμφωνούν όχι μόνο με το
σύρσιμο στην επιλογή Σακελλαροπούλου, αλλά τα έχουν πάρει στο κρανίο
και με την τακτική όλου του προηγούμενου διαστήματος, αυτό το “Παυλόπουλος ή χάος”. Κι όπως λένε όσοι διαφωνούν “μας πήραν στο ψιλό
από το ΚΙΝΑΛ και θα μας δουλεύουν συνέχεια. Συν τοις άλλοις πως μπορούμε να μιλήσουμε εμείς για συμπόρευση του ΚΙΝΑΛ με την δεξιά, όταν
εμείς επιμέναμε σε ένα γνήσιο δεξιό;” Επίσης καταλογίζουν στον Τσίπρα,
ότι ουδέποτε σκέφτηκε μία εναλλακτική λύση από την Κεντροαριστερά για
να προλάβει το ΚΙΝΑΛ.

Δεν πρόλαβε να παρέμβει
ο ΓΑΠ για την Φώφη
Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανακοινώσει την πρόταση του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, νωρίτερα από ότι είχαν ανακοινώσει
και οι συνεργάτες δεν αιφνιδίασαν μόνο τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε έτοιμη παρέμβαση προς τον
κ. Μητσοτάκη με την οποία θα πρότεινε την Φώφη Γεννηματά για την
Προεδρία της Δημοκρατίας. Βέβαια δεν αγάπησε ξαφνικά τόσο πολύ
την κ. Γεννηματά ο ΓΑΠ, που ήθελε να την δει στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Απλά ήλπιζε ότι στο μεσοδιάστημα, δηλαδή που θα έμενε το
κόμμα ακέφαλο θα καθόταν αυτός ως προσωρινός. Και όπως λέει και
ο λαός μας “αν σου κατσικωθεί ποιος μπορεί μετά να τον διώξει;”

Τις δημοτικές εκλογές τις
έχασε ο Νίκος Ταχιάος
στη Θεσσαλονίκη, αν και
ήταν πρώτος στον πρώτο
γύρο. Όμως τώρα στάθηκε πιο τυχερός, καθώς του
έπεσε το φλουρί στην κοπή της βασιλόπιτας του
δήμου Θεσσαλονίκης. Κι
έλαβε ως δώρο από τον
δήμαρχο Κωνσταντίνο
Ζέρβα μια εικόνα του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου.

Πρόσκληση
Μία και μιλάμε για πίτες,
προ ημερών η παράταξη
της Κατερίνας Νοτοπούλου έκοψε τη δική της βασιλόπιττα σε χώρο του
δημαρχείου. Την ίδια ώρα
βρισκόταν για άλλη δουλειά στο δημαρχείο ο
Γιώργος Ορφανός, ο οποίος αποδέχθηκε την
πρόσκληση και παρακολούθησε την τελετή.

Σουβλάκια
Τους προσέχει τους δημοσιογράφους του οικονομικού ρεπορτάζ ο Χρήστος
Σταϊκούρας. Ένεκα και το
πνεύμα των ημερών, ο υπουργός Οικονομικών κέρασε σουβλάκια τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που καλύπτουν
τη δραστηριότητα του υπουργείου. Τα σουβλάκια
είχαν έρθει από τον Μπαϊρακτάρη και φυσικά έγιναν και τα σχετικά σχόλια.

Όσο δεν αναγράφονται νέα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία, τόσο θα αναγκάζονται
να κάνουν κωλοτούμπες τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου
να πείσουν «πράσινους» ψηφοφόρους και ανενεργά στελέχη
του ΠΑΣΟΚ να εγγραφούν στον
αχταρμά που φτιάχνουν. Έτσι, ο
άνθρωπος που έχει αναλάβει το
έργο να μεταγράψει ΠΑΣΟΚους
στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Σπίρτζης,
άδειασε μέχρι και τον γραμματέα
του κόμματος, τον Πάνο Σκουρλέτη, που είχε χαρακτηρίσει τοξικό
τον Παπανδρέου. Χαρακτηριστικά
χρησιμοποίησε τη φράση «δεν ισχύει». Τουναντίον, άσκησε κριτική
στον Κώστα Σημίτη λέγοντας πως
«ακολούθησε πιο βαριά συντηρητικές
πολιτικές» με προφανή στόχο να συνεχίσει το... «παιδομάζωμα» των «τσοχατζοπουλικών».

«Θα χάσει δύο μηνιάτικα;»
Όπως έχετε καταλάβει για τον Προκόπη Παυλόπουλο πέραν των Καραμανλικών και κάποιων ΣΥΡΙΖΑιων δεν τρελαίνονταν ιδιαίτερα κανείς άλλος. Και δεν μιλώ μόνο για τους
βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη. Εγώ κάνω λόγο και για
τις βάσεις των κομμάτων, τα αποκαλούμενα και “υπόγεια” ή
και “θεμέλια”. Εκεί μάλλον έσπαγαν πλάκα με τις νερόβραστες
ατάκες του κ. Πάκη που οι φίλοι του δημοσιογράφοι τις αποκαλούσαν αυστηρό μήνυμα προς τον Ερντογάν. Έτσι λοιπόν,
τώρα που την Τετάρτη εκλέγεται η κ. Σακελλαροπούλου το ερώτημα που έχει τεθεί δεν είναι αν θα αποχωρήσει άμεσα ο κ.
Παυλόπουλος, αλλά αν θα χάσει τους δύο μισθούς που του
αναλογούν μέχρι την λήξη της θητείας του τον Μάρτιο;

Μαζεύει από
παντού... ρώγες
ο Ζέρβας
Τελικά όλοι είχαν υποτιμήσει το νέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Κωνσταντίνο
Ζέρβα. Ο πρώτος φυσικά που το είχε κάνει
ήταν ο προκάτοχος του ο Γιάννης Μπουτάρης,
παρά το γεγονός ότι τον είχε και αντιδήμαρχο. Όμως και οι υπόλοιποι στην προεκλογική κούρσα τον έβλεπαν αφ’ υψηλού. Αυτός όχι μόνο πέρασε στον δεύτερο γύρο, αλλά στην
κυριολεξία σάρωσε. Όμως αυτό που τους έχει τρελάνει όλους
είναι ότι ο κ. Ζέρβας στο τέλος θα βρεθεί με μία δημοτική ομάδα που θα έχει την πλειοψηφία. Δεν μιλάμε μόνο για τις
συνεργασίες που έχει κάνει σε επίπεδο επικεφαλής, αλλά και
το ότι μαζεύει από παντού δημοτικούς συμβούλους. Ταχιάος
και Ορφανός ήταν εν αρχή στο στόχαστρο. Τώρα προστέθηκε
και η Νοτοπούλου. Ναι, ο δεξιός Ζέρβας, όπως τον έχει καταγγέλλει πολλάκις ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης ενέταξε στην ομάδα του την Δήμητρα Αλεξίου, η οποία είχε εκλεγεί με τη
Νοτοπούλου, αλλά πρώτα ανεξαρτητοποιήθηκε κι εν συνεχεία πήγε με τον δήμαρχο. Και η άμοιρη η Κατερίνα έμεινε να
σκούζει...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Μακριά από τον Βρούτση
(ο Νότης) κι όπου θέλει ας είναι

Κίτσος ο κοριός
Μόνο ο Παππάς τα λέει
στο αυτί του Καμμένου
Ναι, ο Πάνος Καμμένος έχει εξαφανιστεί. Έβαλε πλώρη γι’ άλλα λιμάνια, εκτός πολιτικής. Πολλοί λένε ότι ξέμεινε κι από φίλους. Τυχαίο; Καθόλου! Τον ξέχασαν ακόμη και οι «κηπουροί»
του, που τους έκανε βουλευτές και τους περισσοτέρους μέχρι
και υπουργούς. Ορισμένοι, μάλιστα, όταν βρίσκουν ευκαιρία
τον… καταχερίζουν κιόλας. Απ’ όλο αυτό το «σόι» και τις ΣΥΡΙΖΟπαρέες, ένας δεν του γύρισε την πλάτη. Ποιος; Ο Νίκος Παππάς, το alter ego του Τσίπρα, τα λέει ενίοτε με τον Πάνο. Ίσως
αυτοί οι δύο να έχουν πολλά και μεγάλα μυστικά…

Πέρασε ο Μαδεμλής,
αλλά παραμένουν
οι αντιδράσεις

ναστάτωση προκλήθηκε όταν ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβουν από κοινού τη Νεολαία ο Δημήτρης Τζανακόπουλος με τον Νίκο
Μαδεμλή (ένα από τα αλλοτινά «πιστόλια» του Άκη Τσοχατζόπουλου).
Όλοι κατάλαβαν ότι ο Μαδεμλής θα «καταπιεί» τον Τζανακόπουλο. Γι’
αυτό και υπήρξε σθεναρή αντίδραση από τους «53». Τελικά, με τα χίλια ζόρια πείστηκαν να κάνουν πίσω. Χαρακτηριστικά τα όσα έγραψε ο Μιχάλης
Υδραίος, μέλος της ομάδας των «53»: «Η έλλειψη διαβούλευσης, η επιλογή
των προσώπων μέσω μηχανισμών και η αγνόηση των εκλεγμένων οργάνων του
ΣΥΡΙΖΑ –ανάμεσά τους και των νομαρχιακών–, ασφαλώς και δεν βοήθησαν. Η αριστερά πάντα ήταν μεγαλόθυμη και ανεκτική, ακόμα και με τους πολιτικούς αντιπάλους της. Οι άνθρωποι συχνά αλλάζουν και έχουν αναφαίρετο το δικαίωμα
της επανατοποθέτησης. Προφανώς τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της
Κεντροαριστεράς είναι καλοδεχούμενα, αρκετά μάλιστα παρόντα ήδη από το
2012 στον ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλουμε, όμως, για λόγους πολιτικής αποτελεσματικότητας, να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση και την άμεση ανάδειξη προσώπων
που έπαιξαν κεντρικό ρόλο σε κυβερνητικά σχήματα του παλαιού δικομματικού
συστήματος».
Πάντως, η φαγωμάρα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζεται στις γκρίνιες των
παλιών για τους καινούργιους μουσαφιραίους. Για παράδειγμα, ο πρώην
υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, σε συνέντευξή του, άφησε αιχμές εναντίον
εκείνων που εφάρμοσαν το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Τσίπρα και στάθηκε η αιτία μεταξύ άλλων για να ηττηθούν στις εκλογές. Μην
περιμένετε να σας μασήσει ο Κίτσος την μπουκιά και να σας τη δώσει στο
στόμα. Αυτό που κάνει νιάου-νιάου δεν είναι κεραμιδόγατος, αλλά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τον οποίο ο Σπίρτζης κατηγόρησε για δογματικές αντιλήψεις. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική
που εφάρμοσε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑμ είπε: «Σε αυτή την προσπάθεια υπήρξαν δογματικές αντιλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτούμενες μνημονιακές δεσμεύσεις ... όσο και από τη συνδρομή συμφερόντων
που προσέτρεχαν στους δανειστές για να επιβληθούν νέα κάθε φορά προαπαιτούμενα, με τον εκβιασμό της μη ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης...»

Α

Την πάτησαν με
τον Γεωργούλη
Ανακοινώθηκαν από τον
ΑΝΤ1 τα ονόματα των
κριτών στο παιχνίδι
«Your Face Sounds
Familiar» και μεταξύ
αυτών
συμπεριλαμβάνεται το
όνομα του Αλέξη
Γεωργούλη, ο οποίος ως
γνωστόν είναι και
ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ. Κι όπως
καταλαβαίνετε, έχει
γίνει ο κακός χαμός
στην Κουμουνδούρου.
Προφανώς οι ΣΥΡΙΖΑίοι
δεν μέτρησαν καλά όσα
τους είχε πει ο
δημοφιλής ηθοποιός, ότι
θα συνεχίσει κανονικά
τη δουλειά του. Κι αυτό
απάντησε σε όσους του
είπαν πως είναι καλό να
αρνηθεί τη συμμετοχή
του στο εβδομαδιαίο
παιχνίδι του ΑΝΤ1.

Νυχτερινές
επισκέψεις
Ένεκα και των εορτών η
Φώφη Γεννηματά έχει
πάρει σβάρνα τα
μπουζούκια. Έτσι
πρόσφατα
δημοσιεύτηκαν
φωτογραφίες της από
την παρουσία της στο
σχήμα με τον Πάνο
Κιάμο. Όμως
προηγουμένως είχε
επισκεφθεί και το μαγαζί
όπου εμφανίζονται οι
Σάκης Ρουβάς, Στέλιος
Ρόκκος και Έλενα
Παπαρίζου.

Η αναστροφή της κυβέρνησης στο θέμα του
προσφυγικού, με την επανίδρυση ενός «ειδικού» υπουργείου –που για να πούμε, όμως, του
στραβού το δίκιο υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε ως μη λειτουργικό άμα τη αφίξει
της Ν.Δ. στην εξουσία–
καταδεικνύει αναμφίβολα ότι είχαν μετρηθεί
λάθος οι παράμετροι
του προβλήματος. Έχει
ωστόσο και την ανάγνωση ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν επιμένει εμμονικά στη
συνέχιση ενός λάθους
και πως έχει την ευελιξία να αλλάζει στρατηγική. Μένει πλέον να
φανεί στην πράξη τι αποτελέσματα θα έχει η επανασύσταση της υπηρεσίας, αλλά και το πώς
θα λειτουργήσει το σχήμα με υπουργό τον βουλευτή Χίου, Νότη Μηταράκη, και αναπληρωτή
υπουργό τον Γιώργο Κουμουτσάκο. Πάντως, το
πολιτικό κουτσομπολιό λέει ότι τουλάχιστον για
τον Νότη Μηταράκη το ζητούμενο ήταν να φύγει μακριά από το υπουργείο Εργασίας και τη
«συγκατοίκηση» εκεί με τον Γιάννη Βρούτση. Αφού έγινε αυτό, και στη… Συρία να τον έστελνε
ο Κυριάκος, χαρούμενος θα ήταν…

Η απάντηση του Άδωνι
στην «Αυγή»
Μια δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι μετά τις 30 Απριλίου
αρχίζουν πλειστηριασμοί και η προειδοποίησή του ότι «σας
το λέω από τώρα για να μη χαλάσουμε τότε τις καρδιές μας» προκάλεσε πρωτοσέλιδο της «Αυγής», η οποία τον κατηγορούσε
για «ρεσιτάλ κυνισμού» και για «χλευασμό των δανειοληπτών που
κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους». Ο υπουργός Ανάπτυξης επιτέθηκε στη εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι διαστρεβλώνει τα λεγόμενά του. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Twitter, σημειώνει: «Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Το κόμμα που είχε ψηφίσει τη λήξη της προστασίας Α΄ κατοικίας την 31η Δεκ. 2019 με εγκαλεί, που προσπαθώ να προειδοποιήσω τους δανειολήπτες ώστε να ενταχθούν στην πλατφόρμα
προστασίας, πριν τη λήξη της 30 Απριλίου 2020».
Φυσικά ο Άδωνις δεν έμεινε μόνο σ’ αυτή την παρατήρηση, επανήλθε υπενθυμίζοντας τις διώξεις του Παναγιώτη
Λαφαζάνη. «Το κόμμα που ως κυβέρνηση είχε συλλάβει έως και
τον πρώην βουλευτή και υπουργό του, για τις τότε αντιδράσεις του
στους πλειστηριασμούς που επέτρεψε με τους νόμους του ο Σύριζα,
εγκαλεί εμένα για αναλγησία! Οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουμε
μνήμη χρυσόψαρου, δεν εξηγείται αλλιώς!»
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Τι κάνει τσίου-τσίου στη Βασιλίσσης Σοφίας
Ένα πουλάκι που έχει πολύ καλή ακοή, όραση και όσφρηση όπως τα κοριουδάκια του Κίτσου μετέφερε
στη στήλη ότι τώρα που άρχισε τις αξιολογήσεις των υπουργών του ο Κυριάκος, εκεί στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας ο Νίκος Δένδιας δεν θα είναι από αυτούς που θα ακούσουν και
διθυραμβικές κριτικές για την πρώτη εξάμηνη θητεία του στο ελληνικό Foreign Affairs. Οι κακές γλώσσες
λένε ότι ο Κερκυραίος δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες, ενώ οι ακόμη πιο κακεντρεχείς «γαλιάντρες»
τού χρεώνουν αποτυχημένους χειρισμούς και σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, αλλά
για τη μη αποδοχή του ελληνικού αιτήματος να συμμετάσχει η Ελλάδα στην αυριανή Διάσκεψη του Βερολίνου για το λιβυκό ζήτημα. Για την ώρα, ο ΥΠ.ΕΞ. δεν απαντά και συνεχίζει τη δουλειά του, αλλά για
ποιου τι γούνα μαζεύει ράμματα ο Κίτσος είναι ένα θεματάκι που έχει τη σημασία του…

Στο όρθιο η κοπή της πίτας

Έτοιμος για εκλογές
ο Κυριάκος
Καθημερινά διαψεύδονται επισήμως από την
πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, τα σενάρια για
πρόωρες εκλογές. Ωστόσο, μοιραία παραμένουν
στο τραπέζι, μετά την επίσπευση της ψήφισης του
εκλογικού νόμου. Το σκεπτικό παραμένει ότι η Νέα
Δημοκρατία, με βάση τις δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε να κερδίσει άνετα μια «καθαρή» τετραετία
και ενδεχομένως με μεγαλύτερη πλειοψηφία, μεταφέροντας παράλληλα τα προβλήματα στην
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, πρέπει να εμπεδώσουμε άπαντες ότι είτε σε ένα μήνα, είτε στο τέλος
της τετραετίας, οι επόμενες εκλογές θα είναι «δίδυμες», αφού δεν πρόκειται να συγκεντρωθούν οι
200 ψήφοι που απαιτούνται για την άμεση ισχύ του νέου εκλογικού νόμου. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης με την επίσπευση της κατάργησης της απλής αναλογικής θέλει να είναι έτοιμος για όλα τα
ενδεχόμενα, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα όχι μόνο προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και προς το εσωτερικό του κόμματός του, αφού οι επόμενες εκλογές –λόγω της επαναληπτικής αναμέτρησης– θα γίνουν με λίστα…

Με πλήθος στελεχών και βουλευτών πραγματοποιήθηκε το
περασμένο Σάββατο η κοπή
πίτας του ΚΙΝΑΛ, με το φλουρί να πέφτει στην Κ.Ο. του Κινήματος το οποίο παρέλαβε ο
γραμματέας της, Βασίλης Κεγκέρογλου. Το κλίμα στην κοπή της πίτας θα μπορούσε να
πει κανείς ότι ήταν γενικά καλό, με τη βοήθεια και του…
μπουφέ που περιελάμβανε
γλυκά και αλμυρά finger
food, συνοδευόμενα από κρασί και ρακή που κανόνισε
ο Κρητικός γραμματέας να έρθουν με κέτερινγκ από τη
γενέτειρά του. Δεν έλειψε, όμως, και η γκρίνια. Για ένα
θέμα μόνο, αλλά από πολλούς θεωρήθηκε σημαντικό.
Ο χώρος δεν είχε τραπέζια με καρέκλες και οι προσκεκλημένοι την έβγαλαν στο όρθιο! Πολλοί, μάλιστα, περίμεναν πότε θα τελειώσουν τις ομιλίες τους η Φώφη
Γεννηματά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ώστε να
κοπεί η πίτα, να αναζητηθεί το φλουρί και να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια για ξεκούραση.

Περισσότερη ενημέρωση…

Σε τρεις έμπειρους το κείμενο του απολογισμού
Στην ευθεία προς την έναρξη των προσυνεδριακών διαδικασιών για το Συνέδριο του Μαΐου εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
αυτές τις ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί ο τελικός οδικός χάρτης. Ήδη έχει συγκροτηθεί Επιτροπή που θα διαμορφώσει το κείμενο για τον απολογισμό του κόμματος από το
προηγούμενο Συνέδριό του. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία
πολύ έμπειρα στελέχη, που καλύπτουν από άποψη καταβολής και ιδεολογίας το μεγαλύτερο φάσμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συγκεκριμένα από τον Γιάννη
Δραγασάκη, τον Θοδωρή Δρίτσα και τον Αριστείδη Μπαλτά. Το πρώτο σχέδιο κειμένου είναι ήδη έτοιμο και θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με βάση τον κεντρικό απολογισμό θα συνέλθει για το θέμα αυτό εντός του Ιανουαρίου. Το
κείμενο του απολογισμού είναι ένα πολύ δύσκολο κείμενο,
διότι ενίοτε χρησιμοποιείται από στελέχη της Κουμουνδούρου
για ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών, στην προσπάθεια του καθενός για μια καλύτερη θέση την επόμενη ημέρα
του μετασχηματισμού του κόμματος.

Με πυκνό νομοθετικό έργο το επόμενο διάστημα, η
Βουλή άρχισε ξανά τις εργασίες της μετά την ανάπαυλα των γιορτών. Η ψήφιση –μέχρι
το τέλος του προηγούμενου χρόνου– 32 νομοθετημάτων αποτελεί
γεγονός αξιοσημείωτο στον κοινοβουλευτικό μας βίο, το οποίο
φυσικά και πιστώνεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Την ίδια ώρα ο γενικός γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ., Σταύρος Καλαφάτης, δεν σταματάει στιγμή να σκέπτεται πώς μπορεί να αναβαθμιστεί το έργο και ο ρόλος του βουλευτή.
Ο ίδιος μάλιστα έλεγε ότι το επόμενο διάστημα θα εφαρμοσθεί νέα πρακτική με στόχο, όχι μόνο την ολοκληρωμένη, αλλά και την έγκαιρη ενημέρωση των βουλευτών, από τους ίδιους τους υπουργούς και υφυπουργούς για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, πολύ πριν αυτές έλθουν προς ψήφιση από τη
Βουλή. Έτσι ώστε να υπάρχει από την Κοινοβουλευτική
Ομάδα ακόμα πιο ουσιαστική συμβολή, τόσο στη βελτίωση όσο και στην επικοινωνία του παραγόμενου νομοθετικού και μεταρρυθμιστικού έργου.
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• Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια που θέλουν τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να «στήνει» διπλές κάλπες προκειμένου να… κάψει την
απλή αναλογική
Πληθαίνουν οι πληροφορίες που διακινούνται καθημερινά για το ενδεχόμενο να προκηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόωρες
εκλογές. Αγαπημένο, αναμφίβολα, θέμα των
ΜΜΕ που αρέσκονται σε
τέτοιου είδους σενάρια,
που στην προκειμένη περίπτωση όμως πυροδοτούνται και από δύο κυβερνητικές κινήσεις.

Κουβέντα να γίνεται…
(για πρόωρες εκλογές)
ωρες εκλογές την άνοιξη, αυτές θα
γίνουν με λίστα και θα είναι μια ευκαιρία για τον πρόεδρο της Ν.Δ. να
παγιώσει εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο την κυριαρχία του στο κόμμα, «νουθετώντας» τις «γαλάζιες»
βαρονίες και φατρίες.
Το εμπόδιο –αν το χαρακτηρίσει κανείς έτσι– είναι ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, μια κυβέρνηση
αν δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος
από την ημέρα που έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης θα πρέπει να παραιτηθεί και οι εκλογές να γίνουν με
υπηρεσιακή κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, κυβερνητικές
πηγές σημείωναν ότι η δυναμική
της κυβέρνησης είναι τόσο μεγάλη
που ακόμη και αυτόν τον «σκόπελο» μπορεί να τον υπερκεράσει
χωρίς απώλειες.

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Η

πρώτη από αυτές τις
κινήσεις αφορά την
κατάθεση-εξπρές
και επακόλουθη
ψήφιση νέου εκλογικού νόμου από την κυβέρνηση
Μητσοτάκη, ώστε να ακυρωθεί η
απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά
τα σενάρια ενισχύθηκαν, πράγματι, από την απόφαση του πρωθυπουργού να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες, χωρίς να χαθεί χρόνος
για την αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων.
«Μπορούμε να προχωρήσουμε και
με 158 ψήφους», είχε πει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που είχε
με τους δημοσιογράφους, πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τα σενάρια πρόωρων εκλογών φούντωσαν και μετά τις συναντήσεις που είχε πρόσφατα ο πρωθυπουργός με τους πολιτικούς αρχηγούς, όπου διαπιστώθηκε ότι
δεν υπάρχουν περιθώρια για συμφωνία και άρα οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, θα στηθούν
διπλές κάλπες. Αυτό, κατά πολλούς, συνηγορεί στο ενδεχόμενο
να επισπεύσει τις εκλογές ώστε να
«κάψει» την απλή αναλογική και
στη συνέχεια οι δεύτερες κάλπες
να στηθούν με τον νέο εκλογικό
νόμο που θα έχει ψηφίσει η Νέα
Δημοκρατία.
Η δεύτερη αιτία είναι το ξεκαθάρισμα (σ.σ. αργοπορημένο σε
σχέση με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, αιφνιδιαστικό όμως για
την ημέρα που έγινε δίχως να υπάρξει η παραμικρή διαρροή) για
το πρόσωπο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας, που μετά
και τη θετική απάντηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι δε-

Γεμάτο το καλεντάρι
δομένο πω θα είναι η Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου.

Ο κωδικός «2 συν 4»
Πολιτικοί σύμβουλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη επεξεργάζονται
εδώ και καιρό το σενάριο των πρόωρων εκλογών στο τραπέζι των
κλειστών συσκέψεων της ηγετικής
ομάδας του Μεγάρου Μαξίμου. Ο
επί χάρτου σχεδιασμός είχε αρχικά είχε φωτογραφηθεί με την κωδική ονομασία «2 συν 4», έχοντας
ως κεντρικό πυλώνα το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία με τη συμπλήρωση
δύο ετών της Νέας Δημοκρατίας
στη διακυβέρνηση της χώρας.
Η σημερινή συγκυρία, σύμφωνα με εισηγήσεις κορυφαίων στελεχών, δίνει τη δυνατότητα στην
κυβέρνηση να προχωρήσει στο
παραπάνω σενάριο. Οι υποστηρικτές αυτού του στρατηγήματος υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προλάβει έτσι να αποφύγει τη φθορά της κυβέρνησής
του και θα αιφνιδιάσει τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ, πριν προλάβει να ανασυνταχθεί και να δημιουργήσει νέα ισχυρά ερείσματα στην ελληνική
κοινωνία, κερδίζοντας άνετα ακόμη μια ολόκληρη τετραετία.
Ας σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός έχει σκύψει πολλές φορές
πάνω σε αυτό το σχέδιο και όλα
δείχνουν ότι το εξετάζει θετικά και
σκέπτεται να το εμπλουτίσει περαιτέρω, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι κατ’ ανάγκη θα προχωρήσει και στην εφαρμογή του.

Διαψεύδει το Μαξίμου,
αλλά…
Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη
ώρα που τα σενάρια αυτά, για πρόωρες διπλές εκλογές, είδαν το φως
της δημοσιότητας, από το Μέγαρο
Μαξίμου διαψεύστηκαν κατηγορηματικά, σημειώνοντας ότι «η θέση
του πρωθυπουργού για τον εκλογικό
νόμο είχε διατυπωθεί με σαφήνεια
πριν τις εκλογές και δεν μπορεί να παρερμηνεύεται». Θύμιζαν ταυτόχρονα ότι η αλλαγή του εκλογικού νόμου θα γινόταν στο ξεκίνημα και

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Ο ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ «2 ΣΥΝ 4»
όχι στο τέλος της τετραετίας. Επεχείρησαν, δηλαδή, με κάθε τρόπο
να αποσυνδέσουν την άμεση ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου από σκοπιμότητες, τονίζοντας ότι
πρόκειται για «ζήτημα αρχής, συνέπειας και πολιτικού πολιτισμού».
Η ανταπάντηση βρίσκεται στην
ορθολογιστική προσέγγιση ότι ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν θα
μπορούσε ποτέ να γίνει δημοσίως
παραδεκτός από την κυβέρνηση,
καθώς και στο πολιτικό θέσφατο
ότι οι εκλογές δεν εξαγγέλλονται,
απλώς αναγγέλλονται! Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί
και το γεγονός ότι αν γίνουν πρό-

Σε κάθε περίπτωση, η κουβέντα
για τις πρόωρες εκλογές λογικά θα
ατονήσει τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι το πολιτικό καλεντάρι
της κυβέρνησης έχει προς ώρας
άλλες προτεραιότητες. Κατ’ αρχάς,
στον προγραμματισμό του Μαξίμου προηγείται πλέον η πρώτη
(και τελευταία) ψηφοφορία για τη
νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας
που είναι προγραμματισμένη για
την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου. Αυτή
η εξέλιξη μεταθέτει χρονικά, αλλά
δεν απομακρύνει σημαντικά, την
ψήφιση του εκλογικού νόμου, ενώ
την ίδια ή την ημέρα που η Βουλή
θα εκλέξει για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα την κα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για την Ελβετία όπου
θα παραστεί στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που ξεκινά τις εργασίες του στις 22/1.
Με την παρουσία του στο οικονομικό φόρουμ, ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να διαφημίσει την Ελλάδα και τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του καθώς
θα έχει συμπληρώσει έξι μήνες
διακυβέρνησης.
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Κάθε γουλιά και… μπράβο,
ήταν το σλόγκαν μίας παλαιάς επιτυχημένης διαφήμισης για ελληνικό καφέ. Κάπως έτσι θα πρέπει
να νιώθει η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μοιάζει να έχει ως πρώτιστο στόχο όχι
το να προάξει τα ελληνικάεθνικά συμφέροντα στην
Εσπερία, αλλά το να αντιπολιτευτεί στο Στρασβούργο την ελληνική κυβέρνηση.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

μως μέχρι στιγμής αποδεικνύεται ότι είτε
δεν γνωρίζουν καλά
τα ευρωπαϊκά θέματα και το πώς λειτουργεί το ιερατείο των Βρυξελλών,
είτε είναι παντελώς απροετοίμαστοι. Έτσι, όλες οι ερωτήσεις που
έχουν απευθύνει προς την Κομισιόν πήγαν… άπατες, καθώς όχι
μόνο δεν πέτυχαν τον στόχο τους,
αλλά τους έκαναν και παρατηρήσεις οι κοινοτικοί αξιωματούχοι.
Η αρχή έγινε όταν κατατέθηκε
ερώτηση τον περασμένο Ιούλιο,
λίγες ημέρες μετά την ανάληψη
των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τότε οι ευρωβουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για «υπερεξουσίες του Έλληνα
πρωθυπουργού στον τομέα των
ΜΜΕ». Με πολύ κομψό τρόπο η επίτροπος Δικαιοσύνης, Βέρα Γιούροβα, τους απάντησε τότε ότι
δεν γνωρίζουν καν την ελληνική
νομοθεσία: «Το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης είναι η αρμόδια
ρυθμιστική Αρχή για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα. Η διαδικασία διορισμού του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων της
ρυθμιστικής Αρχής επαφίεται στη
διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε κράτους-μέλους».
Η επόμενη ΣΥΡΙΖΑϊκή ερώτη-

Η ΑΠΟΨΗ

• Όλες οι ερωτήσεις που έχουν απευθύνει προς την Κομισιόν
πήγαν… άπατες, καθώς όχι μόνο δεν πέτυχαν τον στόχο τους,
αλλά τους έκαναν και παρατηρήσεις οι κοινοτικοί αξιωματούχοι

Οι αδιάβαστοι
ευρωβουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ…
ση ήλθε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την «εκπαραθύρωση»
της Βασιλικής Θάνου για να λάβουν ως απάντηση: «Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποφύγει
πολιτικά κατευθυνόμενους διορισμούς ή τη λήψη αποφάσεων από άτομα που έχουν υπηρετήσει σε κυβερνητικές θέσεις, για μια πενταετία
μετά τη λήξη τής εν λόγω απασχόλησης».
Ο ερωτών ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης δεν έμεινε ικανοποιημένος από τη... χυλόπιτα και συνέχισε με άλλες δύο
ερωτήσεις. Στις 20 Αυγούστου κατήγγειλε τη ρήτρα αναδρομικότητας στη νομοθετική ρύθμιση για
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με
την Κομισιόν να του απαντά πως
«η πρόσφατη τροποποίηση της ελληνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού
φαίνεται να συνάδει με την οδηγία ΕΔΑ+». Στις 25 Αυγούστου, με νέα
ερώτηση κάνει λόγο για «ασυμβίβαστο προτεινόμενου νέου μέλους της
Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού»,
και ρωτά αν «τίθεται θέμα αμεροληψίας και θεσμικής σύγκρουσης συμφέροντος».

«Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί
ότι οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τη
διασφάλιση της διακυβέρνησης του
δικαστικού σώματος εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα των κρατών-μελών», απαντά η Ευρωπαία επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ.

Ασταμάτητοι…
Μετά τον Δ. Παπαδημούλη ακολούθησε ο άλλος φωστήρας, ο
Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος ρώ-

τησε σχετικά με την κατάργηση των
δευτεροβάθμιων επιτροπών ασύλου, μιλώντας για «κατάφωρη παραβίαση εθνικού και Διεθνούς Δικαίου».
Η απάντηση που έλαβε φυσικά δεν
τον ικανοποίησε: «Η δευτεροβάθμια
προσφυγή δεν είναι υποχρεωτική βάσει της ΟΔΑ (σ.σ.: η οδηγία για τις
διαδικασίες ασύλου), στον βαθμό
που το πρώτο επίπεδο προσφυγής δεν
αντιβαίνει στις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας».
Εν συνεχεία ο κ. Αρβανίτης κα-
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τήγγειλε την κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, με τις Βρυξέλλες να του απαντούν ότι αυτό το
ζήτημα αφορά την Ελλάδα και όχι
την Ε.Ε. «Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης επί του θέματος», ανέφερε χαρακτηριστικά η απάντηση.
Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά υπήρξε και η ερώτηση του Στέλιου
Κούλογλου με θέμα τον… αγαπημένο του διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα,
και αποδέκτη την «φρέσκια» επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Το μέγα… λαγωνικό της δημοσιογραφίας σημείωνε, μεταξύ άλλων, ότι ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης:
• Προέβη, σύμφωνα με έκθεση
που υπογράφουν 3(!!!) εισαγγελείς
Διαφθοράς, σε προσπάθεια εκφοβισμού προστατευόμενου μάρτυρα.
• Υποστηρίζει πως δεν υπάρχει
σκάνδαλο Novartis με αποτέλεσμα
να βλάπτεται (!!!) το κύρος της ΕΚΤ.
Στην ίδια ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑίος
ευρωβουλευτής προσέθεται ότι η
σύζυγος του Γ. Στουρνάρα, Λίνα
Στουρνάρα, έχει εμπλακεί στο
σκάνδαλο Novartis.
Πέρα από τη διαστρέβλωση της
πραγματικότητας στην ερώτησή
του προς την Κρ. Λαγκάρντ ο Στ.
Κούλογλου είχε ξεχάσει το σημαντικότερο. Ότι ο Γ. Στουρνάρας έχει απαλλαγεί πλήρως από κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο Novartis, με
αρχειοθέτηση ΟΛΩΝ των στοιχείων που τον αφορούσαν στις καταθέσεις των υπό προστασία ψευδομαρτύρων. Επίσης, η σύζυγός του,
Λίνα, όχι μόνο δεν έχει κάποια
δίωξη εις βάρος της, τουναντίον έχει πάρει στο κυνήγι όλο τον…
συμφερτό (Παπασπύρου & ΣΙΑ)
που θα έχουν τα επόμενα χρόνια
αρκετά ραντεβού στην Ευελπίδων,
ίσως και στο Εφετείο.
Χρειάστηκε να του το θυμίσει η
Γαλλίδα διευθύντρια της ΕΚΤ, που
του απάντησε… στεγνά: «Δεν γνωρίζετε ότι οι κατηγορίες κατά του κ.
Στουρνάρα αρχειοθετήθηκαν;»
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ώρα των αποφάσεων,
για ν’ αλλάξει σελίδα
το ελληνικό ποδόσφαιρο,
έφτασε.
Δύο (και όχι μία) συσκέψεις
«κλείδωσαν» για την προσεχή Τετάρτη και την Πέμπτη από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές Αρχές με τους
παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Την Τετάρτη, θα γίνει σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας η συνάντηση του Βig 4 (Βαγγέλης Μαρινάκης, Ιβάν Σαββίδης, Δημήτρης
Μελισσανίδης, Γιάννης Αλαφούζος) με τον Ζόραν Λάκοβιτς
εκ μέρους της UEFA/FIFA, τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, τον πρόεδρο της ΕΠΟ,
Βαγγέλη Γραμμένο, και της Super
League, Μηνά Λυσάνδρου.
Στην συνάντηση θα συζητηθεί το
θέμα της διοίκησης του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας, που έχουν οδηγήσει σε σκληρές αντιπαραθέσεις
κι εντάσεις.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και αναζητούνται λύσεις, αλλά και λογική κλίματος μίνιμουμ συναίνεσης.
Ήδη έχουν σταλεί τα μηνύματα
από την Ελβετία για την αναζήτηση
προσώπων κοινής αποδοχής που θα
αναλάβουν τις τύχες της διοίκησης
της ΕΠΟ, και μάλιστα με εκλογές
νωρίτερα του προβλεπόμενου.
Από ’κεί και πέρα, το θέμα της διαιτησίας είναι δεδομένο ότι θ’ απασχολήσει καθώς ο αρχιδιαιτητής,
Βίτορ Μέλο Περέιρα, είναι στην..
μπούκα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ σε πρώτο λόγο, αλλά και του
Παναθηναϊκού σε δεύτερο. Η διαιτησία είναι στα χειρότερά της, κάτι
που έχει ωθήσει σε πρωτοφανείς εντάσεις. Ως εκ τούτου, η κατάσταση
θα πρέπει να εκτονωθεί.
Μεταξύ των αρμόδιων φορέων
«κλείδωσε» και δεύτερη συνάντηση.
Την Πέμπτη θα γίνει νέα σύσκεψη,
στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι
εκπρόσωποι των ΠΑΕ της Super
League 1 με το ίδιο αντικείμενο.

Η

Ο Περέιρα το… παιχνίδι του
Η μπάλα δεν έχει μεταφερθεί από
τον αγωνιστικό χώρο μόνο στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και στα χέρια του Βίτορ Μέλο Περέιρα. Αν ο
Πορτογάλος αρχιδιαιτητής ήταν στο
στόχαστρο κυρίως του Ολυμπιακού
το τελευταίο διάστημα, ήλθαν τα όργια στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για να
βγει επίσημα και η «Ένωση» και να
καταδείξει πως αυτός είναι το πρόβλημα στην ελληνική διαιτησία.
Ο Ισραηλινός Γκρίνφελντ αλ-

Με Περέιρα
στα πλέι οφ;
Δύσκολο…
Κρίσιμες συσκέψεις την Τετάρτη με τους Big 4 και την Πέμπτη
για να βγει από το τέλμα το ελληνικό ποδόσφαιρο με την αλλαγή
προσώπων στις επιτελικές θέσεις να κρίνεται επιβεβλημένη
ταθλητής, οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, αλλά και αυτές που θ’ αποχαιρετήσουν
τη μεγάλη κατηγορία.

Δεν παίρνει χαμπάρι
ο Περέιρα
λοίωσε στην Τούμπα το αποτέλεσμα
του ντέρμπι, κάτι που ξεχείλισε το
ποτήρι της οργής. Στην ΑΕΚ όμως
δεν θεωρούν υπεύθυνο τον εκλεκτό
του αρχιδιαιτητή, αλλά τον ίδιο τον
Περέιρα, αναφέροντας ότι: «Τελικά
αντί για την αποχή των διαιτητών το
ενδεδειγμένο σενάριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να ήταν η αποχή του
κ. Περέιρα».
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, θα κληθούν την προσεχή Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, σε κοινή συνάντηση των
τεσσάρων μεγάλων του ελληνικού
ποδοσφαίρου, με τη συμμετοχή
FIFA και UEFA, να βρουν από κοινού
τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν
τον τομέα της διαιτησίας, ώστε να
υπάρξει αντιστροφή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και να ενισχυθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος.
Με τα σημερινά δεδομένα, άπαντες αναρωτιούνται πώς θα οδηγηθούμε στα πλέι οφ και τα πλέι άουτ,
από τα οποία θα προκύψουν ο πρω-

Ο Βίτορ Μέλο Περέιρα έχει αποδείξει ότι δεν παίρνει χαμπάρι από
τίποτα. Όσο και να τον καταγγέλλουν, αυτός θα κάνει το δικό του.
Αυτό που στην παρούσα φάση βολεύει τον ΠΑΟΚ, δηλαδή.
Το πιθανότερο είναι ότι, γνωρίζοντας πως θα φύγει, φροντίζει τον
εαυτό του, οπότε η αποχώρησή του
να γίνει χωρίς να ζημιωθεί…
Στα αξιοσημείωτα, το ότι επιστρέφουν το Σαββατοκύριακο
στους ορισμούς μετά από δύο αγωνιστικές και το Βόλος-Ολυμπιακός,
τόσο ο Φωτιάς όσο και ο Ευαγγέλου, που ήταν διαιτητής VAR στο
ματς του Πανθεσσαλικού.
Ο Φωτιάς επιλέχθηκε ως πρώτος διαιτητής στο Ξάνθη-Παναθηναϊκός, ενώ ο Ευαγγέλου θα διευθύνει το Ατρόμητος-Βόλος. Μετά τη
16η αγωνιστική και τον αγώνα Βόλος-Ολυμπιακός, η ΚΕΔ είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Δυστυχώς, η απόδοση των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο και την
εφαρμογή του συστήματος V.A.R., σε

συγκεκριμένους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, ήταν αναμφίβολα
κατώτερη κάθε προσδοκίας.
»Κατά συνέπεια, η Κ.Ε.Δ. αποφάσισε ότι όλοι οι διαιτητές και βοηθοί
διαιτητές, σε αγωνιστικό χώρο και
V.A.R., των αγώνων αυτών, θα αποκλειστούν από κάθε μελλοντικό ορισμό και μέχρι οι αναλυτικές αναφορές και αξιολογήσεις των παρατηρητών διαιτησίας να κατατεθούν και να
αξιολογηθούν από την Κ.Ε.Δ.».
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση είχε φωτογραφίσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου αλλά και τον Σκουλά, για
τον οποίο είχε εκφράσει παράπονα
η ΑΕΚ για πέναλτι στο ματς με τη
Λαμία. Ο Σκουλάς επίσης απουσίαζε από τους ορισμούς τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, και τώρα επιστρέφει στο παιγνίδι ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης…
Με αυτά δεδομένα είναι βέβαιο
πως θ’ απαιτηθεί η απομάκρυνση του
Πορτογάλου αρχιδιαιτητή. Πώς θ’ αντιδράσουν τα στελέχη της FIFA και
της UEFA που ναι μεν έχουν διαπιστώσει το πρόβλημα, αλλά δεν συνηθίζουν ν’ αδειάζουν τους ανθρώπους που οι ίδιοι έχουν τοποθετήσει;
Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να
δούμε ποια λύση θα προταθεί στο
κομμάτι της διαιτησίας, καθώς όσο
παραμένει αυτή η πληγή ανοικτή,
δεν πρόκειται να έλθουν καλύτερες
μέρες στο ποδόσφαιρό μας.
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Έβαλε μέσο τον κουμπάρο για τον έλεγχο
υριεύτηκε από την απόγνωση ο Γραμμένος όταν εμφανίστηκαν στην ΕΠΟ οι ελεγκτές της
Οικονομικής Αστυνομίας. Έπειτα από το αρχικό
σοκ, βέβαια, ο Βαγγέλης άρχισε την αναζήτηση πληροφοριών για τα ευρήματα, αλλά και στηριγμάτων. Μέχρι και μεγαλοστέλεχο της ομοσπονδίας κάλεσε
στο γραφείο του και ζήτησε βοήθεια. Γνώριζε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχει έναν κουμπάρο στο παλιό
ΣΔΟΕ και ζήτησε τη διαμεσολάβησή του μήπως και μάθει αν βρήκαν κάτι οι ελεγκτές και, κυρίως, από ποιον
δόθηκε η εντολή για την έφοδο στα κιτάπια της ΕΠΟ.

Όπως ο πνιγμένος πιάνεται από τα
μαλλιά, έτσι και ο Γραμμένος επεχείρησε να βρει σανίδα σωτηρίας
σε ένα στέλεχος, για το οποίο έως
τώρα δεν έλεγε και τα καλύτερα. Ο σκοπός, όμως, αγιάζει
τα μέσα. Ειδικά όταν υπάρχει κι εκείνη η εκκρεμότητα με
την αλλαγή του νόμου και τη διακοπή στη μισθοδοσία του
εκτελεστικού προέδρου. Εφαρμόστηκε από την ομοσπονδία; Είναι ένα ερώτημα που προφανώς και αύξησε την αγωνία του Γραμμένου. Και τον κρύο ιδρώτα του, βεβαίως-βεβαίως.

Κ

Κοντονής στη «Δίκη»!
Και δεν σηκώνουν το τηλέφωνο
(Παππάς και Βασιλειάδης)…
αλώς τον Σταύρο Χαραλάμπη Κοντονή. Βγήκε στην
εκπομπή του Θωμαΐδη, αυτήν τη φορά στο ΟΡΕΝ του Ιβάν.
Και τι είπε; Πολλά και διάφορα… κοντονέικα. Ότι ο Βασιλειάδης δεν
συνέχισε το έργο του (και γιατί δεν
βγήκε στο τηλέφωνο ν’ απαντήσει ο
Γιώργος;), ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρεπε να πληρώσει το «κολοβό» VAR (ο
Νικολάκης ο Παππάς γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο, κυρία… Στάη;)
και άλλα τέτοια πολλά. Και γιατί, Μπάμπη, δεν έβγαινες να τα έλεγες
τότε που γίνονταν όλα αυτά; Δεν είναι απιστία να πληρώνει το κράτος
και να παίρνει σκάρτο πράμα; Ύστερα, αυτά θα είχαν αξία, ενώ τώρα
αυτά που είπες ενδιαφέρουν μόνο το κόμμα σου και κανέναν άλλον.
Και για να μην αφήσει τον Ιβάν στο παράπονο, που του έδωσε βήμα,
είπε και για το «Noor1», βέβαια. Εις ανταπόδοσιν, που λένε.

Κ

Γιγαντώθηκε η βία στη
Θεσσαλονίκη επί Σαββίδη
υγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για τη βία στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 6 χρόνια. Την πρωτιά στις συλλήψεις κατέχουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ακολουθούν με ισάριθμες συλλήψεις οι οπαδοί
του Άρη και του Ηρακλή.
Συγκεκριμένα, τα τελευταία έξι χρόνια έχουν συλληφθεί 300 οπαδοί
του ΠΑΟΚ, 100 οπαδοί του Άρη και 100 οπαδοί του Ηρακλή.
Το συμπέρασμα είναι απλό. Η
βία έχει γιγαντωθεί στη Θεσσαλονίκη από την εποχή που
έκανε την εμφάνισή του στον
ΠΑΟΚ ο Σαββίδης.
Αλλά, όταν ο ίδιος μπαίνει με
πιστόλι στο γήπεδο, φαντάσου τι μπορούν να κάνουν οι
θερμόαιμοι…

Σ

Fake Savvidotexneio: Φεύγει ο Ελ Αραμπί,
έρχεται ο Πρίγιοβιτς!
α Μέσα του ΠΑΟΚ, όλα μα όλα, είχαν «θεματάρα», ότι φεύγει ο
Ελ Αραμπί από τον Ολυμπιακό και στη θέση του έρχεται ο Πρίγιοβιτς. Ούτε ο Ελ Αραμπί φεύγει, βέβαια, ούτε ο Πρίγιοβιτς
έρχεται, πήγε στην Τουρκία. Γιατί τα γράφουνε όλα αυτά; Παλιό το
κόλπο, όσο κι ο Παρθενώνας. Προκαλούσε αναστάτωση στους «απέναντι». Αναρωτιέται ο γάβρος «μήπως είναι αλήθεια, τελικά;» Την προπαγάνδα και την αποσταθεροποίηση τη δουλεύουν καλά στο Σαββιδοτεχνείο.
Α, όλα κι όλα! Μπορεί να κάνουμε πλακίτσα με τον Λευτεράκη τον
Δούκα και τον Βασιλομπίλαρο, όμως ιδρώνουν για το μεροκάματο
και το αξίζουν. Ούτε ο Γκαίμπελς δεν θα τα ’λεγε καλύτερα…

Τ

Γιατί δεν έφερες διαιτητή
από τη Γερμανία, Μέλο με
το μέλι;

Ο Περέιρα τις
αμφισβητούμενες στην
ΕΡΤ με έξτρα λεφτά

ισό λεπτό, ρε
Μέλο
με το μέλι Περέιρα. Αυτή την εποχή πολλά πρωταθλήματα της
βόρειας Ευρώπης έχουν διακοπεί λόγω του χειμώνα. Το
γερμανικό πρώτα απ’ όλα. Γίνεται ένα ματς ντέρμπι με
πολλές ιδιαιτερότητες στην Τούμπα και πας και φέρνεις
έναν… Ισραηλινό. Και τ’ αποτελέσματα τα είδαμε. Φάουλ στον Βράνιες, τίποτα ο Γκρίνφελντ κι ο VARistas
συμπατριώτης του. Γιατί δεν χτύπαγες ένα τηλέφωνο
στη Γερμανία να σου στείλουνε έναν; Τι πιο απλό; Κι εμείς
εδώ στην «Α» δεν υιοθετούμε αυτά που
λένε κακόβουλοι άνθρωποι, ότι οι Γερμανοί δεν δέχονται ούτε… καφέ μαζί σου,
πόσω μάλλον πίτσι-πίτσι με τον Μίτσι.
Ό,τι γίνεται, μαθαίνεται, Μέλο με το μέλι.
Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε ποτέ με ξένο διαιτητή.
Λες κι έχει καμία σημασία αν ο διαιτητής
είναι Έλληνας ή από τη Σλοβενία και το
Ισραήλ ή την Ιταλία και τη Φινλανδία.

Βασίλ η ς
Βέργης
είπε στο ΟΡΕΝ
ότι η μόνη λύση
για να μην πλακώνονται οι τηλεκριτικοί Βαρούχας και
Κάκος για τις αμφισβητούμενες φάσεις, είναι να
βγαίνει ο ίδιος ο Περέιρα στο κρατικό κανάλι και
να σχολιάζει. Είναι καλό που μας διαβάζει ο Βασίλης, που είναι έντιμο παιδί. Η «Α» το είχε κάνει ολόκληρο θέμα σελίδας, ότι αν ο Πορτογάλος διαιτητής ήθελε να πείσει ότι το παίζει
στα ίσια το παιχνίδι, έπρεπε αυτός
να είναι στη θέση του Βαρούχα. Κι
ας τον πλήρωναν έξτρα λεφτά από
τα 22.500 που παίρνει από την ΕΠΟ. Όμως, ο Πορτογάλος άφησε
τον Βαρούχα και τον Κάκο για το
μεροκάματο, και πήρε ολόκληρο
μηνιάτικο.

Μ

Ο
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ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Τα φάουλ, τα πέναλτι, και ο
Γκρίνφελντ που τρέμει κάποιον Αγαδάκο
την πιάτσα ένας έμπειρος παράγοντας, βλέποντας τις κινήσεις και τις
αποφάσεις του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να έχει ασφαλή άποψη για το αν έχει διάθεση ή και πρόθεση
να βοηθήσει συγκεκριμένη ομάδα. Οι απλοί φίλαθλοι για να διατυπώσουν άποψη χρειάζονται… περισσότερα πειστήρια.
Στην περίπτωση του διαιτητή Γκρίνφελντ από το Ισραήλ, ο οποίος σφύριξε στην Τούμπα
το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, οι διαπιστώσεις έγιναν και από… αρχάριους διά γυμνού οφθαλμού. Η φάση του γκολ που έκρινε
την αναμέτρηση ήταν αποκαλυπτική, καθώς προηγείται ξεκάθαρα επιθετικό
φάουλ του Σφιντέρσκι. Ο επιθετικός σπρώχνει τον Βράνιες και στην εξέλιξη της φάσης υπάρχει τράβηγμα από τον Σιμόες στον Βιερίνια που δικαιολογεί την παράβαση και τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.
Ακόμη και αν ο ρέφερι… έχανε τη φάση ως πρωτάρης, το VAR εγκαταστάθηκε προκειμένου να προσφέρει χείρα βοηθείας για την απονομή δικαιοσύ-

Σ

Ο… άμισθος Κάκος
και ο τελών εν αγνοία
Διονυσάτος
λη η Ελλάδα ξέρει ότι το
Open ανήκει στον Ιβάν
Σαββίδη. Μόνο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων
της ΕΠΟ (τον οποίο κατήγγειλε
ο Ολυμπιακός) δεν το γνωρίζει… και με επιστολή του στην
ομοσπονδία ζήτησε να του επιβεβαιώσουν αν όντως το Open
TV είναι συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.
Ο Διονυσάτος θυμίζει τον Κάκο, που έλεγε τις προάλλες στον
Μελισσανίδη ότι δουλεύει… αμισθί στο κανάλι του Ιβάν για να
κάνει το άσπρο-μαύρο.
Έτσι είναι στη ζωή…
Όταν έρχεται το τέλος, κάνουν όλοι τον ανήξερο…

Ό

νης. Εδώ έπρεπε να γίνει χρήση του VAR με on field
review, ώστε ο διαιτητής να δει την πρώτη παράβαση
και να δώσει επιθετικό φάουλ. Γιατί δεν έγινε χρήση
του VAR, ένας… Περέιρα το ξέρει.
Μετά την αλλοίωση αποτελέσματος στο ντέρμπι της
Τούμπας, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ο ρέφερι
Γκρίνφελντ από το Ισραήλ θα προβληματίζεται για
τις επιπτώσεις που θα έχει στην καριέρα η αποτυχημένη διαιτησία του στη Θεσσαλονίκη.
Πρέπει να τρέμει ο Γκρίνφελντ ότι ο Νίκος Αγαδάκος από τον Πειραιά που είχε βάλει παρατηρητή ο
Περέιρα στο ματς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ μπορεί να του βάλει χαμηλό βαθμό και να
παραπεμφθεί. Αλλά μάλλον δεν πρέπει να έχει τέτοιες αγωνίες ο Γκρίνφελντ. Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής θα τον έχει στα υπ’ όψιν του στη νέα
δουλειά που θα κάνει με τους διαιτητές που εκτιμά. Σε ποια Ομοσπονδία θα
απλώσει δίχτυα ο Περέιρα δεν έχει σημασία. Και στην… Αφρική θα φθάσει,
αρκεί να πέφτει το χρήμα. Οπότε ο Ισραηλινός είναι ετοιμοπόλεμος να διευθύνει ντέρμπι της Νιγηρίας ή της Σενεγάλης. Με την ίδια επιτυχία.

Πιτσαρία ο μπασκετικός ΠΑΟΚ…
1 εισιτήριο + 1 δώρο!!! Ιβάν, γιατί;
είδηση ανακοινώθηκε πομπωδώς από το Σαββιδοτεχνείο. Μετά από παραίνεση(!!!) του μικρού
Γιωργάκη, ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ, ώστε να μην πέσει κατηγορία. Η «Α» ήταν το μόνο Μέσο που επεσήμαινε διαρκώς ότι ο Ιβάν
είχε αφήσει το μπάσκετ να σβήσει. Κι αφού ανέλαβε να
χρηματοδοτήσει και το μπάσκετ, όλα καλά. Κι εκεί που
λες ότι επιτέλους το ιστορικό τμήμα θα ξαναβρεί τα πατήματά του, διαβάζεις μία ανακοίνωση της ΚΑΕ, ότι έβγαλε στην κυκλοφορία εισιτήρια διαρκείας των 50 ευρώ και
στο ένα δίνει ακόμα ένα… δώρο. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, ρε Ιβάν; Πιτσαρία; Μόνο εκεί στη μία παίρνεις ακόμα μία δώρο. Και πώς το ανέχτηκαν αυτό οι Σαββίδηδες;

Η

Επικίνδυνος ο Τσαμούρης…
Μπάχαλο και στο Ατρόμητος-Βόλος
όσο ακατάλληλοι είναι ορισμένοι Έλληνες διαιτητές επιβεβαιώνεται σε διαδοχικά παιχνίδια της Super League1, όμως προκαλεί μεγάλες απορίες ότι διατηρούνται στους πίνακες και να
συνεχίζουν να σφυρίζουν παρ’ ότι είναι ανεπαρκείς.
Ο διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης είναι ο διαιτητής που δεν είδε το χέρι του Βιερίνια πέρσι, στο
παιχνίδι της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ.
Όχι μόνο τον διατηρούν στη Super League1, αλλά
τον βάζουν να παίζει και πολλά παιχνίδια, όπως το
μεσοβδόμαδο για το Κύπελλο μεταξύ Ατρόμητου και
Βόλου, το οποίο έγινε… ροντέο με τις αποφάσεις του.
Ο εν λόγω ρέφερι μέτρησε ένα άκυρο πέναλτι και

Π

έδωσε δύο αποβολές, με αποτέλεσμα να
αδικήσει και
τις δύο ομάδες, αλλά κυρίως να καθορίσει ο ίδιος
το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, αφού στο πρώτο
ημίχρονο πήγε να δώσει μόνος του την πρόκριση
στον Βόλο και στο δεύτερο κράτησε τον Ατρόμητο
ζωντανό με τις αποφάσεις του…
Ο Τσαμούρης και ο κάθε «Τσαμούρης» είναι επικίνδυνοι και ακατάλληλοι, αλλά το θέμα είναι γιατί ο
Περέιρα τους διατηρεί στους πίνακες και συνεχίζει
να τους βάζει σε παιχνίδια…
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Το «ντου» της Οικονομικής Αστυνομίας έγινε από…
μέσα, πρόεδρε της ΕΠΟ Βάγγο
παξ και διαβάσεις την ανακοίνωση της ΕΠΟ για το «ντου» της
οικονομικής αστυνομίας στα γραφεία της, καταλαβαίνεις τι να
πει «εξυγίανση» παραμύθι φούρναρης και τι πα να πει σανό τελευταίας κοπής από τα χωράφια του Γραμμένου στη Θεσσαλονίκη.
Η επίσκεψη, λέει, ήταν «συνήθης». Συνηθισμένη, δηλαδή. Ρε
Βάγγο, αν ήταν συνήθης, όπως λες, τι γύρευαν καμιά δεκαριά
νοματαίοι και δυο εισαγγελείς; Πλάκα μάς κάνεις;
Η οικονομική αστυνομία παρεμβαίνει με εισαγγελέα μόνο κατόπιν
παραγγελιών ή καταγγελιών, άρα δεν είναι συνήθης. Άσε κατά
μέρος το παραμύθι, Βάγγο. Και αν ήρθαν καμιά δεκαριά και πιά-

Ά

σανε τις πόρτες και τα παράθυρα για να μη φύγει κανένας υπάλληλος, αυτό είναι… συνηθισμένο;
Κι εμείς δεχόμαστε ότι η ΕΠΟ δεν είχε τίποτα να κρύψει. Διότι άπαξ κι ανοίγανε το ταμείο αυτοί της οικονομικής αστυνομίας,
μπορεί να πετάγονταν τίποτα αράχνες σε μέγεθος σπουργιτιού.
Για τα «χαρτιά», δεν παίρνουμε όρκο, τι μπορεί να βρήκαν οι οικονομικοί.
(Βάγγο, την καταγγελία την έκαναν από μέσα και… δημοσίως,
αλλά εσύ δεν το είχες πάρει χαμπάρι, νόμιζες ότι την επιστολή
στον Αυγενάκη την είχε φτιάξει το Μαρινακέικο.)

Θα ήταν διπλά
εκτεθειμένος ο Γκρίνφελντ

Καμία απάντηση της ΕΠΟ στον Διονυσάτο για
το ΟΡΕΝ του Σαββίδη

ατηγορίας… Σιδηρόπουλου ήταν ο Ισραηλινός Γκρίνφελντ, τον
οποίο έφερε ο Περέιρα στο
ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα με τις
αποφάσεις του.
Ο Γκρίνφελντ ανέβηκε στις
αρχές του χρόνου στην ελίτ κατηγορία της UEFA, κάτι που ενοχοποιεί ακόμη περισσότερο τη στάση του στο ματς της Τούμπας.
Όχι γιατί έκανε λάθη, τα οποία ακόμη και για έναν έμπειρο ρέφερι είναι στο παιχνίδι, αλλά διότι δεν προσέτρεξε στο VAR προκειμένου να
τα αποφύγει.
Όταν η τεχνολογία προσφέρει τη… λύση στους διαιτητές, τότε αυτοί
δεν είναι δυνατό να την αγνοούν. Εκτός αν ο Ισραηλινός είχε πάρει τις
αποφάσεις του, οπότε αν πήγαινε και στο VAR βλέποντας ξανά τις
φάσεις θα ήταν διπλά εκτεθειμένος.

Είναι καλαμπούρι η ιστορία.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, Γεράσιμος Διονυσάτος, ζήτησε από την ΕΠΟ να πληροφορηθεί… επισήμως, αν το κανάλι ΟΡΕΝ έχει καμία
σχέση με τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Κι αν έχει,
όπως είπε, θα παραιτηθεί, καθ’ ότι ο γιος του δουλεύει
στο ΟΡΕΝ.
Ο Γεράσιμος δεν μιλάει με τον γιο του; Δεν παρακολουθεί τηλεόραση, να έβλεπε τον
Ιβάν να έχει άποψη ακόμα και για το πού θα βάλουνε τους γερανούς στο στούντιο του
ΟΡΕΝ; Αλλά κι η ΕΠΟ γιατί δεν απάντησε ακόμα στον Διονυσάτο;
Μήπως ούτε εκεί ξέρουν πού ανήκει το ΟΡΕΝ; Για να μην παραιτηθεί ο Διονυσάτος, πάει να πει ότι δεν έχει πάρει καμία επίσημη απάντηση από την ΕΠΟ. Εκτός κι αν του έστειλε καμία στα… κρυφά ο Γραμμένος, ότι το ΟΡΕΝ
δεν έχει καμία σχέση με τον Ιβάν.

Στημένοι μπροστά στο Open
για τον Μελισσανίδη…

υτή η λογική
δεν είναι παράλογη απλά, αξίζει αναλύσεων από
φιλοσόφους και ψυχίατρους και ψυχολόγους και κοινωνιολόγους.
Σύσσωμο το Σαββιδοτεχνείο στο ΟΡΕΝ υποστήριξε το εξής φοβερό και τρομερό σχετικά με το φάουλ στον Βράνιες από τον Σβιντέρσκι, πριν ο Γκρίνφελντ καταλογίσει το πέναλτι υπέρ του
ΠΑΟΚ.
Ότι ο Βράνιες δεν διαμαρτυρήθηκε! Αν ο Βράνιες είχε διαμαρτυρηθεί, τότε θα το… συζητούσαν, μήπως και υπήρχε
φάουλ; Κι άμα είναι έτσι, όποιος διαμαρτύρεται, πάει να πει
ότι έχει δίκαιο. Αυτό συνάγεται από το «σκεπτικό» του Σαββιδοτεχνείου.
Άρα, δύο φορές που διαμαρτυρήθηκε η ΑΕΚ, έπρεπε να πάρει πέναλτι. Όποιος διαμαρτύρεται έχει δίκαιο. Όποιος δεν
διαμαρτύρεται, δεν έχει. Στο κρεβάτι του ψυχιάτρου κατ’ ευθείαν!

Κ

Πριν από το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισσανίδης
είχε κάνει παρέμβαση στη «Δίκη της Δευτέρας» στο Open και κατακεραύνωσε τον Τάσο Κάκο για όσα λέει κατά καιρούς στην προσπάθειά
του να υπερασπιστεί τις διαιτητικές αποφάσεις που ευνοούν τον ΠΑΟΚ.
Την περασμένη Κυριακή το βράδυ (που η ΑΕΚ έβγαλε και ανακοίνωση
εις βάρος του Περέιρα για την αντιμετώπισή της από τη διαιτησία
στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ), όλη η Ελλάδα στήθηκε μπροστά στην τηλεόραση περιμένοντας δύο πράγματα.
Το ένα ήταν να ακούσει τι θα έλεγε ο Κάκος για να υπερασπιζόταν τις
αποφάσεις του Ισραηλινού διαιτητή.
Το δεύτερο… να ακούσει την παρέμβαση του Μελισσανίδη, η οποία τελικά
δεν έγινε ποτέ!
Θα έσπαγε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης.

Ψυχιατρικόν: Ο Βράνιες δεν
διαμαρτυρήθηκε, άρα δεν
υπάρχει πέναλτι!

Α

Θα ήταν τέταρτος
ο ΠΑΟ…
Σε πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός έχει γευθεί άδικα διαιτητικά σφυρίγματα.
Οι «πράσινοι» απώλεσαν αρκετούς βαθμούς από τη διαιτησία, με πιο κραυγαλέα την περίπτωση του αγώνα της Ριζούπολης με την Ξάνθη, όπου η… νίκη τους μετατράπηκε σε ήττα.
Αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει αυτό που κέρδισε στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με την
Ξάνθη, τότε θα βρισκόταν μετά τη 18η αγωνιστική στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, τρεις μόλις πόντους πίσω από την ΑΕΚ.
Ακόμη κι έτσι όμως, θεωρείται βέβαιο πως θα
είναι μία από τις έξι ομάδες που θα πάρουν μέρος στα play offs.
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Ο καταδικασμένος σε πέντε χρόνια κάθειρξης για την Κάρτα
Υγείας πρώην πρόεδρος τη ΕΠΟ, που διώκεται κακουργηματικά
και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αφού έγινε και… μετρ στο
FEVER (καμία δουλειά δεν είναι ντροπή), στη συνέχεια…
κούρνιασε στην αγκαλιά του Σαββίδη για να προσφέρει τις
υπηρεσίες του
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
έφτουν διάφορα
τηλέφωνα στην «Α»
από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί, σου λένε,
κάνουμε πόλεμο στον Σαββίδη.
Χωρίς ντρίπλες και λεκτικά τρικ,
ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Πέρα
από την Όλγα του Περέιρα, τους
Φωτιάδες και τους Μανούχους,
κάποια βίαια μύρια που έριξε στις εκλογές για να βγάλει τον Γραμμένο, το νταλαβέρι με την Ξάνθη, που
ήδη ψάχνει η ΕΕΑ, το γεγονός και
μόνο ότι έχει δίπλα του τον Βασίλη
Γκαγκάτση, κάθε «κορώνα» του Ιβάν και του Σαββιδοτεχνείου για
«εξυγίανση» τη γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια…
Δεν υπάρχει έλεος από την «Α».
Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Ιβάν
και να λέει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει εξυγίανση στο ελληνικό ποδόσφαιρο
και να έχει δίπλα του πρώτο «πιστόλι» τον Γκαγκάτση. Να σ’ το κάνω
πενηνταράκια.
Έτσι είναι. Όπου πήγε ο Γκαγκάτσης έφερε τη συμφορά και ποτέ
δεν έμεινε στην απ’ έξω το παλικάρι.
Σε όλες τις καταστάσεις, μέσα ο Βασίλης. Και τι έκανε. Έφευγε κι άφηνε πίσω του συντρίμμια. Και μην πει
κανένα κορόιδο ότι πήρε το Γιούρο
στην Πορτογαλία. Την κούπα τη σήκωσαν οι παίκτες κι ο Ρεχάγκελ.
Γι’ αυτό και τον αποδοκίμασαν
στο Καλλιμάρμαρο στη φιέστα. Μην
το τραβήξω, όμως, για την Πορτογαλία. Ένα θα σου πω. Είχανε πάει
στη Λισαβόνα για τον τελικό ένα κάρο Έλληνας με προπληρωμένο εισιτήριο και δεν βρήκαν εισιτήριο... Και
έξω από το ξενοδοχείο, που είχανε
μαζευτεί, θέλανε ν’ αναποδογυρίσουνε το λεωφορείο που ήταν μέσα Ρουβάς, Βανδή και τα ρέστα.
Τώρα, θα πεις, έφταιγε ο Βασίλης που ο άλλος πλήρωνε στην Ελλάδα κάνα δυο χιλιάρικα να δει το
παιχνίδι, και στη Λισαβόνα δεν έβρισκε το εισιτήριό του για να μπει στο
γήπεδο; Είχε καμία σχέση ο Βασίλης με τα εισιτήρια;
Κάτι φίλους καλλιτέχνες εξυπηρέτησε, όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι. Να πήγαινε, δηλαδή, ο Σάκης
στη Λισαβόνα και να μην έβρισκε εισιτήριο; Πλάκα κάνουμε τώρα; Και
πώς θα παίρναμε την κούπα χωρίς
Γιωργάκη Νταλάρα και Κοκκίνου;
Πάμε παρακάτω. Ο Γκαγκάτσης
κληρονόμησε μια κούπα το 2004.
Και τι έκανε; Τίποτα απολύτως. Χει-

Π

Θα ψάξει
αλλού για
κορόιδο
Στη διπλανή στήλη, θα
διαβάσετε μια ωραία ιστορία με πρωταγωνιστή
τον Βασίλη Γκαγκάτση,
τον άνθρωπο που ήταν
στον αφρό με όλες τις
καταστάσεις και όλες τις
κυβερνήσεις.
Κανένας δεν τον ακούμπησε ποτέ. Με όλα τα
κόμματα, μέσα ο Βασίλης, για να προσφέρει
τις πολύτιμες γνώσεις
του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και να ιντριγκάρει, να μανιπουλάρει και τα ρέστα. Αητός. Κι αν έχει δουλέψει
κόσμο και κοσμάκη.
Και φυσικά, πληρώθηκε
καλά. Βίλες και τα ρέστα. Έτσι πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται τα μεγάλα
μυαλά, που άμα λάχει,
περνάνε κι από τα δικαστήρια, τρώνε και πέντε
χρόνια κάθειρξη για την
Κάρτα Υγείας, έχει κι ακόμα ένα δικαστήριο για
κακούργημα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Δεν μπορούσε να λείπει
ένας τέτοιος παίκτης από
το ρόστερ του Ιβάν. Γενικό κουμάντο στα νομικά
τον έχει ο Ιβάν. Κι άμα
φάει καμιά σφαλιάρα με
την Ξάνθη, κανένα πρόβλημα για τον Βασίλη.
Θα ψάξει να βρει αλλού
κορόιδο να στεγάσει τις
εμπειρίες του.

Βασίλης
Γκαγκάτσης
Από τις κλωτσιές
του Μαρινάκη, στα…
πούπουλα του Ιβάν

ρότερο έγινε το ποδόσφαιρο, καλύτερο δεν έγινε. Κι όχι μόνο στην ΕΠΟ. Όπου πήγε, άφηνε καμένη γη.
Κι όχι μόνο καμένη γη. Τρέχει και
στα δικαστήρια.
Έχει μπερδέματα με την Κάρτα Υγείας, άρπαξε μια πεντάρα χρόνια

φυλακή κι έκανε έφεση. Και στις 3
Μαρτίου έχει άλλα τραβήγματα με
τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις
τζιριτζάτζουλες που έκανε με τον
Πασχάλη τον Παπαδόπουλο.
Μπορεί ν’ αρπάξει κι άλλα, βαρύ
είναι το κατηγορητήριο. Στο εδώλιο

ο Βασίλης και πάλι. Με δικηγόρο
τον Κούγια, βέβαια. Τα ξέρει αυτά ο
Ιβάν ο εξυγιαντής;
Έτσι είναι. Ο Βασίλης είναι άνθρωπος παντός καιρού. Σε όλες τις
καταστάσεις, μέσα είναι. Ποτέ στην
απ’ έξω. Όλοι του έχουνε εμπιστοσύνη του Βασίλη. Ποτέ δεν έμεινε
άνεργος. Αν δεν ήταν κάτι μεγάλο,
ήταν κάτι μικρό.
Μέχρι τον Αστέρα Αμαλιάδας πήγε για να ανεβάσει τα κυβικά της ομάδας. Κατάντησε να κάνει τον μετρ
μετά, στο «FEVER», μαγαζί του αφεντικού του, αλλά δεν καταλάβαινε
απ’ αυτά ο Βασίλης. Δουλειά να είναι κι ό,τι είναι.
Μπορεί να κανόνιζε τα ραντεβού
της Αννούλας της Βίσση, αλλά καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αρκεί
να την έχεις. Και στον Πανιώνιο, βέβαια, πρόσφερε τις υπηρεσίες του ο
Βασίλης. Αφιλοκερδώς, πάντα. Για
το μεγαλείο του Ιστορικού.
Έτσι είναι. Παντού μέσα είναι ο
Γκαγκάτσης τόσα χρόνια. Επί Κόκ-
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καλη, πρώτος και καλύτερος. Μετά, πλεύρισε τον Μαρινάκη. Τελείωνε ο αγώνας του Ολυμπιακού στο
«Καραϊσκάκης», απ’ έξω από το γήπεδο ο Βασίλης.
Περίμενε τον Μαρινάκη να βγει
για να τον δει μόνο. Εκεί που περιμένουνε οι δημοσιογράφοι για να
πάρουνε συνεντεύξεις, ο Γκαγκάτσης περίμενε τον Μαρινάκη, ότι
και καλά, εδώ είμαι, Βαγγέλη.
Στο κυνήγι, βέβαια, τον πήρε ο
Μαρινάκης και δεν ξαναπάτησε
στο «Καραϊσκάκης». Μπορεί να τον
λυπήθηκε κιόλας, γιατί έκανε ψοφόκρυο κι ο Βασίλης να περιμένει
εκεί, μπάστακας μέσα στο κρύο και
τ’ αγιάζι. Ο επιμένων νικά, σου λέει
ο Βασίλης. Ο Μαρινάκης, όμως,
είχε μάθει ότι ο Γκαγκάτσης ήταν
σαν τον Ιανό.
Το 2009 ο Γκαγκάτσης είχε εκλεγεί πρόεδρος της ΕΠΟ Σεπτέμβριο μήνα και τον Δεκέμβριο παραιτήθηκε για να μην πάει φυλακή. Για
εκείνη την οχτακοσάρα χιλιάρικα
που θα πήγαιναν στους λιγνιτωρύχους, μέσω των σωματείων Μακεδονικού Βεύης και Άρη Λόφων. Για
απιστία είχε κατηγορηθεί τότε ο
Γκαγκάτσης.
Σωστός ο Βασίλης. Την κατάλαβε τη δουλειά ότι ήταν για το φρέ-

σκο και την έκανε από την ΕΠΟ. Έτσι
είναι. Σου λέει, τόσα και τόσα έχω
στο κεφάλι μου. Κάρτα Υγείας, τηλεοπτικά δικαιώματα, μην μπλέξω
κι άλλο. Έφυγε κι έγινε ο Πιλάβιος
πρόεδρος.
Όλα αυτά αποκλείεται να μην τα
ξέρει ο Ιβάν. Άνθρωπος της πιάτσας
είναι. Κι αφού έφυγε από την ΕΠΟ,
με το γλυκό ψωμί, ο Γκαγκάτσης
θεώρησε ότι δεν μπορούσε ν’ αφήσει τις πολύτιμες υπηρεσίες του έξω από το ποδόσφαιρο.
Κατέβηκε στις εκλογές του 2012,
μαζί με τον Σαρρή. Τις έχασε, αλλά
ο Γκαγκάτσης έβγαινε πάντα κερδισμένος κι ας έχανε. Μόνος χαμένος ήταν ο Ιβάν που δεν είχε κατα-

λάβει τότε ότι τα δώρα δεν φτάνουν
πάντα στους σωστούς ανθρώπους
και μερικές φορές παντελονιάζονται
από άλλους.
Κι η ζωή συνεχίζεται για τον αεικίνητο Γκαγκάτση. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται διευθύνων σύμβουλος της Super League. Έτσι είναι. Κανένας καλός δεν χάνεται σ’
αυτή τη ζωή. Τον πήρανε να κάνει
κουμάντο. Ο Βασιλειάδης, βέβαια.
Τυφλή εμπιστοσύνη στον Γκαγκάτση.
Ο αριστερός και νομικός Βασιλειάδης δεν ήξερε ότι είχε κώλυμα
ο Γκαγκάτσης να είναι εκεί; Το ήξερε. Κανένα πρόβλημα, όμως, για
τον αριστερό ψάλτη Βασιλειάδη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε εξουσία και ο
Γκαγκάτσης, που έπαιζε με όλες τις καταστάσεις, ήταν στα μέλια
με τον Βασιλειάδη. Και
φώναζε ο κακομοίρης ο Ιούλιος ο Συναδινός: «Με
τον Γκαγκάτση θα κάνουμε εξυγίανση;» Ποιος τον άκουγε, όμως, τον Ιούλιο.Παράνομα ο
Γκαγκάτσης κρατούσε τη θέση
αυτή, λόγω των γνωστών θεμάτων
που έχει με την Κάρτα Υγείας, που
καταδικάστηκε τελικά, αλλά ο Βασιλειάδης τον διατηρούσε εκεί, με
την επιμονή του Σαββίδη. Έτσι είναι οι φιλίες, όμως. Όταν είχαν βρεθεί στη Λεωφόρο ο Ιβάν με τον Βασιλειάδη, μάζευαν μια εβδομάδα
τα σορόπια οι καθαρίστριες.
Αυτόν τον Γκαγκάτση, για τον
οποίο γράφεις δέκα βιβλία παράλληλα, έχει κάτω από το μαξιλάρι του
ο Ιβάν, μήπως χάσει το κελεπούρι.
Και μόλις τον φάγανε από τη Super
League, ο Βασίλης ζήτησε όλα τα
χρήματα μέχρι τέλους του συμβολαίου του από τον Λυσάνδρου. Κι
ας ήτανε παράνομος εκεί. Όλα κι όλα, «πάρ’ τα όλα» ο Βασίλης, άπαξ
και μυριστεί τον παρά.
Να σου πω και το άλλο. Έπρεπε
να βγει η ΝΔ στα πράγματα για ν’
αρχίσει έρευνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για την περίοδο που
παράνομα κατείχε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο Γκαγκάτσης στη Super League. Μπορεί να
έχει καινούργια ντράβαλα ο Βασίλης, να πρέπει να γυρίσει πίσω τα
χρήματα που έχει βγάλει, αφού τα
έπαιρνε παράνομα.
Όταν βγήκε η ΝΔ στις εκλογές, ο
Γκαγκάτσης σαν γνήσιος νταραβεριτζής άρχισε να την ψάχνει τη δουλειά. Τον πρόλαβε ο Ιβάν και τον ενέταξε στο γκρουπ των σοφών του
ΠΑΟΚ. Είναι κι ο Μάκης εκεί, βέβαια, άξιο τέκνο αξίου πατρός.
Κι ο Γερασιμάκης τώρα μαθαίνει τα κόλπα από τον δάσκαλο Βασίλη. Τα εξυγιαντικά, βέβαια. Ξέρεις, ρε μάστορα, πόσες εξυγιάνσεις
έχει κάνει στη θητεία του ο Βασίλης; Γι’ αυτό δεν προλαβαίνει να
περνάει τις πόρτες στα δικαστήρια.
Επειδή τον πολεμάει το σύστημα,
δεν τον αφήνει να φέρει την άνοιξη
στο ποδόσφαιρο.
Να το σουμάρουμε. Ο Ιβάν Σαββίδης σερβιρίστηκε ως άνθρωπος
που ήθελε να σπάσει το κατεστημένο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να
φτιάξει καινούργιες δομές.
Διαφάνεια και καλά. Και πώς πήγε να το φτιάξει; Παίρνοντας τον
Γκαγκάτση στον ΠΑΟΚ. Αυτό έκανε ο Ιβάν. Παραμύθι φούρναρης,
δηλαδή. Κι αν αύριο ο Βασίλης
βρεθεί στο φρέσκο, να μην ξεχνάει
να του πάει τσιγάρα. Χαίρετε.

Άτυχος στην
κλήρωση ο
Γκαγκάτσης
Στο μεταξύ, για τον Βασιλάκη τον Γκαγκάτση,
δεν τον θέλει κι η μπάλα,
ρε φίλε.
Εισαγγελέας στην υπόθεση της «Κάρτα Υγείας»
ήταν ο Τζώνης. Κι άρπαξε την πεντάρα χρόνια
κάθειρξη ο Βασίλης. Κι
έρχεται η κλήρωση για
τον εισαγγελέα στην υπόθεση με τα τηλεοπτικά
δικαιώματα, πάλι ο Τζώνης στην έδρα. Από τόσους και τόσους εισαγγελείς, ο Βασίλης θα ξανάβλεπε τον Τζώνη.
Σαν να γίνεται κλήρωση
του Κυπέλλου δηλαδή,
να παίζουν αντίπαλοι
στη Football League και
να σου πέφτει αντίπαλος
από τη Super League.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ωστόσο. Μην τα
μπερδεύουμε. Μόνο η
κατηγορία για κακούργημα είναι ίδια. Αλλά ήταν και ψυχολογικό για
τον Βασίλη.
Σαν να χάνει ο Ολυμπιακός τη μια χρονιά στον
προημιτελικό από τον
ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και
την άλλη χρονιά να ξανακληρώνεται να παίξει
στην Τούμπα. Άλλο παιχνίδι, θα πεις. Σωστά.
Φεύγει, όμως, από το
μυαλό το προηγούμενο
παιχνίδι;
Γι’ αυτό και άρχισαν τις
αναβολές λόγω απουσίας δικηγόρου (σ.σ. ο
Κούγιας έχει πάντα 3-4
δίκες την ίδια ημέρα σε
άλλο δικαστήριο), με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας Τζώνης να πει στην
πρόεδρο του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων: «Πρόεδρε, δώσε αναβολή και όχι διακοπή,
γιατί με μένα εισαγγελέα
έδρας αποκλείεται να γίνει η δίκη». Όπερ και εγένετο…

20
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
18/19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η μπάλα παίζεται εκτός αγωνιστικών χώρων
για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην Ελλάδα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Πολυϊδιοκτησία,
διαιτησία και άλλα
κόλπα
ντός κι εκτός γηπέδων
παίζεται το πρωτάθλημα
μεταξύ Ολυμπιακού και
ΠΑΟΚ, αλλά και οι πολιτικοαθλητικές ισορροπίες, καθώς Βαγγέλης Μαρινάκης και Ιβάν Σαββίδης προχωρούν σε μετωπική σύγκρουση για το ποιος
θα κυριαρχήσει στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος.
Μπορεί στο αγωνιστικό μέρος οι
φίλαθλοι να γοητεύονται από τον
Ελ Αραμπί, τον Βιεϊρίνια, τον
Βαλμπουενά, τον Σφιντέρσκι, αλλά έξω απ’ αυτό γίνεται μια εξίσου ή
ορθότερα μεγαλύτερη μάχη.
Κορυφαίο ζήτημα, το οποίο έχει
σφραγίσει το διανυόμενο πρωτάθλημα, αυτό της καταγγελίας του Ολυμπιακού για πολυϊδιοκτησία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη, κάτι που

Ε

αν αποδειχθεί θα οδηγήσει στην καλύτερη για τις δύο ομάδες περίπτωση, σε ποινή αφαίρεσης βαθμών.
Όλα ξεκίνησαν από ρεπορτάζ του
One Channel, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο οποίο αναφέρθηκε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Ξάνθη έχουν αγοραστεί από εταιρεία συμφερόντων
του Ιβάν Σαββίδη. Ανιψιός του Ιβάν Σαββίδη αγόρασε τις εγκαταστάσεις της ακριτικής ομάδας –το
αθλητικό «Sale» και το γήπεδο «Πηγάδια»– μέσω κυπριακής εταιρείας,
η οποία αγόρασε την εταιρεία
Vialand που κατείχαν οι Χρήστος
Πανόπουλος και Πολυχρόνης
Συγγελίδης.
Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε το
πρωί της Τετάρτης 4 Δεκεμβρίου
την υπόθεση στην ΕΕΑ, ζητώντας τη

διερεύνησή της σε βάθος, όπως και
την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων από τις κείμενες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση που
αποδειχθεί ότι υπάρχει παρατυπία.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν
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το 2018, ο ανιψιός του Ιβάν Σαββίδη από το Κιλκίς, Ιωάννης Καλπαζίδης, αγόρασε τις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Ξάνθης μέσω της κυπριακής εταιρείας RFA.
Η συγκεκριμένη εταιρεία αγόρασε την εταιρεία Vialand, η οποία άνηκε στους Πανόπουλο και Συγγελίδη.
Η Vialand είναι ιδιοκτήτρια εταιρεία των εγκαταστάσεων της Ξάνθης. Μάλιστα, λίγο πριν από την εξαγορά, δέκα εκατομμύρια ευρώ
μπήκαν σε μετρητά στην κυπριακή
εταιρεία RFA από τον ίδιο τον ανιψιό του Σαββίδη, και φυσικά τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι
πολλά για τη δράση του.
Ποια ήταν η πορεία αυτών των
δέκα εκατομμυρίων; Από πού ξεκίνησαν για να καταλήξουν στην RFA;
Μήπως αποτέλεσαν το αντίτιμο για
την εξαγορά της Vialand;
Ο Ιωάννης Καλπαζίδης δεν είναι… ουρανοκατέβατος. Περισσότερο από μία δεκαετία –και συγκεκριμένα από το 2008, 29 ετών τότε–
εμφανίζεται συνεχώς σε εταιρείες
συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.
Ανάμεσα σε αυτές και στη ΣΕΚΑΠ.
Βέβαια, η προ ενός έτους εμφάνιση
είναι πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες, αφού τούτη τη φορά εμφανίστηκε με δέκα εκατομμύρια ευρώ
μετρητά και αγόρασε σχεδόν όλη
την Ξάνθη.
Τυχαία δεν είναι ούτε η εταιρεία
RFA. Όπως κατήγγειλε ο Ολυμπιακός, εδώ και έξι χρόνια υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα της οικογένειας Σαββίδη και λειτουργεί ως παρένθετο πρόσωπο των συμφερόντων της οικογενείας του επιχειρηματία σε όλες σχεδόν τις «μπίζνες»
του – από το ποδόσφαιρο και τα καπνά παλαιότερα μέχρι ιστοσελίδες
και εταιρείες εμφιάλωσης. Η RFA
εμφανίζεται συνδεδεμένη με τον
ΠΑΟΚ και την Dimera, την κυπριακή
εταιρεία που αγόρασε τις μετοχές
της ομάδας της Θεσσαλονίκης το
2012.
H RFA παίρνει δάνεια από την
Dimera, όπως ακριβώς συμβαίνει
και με άλλες εταιρείες συμφερόντων Σαββίδη.
Η RFA προχώρησε το 2016 σε
τουλάχιστον 140 συναλλαγές για
λογαριασμό της ρωσικής καπνοβιο-

μηχανίας Donskoy Tabac, τότε κορωνίδα των επιχειρήσεων Σαββίδη, που πλέον έχει εξαγοραστεί από
την
Japan
Tobacco
International.
H RFA έκανε συναλλαγές και για
την Atlantis Pak, άλλη εταιρεία του
Σαββίδη, στην οποία ανήκει η Σουρωτή και άλλες ιδιοκτησίες. Στην
RFA ανήκει η Paralot, γνωστή χρηματoδότης παραγωγών του OPEN
TV και αποκλειστική ιδιοκτήτρια του
αθλητικού site SDNA, το οποίο ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη.
Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι η RFA, ως παρένθετο πρόσωπο,
αποτελεί σημαντικό γρανάζι στον
μηχανισμό συσσώρευσης πλούτου
των εταιρειών συμφερόντων της οικογενείας Σαββίδη, γράφοντας ισολογισμούς δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα αποκαλύπτεται ότι η RFA έχει εξαγοράσει τις μετοχές της Vialand, της εταιρείας
στην οποία ανήκουν οι εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Ξάνθης.
Μετά τα όσα καταγγέλθηκαν, θα
διερευνηθεί αν υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός και ομάδες-δορυφόροι, που επηρεάζουν αποτελέσματα, άρα και την εξέλιξη της μάχης
για τον τίτλο. Η οικογένεια Σαββίδη, μέσω της RFA, ελέγχει την ΠΑΕ
Ξάνθη;
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν
στο One Channel αγγίζουν κι άλλα
πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν άρρηκτα συνδεδεμένες σχέσεις τόσο με την ΠΑΕ Ξάνθη, όσο
και με τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη.
Ένα από αυτά, ο Αριστείδης
Πιαλόγλου, τον οποίο το ευρύ κοινό γνωρίζει από την ενασχόλησή
του με την ΠΑΕ Ξάνθη, στην οποία
κατέχει τις θέσεις του προέδρου και
του διευθύνοντος συμβούλου. Ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται ως διευθύνων σύμβουλος και στη
Vialand, την εταιρεία που εξαγόρασε η RFA του Σαββίδη. Ο Πιαλόγλου είναι υπάλληλος της ΠΑΕ
Ξάνθης και υπάλληλος του Ιβάν
Σαββίδη.
Άλλο κοινό πρόσωπο είναι ο Νικόλας Χαλαβαζής, πρόεδρος στην
εταιρεία της οικογένειας Σαββίδη
και μέλος της διοίκησης της Ξάνθης.
Οι Πανόπουλος και Συγγελί-

δης, επί 25-30 χρόνια απόλυτοι
κουμανταδόροι της Ξάνθης, είναι
αυτοί που εισέπραξαν από την οικογένεια Σαββίδη τα χρήματα για την
αγορά της Vialand. Αλλά δεν πήραν
απλά τα λεφτά και έφυγαν… Παραμένουν στο απόλυτα ελεγχόμενο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας
της οικογένειας Σαββίδη με μπροστινό τον ανιψιό τού Ιβάν.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, συνδεδεμένα μέρη μίας εταιρείας θεωρούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και οι μέτοχοί της. Αυτό συνεπάγεται πως οι
Πιαλόγλου, Χαλαβαζής, Πανόπουλος και Συγγελίδης θεωρούνται συνδεδεμένοι και με την ΠΑΕ
Ξάνθη και με τη Vialand, δηλαδή με
την οικογένεια Σαββίδη. Συνδεδεμένα μέρη εταιρείας σύμφωνα με τη
νομοθεσία είναι επίσης άλλες εταιρείες που ελέγχουν τη συγκεκριμένη
εταιρεία ή ασκούν ουσιώδη επιρροή. Δηλαδή, η Vialand, μέσω της
RFA, είναι ευθέως συνδεδεμένη με
την Dimera, την ιδιοκτήτρια του ΠΑΟΚ και απώτερων συμφερόντων
της οικογενείας Σαββίδη.
Πώς όλοι αυτοί παίρνουν αποφάσεις για την ΠΑΕ Ξάνθη; Αν αποδειχθεί πως Ξάνθη και ΠΑΟΚ ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα, τότε οι
ποινές είναι αναπόφευκτες.
Κατά την ακροαματική διαδικασία στην Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού την περασμένη Πέμπτη,

το νομικό
επιτελείο του
ΠΑΟΚ σημείωσε
ότι:
«Πρέπει σήμερα να
καταρρίψουμε έναν μύθο.
Ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης
είναι απλά πρόεδρος. Η ΠΑΕ ανήκει στον Νίκο Σαββίδη και στην
Κυριακή Σαββίδη, που κάνουν κουμάντο και απλά συμβουλεύονται τον
Ιβάν».
Οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ ρωτήθηκαν από τα μέλη της επιτροπής
για τη μετοχική σύνθεση της ΠΑΕ.
Εκείνοι απάντησαν ότι η ΠΑΕ ανήκει στην Dimera. Ότι το 91% της
Dimera ανήκει στον Νίκο Σαββίδη
και το 9% ανήκει στη σύζυγο του Ιβάν Σαββίδη, Κυριακή.
Αφορά η υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας όμως μόνο τον Ιβάν Σαββίδη και καθαγιάζεται αν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανήκει στον γιο και τη γυναίκα
του; Προφανώς η ΕΕΑ δεν θα παίξει το κρυφτούλι με τα μέλη της οικογένειας και τον ρόλο που έχει το
κάθε ένα στον «δικέφαλο του βορρά».
Αυτό που θα παίξει τον κύριο ρόλο είναι έγγραφα, που επιβεβαιώνουν όλες τις διαδρομές χρήματος,
από όλες τις εταιρείες Σαββίδη
προς την RFA και τον Ιωάννη Καλπαζίδη!
Ο τελευταίος από τους νομικούς
του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε πως είναι…
τρίτος ξάδελφος του Ιβάν Σαββίδη και πως έτσι μπορεί να αγοράσει
όποια ομάδα θέλει. Πως ο ΚΑΠ από
τον τρίτο βαθμό συγγένειας και μετά δεν απαγορεύει σε κάποιον να αγοράσει μια ΠΑΕ.
Ο ρόλος του προσώπου που φέρεται να λειτούργησε ως παρένθετο, στη σχέση ΠΑΟΚ - Ξάνθης Οικογένειας Σαββίδη, είναι αυτός
που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την
υπόθεση με βάση τα στοιχεία για τις
διαδρομές χρήματος...
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ο θέμα
της πολυϊδιοκτησίας
και των ποινών που θα
πρέπει να επιβληθούν
στις ΠΑΕ που εμπλέκονται, δεν έχει μόνο νομική
διάσταση, αλλά και πολιτική.
Η Ξάνθη εδρεύει σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της χώρας
και η εξόντωσή της θα έχει πολυποίκιλες επιπτώσεις. Ειδικά αυτή την
περίοδο που υπάρχει ένταση στις
σχέσεις της Ελλάδας με τη γείτονα.
Πέρα από την Ξάνθη, η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά επιθυμεί να χτυπηθεί ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα, έχουν διαπιστωθεί συγκλίσεις το τελευταίο
διάστημα του ιδιοκτήτη του Ιβάν
Σαββίδη με κυβερνητικά στελέχη,
και δεν είναι τυχαίες οι εξαγγελίες
που θα συμβάλουν στη δημιουργία
του νέου γηπέδου της Τούμπας με
την… ασφαλή μετακόμιση του «δικέφαλου του βορρά» στο αναβαθμισμένο Καυτανζόγλειο.
O υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης έδωσε το σχετικό στίγμα στη Βουλή, αναφέροντας
πως η κυβέρνηση επιθυμεί το να
προχωρήσει ο «Δικέφαλος» σε ένα
«σύγχρονο γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών στη Θεσσαλονίκη που θα
αναβαθμίσει το δικό του στάτους αλλά και της ευρύτερης περιοχής».
Χαρακτηριστικά απαντώντας σε
σχετική ερώτηση στην Ολομέλεια
της Βουλής, ο υφυπουργός Αθλητισμού επεσήμανε:
«Δρομολογούμε τις διαδικασίες
για την μετακόμιση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του
νέου τους γηπέδου στην Τούμπα. Ο
πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και το Υφυπουργείο
Αθλητισμού, πράττουμε τα δέοντα
προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι εξελίξεις και να διευκολύνουμε
με κάθε τρόπο το πλάνο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
»Βρισκόμαστε σε συντονισμό με
την διοίκηση του Καυτανζογλείου, η
οποία αναμένει να συνεργαστεί και
να φιλοξενήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ

Τ

Nομιμότητα και
πολιτική
μέχρι να υλοποιηθούν οι εργασίες
του νέου γηπέδου. Ασφαλώς θα είμαστε αρωγοί και θα διευκολύνουμε
στα θέματα των αδειοδοτήσεων και
όπου αλλού χρειαστεί. Θέλουμε ο
ΠΑΟΚ να προχωρήσει για ένα σύγχρονο γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών στην Θεσσαλονίκη που θα
αναβαθμίσει το δικό του στάτους αλλά και της ευρύτερης περιοχής».
Η κυβερνητική στήριξη στον ΠΑΟΚ είναι πλέον έμπρακτη, κάτι που
δεν περνάει απαρατήρητο στον…
νότο. Ο Λευτέρης Αυγενάκης πάντως βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα που φέρει το όνομα Ιβάν Σαββίδης.
Στη λογική τού «καλύτερα να σου
βγει το μάτι, παρά το όνομα», ο υφυπουργός Αθλητισμού αποτέλεσε τον
σάκο του μποξ των ανθρώπων του
ΠΑΟΚ γιατί τόλμησε να θίξει το θέμα των δανεικών παικτών, αλλά και
της πολυϊδιοκτησίας. Γι’ αυτό και την
είδηση των δηλώσεων του Αυγενάκη για τη νέα Τούμπα, την... ξεπέταξαν δημοσιογρφικά.
Ο ΠΑΟΚ φρόντισε ν’ αναδείξει
πως στην ΕΕΑ που εξετάζει την καταγγελία του Ολυμπιακού, άλλαξε
τη σύνθεση ο υφυπουργός Αθλητισμού βάζοντας καθηγητές από τον
Πειραιά. Ο Λευτέρης Αυγενάκης
βέβαια είχε κάθε δικαίωμα να ορίσει νέα μέλη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Η πραγματικότητα είναι πως οι
παρεμβάσεις που επεχείρησε στη
σύνθεσή της ήταν ελάχιστες. Ωστόσο όταν δύο μέλη (Γιώργος Τριανταφυλλάκης και Δημήτριος Αυγιτίδης) υπέβαλαν την παραίτησή
τους, είναι το προφανές πως έπρεπε
ν’ αντικατασταθούν. Ποιοι όμως ήταν οι δύο παραιτηθέντες που ο ΠΑΟΚ ήθελε να… παραμείνουν; Ο
Γιώργος Τριανταφυλλάκης είναι
αναπλ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Ξάνθης, και ο πρώην αναπληρωτής
του στην ΕΕΑ, Δημήτριος Αυγιτίδης, αναπλ. Καθηγητής Εμπορικού
Δικαίου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης. Δύο καθηγητές στην
Ξάνθη, δηλαδή(!!!).
Οι αιτιάσεις εις βάρος του υφυπουργού είναι πως τοποθέτησε καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά! Αυτό καταγγέλλεται από τον
ΠΑΟΚ. Πώς λέμε ότι ο Περέιρα γέμισε τον πίνακα διαιτητών από Ενώσεις της Μακεδονίας; Κάπως έτσι
λοιπόν. Ο Λευτέρης Αυγενάκης
κατηγορείται πως, παρά το γεγονός
ότι είχαν δικαίωμα για τέσσερις μή-

νες να εκτελούν τα καθήκοντά τους
οι παραιτηθέντες, έσπευσε να τους
αντικαταστήσει άμεσα. Έπρεπε δηλαδή να παίρνουν αποφάσεις άνθρωποι που είχαν παραιτηθεί ή καλύτερα μέλη που είναι καθηγητές
στην Ξάνθη. Τα νέα πρόσωπα που
τοποθετήθηκαν στην ΕΕΑ είναι ο
Νικόλαος Φαραντούρης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά στον
τομέα Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε.,
ως τακτικό μέλος της ΕΕΑ, και η Σινανιώτη Αριστέα, καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο
Πειραιώς ως αναπληρωματικό μέλος.
Αν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ για το θέμα της πολυϊδιοκτησίας, θα υπάρχει… δάκτυλος Αυγενάκη κατά τη
λογική του Ιβάν – αν όχι, τα πυρά
του υφυπουργού Αθλητισμού θα
πέσουν από το λιμάνι. Στον Ολυμπιακό εξάλλου θεωρούν την υπόθεση δεμένη από κάθε πλευρά, και
μόνο με άνωθεν παρέμβαση είναι εφικτό να κουκουλωθεί. Τα στοιχεία
που έχουν κατατεθεί είναι τέτοια
που δεν χωρούν ερμηνείας και παρερμηνείας.
Όποια, συνεπώς, απόφαση να
πάρει η ΕΕΑ, ο Αυγενάκης θα στηθεί στον… τοίχο, είτε από τον ΠΑΟΚ,
είτε από τον Ολυμπιακό! «Να ζει κανείς ή να μη ζει», που έγραψε κι ο μέγας Άγγλος δραματουργός Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Και δεν είναι μόνο ο
Αυγενάκης. Τα ίδια ισχύουν και για
τον πρόεδρο της ΕΕΑ, Νίκο Τζουλάκη, αλλά και για τον πρόεδρο της
Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, Γεράσιμο Διονυσάτο, ο γιος του οποίου εργάζεται στο ΟΡΕΝ του Ιβάν Σαββίδη και δεν έχει, ακόμα,
παραιτηθεί, καθώς περιμένει επίσημη… επιβεβαίωση από την Εκτελεστική της ΕΠΟ αν όντως ισχύει αυτό
και μετά να το πράξει! Το bullying,
πάντως, έχει αρχίσει εδώ και καιρό
και στους τρεις, κι έχει ο Θεός μέχρι
να βγει η απόφαση για να… συνεχιστεί.

Τα μηνύματα
του Βαγγέλη
Στο πολιτικοαθλητικό παιχνίδι που
παίζεται, εντάσσεται και η… προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη
στον ΣΥΡΙΖΑ να διαθέσει την κυριακάτικη ναυαρχίδα των media, «Το
Βήμα», με τρισέλιδη συνέντευξη και
πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδό της,
στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, να εκφράσει τις θέσεις του. Ο ιδιοκτήτης
του Ολυμπιακού έστειλε με την κί-

νηση αυτή μηνύματα πως δεν θα ανεχτεί παρεμβάσεις του κυβερνώντος κόμματος σε αθλητική διαφορά, για την οποία πιστεύει ακράδαντα ότι η ομάδα του θα δικαιωθεί.
Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που νύχταμέρα κατήγγελλε τον Βαγγέλη
Μαρινάκη, κάθε άλλο παρά όχι είπε όταν δόθηκε βήμα στον αρχηγό
του να περάσει θέσεις σε ένα κεντροδεξιό κοινό. Σε μια εποχή μάλιστα που επιχειρεί άνοιγμα στο κέντρο και θέλει ν’ αλιεύσει ψήφους
από αυτό.

Η «εμπλοκή» πατρός
και υιού Διονυσάτου,
και η τιμωρία του Θρύλου
Η κατάσταση ανάμεσα σε Βαγγέλη
Μαρινάκη και Ιβάν Σαββίδη οξύνθηκε μετά την τιμωρία του Ολυμπιακού με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, γιατί στο ντέρμπι του Φαλήρου με τον ΠΑΟΚ
τραυματίστηκε ένας αστυνομικός,
και οπαδοί του πήραν μέρος στην
«υποδοχή» των παικτών του ΠΑΟΚ.
Η ετυμηγορία σε πρώτο βαθμό ήταν σκληρή, αλλά δεν ξάφνιασε και
πολλούς. Στην Επιτροπή Εφέσεων
υπήρχε η προσδοκία πως η ποινή θα
πέσει, αν και ο πρόεδρός της Γεράσιμος Διονυσάτος είχε μπει στο
μάτι του κυκλώνα στον Πειραιά, καθώς ο Ιβάν είχε προσλάβει τον γιο
του στο κανάλι του (OPEN TV). Ο
Διονυσάτος απέφυγε να εμπλακεί
στην εξέταση της υπόθεσης και την
ανέλαβε ο αναπληρωτής του Παναγιώτης Φιλόπουλος.
Στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού είχε επισημανθεί: «Δεν μπορεί ο
γιος του Προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, που καλείται να δικάσει όλες τις ομάδες, να εργάζεται
για το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη».
Στις 12 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η ετυμηγορία της Επιτροπής Εφέσεων. Η μείωση του προστίμου από τα 61.500 ευρώ στα 56.500 ευρώ ήταν το μόνο αποτέλεσμα της έφεσης που άσκησε ο Ολυμπιακός.
Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» υποχρεώθηκαν να παίξουν χωρίς κόσμο στα
ματς με την ΑΕΛ και τον Παναθηναϊκό.
Τι ακολούθησε; Στις 9 Ιανουαρίου, αφού έκανε καλές γιορτές ο Γεράσιμος Διονυσάτος ανακάλυψε
την Αμερική. Έστειλε επιστολή στην
ομοσπονδία και ζήτησε να του επιβεβαιώσουν αν όντως το Open TV
είναι συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.
Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως θα πα-
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ραιτηθεί αν όντως το κανάλι που
εργάζεται ο γιος του ανήκει στον ισχυρό άνδρα της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Γεράσιμος Διονυσάτος θεωρεί ότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Μέχρι να τον εκθέσει ο Ολυμπιακός, ο εφέτης δεν είχε ακούσει
τίποτα για τον… φόνο.

Καυτές αποκαλύψεις
για το τροχαίο(;)
του Βούλγαρου
οπαδού του Άρη
Το κλίμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο
ήλθε να βαρύνει ακόμη περισσότερο από τη δολοφονία ενός 28χρονου Βούλγαρου οπαδού του Άρη, ο
οποίος χτυπήθηκε μαζί με άλλους
φίλους της ομάδας σε ενέδρα από
οπαδούς του ΠΑΟΚ, και στην προσπάθειά του να διαφύγει κατέληξε
από τις ρόδες διερχόμενου αυτοκινήτου.
Μάλιστα, η Μπότεφ Φιλιππούπολης, της οποίας οπαδός ήταν ο
28χρονος Τόσκο Μποτζατζίσκι,
που σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη,
προχωράει και στην καταγγελία του
ΠΑΟΚ στη FIFA και την UEFΑ, ζητώντας να υπάρξουν κυρώσεις κατά
του «Δικέφαλου».
Οπαδός του ΠΑΟΚ και, μάλιστα,
ιδιαίτερα γνωστός κι εντός της ΠΑΕ,
είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο που
προκάλεσε τον θάνατο του 28χρονου Βούλγαρου οπαδού στη Θεσσαλονίκη. Με βάση πάντα την ιατροδικαστική έρευνα, την οποία πάντως αμφισβητούν οι γονείς του
Βούγαρου Μπόσκο, ο οποίος πλήρωσε ακριβά την απόφασή του να
επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για να

παρακολουθήσει το ντέρμπι της πόλης παρέα με τους φίλους του Άρεως. Σύμφωνα με τους δικούς τους
ισχυρισμούς, ο 28χρονος είχε δεχθεί
τόσα και τέτοια χτυπήματα που θα
έχανε τη ζωή του ακόμα και χωρίς
να τον παρασύρει το νοικιασμένο όχημα. Λένε ουσιαστικά ο πατέρας, η
μάνα και η αδερφή του αδικοχαμένου ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις δολοφονικές διαθέσεις όσων επιτέθηκαν
στον νεαρό Βούλγαρο. Γι’ αυτό, άλλωστε, εξαφανίστηκε άμεσα από το
σημείο.
Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει
το αυτοκίνητο, λοιπόν, ανήκει στον
στενό πυρήνα των οπαδών με άμεση πρόσβαση και στη διοίκηση του
ΠΑΟΚ. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ως οδηγός, βέβαια, παρουσιάστηκε μία 26χρονη, η οποία συστήθηκε ως σύντροφός του ενοικιαστή. Ο τελευταίος φέρεται να ‘χαθεί
από προσώπου γης. Όπως λένε
στην πιάτσα εκείνοι που ξέρουν, ο
γνωστός οπαδός του ΠΑΟΚ έχει πάει στο Άγιο Όρος. Όχι βέβαια, για να
προσευχηθεί και να μονάσει, αλλά
για να αποφύγει τη σύλληψη, την οποίο θεωρούν δεδομένη έπειτα από
τα συγκλονιστικά στοιχεία που βγαίνουν στο φως.
Για τον ίδιο άνθρωπο έχουν συλλέξει πληροφορίες και στην ΑΕΚ.
Λένε ότι κάποιες φορές τον βρήκαν
μπροστά τους ως ενορχηστρωτή
διαφόρων προκλητικών ενεργειών.
Τελικά, στον θαυμαστό κόσμο του
ελληνικού ποδοσφαίρου και ειδικά
στον Βορρά τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται σε πολλές ιστορίες.

Στις 27/1
η απόφαση
και τα ευτράπελα
της εκδίκασης
στην ΕΕΑ
λοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη η μαραθώνια διαδικασία
στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σχετικά με την καταγγελία του Ολυμπιακού για σχέσεις πολυϊδιοκτησίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ
και την Ξάνθη.
Μέχρι την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν
προθεσμία για να καταθέσουν υπομνήματα, ενώ στις 27 Ιανουαρίου
θα υπάρξει νέα συνεδρίαση ώστε να
ληφθεί η σχετική απόφαση.
Στη διαδικασία είχαν κληθεί φυσικά πρόσωπα από τις δύο πλευρές
αλλά δεν προσήλθαν, ενώ οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες Dimera και
Beltera αποχώρησαν χωρίς να δώσουν εξηγήσεις, τονίζοντας ότι μόλις χθες ενημερώθηκαν σχετικά και
δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα
να απαντήσουν στις ερωτήσεις.
Το μέλος της ΕΕΑ, Ηλίας Αρκούδης, αναφέρθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στην υπόθεση με τις καταγγελίες του Ολυμπιακού για ενδεχόμενες σχέσεις
ΠΑΟΚ - Ξάνθης και είπε:
«Θα θέλαμε κάποια πράγματα παραπάνω, δυστυχώς στη συνεδρίαση
παραβρέθηκαν μόνον δικηγόροι, δεν
ήρθε κανένα φυσικό πρόσωπο, ούτε
εκπρόσωπος εταιρείας, ούτε μέτοχος, ούτε όλα αυτά τα ονόματα που
ακούγαμε κατά καιρούς και είχαμε
κλητεύσει. Δυστυχώς δεν ήρθε κανένας να μπορέσουμε να πάρουμε πιο
συγκεκριμένες απαντήσεις. Μπορούν
να καταθέσουν υπομνήματα αλλά είναι αλλιώς, για παράδειγμα αν ήταν ο
κύριος Καλπατζίδης εδώ θα τον ρωτάγαμε ένα κάρο θέματα, στο υπόμνημά του θα απαντήσει ό,τι θέλει για
κάποια πράγματα. Αν ήταν, πιστεύω

Ο

ότι θα βοηθούσε την αλήθεια προς
κάθε κατεύθυνση. Θα περιμέναμε να
έχουν έρθει, τουλάχιστον οι εταιρείες
οι κυπριακές και ο κ. Πιαλόγλου που
ήταν στην Ξάνθη και του έτυχε οσφυαλγία. Θα βοηθούσε αν ήταν παρόντες, δυστυχώς δεν ήταν».

Τα ευτράπελα της
εκδίκασης στην ΕΕΑ
Ουδείς από τους εμπλεκόμενους
εμφανίζεται στην κρίσιμη ακρόαση
της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Με διάφορες δικαιολογίες απουσιάζουν όλοι και στέλνουν
δικηγόρους για να εκπροσωπηθούν.
Ο Πανόπουλος δεν πήγε. Ο
Πιαλόγλου, το ίδιο. Ο Σαββίδης,
πουθενά. Ο Καλπαζίδης, άφαντος.
Κι εδώ αρχίζουν τα μεγάλα ερωτηματικά. Ο Πανόπουλος είναι 30
χρόνια ιδιοκτήτης της Ξάνθης. Το
1990 αποφάσισε να επενδύσει αρχικά ως χορηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ξάνθης, ενώ στη
συνέχεια έγινε μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης (10 Οκτωβρίου 1991).
Το 2004 δημιούργησε το νέο γήπεδο της ομάδας, το Σκόντα Ξάνθη
Αρένα, μαζί με ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο. Η Ξάνθη είναι το
παιδί του. Σε ποια περίπτωση μπορεί να μην τον ενδιαφέρει η τύχη της
στα επαγγελματικά πρωταθλήματα,
ώστε να μην εμφανίζεται σε μια τόσο κρίσιμη συνεδρίαση;
Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι του
ΠΑΟΚ επιχειρούν να «απαλλάξουν»
τον Ιβάν Σαββίδη από την ιδιότητα
του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, λέγοντας στην Επιτροπή ότι «ο Ιβάν
Σαββίδης είναι απλά πρόεδρος. Η
ΠΑΕ ανήκει στον Νίκο Σαββίδη και
στην Κυριακή Σαββίδη, που κάνουν
κουμάντο και απλά συμβουλεύονται
τον Ιβάν…».
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Παράλληλα, διαρρέουν ότι ο Καλπαζίδης είναι… τρίτου βαθμού
συγγενής με τον Ιβάν
Σαββίδη (και όχι γιος της
αδελφής του), κατά συνέπεια δεν υπάρχει πρώτος
βαθμός συγγένειας για να
στοιχειοθετηθεί η κατηγορία
της πολυϊδιοκτησίας…
«∆εν ήρθε κανένα φυσικό πρόσωπο και δεν ήταν καλό αυτό για
την υποστήριξη των γεγονότων που
αποδεικνύουν τη μη εμπλοκής τους
στην κατηγορία του Ολυμπιακού. Αυτό αφορά και την Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ.
»Ήρθαν μόνο δικηγόροι. Εμείς είχαμε καλέσει τον κ. Πανόπουλο προσωπικά, τον κ. Συγγελίδη, τον κ. Πιαλόγλου, τον κ. Καλπαζίδη, τον κ. Σαββίδη, να μας δώσουν τις δικές τους
απαντήσεις για το τι έκαναν, πώς το
έκαναν, να αξιολογήσουμε τις προσωπικότητες των ανθρώπων, κατά
πόσον μπορεί να έγινε πράγματι ένα
λάθος, το σκεπτικό τους για επιχειρηματικές αποφάσεις, τον τρόπο των
συναλλαγών και τις εντυπώσεις που
δημιουργήθηκαν στον κόσμο για το
συμβαίνει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και
την Ξάνθη. Προτίμησαν να μην έρθει
κανένας», ισχυρίστηκε με δηλώσεις
της η Ειρήνη Μαρούπα, μέλος της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Παράλληλα, πρόσθεσε: «Η RFA
δεν έστειλε δικηγόρο, η Vialand επίσης νομίζω δεν έστειλε, αλλά απαντήθηκαν κάποια πράγματα μέσω της
ΠΑΕ Ξάνθη και των κ. Συγγελίδη και
Πανόπουλου που εκπροσωπήθηκαν
από δύο δικηγόρους.
»Επίσης, το εκπληκτικό είναι ότι
προσήλθαν δύο δικηγόροι από την
Κύπρο, εκπροσωπώντας την Βelterα
και την Dimera. Μάλιστα, γα τη
Βeltera μας είπαν ότι είχαμε καλέσει
λάθος Baltera, αλλά δεν το έθεσαν
ως ένσταση. Ήρθαν, παραστάθηκαν
και από το ξεκίνημα ήθελαν να φύγουν.
»Επέμεναν ότι είχαν βγάλει εισιτήρια το μεσημέρι. Τι να πω, δεν ξέρω.
∆εν φάνηκε οι νόμιμοι εκπρόσωποι
των εταιρειών να αντιμετωπίζουν την
καταγγελία σοβαρά…»

Αμείλικτες FIFA και UEFA, «καρμανιόλα»
η ελληνική νομοθεσία, στα «σχοινιά»
η Ξάνθη
ι συμβαίνει, αν αποδειχτεί
πως υπάρχει πολυϊδιοκτησία; Δηλαδή, αν ένας
επιχειρηματίας έχει υπό
την επιρροή του δύο ΠΑΕ;
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,
βάσει της οποίας θα αποφανθεί η ΕΕΑ, η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως άκρως επικίνδυνη για τις ΠΑΕ Ξάνθη
και ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο
10 αναφέρονται τα εξής:
«Άρθρο 10. ∆ιαχειριστές ή μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη
Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι
δεύτερου βαθμού συγγενείς τους,
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας,
να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος. »Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για
τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι μέλη των
ως άνω νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα τα οποία είναι μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να
αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν
διαχειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα
Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού Αθλητικού
Σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν
ως μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας
τέτοιας Α.Α.Ε.».
Το περασμένο καλοκαίρι η ΕΠΟ
του Βαγγέλη Γραμμένου πήγε να
περάσει διάταξη που να επιτρέπει την
πολυϊδιοκτησία με βάση συγκεκριμένο
ποσοστό, κάτι που προκάλεσε πολλές
αντιδράσεις. Με πρώτη αυτή των FIFA
και UEFA, αλλά και του Λευτέρη Αυγενάκη.Μάλιστα, την Τρίτη 30 Ιουλίου, ο Β. Γραμμένος είχε συναντηθεί
για το συγκεκριμένο θέμα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης της FIFA, Χέρμπερτ Χούμπελ, ο
οποίος είχε ζητήσει εξηγήσεις για τη
διάταξη που πήγε να περάσει στους
νέους κανονισμούς.
Τι απάντησε ο Γραμμένος στον
Αυστριακό αξιωματούχο; Ότι συμπεριλήφθηκε… κατά λάθος η σχετική
διάταξη στον κανονισμό και πως δεν
υπήρχε πρόθεση εξυπηρέτησης συμφερόντων. Μια απάντηση που δεν έπεισε.
Έντονη ήταν τότε και η αντίδραση
του Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος είχε επικοινωνήσει με τον Βαγγέλη
Γραμμένο και σε αυστηρούς τόνους

Τ

του είχε τονίσει πως μια τέτοια διάταξη θα αποτελούσε casus belli, ενώ
του είχε εκφράσει τις απορίες του για
το γεγονός πως δεν του είχε κάνει καμία αναφορά στις προηγούμενες συναντήσεις τους.
Ρητά απαγορεύεται και από την ΕΕΑ η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σχέση,
ακόμα και έμμεση, μίας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με μία άλλη.
To θέμα της πολυϊδιοκτησίας είναι
πρώτης προτεραιότητας για FIFA και
UEFA, που δεν ανέχονται τέτοιου είδους φαινόμενα που χτυπούν ευθέως
την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου.
Πρωτοπόρος στην πολυϊδιοκτησία
ευρωπαϊκών ομάδων υπήρξε η βρετανική επενδυτική εταιρεία ENIC plc.
Η ENIC, μία αγγλική εταιρεία επενδύσεων με έδρα τις Μπαχάμες, έγινε
γνωστή στους Έλληνες φιλάθλους όταν αγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών της ΑΕΚ. Στο χαρτοφυλάκιό
της κατείχε επίσης μετοχές της αγγλικής Τότεναμ, της ιταλικής Βιτσέντζα,
της ελβετικής Βασιλείας, της σκωτσέζικης Ρέιντζερς και της τσεχικής Σλάβια Πράγας. Το σημείο «μηδέν» για
την ENIC ήταν η κλήρωση του Κυπέλλου UEFA, που έφερε αντιμέτωπες
δύο ομάδες της, την Τότεναμ και τη
Σλάβια Πράγας.
Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και
η UEFA αναγκάστηκε να ανοίξει διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
το κατά πόσο ήταν νόμιμο μία εταιρεία (ENIC) να ελέγχει παραπάνω από
μία ποδοσφαιρικές ομάδες. Το γεγονός αυτό, που έθετε πιεστικά ερωτήματα για την ακεραιότητα της διοργάνωσης, θορύβησε την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και η Εκτελεστική Επιτροπή της θέσπισε τότε τον κανόναορόσημο κατά της πολυϊδιοκτησίας,
τον κανόνα για την ακεραιότητα των
διοργανώσεων της UEFA και την ανεξαρτησία των ομάδων.
Η ENIC προσέφυγε στο CAS, με
βασικό επιχείρημα ότι ο κανόνας έπληττε τον ελεύθερο ανταγωνισμό και
παραβίαζε την τότε Συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη σημερινή Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το CAS,
με την οριστική απόφασή του το καλοκαίρι του 1999, έκρινε ότι πράγματι η συμμετοχή δύο ή περισσοτέρων
ομάδων του ίδιου ιδιοκτήτη στην ίδια
διοργάνωση της UEFA δημιουργεί
πρόσφορο έδαφος για συγκρούσεις
συμφερόντων. Η ENIC αναγκάστηκε
να εκχωρήσει τις μετοχές της και διατήρησε μόνο αυτές της Τότεναμ.
Ο κανόνας της UEFA κατά της πολυϊδιοκτησίας ομάδων τέθηκε σε ισχύ
αμέσως μετά, στην αγωνιστική περίοδο 2000-2001. Σύμφωνα με τους μεταγενέστερους κανόνες για τις διορ-

γανώσεις της UEFA, όπως είναι το άρθρο 5 του κανονισμού του UEFA
Champions League, τεκμαίρεται ότι
«ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει υπό τον έλεγχό του δύο ποδοσφαιρικές
ομάδες, όχι μόνο όταν είναι νόμιμος και
φανερός ιδιοκτήτης τους (50+1), αλλά
και όταν δεν φαίνεται μεν ότι είναι νόμιμος ιδιοκτήτης αλλά είναι σε θέση να
ασκεί με οποιονδήποτε τρόπο αποφασιστική επιρροή σ’ αυτές».

Στα σχοινιά η Ξάνθη
Κατά την εκδίκαση της «τριγωνικής
σχέσης» Ξάνθης - ΠΑΟΚ - Οικογένειας Σαββίδη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προέκυψαν
αποκαλύψεις που οδηγούν στα…
σχοινιά τους Ακρίτες.
Η νομοθεσία προβλέπει υποβιβασμό για την υπόθεση της αλλαγής του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Η
Ξάνθη παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής χωρίς επιχείρημα, αναφορικά με τον λόγο που δεν έκανε αυτό
που προβλέπει ο νόμος σε ό,τι έχει να
κάνει με την αλλαγή στη μετοχική
σύνθεση της ΠΑΕ.
Η αίσθηση που υπήρχε από μέλη
της ΕΕΑ, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της Ξάνθης, είναι ότι πρόκειται για μία πολύ απλή και ξεκάθαρη
υπόθεση. Ο νόμος λέει ότι η Ξάνθη όφειλε εντός 10 ημερών να έχει δηλώσει στην ΕΕΑ τη μεταβίβαση των μετοχών της σε άλλη εταιρεία (από ΒΙΑΜΑΡ σε INSPORTS). Αυτό δεν το έκανε. Όταν ρωτήθηκαν τα μέλη της ΕΕΑ
τι προβλέπει αυτή η ενέργεια της Ξάνθης, η απάντηση ήταν άμεση: «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, εφόσον δεν ενημερώνεις για την αλλαγή ιδιοκτησίας,
προβλέπεται υποβιβασμός».
Η διαδικασία για να αποκτήσει κάποιος τις μετοχές ή μέρος των μετοχών κάποιας ΠΑΕ, είναι πολύ ξεκάθαρη. Αρχικά ο αγοραστής ζητάει άδεια
από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να αποκτήσει τις μετοχές, καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ελέγχεται. Στη συνέχεια,
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δίνεται άδεια για να προχωρήσει η διαδικασία της αγοραπωλησίας. Και φυσικά όταν αυτή ολοκληρώνεται, η
ΠΑΕ είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει την ΕΕΑ για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος.
Η ΠΑΕ Ξάνθη είχε πάρει έγκριση από την ΕΕΑ, ώστε να αρχίσει συζητήσεις με την εταιρεία που ήθελε τις μετοχές της, αλλά δεν ενημέρωσε ποτέ
για τη μεταβίβαση των μετοχών της εντός 10ημέρου. Και όπως αναφέρει
ρητά ο νόμος, αυτή η «αβλεψία» της
φέρνει αυτόματα υποβιβασμό. Καθώς
θεωρείται «βαρεία παράβαση» και
σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα.
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Για τις «πιστολιές» στο Kύπελλο:
Γυαλιά 3D στους VARistes ο Περέιρα
ον Παναθηναϊκό τον «πιστολιάσανε»
στο Kύπελλο με τον ΠΑΣ, κανονικό
γκολ του Ινσούα δεν μέτρησε.
Και στο Άρης-Ξάνθη, δύο «πιστολιές», μία και μία.
Γιατί, λέει, το VAR δεν χρησιμοποιείται στο Κύπελλο. Και ποιος πήρε αυτή την απόφαση να μη
χρησιμοποιείται; Πώς το δέχτηκε αυτό ο Γραμμένος, σε δική του διοργάνωση να μη χρησιμοποιείται το VAR;
Αν το αγόραζε η Super League1 με δικά της λεφτά, πάσο. Έλα, όμως, που το αγόρασε ο Νικολάκης ο Παππάς για να σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο; Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη λέει

Τ

Η απορία του Ιβάν για
Τσιμίκα, Γιαννούλη,
βρίσκεται στον Καρεμπέ
Η είδηση είναι 100% έγκυρη.
Ο Ιβάν Σαββίδης ρωτούσε να μάθει γιατί ο
Τσιμίκας κοστίζει 16 εκατ. ευρώ κι ο Γιαννούλης, που είναι καλύτερος από τον Τσιμίκα, όπως είπε ο Ιβάν, κάνει κάνα δυάρι τριάρι το πολύ εκατομμύρια. Λιγότερα, κι ας παίζει αυτός βασικός στην Εθνική, κι όχι ο Τσιμίκας.
Κοστίζει παραπάνω ο Τσιμίκας, ταβάριτς Ιβάν, γιατί ο Ολυμπιακός δεν βγήκε με το τουφέκι στην αγορά να ψάχνει να πουλήσει. Μόνες τους, όπως στην περίπτωση της Νάπολι με τον
Τσιμίκα, ήρθαν και του χτύπησαν την πόρτα.
Κι αν ο άλλος σου χτυπάει την πόρτα, του ζητάς όσα θέλεις.
Αυτό πάει να πει μπίζνες, ταβάριτς. Ύστερα, τι λεφτά να δώσουν
(για έναν πραγματικά καλό παίκτη), όταν ο ΠΑΟΚ βγαίνει το πολύ μέχρι τα Σκόπια και ξαναγυρίζει πίσω από κάτι Έστερσουντ
και Σλόβαν Μπρατισλάβας; Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
Κι ακόμα ένα. Ο Ολυμπιακός πληρώνει κι έχει τον Καρεμπέ που
ασχολείται με αυτήν τη δουλειά. Ο ΠΑΟΚ τι έχει; Τον Μάριο
Μπράνκο; Τον ξέρουν μόνο στην Πορτογαλία. Κι έχουμε και
μια ιδέα, Ιβάν. Να πάρεις τον Μπερμπάτοφ για αντι-Καρεμπέ.

ότι το VAR ήρθε «κολοβό», χωρίς τη γραμμή του
οφ σάιντ.
Οπότε και να το είχανε και στο Κύπελλο, δώρον άδωρον. Πάλι με το… μάτι θ’ αποφάσιζαν. Όπως αποφάσισαν και στο παιχνίδι Παναθηναϊκός-Ξάνθη
και ακύρωσαν κανονικό γκολ του Παναθηναϊκού
και μέτρησαν οφ σάιντ γκολ της Ξάνθης.
Και να μην ξεχνάνε ότι απαγορεύουν αυτοί οι Περέιρες να χρησιμοποιούν οι VARistes τη γραμμή
των καναλιών. Αφού απαγορεύεται, ας αγόραζαν
γυαλιά 3D στους Varistes, να έβλεπαν τρισδιάστατο το παιχνίδι και να μην «πιστόλιαζαν» κανέναν.

Ηθικό δίδαγμα: Σαββίδης ή τανκ!
α όσα έγιναν με τη διαιτησία και στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με
την ΑΕΚ φανερώνουν την κατάσταση που επικρατεί αυτήν
τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Πριν από δύο χρόνια, ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ εισέβαλε με τα πιστόλια στην Τούμπα, σ’ εκείνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ που έκρινε το
πρωτάθλημα και όλη η Ελλάδα ανατρίχιασε. Όλοι θυμούνται τι ακολούθησε…
Φέτος, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ, όπως την κέρδισε…
Συμπέρασμα: Ή θα κερδίζει ο ΠΑΟΚ ή θα μπουκάρει ο Σαββίδης… Κι επειδή το κουμπούρι είναι παρωχημένο, σειρά έχει ένα τανκ…

Τ

Ο Ιβάν έφερε τον Κάκο στην Τούμπα, κι ο λαός
του ΠΑΟΚ τον έδιωξε
Τάσαρος ο Κάκος, αυτός ο προφεσόρ της διαιτησίας, ο αλάνθαστος, ο «δίκαιος Αριστείδης», ο αμείλικτος τιμωρός και άλλα τέτοια, πριν
γίνει τηλεπερσόνα θυμάστε σε ποια σουίτα έκανε παρέα και με ποιον;
Αν όχι, να σας το θυμίσουμε. Με τον Ιβάν
Σαββίδη στην Τούμπα! Ήταν το 2015 όταν ο Ιβάν θέλησε να πάρει τον Τάσαρο
για να τον κάνει «τρίο» με τον Τεβεκέλη
και τον Σαραϊδάρη. Ο Ιβάν ήθελε να μάθει καλά τους… κανονισμούς.
Τελικά, δεν τον πήρε, γιατί ξεσηκώθηκε ο
λαός του ΠΑΟΚ κατά του Κάκου. Τον θεωρούσαν «βάζελο» και δεν μπόρεσε να
τον σώσει ούτε ο… Κόλκας, που κάτι ήξερε από Παναθηναϊκό.
Όμως κανένας «καλός» δεν χάνεται. Ο Τάσος έγινε τηλεπερσόνος του Ιβάν. Δεν είχαν δίκαιο, πάντως, οι ΠΑΟΚτσήδες. Ο Κάκος ήταν διαιτητής και στο «Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, όταν αυτός ο άντρακλας Πάμπλο Γκαρσία είχε ρίξει γροθιά στον Ντιόγο. Και δεν είδε τίποτα.

Ο
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ΘΕΜΑ

Η μπάλα
στον
Δημητρίου
για ΠΑΟΚ
και Ξάνθη
Δύσκολες ώρες περνάει
ο Γιώργος Δημητρίου,
έπειτα από την
παραλαβή του φακέλου
με όλα τα στοιχεία για
τις δοσοληψίες ΠΑΟΚ
και Ξάνθης.
Ο πρόεδρος της
Επιτροπής
Αδειοδοτήσεων καλείται
να μελετήσει τα
στοιχεία, να τα
αξιολογήσει και να
πάρει αποφάσεις. Εκτός,
βέβαια, και αν του
εισηγηθούν από τη
Νομική Υπηρεσία της
ΕΠΟ ότι δεν μπορεί να
ασχοληθεί με έναν
φάκελο που περιέχει
μέσα και προσωπικά
απόρρητα. Αυτή είναι
μία λεπτομέρεια που θα
μας απασχολήσει
προσεχώς.
Ανεξάρτητα από την
έκβαση της υπόθεσης, ο
Δημητρίου θα βρεθεί με
την πλάτη στον τοίχο.
Έχει υποχρέωση στον
Γραμμένο. Ο Βαγγέλης
στήριξε πέρσι έμπρακτα
τον Γιώργο.
Και αύξηση του έδωσε
και για τις υπερωρίες
υπέγραψε και γενικά ο
πρόεδρος της ΕΠΟ έκανε
ό,τι περνούσε από το
χέρι του για να
διευκολύνει τον
επικεφαλής των
Αδειοδοτήσεων.
Μέχρι και στο… τσάμικο
το έριξε ο Γραμμένος,
όταν άκουγε διάφορα
παράπονα για τον
Δημητρίου. Άρα, ο
τελευταίος που γνωρίζει
πόσο του στάθηκε ο
Βαγγέλης, προφανώς
και βρίσκεται σε
δύσκολη θέση, αφού
καλείται να εξετάσει
στοιχεία εις βάρος του
ΠΑΟΚ, που ως γνωστόν
τοποθέτησε τον
Γραμμένο στην προεδρία
της ΕΠΟ.

Δεν είμαι εγώ,
ο γιος μου και η
γυναίκα μου είναι

Αυτοί οι σατανάδες
λένε πως είσαι
ιδιοκτήτης της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ

Ο δολοφόνος γυρίζει στον τόπο
του εγκλήματος
Διαιτητή από τον Βόλο έβαλε ο Περέιρα στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή.
Όχι όποιον και όποιον, αλλά τον χιλιοτραγουδισμένο Μανόλη Σκουλά. Αυτόν που είχε βάλει το χεράκι του για να πάρει ο ΠΑΟΚ το Κύπελλο, στέλνοντάς
τον νταηλίκι στα ημιτελικά, κάνοντας όργια στην Τούμπα για να μείνει έξω ο Πανιώνιος.
Ήταν το ματς στο οποίο ο ρέφερι είχε
εφεύρει πέναλτι στο 116΄, προκειμένου
να τεθεί νοκ άουτ ο Πανιώνιος, οι παίκτες
του οποίου αρνήθηκαν στη συνέχεια να
κάνουν σέντρα. Σε εκείνο το παιχνίδι οι
παίκτες του Πανιωνίου έκαναν συνολικά
16 φάουλ, εκ των οποίων τα 2 ήταν επικίνδυνα. Πόσες κάρτες έδωσε ο ρέφερι
από την ΕΠΣ Θεσσαλίας στους φιλοξενούμενους; 11 κίτρινες και μία κόκκινη,
στον Μανθάτη στη φάση του πέναλτι.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κόρμπος
στις δηλώσεις του αποκάλυψε ένα περιστατικό ανάμεσα στον Σκουλά και τον
Μπανανά. «Ο διαιτητής πήγε στον Μπανανά και του έδειξε κίτρινη κάρτα και του είπε ότι ήταν ο μόνος που δεν έχει κίτρινη κάρτα», είπε μεταξύ άλλων ο αρχηγός του
Πανιωνίου…
Ο Σκουλάς ήταν ο διαιτητής που είχε οργιάσει και κατά της ΑΕΚ στη Λαμία. Στο
72΄ της αναμέτρησης ανατράπηκε ο Χρήστος Αλμπάνης από τον Ρόμανιτς.
Η «Ένωση» μάλιστα μέσω του Βασίλη Δημητριάδη διαμαρτυρήθηκε τότε έντονα για το πέναλτι. Να σημειώσουμε ότι δεν τον κάλεσε ο Τζήλος στο VAR να το
δει και να αποφασίσει, σε μια φάση που ο Ρόμανιτς «γκρεμίζει» με τα χέρια τον
παίκτη της ΑΕΚ.
Η… απόλυτη θεσσαλική συνεργασία. Αυτόν τον διαιτητή στέλνει ο Περέιρα
στην Τούμπα, προβληματίζοντας τους παίκτες του Αστέρα για το τι τους περιμένει…

Ρατσιστική βία στον Αμπού
«Το ’σωσε» η Super League 1
Το ξέχασε η ΕΠΟ
Αντανακλαστικά... slow motion έδειξε η Super League 1, στη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Γάλλος (σενεγαλέζικης καταγωγής) ποδοσφαιριστής του Άρη, Αμπού Μπα, στην αναμέτρηση
με την ΑΕΛ.
Ο αγώνας έγινε το Σάββατο 11/1 και η διοργανώτρια –ενώ είχαν προηγηθεί έγκαιρα καταδίκες του περιστατικού, εντός και εκτός συνόρων– δέησε να τοποθετηθεί τη Δευτέρα.
Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε πως η Super
League 1 –έστω και με καθυστέρηση αλλά πάντως– «έσωσε την
παρτίδα». Αυτή που δεν έχει... σωτηρία είναι η ΕΠΟ.
Στο πάρκο Γουδή βρίσκονται σε λήθαργο και γι’ αυτό το σοβαρό ζήτημα. Δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να ψελλίσουν μια
κουβέντα. Προφανώς έκριναν ότι πρόκειται για κάτι συνηθισμένο
και αμελητέο.
Φανταστείτε το ζήτημα της αντιμετώπισης ρατσιστικών φαινομένων να μην ήταν και από τα κορυφαία για FIFA/UEFA...
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Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, πρόεδρος του
Παναθηναϊκού ήταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, πιο
γνωστός ως «καπετάνιος». Τότε οι πρόεδροι ήταν αλλιώς.
Έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο, έκαναν και μασάζ στους
ποδοσφαιριστές, όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Και με το
τσιγάρο στο χέρι ο καπτάν-Γιώργης, αρκεί να βοηθούσε.

Στα social media μπορείς να βρεις τα
πάντα. Είναι μια ακτινογραφία του
επιπέδου και της πνευματικής
συγκρότησης αυτού που ποστάρει.
Μπορείς να βρεις και αυτό. Ότι ο νεαρός
έδιωξε την κοπέλα του, γιατί τη θεωρεί
γκαντέμισσα, διότι χάνει ο Ολυμπιακός.

Στα άκρα ο Βαρούχας

Βοήθεια στον Άρη ο Γραμμένος λόγω ΑΕΚ

Δέχθηκε πολλά τηλεφωνήματα το περασμένο
Σάββατο ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο οποίος
αναδείχθηκε ξαφνικά σε εχθρό του ΠΑΟΚ από
τους επικοινωνιολόγους του Ιβάν.
Μέχρι και ως οπαδό του Ολυμπιακού παρουσίασαν τον γνωστό τηλεκριτικό. Επικαλέστηκαν,
μάλιστα, μία υποτιθέμενη ομολογία του σε συζήτησή του με τον Πέτρο Κόκκαλη, έπειτα από
ένα ματς στην Έδεσσα πριν από περίπου 25 χρόνια.
Αν και αρχικά ο Βαρούχας οργίστηκε, τα τηλεφωνήματα συμπαράστασης του έφτιαξαν τη
διάθεση. Σε τέτοιο βαθμό που έλεγε ότι θα ζητήσει αποζημίωση για τη δυσφήμισή του απλά
και μόνο για να κάνει το τραπέζι σε όσους έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπάθειά τους.
Η ουσία είναι ότι ο Παναής δεν σκοπεύει να
αφήσει αναπάντητα όσα του χρέωσαν. Εδώ που
τα λέμε, ορθώς θέλει να αντιδράσει ο άνθρωπος
που στο παρελθόν στοχοποιήθηκε και από άλλες ομάδες για εντελώς διαφορετικούς λόγους.
Αυτά, όμως, είναι ψιλά γράμματα για τους παρατρεχάμενους του Λευτεράκη του Δούκα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να λύσει το
πρόβλημα του Άρη με την απαγόρευση
των μεταγραφών έδειξε ο Ευάγγελος
Γραμμένος.
Άμεσα συναντήθηκε με τον Θοδωρή
Καρυπίδη. Όχι βέβαια επειδή τον έπιασε ξαφνικά ο πόνος για τους «κίτρινους». Άλλος ήταν ο λόγος. Ομόχρωμος
του Άρεως. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ κινητοποιήθηκε επειδή ανησυχεί μήπως του
σκάσει στα χέρια παρόμοια βόμβα και
για την ΑΕΚ.
Έχουν προσφύγει και πρώην παίκτες
της «Ένωσης» στις διεθνείς αρχές και
ζητούν χρήματα παρά την αλλαγή ΑΦΜ.
Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πρόβλημα για τον «δικέφαλο», αλλά όταν ανοίγει μία βρύση, ποτέ δεν ξέρεις πόσο νερό θα τρέξει εάν δεν την κλείσεις.
Κι αφού δημιουργήθηκε η φάμπρικα
με τις κυρώσεις στον Άρη, ο Γραμμένος
θέλει να κλείσει τη βρύση πριν πλημμυρίσει και το ΟΑΚΑ. Διότι τότε θα τον λυπόταν ακόμα και ο χειρότερος εχθρός
του.
Γι’ αυτό θα προσπαθήσει ο Βάγγος
να πείσει τη FIFA ότι τα χρήματα οφείλονται από μία άλλη ΠΑΕ Άρης και από
κάποιους κακούς παράγοντες που πτώχευσαν την ομάδα πριν εμφανιστεί ο
Καρυπίδης.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Χεράκιχεράκι ο
Γκαγκάτσης
με τον
Κούγια
Ο Αλέξης –ύψους 1μ.78–
Κούγιας παίρνει
αποφάσεις υψηλού
ρίσκου, όπως όλοι οι
«ψηλοί» άνδρες.
Δανεικούς πήρε από τον
Σαββίδη τον Ουάρντα
και τον Κάτσε και
προσερχόμενος στην
ΕΕΑ για την υπόθεση
ΠΑΟΚ-Ξάνθης, τόνισε
ότι το πραγματικό
αφεντικό της
θρακιώτικης ομάδας
είναι ο Ιβάν! Μόλις, δε,
τελείωσε το παιχνίδι με
τον Άρη στη Λάρισα, ο
Άλεξ βγήκε αγκαλιά με
τον Ουάρντα στα
κανάλια.
Πώς τα καταφέρνει και
παίζει σε διπλό ταμπλό ο
Άλεξ; «Πώς γκέγεν ατό;»,
που αναρωτήθηκε κι ο
μέγας Ογκουνσότο; Όταν
είναι φίλος-αδερφός με
τον Βασιλομπίλαρο τον
Γκαγκάτση, όλα
γίνονται. Είναι
δικηγόρος του στην
υπόθεση με τα
τηλεοπτικά δικαιώματα.
Κι ακόμα, είχαν κι οι δυο
κώλυμα να
συμμετάσχουν στη Super
League 1.
Ο μεν Βασίλης λόγω του
βουλεύματος για την
«Κάρτα Υγείας» δεν
μπορούσε να συμμετέχει,
αλλά ήταν πάντα εκεί ως
διευθύνων σύμβουλος
μάλιστα. Ο δε Αλέξης
που είχε παραπεμφθεί
για κακούργημα, για την
υπόθεση με τα
προσωπικά δεδομένα
του Μπέου, για την
οποία, τελικά,
αθωώθηκε.
Έμπαιναν χεράκι-χεράκι
μέσα, ενώ δεν θα έπρεπε
να περνούν ούτε απ’
έξω. Τώρα, αν στο λιμάνι
αγρίεψαν που ο Αλέξης
με τον Βασίλη είναι
κολλητάρια, δεν το
ξέρουμε. Ακόμα...

28 | Η ΑΠΟΨΗ
Η επικοινωνία της Φώφης
Γεννηματά με τον Κώστα
Σημίτη και η προτροπή του
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• Δεν πέταξαν κι από τη χαρά τους στην Χαριλάου Τρικούπη ακούγοντας το όνομα
της Σακελλαροπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας
Η πρόταση
για τη 13η σύνταξη

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Έ

να περίπου 24ωρο μετά το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
και την πρότασή του για
την εκλογή νέας Προέδρου της Δημοκρατίας της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, από
τη Χαριλάου Τρικούπη διέρρευσε
ότι η κα Γεννηματά μεταξύ των
δύο ονομάτων που πρότεινε στον
πρωθυπουργό για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα ήταν και αυτό της απερχόμενης προέδρου του ΣτΕ (το
άλλο ήταν του συνταγματολόγου
Νίκου Αλιβιζάτου).
Η συγκεκριμένη διαρροή αποτυπώνει την αλήθεια; Ουδείς μπορεί να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει. Μόνο οι συμμετέχοντες στη
συνάντηση, δηλαδή ο πρωθυπουργός και η κα Γεννηματά. Άντε να γνωρίζουν και οι στενοί συνεργάτες των δύο πολιτικών αρχηγών. Και εάν φυσικά θελήσουν να
μιλήσουν.
Πάντως, το άκουσμα του ονόματος της κυρίας Σακελλαροπούλου δεν ήταν και το καλύτερο που
ήθελε να ακούσει η Φώφη. Η απελθούσα πρόεδρος του ΣτΕ και
νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
ποτέ δεν έκρυψε τη φιλική της σχέση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, και
μάλιστα αποδέχθηκε ως πρόεδρος
του ανώτατου δικαστηρίου να παρουσιάσει το βιβλίο του πρώην
προέδρου του ΠΑΣΟΚ «Η Δημοκρατία μεταξύ Συγκυρίας και Ιστορίας. Προσδοκίες και κίνδυνοι από την αναθεώρηση του Συντάγματος». Μαζί με την κα Σακελλαροπούλου την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου στο
πάνελ, εκτός από τον κ. Βενιζέλο,
ήταν ο καθηγητής και πρώην υπουργός Εσωτερικών Αντώνης
Μανιτάκης και ο καθηγητής της
Νομικής Αντώνης Καραμπαζός.
Ως γνωστόν, το βιβλίο του κ.
Βενιζέλου ήταν αφιερωμένο στον
αείμνηστο καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Σταύρο Τσακυράκη
(έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του
2018) και τότε όλοι είδαν την πρόεδρο του ΣτΕ να δακρύζει. Εξάλλου, η κα Σακελλαροπούλου στη
διαμάχη Τσακυράκη - Θάνου είχε πάρει ξεκάθαρα θέση υπέρ του
καθηγητή και το έδειχνε. Μάλιστα,
στην τελευταία «παράσταση» του
καθηγητή προς τους φοιτητές πριν
φύγει από τη ζωή, η τότε πρόεδρος
του ΣτΕ ήταν στην πρώτη σειρά του
αμφιθεάτρου της Νομικής.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τον
Ευάγγελο Βενιζέλο διυλίζεται αρκετές φορές στη Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι η κα Γεννηματά αναγκάστηκε να επικοινωνήσει με τον
πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον
Κώστα Σημίτη. Ο επί μία οκταετία πρώην πρωθυπουργός είπε
στην κα Γεννηματά ότι η κα Σακελλαροπούλου είναι μία εξαίρετη περίπτωση και οφείλει να την
ψηφίσει το ΚΙΝΑΛ. Κάποιες πηγές
αναφέρουν ότι ο κ. Σημίτης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η οικογένεια της κας Σακελλαροπούλου
ήταν πάντα φιλική προς το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, έχει καταγραφεί ως
«σημιτική», ενώ ο αείμνηστος πατέρας της Νικόλαος Σακελλαρόπουλος ήταν στη σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου στην υπόθεση
Κοσκωτά και ψήφισε υπέρ της αθώωσης του Ανδρέα Παπανδρέου. Η ίδια η κα Σακελλαροπούλου ήταν στο Ειδικό Δικαστήριο
όπου εκδίκασε την υπόθεση του
Γιώργου Παπακωνσταντίνου
για την παραποίηση της λίστας
Λαγκάρντ, εκφράζοντας την άποψη ότι το επίμαχο cd της λίστας
δεν μπορεί να θεωρηθεί καν έγγραφο κατά τον νόμο και ως εκ
τούτου τάχθηκε υπέρ της απαλλαγής του πρώην υπουργού Οικονομικών.

Η ομόφωνη απόφαση
Έτσι, λοιπόν, το ΚΙΝΑΛ προχώρησε στην ομόφωνη απόφαση να
στηρίξει την κα Σακελλαροπούλου, και μάλιστα στο non paper
που στάλθηκε στα μέλη και τους
δημοσιογράφους επισημαίνεται ότι «τον Οκτώβριο 2018 προτάθηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως η πρώτη Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας στα 91 έτη λειτουργίας

Ρώτησαν
τον «Κινέζο»
και ψηφίζουν
ομόφωνα
του Δικαστηρίου. Ήταν ίσως η μόνη
αξιοκρατική και ελπιδοφόρα επιλογή
της προηγούμενης κυβέρνησης, που
το Κίνημα Αλλαγής εξ αρχής χειροκρότησε».
Η στήριξη προς το πρόσωπο
της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως τονίζουν με έμφαση από τη Χαριλάου Τρικούπη,
δεν μεταφράζεται σε ευρύτερη τάση συναίνεσης προς την κυβέρνηση. Γι’ αυτό ακόμη και στην ανακοίνωση της ψήφισης της νέας

Προέδρου της Δημοκρατίας το ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως δεν δύναται να
συναινέσει με τον εκλογικό νόμο,
την κυβερνητική στάση στα κοινωνικά ζητήματα, ενώ έχει ενστάσεις
και στα εθνικά θέματα. «Η πρόταση
του πρωθυπουργού δεν μπορεί να καλύψει την αποδεδειγμένη πια διάθεσή
του να μην επιχειρήσει ευρείες συναινέσεις στα μεγάλα, σημαντικά θέματα», σχολίαζαν σχετικά στη Χαριλάου Τρικούπη, με σαφή πρόθεση να καταστήσουν ευδιάκριτες τις
αποστάσεις από το Μαξίμου.

Σε αυτή την προσπάθεια να γίνουν
ορατές οι αποστάσεις του ΚΙΝΑΛ
με την κυβέρνηση εντάσσεται και
η πρόταση νόμου που κατατέθηκε
εκ μέρους του κόμματος χθες Παρασκευή, για την επαναχορήγηση
κανονικής 13ης σύνταξης και όχι
αυτό το εκλογικό επίδομα που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του
2019, πριν από τις ευρωεκλογές.
Όπως σημειώνει η ΚΟ του ΚΙΝΑΛ, η πρόταση νόμου στοχεύει:
α) Στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, με τη μερική αποκατάσταση των σημαντικών περικοπών που υπέστησαν τα προηγούμενα χρόνια οι συνταξιούχοι
της χώρας μας.
β) Στην αποστολή ισχυρού μηνύματος στην ελληνική κοινωνία
ότι η σταδιακή έστω οικονομική ανάκαμψη συνδέεται με την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους,
το οποίο αποτελεί για εμάς τους
Σοσιαλδημοκράτες, επένδυση
στον άνθρωπο και την οικονομική
ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή.
γ) Στην επαναχορήγηση κανονικής 13ης σύνταξης σε μόνιμη
βάση από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ σε όλους τους συνταξιούχους,
χωρίς την προϋπόθεση των ματωμένων υπερπλεονασμάτων και της
υπερφορολόγησης.
Στην αιτιολογική έκθεση της
πρότασης νόμου σημειώνεται ότι,
«ο οικονομικός εκτροχιασμός της περιόδου 2004-2009 διαμόρφωσε για
τη χώρα έναν εφιάλτη χρέους και δημοσιονομικού ελλείμματος, για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτήθηκαν
επώδυνα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Σημαντικό μέρος αυτών
των μέτρων επωμίσθηκαν οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας, το εισόδημα
των οποίων περικόπηκε είτε με μειώσεις συντάξεων είτε με την περικοπή
αρχικά και την κατάργηση στη συνέχεια των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος θερινής αδείας (περικοπές οι οποίες έχουν κριθεί
από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές).
»Πλέον τούτων, συνεπεία του 3ου
αχρείαστου Μνημονίου, που προκάλεσε η ανερμάτιστη πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι συνταξιούχοι της χώρας μας υπέστησαν αφενός δραματικές μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεών τους
καθώς και του εφάπαξ βοηθήματος
μέσω κυρίως του νόμου 4387/2016
αφετέρου την κατάργηση του ΕΚΑΣ
και των κατωτάτων ορίων σύνταξης
που συνδυαστικά δημιουργούσαν ένα προστατευτικό δίκτυ και διασφάλιζαν μία αξιοπρεπή διαβίωση των
χαμηλοσυνταξιούχων».
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Απέτυχε στον θεσμικό του
ρόλο να είναι ένας υπερκομματικός κι ενωτικός
Πρόεδρος, καλός μόνο για
τις γιορτές και τις παρελάσεις, στα δύσκολα έμεινε
στην ίδια τάξη
Του Μιχάλη Κωτσάκου

A

ναμφίβολα όταν έρχεται η ώρα να φύγεις
είναι πολύ δύσκολη.
Ειδικά όταν ο νόμος
σού επιτρέπει να παραμείνεις για μία ακόμη θητεία. Ο
λόγος για τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος επιθυμούσε να
ανανεωθεί η παραμονή του στο
Προεδρικό Μέγαρο.
Έτσι, επιστρέφοντας από το τελευταίο του ταξίδι στην Ιρλανδία, ο
Προκόπης Παυλόπουλος θα ετοιμαστεί ψυχολογικά για τις τελετές παράδοσης-παραλαβής, ετοιμάζοντας το κόκκινο χαλί για την
πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.
Λογικά ο κ. Παυλόπουλος αυτές τις ημέρες θα προχωρήσει όπως κάθε νουνεχής άνθρωπος σε
αυτοκριτική και σε αποτίμηση της
θητείας του. Εξάλλου, σύμφωνα
και με τις πληροφορίες που έχουν
διαρρεύσει όλο το προηγούμενο
διάστημα, ο κ. Παυλόπουλος το
είχε πάρει απόφαση ότι δεν θα ανανεωθεί η θητεία του, και γι’ αυτό
έλεγε πως τον ενοχλεί η προεδρολογία. Όμως, όπως λένε όσοι βρέθηκαν στην απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων του Ιδρύματος Μπότση, την Τετάρτη το απόγευμα, ο κ. Παυλόπουλος ήταν
κατηφής. Κάτι πολύ λογικό, καθώς
λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τού είχε ανακοινώσει
την οριστική του απόφαση. Απλά
ανέμενε ότι το «αντίο» δεν θα γινόταν με αυτό τον τρόπο. Με ένα απλό τηλεφώνημα. Τουλάχιστον αυτό μεταφέρουν οι συνομιλητές του.
Ανθρώπινα αυτές οι ημέρες είναι πολύ δύσκολες. Το έχουν ζήσει εκατομμύρια άνθρωποι στην
Ελλάδα, όταν δεν αποτυγχάνουν
στην αξιολόγηση. Και ο κ. Παυλόπουλος δεν κρίθηκε κατάλληλος
για ανανέωση θητείας. Έπρεπε,
φυσικά, να το περιμένει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον είχε απορρίψει και ως απλός βουλευτής, δεν
υπήρχε περίπτωση να τον επιλέξει
ως πρωθυπουργός.

Περί επάρκειας
Ουκ ολίγοι υποστηρικτές του κ.
Παυλόπουλου εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να αναδεικνύουν
την επάρκειά του. Ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε
μέχρι την τελευταία στιγμή αυτό το
επιχείρημα. Το αποδόμησε ο Ευ-

Η ΑΠΟΨΗ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αλέξης χάνει
τον Πρόεδρο
της καρδιάς του

άγγελος Βενιζέλος την ημέρα των
Φώτων στην κρατική τηλεόραση,
όπου είπε ότι «δεν είναι δα και κάτι
δύσκολο να είσαι καλός Πρόεδρος της
Δημοκρατίας». Και όντως, ο κ. Παυλόπουλος πήρε άριστα, καθώς ήταν παρών σε όλες τις παρελάσεις
για τις εθνικές εορτές, σε όλες τις
δοξολογίες, έτρεχε όπου τον καλούσαν. Μέχρι και στα γόνατα
προσευχήθηκε σε έναν ναό υποδεχόμενος το λείψανο της Αγίας Ελένης. Ταυτόχρονα έστελνε αυστηρά
μηνύματα στην Τουρκία, ικανοποιώντας το φιλοθεάμον κοινό.
Όταν όμως ως οικοδεσπότης υποδέχθηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έδειξε την ανεπάρκειά
του. Άκουγε με προσοχή το παραλήρημα του «σουλτάνου», δίχως να
δώσει μία απάντηση. Και δεν ήταν
λίγοι αυτοί που θυμήθηκαν και συνέκριναν αυτή την εικόνα με όσα
συνέβησαν πριν από χρόνια στο
τηλεοπτικό στούντιο του ΑΝΤ1. Όταν ο Κασιδιάρης χαστούκιζε τη
Λιάνα Κανέλλη και ο Προκόπης
Παυλόπουλος παρακολουθούσε
το επεισόδιο, θυμίζοντας σε όλους
πώς είναι το σπινθηροβόλο βλέμμα της αγελάδας. Στα δύσκολα έμεινε στην ίδια τάξη, και γι’ αυτό
επιστρέφει στο σπίτι του να χαρεί

παιδιά κι εγγόνια και τη θαλπωρή
της οικογενειακής ζωής.

Ο Πρόεδρος του Αλέξη
Σε ό,τι αφορά τους συμβολισμούς,
ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν
ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του
ως ένας υπερκομματικός κι ενωτικός Πρόεδρος. Όπως έμεινε στη
συνείδηση των πολιτών ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, όπως προσπάθησε ο Κάρολος Παπούλιας. Τουναντίον, ο κ. Παυλόπουλος έμοιαζε περισσότερο
ως ο Πρόεδρος του Αλέξη Τσίπρα. Γι’ αυτό και στην πολιτική
πιάτσα κάνουν χιούμορ αποκαλώντας τον κ. Παυλόπουλο ως «ο
Πρόεδρος της καρδιάς του Αλέξη».
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον
τρόπο με τον οποίο του ανακοίνωσε ότι εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον Φεβρουάριο του
2015. Τότε όπου σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση του έκανε μάθημα για τα συνταγματικά του καθήκοντα, κι αυτός χασκογελούσε σαν
παιδαρέλι. Η συνέχεια ήταν ακόμη χειρότερη. Έπαθε πλήρη αφωνία σαν τον πρώην αρχηγό του στη
Νέα Δημοκρατία, τον Κώστα Καραμανλή. Στο πρώτο εξάμηνο του

2015, την εποχή της δήθεν σκληρής διαπραγμάτευσης, δεν είπε
κουβέντα, έστω και διά κύκλων. Όπως θυμόμαστε, την εποχή εκείνη
το δίδυμο Τσίπρα - Βαρουφάκη
έπαιζε τη χώρα στα ζάρια και ο ίδιος ισχυριζόταν ότι «το νόμισμα
δεν είναι υπεράνω των ανθρώπων».
Αλήθεια, πού βρισκόταν ο κ. Παυλόπουλος, όταν ο Τσίπρας αποφάσισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος; Οι κύκλοι του ισχυρίζονται
ότι απείλησε τον Τσίπρα με παραίτηση, εάν βγει η χώρα από το
ευρώ. Εν τούτοις, παρέμεινε στη
θέση του βλέποντας τις τράπεζες να
κλείνουν και να επιβάλλονται
capital controls.
Ένα τηλεφώνημα έκανε όλο κι
όλο το κρίσιμο εκείνο διάστημα,
και αυτό στον Φρανσουά Ολάντ,
ο οποίος ήταν δεδηλωμένος φίλος
της Ελλάδας. Κι αυτό, όπως λένε
πολιτικοί αρχηγοί που μετείχαν σε
εκείνη την ιστορική σύσκεψη, «θύμιζε περισσότερο ικέτη που ανεβαίνει
γονατιστός από το λιμάνι στην Παναγία της Τήνου τον Δεκαπενταύγουστο
και όχι ένα στιβαρό ηγέτη, ο οποίος
επιθυμεί να αντιμετωπιστεί η χώρα
του ως ίσος προς ίσο».

Οι αβάντες στον ΣΥΡΙΖΑ
Ποιος μπορεί να λησμονήσει
τις δεκάδες πολιτικές αβάντες που
έκανε στον ΣΥΡΙΖΑ για να παραμείνει στην εξουσία; Όπως για παράδειγμα αυτή του Μαρτίου του
2016. Τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναλάβει προ δύο
μηνών τα ηνία του κόμματος και
στον ΣΥΡΙΖΑ έστησαν το αφήγημα
ότι είναι νεοφιλελεύθερος. Ο Πρόεδρος όλων των Ελλήνων υιοθέτησε το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ κι
ευρισκόμενος στην Ιερουσαλήμ,
όπου τον αναγόρευσαν σε επίτιμο
διδάκτορα του εκεί Πανεπιστημίου, κατά την ομιλία του υποστήριξε
ότι πρέπει να εξοντώσουμε τον Μινώταυρο του νεοφιλελευθερισμού.
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Έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη κοινωνικοοικονομική κρίση,
σημειώνοντας ότι «ολοένα και περισσότερο η οικονομία θυμίζει τον μυθικό
Λαβύρινθο, με την έννοια ότι η είσοδος είναι ορατή, αλλά η έξοδος μακρινή, δαιδαλώδης και αδιευκρίνιστη».
Υιοθετώντας ιδεολογικό στίγμα και
δίνοντας δραματικούς τόνους, προχώρησε σε παραλληλισμούς, λέγοντας ότι «μέσα σ’ αυτόν τον οικονομικό
Λαβύρινθο και αντιμέτωπος με τον νεοφιλελεύθερο Μινώταυρο, ο θεσμικός
Θησέας καλείται, υπό όρους που παραπέμπουν στην ιστορία του Δαυίδ απέναντι στον Γολιάθ, να φέρει σε πέρας την αποστολή του». Στη Ν.Δ. έβγαζαν καπνούς σαν τον Μινώταυρο, αλλά σεβάστηκαν τον θεσμό του
Προέδρου και δεν αντέδρασαν. Αφωνία έπαθε και στη Συμφωνία
των Πρεσπών. Ακόμη περιμένουμε να μάθουμε ποια είναι η θέση
του. Συμφωνεί ή διαφωνεί; Εκτός
εάν δεν έχει θέση. Ή εκτός τώρα
που θα ιδιωτεύσει θα μπορεί πλέον να την εξωτερικεύσει. Τότε απλά
παρέμεινε κρυμμένος.

Δεν θα λείψει
από κανέναν
Ανάλογη αφωνία υπέστη και με
την υπόθεση Novartis. Διότι δεν
ήταν απλά ένα σκάνδαλο. Ήταν μία
υπόθεση που έβαζε σε κίνδυνο το
πολίτευμά μας, όταν ένα κόμμα
διώκει ένα άλλο με μαρτυρίες που
ακόμη και οι απλοί πολίτες τις θεώρησαν αστείες. Προφανώς είχε
ενημέρωση από πρώτο χέρι, καθώς ο καλός του φίλος, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ήταν
μεταξύ των βραδινών επισκεπτών
στο Προεδρικό Μέγαρο για φαγητό και συζήτηση. Οι κακές γλώσσες λένε πως ο κ. Παυλόπουλος
μάλλον ικανοποιήθηκε που στο
στόχαστρο της κυβέρνησης Τσίπρα μπήκαν πρώην πρωθυπουργοί και άλλα πολιτικά πρόσωπα
πρώτης γραμμής. Τη μόνη φορά
που είπε «όχι» στον Τσίπρα ήταν
που δεν δέχθηκε να υπογράψει τον
διορισμό της ηγεσίας των δικαστηρίων. Αλλά και αυτό το έκανε σκεπτόμενος δόλια, ως πονηρός πολιτευτής, θυμίζοντας το ομώνυμο
τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου από το 1998. Δεν το υπέγραψε, καθώς έβλεπε ότι η Ν.Δ. θα
κέρδιζε και με αυτοδυναμία κι έκανε αυτή την κίνηση μόνο και μόνο
για να κερδίσει την εύνοια του Κυριάκου Μητσοτάκη και να ανανεώσει τη θητεία του.
Τώρα, όλα τελείωσαν. Θα αποχωρήσει με βάση το πρωτόκολλο,
αλλά το χειρότερο για τον ίδιο είναι ότι δεν θα λείψει σε κανέναν.
Ή πιο σωστά θα λείψει στον Ευάγγελο Αντώναρο, τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Δηλαδή, τη βραδινή παρέα που συνέτρωγε μαζί
του στο προεδρικό μέγαρο.
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Μπορεί να χρειαστεί να
περιμένουμε να περάσουν
περί τα 3,5 χρόνια ώστε
να τεθεί σε λειτουργία το
Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο που θεμελιώθηκε στην αρχή της
εβδομάδας, αλλά αυτό
δεν αναιρεί τη σπουδαιότητα του έργου. Ειδικά σε
μία χώρα που ο όρος «μεταμόσχευση» είναι περίπου άγνωστη λέξη και οι
δωρητές οργάνων αναζητούνται με το φανάρι του
Διογένη…
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

K

αι μόνο οι παρουσίες
στη σχετική τελετή του
Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη
Παυλόπουλου, του
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Υγείας,
Βασίλη Κικίλια, του εκπροσώπου
του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και του αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ιερώνυμου, είναι ενδεικτική της σημασίας που δίνει η πολιτεία στην αναστροφή της απαράδεκτης κατάστασης αναφορικά με το
ελληνικό σύστημα μεταμοσχεύσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση,
δηλαδή στο να δοθεί μία νέα πνοή
στις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα,
συντείνει η δωρεά του Ιδρύματος
Ωνάση ώστε με ορίζοντα το 2023
το περίφημο καρδιοχειρουργικό
να έχει αποκτήσει έναν σπουδαίο
«γείτονα», το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο.
Στο νέο Κέντρο θα γίνονται μεταμοσχεύσεις για όλα τα συμπαγή
όργανα (κυρίως καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ και πάγκρεας), ενώ θα
λειτουργεί και αυτόνομη παιδιατρική μονάδα μεταμοσχεύσεων, όλα
αυτά σε ένα οικοδόμημα συνολικής
έκτασης 7.000 τ.μ., που θα αναπτύσσεται σε 4 ορόφους. Ειδικότερα, το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο θα διαθέτει 47 νέες κλίνες, από τις οποίες 33 αποκλειστικά για
παιδιά, καθώς και 12 κλίνες ΜΕΘ
για παιδιά, εκ των οποίων οι πέντε
αποκλειστικά για βρέφη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι επιστήμονες θα στελεχώσουν το Κέντρο θα μπορούν με υποτροφία να
εξειδικευτούν στις μεταμοσχεύσεις,
καθώς το Ίδρυμα Ωνάση συνεργάζεται ήδη με δύο μεταμοσχευτικά
κέντρα στη Βιέννη και το Βατικανό.
Το κόστος του Κέντρου έχει προϋπολογιστεί στα €100.000.000, ενώ επιπλέον 30 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του.
Όπως έγινε γνωστό, το Ίδρυμα
Ωνάση έχει δεσμευθεί ότι θα συμ-
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υγιαίνετε...
• Έργο πνοής η θεμελίωση του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου,
αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι η μεταστροφή των αποκαρδιωτικών στατιστικών
που παρουσιάζει η Ελλάδα στη δωρεά οργάνων

Κέντρο μεταμοσχεύσεων
χωρίς δότες
για μεταμοσχεύσεις

βάλει στην καλή λειτουργία –αναφορικά με τον εξοπλισμό– του Κέντρου, θα έχει εκπροσώπους του
στη διοίκηση και λόγο στη στελέχωσή του, με την «ιδιοκτησία» του
Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου να ανήκει στο Δημόσιο, από όπου και θα λαμβάνει ως
τακτική ετήσια χρηματοδότηση από το κράτος το 20% του προϋπολογισμού του. Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε ότι το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει 7 συντονιστές μεταμοσχεύσεων σε ισάριθμα δημόσια
νοσοκομεία για έναν χρόνο, έως ότου υπάρξει ένα αποτελεσματικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις μεταμοσχεύσεις.

Το μεγάλο στοίχημα
Όπως προαναφέρθηκε, στόχος του
Κέντρου είναι να επαναφέρει το θέμα των μεταμοσχεύσεων στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας, με απώτερο
σκοπό να αυξηθούν οι πιθανοί δότες, αλλά και να συμβάλει στον συντονισμό των μεταμοσχεύσεων σε

όλη τη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι,
όμως, και το μεγάλο στοίχημα των
εμπνευστών της πρωτοβουλίας και
της πολιτείας, πολύ μεγαλύτερο από την ανέγερση του Κέντρου και
τη χρηματοδότησή του.

Θυμίζεται ότι η τελετή θεμελίωσης του έργου ήρθε περίπου 40 ημέρες από την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία που ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)
την έχει θεσπιστεί ως Πανελλήνια
Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, αλλά ο
εορτασμός της μόνο χαρμόσυνος
δεν μπορεί να είναι, δεδομένων τα
στατιστικών που τη συνοδεύουν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας καταγράφονται κάθε χρόνο
κατά μέσον όρο 6 με 6,5 δότες οργάνων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν το αντίστοιχο μεσοσταθμικό νούμερο δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού στα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
18!!! Ειδικά το 2018 η Ελλάδα είχε
μία εξαιρετικά κακή επίδοση στο
κομμάτι των μεταμοσχεύσεων, κα-

θώς με βάση τα επίσημα στοιχεία
του ΕΟΜ την περασμένη χρονιά
πραγματοποιήθηκαν μόλις 103
μεταμοσχεύσεις οργάνων από
πτωματικούς δότες, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 45 δότες (σ.σ. μόλις 4,1 δότες ανά εκατομμύριο
πληθυσμού). Σύμφωνα πάντα με
τον ΕΟΜ, από τις αρχές του 2019
έως και τις 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους είχαν γίνει 140 μεταμοσχεύσεις οργάνων από πτωματικούς δότες με τους καταγεγραμμένους την ίδια περίοδο να ανέρχονται σε 53 δότες, δηλαδή 4,8 ανά εκατ. πληθυσμού.
Εξίσου τρομακτικό είναι το στατιστικό δεδομένο ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για μόσχευμα νεφρού στην Ελλάδα είναι 6,5 χρόνια, με το 60% των νεφροπαθών
να χάνουν τελικά τη ζωή τους πριν
βρεθεί μόσχευμα.

Οι αιτίες
Δυστυχώς το μήνυμα ότι η δωρεά
οργάνων σώζει ζωές δεν έχει μεγάλη διείσδυση στην πλειοψηφία
των πολιτών. Και είναι ίσως από
τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα κοινωνικών ζητημάτων που
οι αποκαρδιωτικές στατιστικές οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά σε
στρεβλή, ελλιπή ή και καθόλου ενημέρωση, που πολλές φορές σχετίζεται και με προλήψεις που συνοδεύουν το τέλος της ζωής. Το παραδέχονται, άλλωστε, οι ίδιοι οι
Έλληνες που ερωτώμενοι σε σχετικές έρευνες απαντούν σε ποσοστό άνω του 65% ότι είναι ανενημέρωτοι για τις μεταμοσχεύσεις και
την δωρεά οργάνων.
Θα πρέπει, τέλος, να υπογραμμιστεί ότι τη μεγάλη έλλειψη δωρητών οργάνων στη χώρα μας τροφοδοτεί και η απροθυμία των συγγενών να συναινέσουν στη δωρεά
οργάνων προσφιλών τους προσώπων που χάθηκαν, με αρκετούς να
δηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης
σε φορείς και γιατρούς και φοβούμενοι το εμπόριο οργάνων.
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ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ 2019 ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Πάει ο… καλός ο χρόνος
(κι έρχεται καλύτερος)
για την Ευρωπαϊκή Πίστη
Στο άκρως ικανοποιητικό +11,2% «έκλεισε» για το
2019 ο δείκτης των καθαρών ασφαλίστρων πλέον
δικαιωμάτων συμβολαίων –διαμορφούμενα στα
212,4 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τα €200.000.000–
για την Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, που είδε να ολοκληρώνεται μία συνολικά παραγωγικότατη χρονιά.
Επιμέλεια:
Χρήστος Αγγελόπουλος
ξίζει να σημειωθεί
ότι η βελτίωση της
παραγωγής είναι
σημαντική και απαντάται σε όλους
τους κλάδους που δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως:
• Στα καθαρά ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων
Ζωής, όπου η αύξηση ήταν
28,5% (από 49,8 εκατ. ευρώ το
2018 στα 64 εκατ. ευρώ το
2019).
• Στα καθαρά ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων
Αυτοκινήτων, όπου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,9% (στα
105,5 εκατ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2019 έναντι 100,6 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα).
• Στα καθαρά ασφάλιστρα πλέον των δικαιωμάτων συμβολαίων Γενικών Κλάδων, όπου η υπήρξε άνοδος κατά 5,4% (στα
42,8 εκατ. ευρώ, έναντι 40,6 εκατ. ευρώ το 2018).
Πέρα από την πρωταθληματική χρονιά που έκανε το 2019
η Ευρωπαϊκή Πίστη, η ηγετική
ομάδα της ασφαλιστικής στέκεται στη μεγάλη εικόνα, αυτή των
εταιρικών επιτευγμάτων όλης

Α
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της προηγούμενη δεκαετίας κατά
την οποία η Ευρωπαϊκή Πίστη
κατάφερε να διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της, ξεπερνώντας
σήμερα κατ’ εκτίμηση το 5%.

«Τρέχει» ο ψηφιακός
μετασχηματισμός

Από καρδιάς…

Κατά τα λοιπά, η Ευρωπαϊκή
Πίστη «τρέχει» ήδη από το τέλος
του 2019 τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομικών
υπηρεσιών της, καθώς και την
υλοποίηση των νέων διεθνών
λογιστικών προτύπων στον ασφαλιστικό κλάδο. Ειδικά για
την υιοθέτηση των νέων Διεθνών Προτύπων IFRS17 και
IFRS9, οι άνθρωποί της εκ των
κορυφαίων ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών επέλεξαν ως
«Trusted Advisor» την EY
(Ernst & Young), καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σε διεθνές επίπεδο εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναφορικά με την
τεχνική υλοποίηση των προτύπων στην πλατφόρμα «SAP
S/4HANA Financial Products
Subledger».
Θυμίζεται ότι τα νέα διεθνή
πρότυπα έχουν σχεδιαστεί για
να προάγουν την ομογενοποίηση στον τρόπο μετρήσεων και
παρουσιάσεων όλων των ασφαλιστικών συμβολαίων.

Υπό αυτές τις αναμφίβολα καλές
για την εταιρεία συνθήκες, στην
Ευρωπαϊκή Πίστη βλέπουν τη
χρονιά που έφυγε ως τον βατήρα που θα δώσει την ώθηση για
την επιτυχή ανταπόκριση στις επιχειρηματικές προκλήσεις που
κρύβει για τον κλάδο το νέο έτος. Ωστόσο, τον ερχομό αυτού
του δύσκολου 2020 ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης, Χρήστος Γεωργακόπουλος, τον υποδέχτηκε με
ένα προσωπικό και από καρδιάς μήνυμα. Απευθυνόμενος
όχι μόνο στους συνεργάτες και
τους ασφαλισμένους, αλλά όλους τους Έλληνες, ο επικεφαλής της ιστορικής ασφαλιστικής
εταιρείας μοιράστηκε αυτό που
οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής
Πίστης ονομάζουν «Μαθήματα
Ευτυχίας».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργακόπουλος υπενθυμίζει στο μήνυμά του ότι άνθρωποι αυτοκτονούν με την κακή διατροφή,
την κακή αναπνοή, την έλλειψη
άσκησης, τις «μαύρες» σκέψεις

και συναισθήματα, και για αυτό
προτρέπει όλους μας να αλλάξουμε!
Εξηγεί επίσης ότι ο φόβος, η
απογοήτευση και το άγχος δεν
είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων αλλά η αιτία τους. Ο τρόπος για την αντιμετώπισή τους
είναι να νιώθουν οι άνθρωποι
ευγνωμοσύνη για αυτά που έχουν και όχι απογοήτευση για
ό,τι δεν έχουν.
«Μάθετε να μην αναζητάτε εμπόδια έξω από τον εαυτό σας. Όλα τα εμπόδια είναι μέσα μας. Η
μεγαλύτερη νίκη είναι να νικήσετε
τον εαυτό σας. Νικώ τον εαυτό μου
σημαίνει ότι αποβάλλω οριστικά
τις αρνητικές σκέψεις και τα αρνητικά συναισθήματα», υπογραμμίζει σε άλλο σημείο του μηνύματός του ο CEO της Ευρωπαϊκής
Πίστης, προτρέποντας για το εξής: «Να προστατέψετε τα αγαθά
για τα οποία αγωνίζεστε νυχθημερόν σε όλη σας τη ζωή όπως το εισόδημά σας, η οικογένειά σας, η
περιουσία σας και η ποιότητα της

ζωής σας, γνωρίζοντας ότι δεν θα
μπορείτε να αγωνίζεστε αιωνίως.
Ασφαλίστε καθώς η ασφάλιση είναι πράξη σοφίας, ευθύνης και αγάπης. Είναι πηγή ευτυχίας. Η ανασφάλεια, ο φόβος, η απογοήτευση, η αμφιβολία είναι πηγές δυστυχίας».

Απόσταγμα 40 χρόνων
εμπειρίας
Μετά δεκαετίες επιτυχούς δραστηριοποίησης στην ελληνική
αγορά, το απόσταγμα των εμπειριών του Χρήστου Γεωργακόπουλου δεν είναι μόνο επιχειρηματικό αλλά πρωτίστως συναισθηματικό. Σχεδόν πάντα,
δε, αυτό το μάθημα ζωής δεν το
κρατάει για τον εαυτό του, αλλά
το κάνει κοινό κτήμα, χρησιμοποιώντας το λογικό σχήμα που
ακολουθεί. Όπως λέει ο ίδιος,
από τα περίπου 70 χρόνια ζωής
ενός ανθρώπου, τα 25 χρόνια
κοιμόμαστε, τα 30 χρόνια δουλεύουμε (δηλαδή, 55 χρόνια
ζωής αναλώνονται σε ύπνο και
εργασία!!!) και άλλα 20 χρόνια
«γκρινιάζουμε» για την ομάδα
μας που έχασε, για την αποτυχία
του παιδιού στις εξετάσεις, για
τον φίλο που δεν μας είπε χρόνια πολλά, για την/τον γυναίκα/άνδρα μας που συνήθως
φταίει, για τις συγκοινωνίες και
χιλιάδες άλλα μικροπροβλήματα που μας «μολύνουν» τα συναισθήματα και την σκέψη.
Αν τώρα υπολογίσει κάποιος με ειλικρίνεια τις πραγματικές στιγμές ευτυχίας που ζει σε
μία ημέρα, αυτές δηλαδή που
τον κάνουν να χαίρεται, να γελά
με την καρδιά του, που κάνουν
το μυαλό, την καρδιά και το σώμα του να «παραλύει» από ευτυχία, τότε θα εκπλαγεί ανακαλύπτοντας ότι σε συμπαγή χρόνο
αυτές οι στιγμές μόλις που ξεπερνούν τις 100 ημέρες! Εύλογα λοιπόν ο κ. Γεωργακόπουλος επιμένει ότι η έναρξη του
νέου χρόνου είναι μία ευκαιρία
για όλους να σκεφτούν ποιοι είναι, πού βρίσκονται, πού θέλουν να πάνε, ως οικογένεια,
γονείς, παιδιά, εργαζόμενοι, επαγγελματίες κ.λπ. Και εν τέλει
να ανακαλύψουν την ουσία της
ζωής που είναι οι μόλις 100 ημέρες ευτυχίας να γίνουν 200,
300, 1.000 κ.λπ. Ποιος μπορεί
να ισχυριστεί ότι έχει άδικο;
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Τροπολογία
για την
«Business
Visa»
Τροπολογία για τη θεσμοθέτηση
μίας νέας μορφής επιχειρηματικής
πρόσκλησης για είσοδο στην
Ελλάδα, της επονομαζόμενης
«Business Visa», κατέθεσε στη
Βουλή την περασμένη Τρίτη
(14/1/2020) ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε
στο νομοσχέδιο για το Brexit και
αφορά πολίτες τρίτων χωρών που
επιθυμούν να εισέλθουν στην
Ελλάδα, προκειμένου να
συμμετάσχουν σε συνέδρια,
εκθέσεις, συναντήσεις, διασκέψεις
ή εκδηλώσεις επιχειρηματικού
χαρακτήρα, χωρίς να είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθούν τη
συνήθη γραφειοκρατική
διαδικασία έκδοσης θεώρησης
εισόδου.
Σε αυτήν την περίπτωση, Έλληνες
πολίτες θα υποβάλουν στις
αρμόδιες Προξενικές Αρχές ένα
τυποποιημένο έντυπο
πρόσκλησης, αναλαμβάνοντας
παράλληλα την ευθύνη για τη
φιλοξενία των αιτούντων
θεώρηση.
Με την καθιέρωση της
επιχειρηματικής πρόσκλησης
καθίσταται αποδοτικότερη και
ταχύτερη η διαδικασία θεώρησης,
καθώς οι αιτήσεις θα εξετάζονται
άμεσα εντός 15 ημερών.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή
υπουργό Εξωτερικών, η
τροπολογία είναι στη σωστή
κατεύθυνση και απαντά στο
διαχρονικό αίτημα των
επιμελητηρίων για τη
διευκόλυνση των επιχειρήσεων
να φιλοξενούν επιχειρηματικούς
επισκέπτες. Διευκρίνισε, τέλος,
ότι σε περίπτωση παραβίασης των
όρων από τον φιλοξενούμενο, η
επιχείρηση θα χάνει το δικαίωμα
υποβολής νέας αίτησης.

of

view

πορεί το νούμερο των 114.110
ταξινομήσεων καινούργιων οχημάτων που πέτυχε το 2019
η ελληνική αγορά αυτοκινήτου
να είναι αισθητά χαμηλότερο από τις ευδαιμονικές προ κρίσης εποχές, όπου πωλούνταν κατά μέσο όρο περί τις 250.000
μονάδες ετησίως, ωστόσο είναι αρκετό για
να χαμογελούν οι επαγγελματίες του κλάδου. Η θετική ένδειξη στο… κοντέρ είχε
φανεί από το περασμένο καλοκαίρι, όπου
τον Ιούλιο του 2019 οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων της χώρας μας τον Ιούλιο έκαναν ρεκόρ δεκαετίας (σ.σ. με
11.800 ταξινομήσεις), στο δεκάμηνο του έτους (Ιανουάριος - Οκτώβριος 2019) η άνοδος ήταν πάλι σημαντική, και όλη αυτή
η τάση επιβεβαιώθηκε με το τελικό +10,3%
που «έγραψαν» οι πωλήσεις καινούργιων
αυτοκινήτων στη χώρα μας τη χρονιά που
μόλις πέρασε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον μήνα Δεκέμβριο πουλήθηκαν στην
Ελλάδα 6.598 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 23,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα.
Ακτινογραφώντας αυτές τις 114.110
πωλήσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τα συνήθη Ι.Χ. επιβατηγά, μεγάλο κομμάτι της περσινής πίτας των πωλήσεων
κέρδισαν τα καινούργια φορτηγά με 8.399
μονάδες (+15,8% σε σχέση με το 2018).
Εντυπωσιακή ήταν η ζήτηση και για καινούργια λεωφορεία που οδήγησε σε πωλή-

Μ

«Γκάζωσαν»
οι πωλήσεις
αυτοκινήτων στο
τέλος του 2019

Ενισχύουν την τουριστική παρουσία τους στην
Έχοντας ήδη σημαντική παρουσία στα ελληνικά τουριστικά πράγματα με τρία από τα
κορυφαία brands του
portofolio της, ο γαλλικός ξενοδοχειακός Όμιλος Accor επεκτείνει το ενδιαφέρον του
για τη χώρα. Με περισσότερα
από 5.000 ξενοδοχεία σε 110
χώρες και 39 brands, που καλύπτουν ένα εύρος από οικονομικές έως πολυτελείς επιλογές, η Accor έχει εδραιώσει
την παρουσία της στην Ελλάδα με το 5στερο Sofitel

Athens Airport, το 4στερο
Novotel Athenes Hotel, το
καινούργιο ibis Styles Athens
Routes Hotel και το ibis Styles
Heraklion Central Hotel στην
Κρήτη. Η επόμενη ελληνική
«έκπληξη» των Γάλλων ακούει
στο όνομα «Athens Capital
Hotel – MGallery Collection»,
το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2020 στο κέντρο
της Αθήνας. Με 158 δωμάτια
και 19 σουίτες, το ξενοδοχείο
θα παρέχει στους επισκέπτες
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ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ: «Μπάσιμο» της DAMCO ENERGY στη Senfluga
Μετά την πρόσφατη είσοδο της εταιρείας BULGARTRANSGAZ που διαχειρίζεται το
βουλγαρικό σύστημα φυσικού αερίου στο μετοχικό σχήμα της συμφερόντων Κοπελούζου GASTRADE, ακόμη ένα ενεργειακό deal ανακοινώθηκε από τον όμιλο του
Έλληνα επιχειρηματία. Ο λόγος για το «μπάσιμο» με 10% της DAMCO ENERGY στο
μετοχικό κεφάλαιο της SENFLUGA, του κοινοπρακτικού σχήματος της ιταλικής
Snam, της ισπανικής Enagas και της βελγικής Fluxys που είναι οι αντίστοιχοι διαχειριστές συστημάτων φυσικού αερίου (σ.σ. ο «δικός» μας ΔΕΣΦΑ δηλαδή) των χωρών τους και παράλληλα είναι μέτοχοι και στον αγωγό ΤΑP (Διαδριατικός Αγωγός

σεις 364 μονάδων (+38,4%), ενώ αυξημένες ήταν καθ’ όλη τη
διάρκεια του περασμένου έτους οι
πωλήσεις των δικύκλων με αύξηση 14,5% και 38.230 μονάδες.
Για να υπάρχει μία σχετικά ενδεικτική εικόνα τού πώς κινήθηκε η αγορά αυτοκινήτου εκτός των
ελληνικών συνόρων, αναφέρεται
ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Νοέμβριο του 2019 πουλήθηκαν 1.175.959 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σχέ-

ση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την Ελλάδα να συμβάλλει στον παραπάνω αριθμό με πωλήσεις 7.464 οχημάτων.

Ανά καύσιμο
και ανά τύπο Ι.Χ.
Σε ό,τι αφορά, τώρα, τις προτιμήσεις των αγοραστών καινούργιων
αυτοκινήτων σε σχέση με το καύσιμο κίνησης, οι πωλήσεις βενζινοκίνητων οχημάτων παραμένει ο
αδιαμφισβήτητος νικητής, καθώς

Φυσικού Αερίου). Μετά τη συναλλαγή, τα μετοχικά ποσοστά των παραπάνω εταίρων
της SENFLUGA διαμορφώνονται σε 54% για τη Snam, 18% για την Enagás, επίσης
18% για την Fluxys και 10% για την DAMCO.
Η παραπάνω επένδυση είναι το αποτέλεσμα ενός μακρύ και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των δύο μερών, αλλά και μία έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης
που έχει ο Όμιλος Κοπελούζου στην ελληνική οικονομία και τον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της χώρας, δίνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές
ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι ελληνικοί Όμιλοι επενδύουν στην Ελλάδα.

επί του συνόλου των πωλήσεων
άγγιξαν το 65,1%. Στη σχετική λίστα ακολουθούν διακριτά πιο πίσω οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων
καινούργιων αυτοκινήτων με ποσοστό 26,6%, ενώ με αυξητικό
πρόσημο αλλά μικρό μερίδιο αγοράς έπονται τα αυτοκίνητα που
χρησιμοποιούν «καθαρές» πηγές
κίνησης. Ειδικότερα, τα υβριδικά
μοντέλα «έγραψαν» το 2019 πωλήσεις της τάξης του +5,8%, στα αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό
αέριο αντιστοιχεί για πέρσι συνολικά το 1,4% των πωλήσεων, και
τέλος οι πωλήσεις των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων (σ.σ. που παραμένουν ακριβό «σπορ» τουλάχιστον
για τη χώρα μας) οι αντίστοιχες
πωλήσεως καινούργιων μονάδων
κυμάνθηκε στο +0,4%.
Αναφορικά, τέλος, με τους τύπους των οχημάτων σημειώνεται
ότι από το σύνολο των καινούργιων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην Ελλάδα το 2019, τα οχήματα SUV κατέλαβαν το 48,7%, από το 39,1% που ήταν το 2018. Από τις κατηγορίες που σημείωσαν
μεγάλη αύξηση στα οχήματα ελεύθερου χρόνου (SUV) ήταν η κατηγορία Β και C με ποσοστά 28,5%
και 23,9% αντίστοιχα.

Ελλάδα οι Γάλλοι της Accor
του signature υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε ένα πλήρως ανακαινισμένο ιστορικό
κτήριο της Πλατείας Συντάγματος. Τα εν Ελλάδι επενδυτικά
σχέδια της Accor αντανακλώνται
και στη σύμπραξη του πολυεθνικού ξενοδοχειακού ομίλου με
την AEGEAN Airlines. Η συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων ανταμοιβής, Le Club
AccorHotels και Miles+Bonus,
δίνει τη δυνατότητα στα μέλη
τους να απολαύσουν ένα εύρος
από προνόμια που θα εμπλουτί-

σουν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες, προσφέροντάς τους παράλληλα αποκλειστικά πλεονεκτήματα σε ένα πλήθος προϊόντων
και υπηρεσιών.
• Μέσω της νέας συνεργασίας τα
μέλη του Le Club AccorHotels
(LCAH) μπορούν να κερδίσουν
πόντους επιβράβευσης όταν πετάνε με την AEGEAN Airlines ή
τη θυγατρική της Olympic Air,
μετατρέποντας 2.000
Miles+Bonus μίλια σε 500 πόντους ανταμοιβής LCAH.
• Eνισχύεται η εμπειρία των με-

λών του Le Club AccorHotels,
καθώς θα έχουν την ευκαιρία να
εξαργυρώσουν τους πόντους ανταμοιβής τους σε Miles+Bonus
μίλια και να επωφεληθούν από
εισιτήρια και αναβάθμιση θέσης
με την AEGEAN Airlines και την
Olympic Air.
• Κάθε 2.000 LCAH πόντοι
αντιστοιχούν σε 1.000
Miles+Bonus μίλια. Οι
μετατροπές μπορούν να γίνουν
εύκολα ηλεκτρονικά, μέσα από
ένα ιδιαίτερα εύχρηστο
σύστημα διαχείρισης πόντων.

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Το 70% της σύνταξής τους
θα λαμβάνουν
οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι
Σε δημόσια διαβούλευση θα δοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, η επεξεργασία του
οποίου έχει ολοκληρωθεί. Αυτό υπογράμμισε για το νέο ασφαλιστικό ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης, τονίζοντας πως
με τις ρυθμίσεις στο νέο ασφαλιστικό, οι συνταξιούχοι θα
δουν μόνιμες αυξήσεις τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις. Παράλληλα, με το νέο ασφαλιστικό, αυξήσεις θα δουν και οι συνταξιούχοι οι οποίοι επιλέγουν να
συνεχίσουν την εργασία τους, καθώς η παρακράτηση από
το 60% της σύνταξης περιορίζεται στο 30%. Αυτό σημαίνει
πως πλέον οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν το
70% της σύνταξής τους.
Ακόμη ο κ. Μηταράκης ξεκαθάρισε πως: «Καμία σύνταξη
δεν θα πάει προς τα κάτω, αλλά αντίθετα θα υπάρξουν αυξήσεις
τόσο από την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης στις κύριες
συντάξεις, όσο και από την κατάργηση του πλαφόν των 1.300 ευρώ στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης».
Αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Μηταράκης τόνισε πως δημιουργείται ένα φιλελεύθερο σύστημα επιλογής εισφορών 7 επιπέδων. Το πρώτο και χαμηλότερο θα αφορά του νέους με δραστηριότητα μέχρι πέντε χρόνια, όπου προβλέπονται μηνιαίες εισφορές 126 ευρώ. Τέλος, σημείωσε ότι η ρύθμιση για την κατάργηση των διπλών
εισφορών στα «μπλοκάκια» αναμένεται να δώσει ανάσα σε
δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Εξ ουρανού ζωή (…αλλά και θάνατος)
ράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην «Α» για τη Susan
Pulis, μία αξιέπαινη γυναίκα στην Αυστραλία που προσπαθεί να σώσει όσα περισσότερα ζώα μπορεί από τις φονικές
πυρκαγιές που κατακαίνε την κοινοπολιτεία, περιθάλποντάς τα
στο καταφύγιο άγριας φύσης που η ίδια δημιούργησε.
Το παράδειγμα της Susan φαίνεται ότι ακολουθούν όλο και περισσότεροι Αυστραλοί και γι’ αυτό σπεύδουν να προσφέρουν
βοήθεια στα καγκουρό, τα κοάλα και τα υπόλοιπα σπάνια ζώα
που κατάφεραν να γλιτώσουν και βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένα στα καμένα δάση της χώρας. Πρόσφατα έγινε, μάλιστα, και μια
εναέρια προσπάθεια, για να τα ταΐσουν, πετώντας τους από ελικόπτερα, καρότα και γλυκοπατάτες!

Γ

Δυστυχώς, όμως, για κάποια είδη ζώων εξ ουρανού δεν έρχεται μόνο το μάννα της ζωής αλλά και η θανάτωση. Θλιβερό παράδειγμα, περισσότερες από
5.000 άγριες δρομάδες καμήλες
τις οποίες σκότωσαν ελεύθεροι
σκοπευτές που υπερίπταντο με ελικόπτερα. Ο λόγος; Εν μέσω
ξηρασίας τα συγκεκριμένα θηλαστικά αναζητούσαν τροφή και
νερό σε μέρη όλο και πιο κοντινά σε κατοικημένες περιοχές, με
αποτέλεσμα και τα πόσιμα αποθέματα των χωριών να απειλούνται και να κινδυνεύουν οδηγοί και κάτοικοι από ατυχήματα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης

το Βερολίνο στρέφονται τα
βλέμματα της διεθνούς αλλά
και της ελληνικής διπλωματίας, καθώς αύριο Κυριακή 19
Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Γερμανίας η
Διάσκεψη Κορυφής για το λιβυκό ζήτημα.
Με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα
Μέρκελ να επιμελείται προσωπικά τα των
προσκλήσεων, προκειμένου να καταστεί
εφικτή η παρουσία στο ίδιο διαπραγματευτικό τραπέζι τόσο ετερόκλητων εμπλεκόμενων –αγνοώντας ωστόσο επιδεικτικά
το ελληνικό αίτημα συμμετοχής–, η «οικοδέσποινα» παραμένει διστακτικά αισιόδοξη για κατάπαυση του εμφυλίου που μαίνεται στη βορειοαφρικανική χώρα.
«Έχει έρθει ο καιρός να εξετάσουμε εάν
είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε κάποια
απόφαση σε ανώτατο επίπεδο», δήλωσε η
Άνγκελα Μέρκελ μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του χριστιανοδημοκρατικού κόμματός της, εξηγώντας στη
συνέχεια ότι η Διάσκεψη της 19ης Ιανουαρίου για τη Λιβύη χρησιμεύει στο να δεσμεύσει όλες τις πλευρές να σεβαστούν το
υφιστάμενο εμπάργκο όπλων, το οποίο
συνεχώς παραβιάζεται, και έτσι να ανοίξει
ο δρόμος για μια πολιτική λύση. «Ξένες
δυνάμεις που δρουν στη χώρα εμποδίζουν
την επιστροφή στην ειρήνη. Και όσο καιρό
μεταφέρεται στρατιωτικό υλικό στη χώρα από
το εξωτερικό, θα συνεχίζονται οι σφαγές και
δεν θα επέλθει κάποια πολιτική λύση», είπε
χαρακτηριστικά.

Σ

Τα «στρατόπεδα» και ο…
ρέφερι
Δεν χωράει αμφιβολία ότι ακόμα κι αυτή
η ελάχιστη δέσμευση που επιδιώκει η
Μέρκελ είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο
για την καγκελάριο, διότι τα συμφέροντα
των «παικτών» που συμμετέχουν στο γεωπολιτικό παιχνίδι εξουσίας στη Λιβύη
είναι περιπεπλεγμένα και αλληλοσυγκρουόμενα. Όπως περιγράφεται επιγραμματικά σε σχετικό ρεπορτάζ της Ντόιτσε Βέλε, στη μία όχθη του λιβυκού Ρουβίκωνα έχει «στρατοπεδεύσει» η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση του
πρωθυπουργού Φαγέζ Σάρατζ στην Τρίπολη, που έχει τη στήριξη της Ιταλίας και

Γιατί καίγεται η Γερμανίδα καγκελάριος να
επιλυθεί ειρηνικά ο εμφύλιος στην
βορειοαφρικανική χώρα

«Αυτοεξαγνισμός» της
Μέρκελ μέσω Λιβύης
της Τουρκίας. Στην απέναντι όχθη βρίσκεται ο στρατηγός Χαλίφα Χάφταρ, «υποβασταζόμενος» κατά κύριο λόγο από τη
Ρωσία, την Αίγυπτο και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, εν μέρει και από τη Γαλλία
(σ.σ. με τον στρατάρχη συναντήθηκε ο
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το

καλοκαίρι του 2019 στο Παρίσι), η οποία
ανέκαθεν τασσόταν υπέρ της πολιτικής
λύσης της κρίσης.
Κάπου στο ενδιάμεσο βρίσκεται η Γερμανία, που με τη βοήθεια του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών,
Γκασάν, Σαλαμέ, ξεκίνησε τον Σεπτέμ-

βριο της περασμένης χρονιάς τη λεγόμενη
διαδικασία του Βερολίνου, με στόχο να
φέρει σε επαφή τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του διεθνούς οργανισμού με τις αντιμαχόμενες πλευρές. Σύμφωνα πάντα με την Ντόιτσε Βέλε, όλο αυτό
το διάστημα οι διαμεσολαβητές υπό πέπλο
μυστικότητας κατέφθαναν στην πρωτεύουσα της Γερμανίας για διαβουλεύσεις
στην καγκελαρία και το υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να επιλεγεί ο καλύτερος τρόπος και να χαραχθεί ο βέλτιστος
δρόμος που θα είχε ως τερματισμό την αυριανή διάσκεψη κορυφής.
Τώρα που ο «τερματισμός» προσεγγίστηκε, μένει να διασφαλιστεί το μίνιμουμ
των προϋποθέσεων για να μην καταλήξει
στα βράχια η συνάντηση της 19ης Ιανουαρίου, όπως έγινε προ ημερών στη Μό-
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ΒΑΤΙΚΑΝΟ: Το ανδροκρατούμενο ταμπού που έσπασε ο πάπας Φραγκίσκος
ην ώρα που στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε για πρώτη φορά στα χρονικά μία γυναίκα ως υποψήφια Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο «γειτονικό» Βατικανό ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, πάπας Φραγκίσκος, έσπαγε κι αυτός ένα ταμπού: όρισε για πρώτη
φορά γυναίκα σε υψηλόβαθμο πόστο της Γραμματείας του Κράτους!
Το όνομα της «εκλεκτής» είναι Φραντσέσκα ντι Τζιοβάνι, είναι ειδικός στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, και εργάζεται
στη Γραμματεία από το 1993. Επί της ουσίας, η 66χρονη Ιταλίδα θα αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού Εξωτερικών του Βατικανού, αφού η

Τ

«νεόδμητη» θέση που της ανατέθηκε ανήκει διοικητικά σε ένα τμήμα
της Γραμματείας που είναι γνωστό ως «Τμήμα Σχέσεων με Κράτη». Σημειώνεται ότι το Βατικανό έχει διπλωματικές σχέσεις με περισσότερες από 180 χώρες.
Πάντως, η εκπεφρασμένη πρόθεση του πάπα Φραγκίσκου να ορίσει
περισσότερες γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων στο Βατικανό, δεν
αποδεικνύεται από τους αριθμούς. Επί θητείας του μόλις 6 γυναίκες έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, όταν μάλιστα τα μέλη
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε όλον τον κόσμο ανέρχονται στο
1,3 δισεκατομμύριο και πάνω από τους μισούς πιστούς είναι γένους
θηλυκού.

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
Αποχωρεί για να επιστρέψει με
καινούργιο πολιτικό κοστούμι
ε τις εκλογές στη Ρωσία να… κοντοζυγώνουν, οι αιφνιδιαστικές ανακοινώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν περί συνταγματικής αναθεώρησης –οι οποίες
συνοδεύτηκαν από την παραίτηση Μεντβέντεφ και τον σχηματισμό νέας
κυβέρνησης– οδήγησαν πολλούς στο συμπέρασμα ότι ο 67χρονος «τσάρος» ετοιμάζεται για την πολιτική συνταξιοδότησή του. Όχι άδικα, αφού ο Ρώσος πρόεδρος δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τις προεδρικές υπερεξουσίες, υποσχόμενος να μειώσει τις προνομίες του αρχηγού του κράτους και να αυξήσει εκείνες του Κοινοβουλίου
που θα διορίζει τον πρωθυπουργό. Αυτό όμως μοιάζει να είναι για τους αναλυτές και το
σημείο κλειδί που υποκρύπτει τη στρατηγική πρόνοια του Πούτιν να αποχωρήσει μεν
οριστικά από το Κρεμλίνο (σ.σ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορεί να
παραμείνει στο Κρεμλίνο πέραν του 2024, οπότε ολοκληρώνεται η θητεία του), αλλά για
να επιστρέψει φορώντας το κοστούμι ενός καινούργιου πολιτικού ρόλου.
Το ποιος θα είναι αυτός ο ρόλος μένει να αποδειχτεί. Ορισμένοι φαντάζονται τον
«νέο» Πούτιν ως υπέρτατο διαιτητή, υπεράνω των πολιτικών τριβών, με μια θέση
κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του, όπως έκανε ο Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ στο
Καζακστάν όταν το 2019 έγινε ένα είδος πατέρα του Έθνους, αφήνοντας την προεδρία
σ’ έναν υπάκουο πιστό του. Ο Πούτιν θα μπορούσε, λ.χ., να παραμείνει επικεφαλής
του Κρατικού Συμβουλίου, ενός πολιτικού οργάνου το οποίο ενίσχυσε με τη συνταγματική αναθεώρησή του, καθώς και του ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας.
Αυτό που δεν χρειάζεται πάντως πολλές αποδείξεις είναι η φθορά που έχει υποστεί
ο «τσάρος» έπειτα από 20 χρόνια εξουσίας. Μπορεί τα νούμερα να μην το πιστοποιούν
–περίπου στο 70% κυμαίνεται το ποσοστό δημοφιλίας του– αλλά ο ίδιος και το ξέρει
και το παραδέχεται δημοσίως. «Ένα αίτημα αλλαγής έκανε ξεκάθαρα την εμφάνισή του
στους κόλπους της κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά στα μέσα της εβδομάδας μιλώντας ενώπιον της ρωσικής πολιτικής ελίτ. Ποιος ξεχνά ότι μόλις το περασμένο καλοκαίρι γιγαντώθηκε στη Μόσχα ένα μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης του Πούτιν, με την αντιπολίτευση να έχει τότε κινητοποιήσει πλήθη ανθρώπων, και τα σφοδρά κατασταλτικά
μέτρα της ρωσικής αστυνομίας να μην μπορούν να το καταπνίξουν. Εξάλλου, τον περασμένο Σεπτέμβριο, το φιλοπροεδρικό κόμμα «Ενωμένη Ρωσία» αντιμετώπιζε τόση
δυσαρέσκεια, ώστε οι υποψήφιοι της εξουσίας δεν είχαν κατέβει με την ετικέτα αυτή
στις τοπικές εκλογές στη Μόσχα. Και τιμωρήθηκαν από τους ψηφοφόρους. Όπως
προαναφέρθηκε, όλα αυτά συμβαίνουν
στο προεκλογικό βιράζ του 2021, που
στη Ρωσία θα στηθούν βουλευτικές
κάλπες και η «Ενωμένη Ρωσία» συγκεντρώνει τη δημοσκοπική προτίμηση
μόλις του 1/3 των
Ρώσων (περίπου
33%), ποσοστό που
απέχει πολύ από το
54% που είχε κατακτήσει το κόμμα στις
εκλογές του 2016.

Μ

σχα. Υπό αυτό το πρίσμα, πρόσκληση να
παρευρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έλαβαν από τη γερμανική καγκελαρία τόσο ο Φαγέζ Σάρατζ όσο και ο Χαλίφα Χάφταρ, με μία κομβική λεπτομέρεια: οι δύο άντρες δεν θα συνευρεθούν
εξ αρχής στη διάσκεψη, ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα ενός «ατυχήματος» που
θα τορπίλιζε τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ζητά εξιλέωση…
Αυτό είναι σε αδρές γραμμές το τοπίο της
λιβυκής κρίσης, η ειρηνική επίλυση της οποίας έχει διττή σημασία για την Άνγκελα Μέρκελ. Πρωτίστως η Γερμανίδα πρωθυπουργός θέλει να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη στο σύνολό της και η χώρα της ειδικότερα δεν θα έλθουν αντιμέτωπες με ένα
νέο κύμα προσφύγων-μεταναστών. Εξ αυτού ορμώμενη η Μέρκελ επιδίδεται σε κάθε προληπτική πολιτική πρωτοβουλία
στην περιοχή, αυτοεξαγνιζόμενη ίσως για
την «απουσία» της Γερμανίας στην αντίστοιχη συριακή κρίση.
Θυμίζεται πως όταν ξέσπασε ο εμφύλιος
της Συρίας τον Μάρτιο του 2011, το Βερολίνο παρακολουθούσε από απόσταση ασφαλείας και με χαρακτηριστική αδράνεια

τις εχθροπραξίες να κλιμακώνονται. Χρειάστηκε να περάσουν περίπου τέσσερα
χρόνια, να φτάσουν τα προσφυγικά καραβάνια μέχρι τα γερμανικά σύνορα (σ.σ. αφού είχαν κατακλύσει την Ελλάδα), για να
ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά της
Άνγκελα Μέρκελ, αλλά αυτή η αργοπορία τής κόστισε πολιτικά, αφού στους μήνες που ακολούθησαν ήρθε αντιμέτωπη
με τη σοβαρότερη κρίση της θητείας της,
με ανεπούλωτα ακόμη τα τραύματα αυτής
της κρίσης.
Μιας και ο λόγος για το ενδεχόμενο
πρόκλησης ενός νέου προσφυγικού ρεύματος, αυτήν τη φορά από τη Λιβύη, αξίζει
να προστεθεί ότι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη λιβυκή ακτοφυλακή
ήδη έχει γίνει στόχος επικρίσεων. Λόγω
της κατάστασης ασφαλείας η επαναπροώθηση προσφύγων στη βορειοαφρικανική
χώρα δεν είναι δυνατή, ενώ την ίδια ώρα
πολλοί αρχηγοί κρατών που συγκροτούν
τη ζώνη του Σαχέλ (Μαυριτανία, Σενεγάλη, Γκάμπια, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρας) έκαναν σαφές στην Άνγκελα Μέρκελ ότι, χωρίς λύση του προβλήματος στη
Λιβύη, είναι αδύνατον να επιτύχουν σταθερότητα μέσα στις χώρες τους.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώ
πιος Ενωπίω» ήταν η Μάρω Κοντού και παραχώρησε μια ομολογουμένως απολαυστική συνέντευξη, όπου έλυσε
και την απορία του
κοινού αν
τελικά υπήρξε ποτέ ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ποτέ ζευγάρι, δεν ταιριάζαμε καθόλου! Δεν μου άρεσε ο χαρακτήρας του. Ήταν βωμολόχος από το πρωί έως
το βράδυ!» Εμείς πάντως του το συγχωρούμε, γιατί, όπως και να το κάνουμε,
Κωνσταντάρας ήταν αυτός!
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ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ «JUST THE 2 OF US» ΤΟΥ ΚΟΚΛΩΝΗ Να καθυστερήσει μέχρι νεωτέρας –με το πιθανότερο σενάριο να θέλει το σόου του τηλεοπτικού σταθμού Open να
ξεκινά μέσα στον Φεβρουάριο– αναμένεται η πρεμιέρα «Just The 2 Of Us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Στη Φωλιά των Κου Κου».Το γεγονός πως μέχρι αυτήν τη
στιγμή κανένα όνομα εκτός από αυτό της Άντζελας Δημητρίου δεν έχει «κλειδώσει» για την κριτική επιτροπή –παρόλο που προτάσεις δέχτηκαν και η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Καρράς αλλά και η
Άννα Βίσση χωρίς όμως να απαντήσουν θετικά– βάζει «φρένο» στα αρχικά σχέδια των υπεύθυνων της
παραγωγής. Αναμένουμε…

media

Οι υποψηφιότητες,
η επιτροπή
της ΕΡΤ και
το μεγάλο φαβορί!

Με αφορμή τη φάρσα που έκανε

ο Σάββας Πούμπουρας μέσω
της νέα εκπομπής του «Best Friend’s
Fear» στην ηθοποιό Βίκυ Σταυροπούλου,
ο
Κρατερός Κατσούλης… ξεσπάθωσε on air: «Εγώ
προσωπικά λυπάμαι, αλλά θα σας
πω ότι είμαι τελείως εναντίον όλων αυτών
των πραγμάτων. Όπως και να το δει κανείς,
για μένα είναι όλο λάθος, είναι όλο λάθος!» Φυσικά, και έχει δίκιο ό,τι κι αν
πει πάνω σε αυτό το θέμα…
Στον «αέρα» της τηλεοπτικής εκ
πομπής του Γιώργου Λιάγκα, ο
ίδιος αποκάλυψε στους τηλεθεατές ότι
στο παρελθόν η Κατερίνα Γκαγκάκη
και η Όλγα Τρέμη διεκδικούσαν τον ίδιο άνδρα,
και η πρώτη απάντησε σχετικά:
«Πρέπει να
πω ότι είναι
ίσως η μόνη
γυναίκα για την οποία έκλαψα πάρα πολύ
όταν μου συνέβη αυτό, έπεσα πολύ στο
πάτωμα και στεναχωρήθηκα. Σκέφτηκα ότι
αυτή είναι μια γυναίκα που κάνεις πίσω
και λες όπα». Αυτό θα πει ανωτερότητα..!
Απαντώντας η Κατερίνα Και
νούριου, με τρόπο που δείχνει
ότι διαθέτει άφθονο χιούμορ, σε σχόλιο του συνεργάτη της ότι όταν εκείνη
χορεύει… η κίνησή της είναι εξαιρετικά πλαστική, είπε: «Γενικώς έχω
πολύ πλαστικό
πάνω μου!» Της
βγάζουμε το καπέλο για την ειλικρίνεια..!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Σ

τα χέρια της αρμόδιας επιτροπής της ΕΡΤ βρίσκονται όλες οι υποψηφιότητες για την εκπροσώπηση της χώρας μας στον φετινό 65ο διαγωνισμό της «Eurovision» που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ τον ερχόμενο Μάιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, η γνωμοδοτική επιτροπή της ΕΡΤ –που αποτελείται από τους Δημήτρη Παπαδημητρίου (πρόεδρο), Πέτρο Αδάμ, Γιώργο
Μαρκάκη, Γιάννη Πετρίδη και Μαρία Κουφοπούλου–
έχει ολοκληρώσει την εξέταση όλων των υποψηφιοτήτων
και αναμένεται από μέρα σε μέρα να κοινοποιήσει την οριστική της απόφαση, το πολύ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
Μεταξύ των υποψηφιοτήτων βρίσκονται τα ονόματα
της 18χρονης Στεφανίας Λυμπεράκη –που εμφανίζεται
ως το απόλυτο φαβορί–, της Ειρήνης Παπαδοπούλου
και του συγκροτήματος των «ΟΝΕ» με τον Κωνσταντίνο
Χριστοφόρου! Για να δούμε τι θα «κληρώσει» φέτος για
την παρουσία της Ελλάδας μας στον διαγωνισμό, που αρκετοί… λατρεύουν να μισούν και άλλοι τον υποστηρίζουν
«μέχρι τα μπούνια»!

Σε απόσταση αναπνοής από την
κοινοποίηση της οριστικής απόφασης
για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
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Η ΑΠΟΨΗ

ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ ΠΕΡΙ… ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ «8 ΛΕΞΕΙΣ» Τι ήταν να αρχίσει να κυκλοφορεί η φήμη ότι διάφοροι ηθοποιοί
της τηλεοπτικής σειράς «8 Λέξεις» του ΣΚΑΪ ετοιμάζονται να… ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους και να αποχωρήσουν! Με το που το έμαθε ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της, Ανδρέας Γεωργίου, έσπευσε
να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, με μια ξεκάθαρη απάντηση στο Instagram. «Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά
παίρνω πολλά μηνύματα ότι θα αποχωρήσουν ηθοποιοί από τη σειρά. Όπου κι αν γράφτηκε αυτό, το διαψεύδω κατηγορηματικά. Φαίνεται ότι κάποιος σήμερα δεν είχε τι να γράψει. Προφανώς υπάρχουν και τα δημοσιεύματα “λάσπη”. Κανείς δεν αποχωρεί από τη σειρά!» Αν είναι έτσι, τότε «πάμε πάσο»..!
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Μόνος, χωρίς συμπαρουσιαστή,

συνεχίζει ο Γιώργος Χουδαλάκης την πρωινή εκπομπή του, στον
«Real Fm»,
μετά την παραίτηση του
Νίκου Ρογκάκου, η
οποία προέκυψε πιθανόν λόγω φόρτου εργασίας
του δημοσιογράφου.

Με χαμόγελα ικανοποίησης
πραγματοποιήθηκε η απονομή
των δημοσιογραφικών
βραβείων Μπότση 2020!

Σ

το Μέγαρο Σαρόγλου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η
36η απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων
Μπότση, και αρκετοί ήταν
εκείνοι που βραβεύτηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο, σαν μια ηθική δικαίωση
για τον αγώνα τους να ασκήσουν το επάγγελμά τους με συνέπεια και σεβασμό
προς το κοινό.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:
Άγγελος Αθανασόπουλος για την επιτυχή δημοσιογραφική του πορεία ως
διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα «Το Βήμα», η Ελένη Μπιλιάλη για τη
σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Φωτεινά Μονοπάτια» της ΕΡΤ2, η Ιωάννα Μάνδρου
για την αντικειμενική και επιτυχή κάλυψη του δικαστικού ρεπορτάζ, η Κάτια
Μακρή για την επιτυχή πορεία της στο
πολιτικό ρεπορτάζ, η Σπυριδούλα Σπα-

Η λαμπερή τελετή ήταν
μια γιορτή της ενημέρωσης
και των άξιων λειτουργών της
νέα για τις δημοσιογραφικές της έρευνες
για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών
στον Αθλητισμό και τις συνεντεύξεις της
με προσωπικότητες του παγκόσμιου Αθλητισμού, η Νίκη Λυμπεράκη για την
αντικειμενική, δεοντολογικά ορθή και με
πληρότητα παρουσίαση του κεντρικού
δελτίου του τηλεοπτικού σταθμού Open
TV.
Ειδικά βραβεία δόθηκαν: Βραβείο
Κοινοβουλευτικού Ρεπορτάζ - Έλενα Βαρίνου, Βραβείο Οικονομικού Ρεπορτάζ Πάνος Κακούρης και Αλέκος Λιδωρίκης, Βραβείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαριλένα Κατσίμη και Πιέρρος Τζα-

Δεν θα έλεγε «όχι» στην παρουσίαση
του «Big Brother» ο Χάρης Βαρθακούρης
Στην εκπομπή «Ευτυχείτε» μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης και αναφέρθηκε
και στις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχεται εκείνος και η σύζυγός του, Αντελίνα, από τη δημοτικότητα που συγκέντρωσαν με τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι «Globetrotters».

Ανάμεσα σε αυτές, λέγεται ότι είναι
και εκείνη για την παρουσίαση του «Big
Brother» στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
«Δεν μπορώ να πω ότι είναι επίσημη η
πρόταση. Δηλαδή δεν ήρθε το κανάλι να
μου πει, Χάρη, σε θέλουμε!» αποκάλυψε ο
τραγουδιστής. Λέτε..;

νετάκος, Βραβείο Περιφερειακού Ρεπορτάζ - Θώμη Παληού, Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς - Μαρία Σαμολαδά, Βραβείο Ξένου Τύπου και Ανταποκριτών - Γιάννης Ανδριτσόπουλος,
Βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης» - Βαρβάρα Γκιγκιλίνη, Βραβείο της Ένωσης
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου - Δημήτρης Κασμιρλής και «Σαμιακόν Βήμα»,
Βραβείο Δημοσιογραφίας και Τεχνολογίας - Άννα Μπουσδούκου.
Επίσης, τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους: Γιάννη Πευκιανάκη,
Γιώργο Μασσαβέτα, Εύα Νικολΐδου,
Ρίτα Ηλία Νάστου, Τίνα Σγουροπούλου, Άρη Γάτο, Μάνο Σταραμόπουλο,
Ελένη Παπαθανασίου-Αποστολάκη,
Γιάννη Κοτσιφό, Νίκο Στέφο, Γιώργο
Γαβαλά, Χάρη Ξύδη, Γιάννη Κορομβόκη, περιοδικό «ΝΑΥΣ», Μιχαήλ Αραμπατζόγλου.
Συγχαρητήρια σε όλους!

1.744.474 τηλεθεατές παρακο
λούθησαν έστω και ένα λεπτό τη
λαμπερή πρεμιέρα του ριάλιτι μόδας
«My Style Rocks». Η εκπομπή ήταν
πρώτη στη ζώνη της, με μέσο όρο τηλεθέασης 22% στο δυναμικό κοινό 1854, αφήνοντας τον ανταγωνισμό σχεδόν επτά μονάδες πίσω (Alpha 15,6%,
Ant1 14,8%, Star 13,1%, Open
5,7%).

Ο δημοσιογράφος Νίκος Φελέ
κης λέγεται ότι έχει συμφωνήσει
με τη διοίκηση του
νέου Mega να ενταχθεί στο δυναμικό
των σχολιαστών του
καναλιού. Σύμφωνα
με το enimerosi24,
πρόκειται να σχολιάζει την επικαιρότητα σε πρωινή εκπομπή.
Στάγκος αναλαμβάνει
 τηΟ Φίλιος
γενική διεύθυνση της ΕΡΤ3.
Την απόφαση αυτή
έλαβε προ ημερών
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, και
ο ίδιος αναμένεται
να αναλάβει το νέο
του πόστο το προσεχές διάστημα.
Με εκτενείς αναφορές και θεματι
κές ενότητες σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων
της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου,
η ΕΡΤ πραγματοποιεί την Πέμπτη 30
Ιανουαρίου 2020 ολοήμερο αφιέρωμα για την προβολή των δράσεων του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η (παρ’ ολίγον) πεθερά,
Σίντι Κρόφορντ… έβαλε
το χεράκι της και τους χώρισε!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν σε εφημερίδες και περιοδικά, ήθελε και η… νύφη και ο γαμπρός, αλλά δεν ήθελε η –στο παρά τσακ– πεθερά, οπότε έληξε χωρίς νυφικά και κουφέτα η σχέση τής Κάια Γκέρμπερ και
του Πιτ Ντέιβιντσον.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η όμορφη μελλοντική θεά της πασαρέλας χώρισε τον
σύντροφό της και διάσημο κωμικό, και σε αυτό φέρεται να… έβαλε χέρι η μητέρα της, το πασίγνωστο τοπ μόντελ από το παρελθόν, Σίντι Κρόφορντ.
Ο λόγος; Δεν τον θεωρούσε κατάλληλο για το
βλαστάρι της, γιατί εκείνος ακούγεται ότι αντιμετωπίζει ψυχικές διαταραχές. Τελικά, δεν είναι μόνο
οι Ελληνίδες μάνες υπερπροστατευτικές…

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
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• Δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του για τον ερχομό του παιδιού του ο δημοφιλής καλαθοσφαιριστής

Ένας μελλοντικός «χαζομπαμπάς»
με το όνομα Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Σ

την τελική ευθεία έχει
μπει η εγκυμοσύνη της
συντρόφου του διάσημου μπασκετμπολίστα,
Γιάννη Αντετοκούνμπο, της γλυκιάς Μαράια, και η ανυπομονησία τους να κρατήσουν επιτέλους στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί έχει φτάσει στα ύψη!
Όπως πανύψηλο είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται να είναι το μωρό
αφού –όπως είχε αποκαλύψει πριν
από κάμποσο καιρό η μέλλουσα μητέρα– θα είναι αγοράκι.
To ζευγάρι είναι κάτι παραπάνω
από ευτυχισμένο και, θέλοντας να
μοιραστούν με τους διαδικτυακούς
ακόλουθούς της για μία ακόμη φορά το χαρμόσυνο γεγονός, ανέβασαν φωτογραφίες από το baby
shower πάρτι, που διοργάνωσαν
πρόσφατα για συγγενείς και φίλους.
Με το καλό!

Δεν βγαίνει για ποτό ο Σκουλός
με Καγιά-Μπράτη-ΗλιάναΖενεβιέβ γιατί… δεν είναι φίλοι!
ον γνωρίζουμε κυρίως από τη συμμετοχή του ως κριτής στο ριάλιτι μοντέλων του
Star, το «GNTM», παρόλο που είναι ένας φωτογράφος που έχει βάλει τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στον χώρο της μόδας.
Ο Δημήτρης Σκουλός είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, με τη ματιά και την ψυχή ενός
καλλιτέχνη, και όπως διαπιστώσαμε στην εμφάνισή του στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» είναι και αρκετά ειλικρινής, αφού στην ερώτηση του
παρουσιαστή αν είναι φίλος με τους υπόλοιπους κριτές του ριάλιτι, απάντησε ευθέως:
«Φίλοι, με την έννοια να βγαίνουμε για ποτό και καφέ, όχι! Δεν είμαστε!» Η αλήθεια να λέγεται..!

Τ
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• Η φωτογραφία της Ελληνίδας παρουσιάστριας
φιγουράρει στον λογαριασμό της εταιρείας τους
στο Instagram

Ακόμη και
οι αδελφές Καρντάσιαν…
ασχολούνται
με τη Φαίη Σκορδά!

E

φτασε η χάρη της δικής μας Φαίης Σκορδά μέχρι
τα… αυτιά της πασίγνωστης οικογένειας, και συγκεκριμένα των αδελφών της Κιμ Καρντάσιαν,
Κένταλ και Κάιλι, οι οποίες ανέβασαν φωτογραφία της στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας
τους με ρούχα ένδυσης και υπόδυσης «Kendall + Kylie» στο
Instagram! Όμορφη και ανέμελη, η Ελληνίδα παρουσιάστρια
φαίνεται σε αυτήν να φορά μποτάκια που ανήκουν στη χει-

«Κολάζει» ο αισθησιακός χορός
της Στικούδη στα backstage
του «My Style Rocks»!
Το ότι η Κατερίνα Στικούδη έχει ταλέντο στοn χορό το γνωρίζαμε, όπως επίσης και ότι σε
κάθε εμφάνισή της έχει τον τρόπο της να έλκει πάνω της όλα τα (κυρίως) ανδρικά βλέμματα!
Η τάση της να χορεύει σκορπώντας… εγκεφαλικά δεν σταματάει μόνο στην πίστα
αλλά συνεχίζεται και στα παρασκήνια, όπως συνέβη πρόσφατα και πίσω από τις κάμερες, στο ριάλιτι μόδας που
παρουσιάζει φέτος το
«My Style Rocks». Εκεί,
κάπου ανάμεσα στα γυρίσματα και ενώ οι παίκτριες ετοιμάζονταν για
να εμφανιστούν στο πλατό, η σέξι Κατερίνα ξεδίπλωσε τις χορευτικές της
ικανότητες, για τα μάτια
τους και μόνο! Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αρκετοί εκείνοι που θα ήθελαν
να βρίσκονται στη θέση
τους εκείνη τη στιγμή..!

μερινή κολεξιόν τους, και μάλιστα έχει επιλέξει αρκετές φορές να φορέσει παπούτσια που ανήκουν στη συλλογή τους.
«Επιστροφή στο μαύρο. Λατρεύουμε αυτήn τη φωτογράφιση
της Φαίης Σκορδά στην Ελλάδα», έγραψαν στη συγκεκριμένη ανάρτηση οι διάσημες αδελφές, κάνοντας τη Φαίη να απαντήσει από κάτω, με τέσσερις κόκκινες καρδούλες.
Και διεθνή καριέρα η οικοδέσποινα της εκπομπής «Πρωινό», όχι αστεία..!

Όχι μόνο σέξι, αλλά και τρυφερή
μαμά η Τζένιφερ Λόπεζ!

Στο άκουσμα του ονόματός της, οι περισσότεροι (αν όχι όλοι!) φέρνουν στο μυαλό
τους τις χυμώδεις καμπύλες του σώματός
της και το αισθησιακό της λίκνισμα, καθώς
ερμηνεύει τα τραγούδια της, κάνοντας τους
θαυμαστές της να παραληρούν!
Ωστόσο η Τζένιφερ Λόπεζ, εκτός από

άκρως εντυπωσιακή γυναίκα, είναι και μια
στοργική μητέρα, και το αποδεικνύει και με
τη φωτογραφία που ανέβασε πρόσφατα
στοn λογαριασμό της στο Instagram, όπου
απεικονίζεται να είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι ανάμεσα στα δύο της παιδιά. Οι δύο
όψεις του ίδιου «νομίσματος»…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ:

Η απορία του Ιβάν για Τσιμίκα,
Γιαννούλη, βρίσκεται
στον Καρεμπέ ▶ ΣΕΛ. 25

Ο… άμισθος
Κάκος
και ο τελών
εν αγνοία
Διονυσάτος
▶ ΣΕΛ. 16

Η μπάλα
στον Δημητρίου
για ΠΑΟΚ
και Ξάνθη
▶ ΣΕΛ. 26

Χεράκι-χεράκι
ο Γκαγκάτσης
με τον Κούγια
▶ ΣΕΛ. 27

Στα άκρα
ο Βαρούχας
▶ ΣΕΛ. 27

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Πολυϊδιοκτησία,
διαιτησία και άλλα κόλπα
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Νομιμότητα και πολιτική
ΕΕΑ: Στις 27 Ιανουαρίου η απόφαση
ΠΑΟΚ-ΞΑΝΘΗ: Αμείλικτες FIFA και UEFA
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ

Από τις
κλωτσιές του
Μαρινάκη,
στα…
πούπουλα
του Ιβάν

ΣΕΛ.

20 έως
24

Με Περέιρα στα
πλέι οφ; Δύσκολο…

• Ο καταδικασμένος σε πέντε χρόνια
κάθειρξης για την Κάρτα Υγείας πρώην
πρόεδρος τη ΕΠΟ, που διώκεται
κακουργηματικά και για τα τηλεοπτικά
δικαιώματα, αφού έγινε και… μετρ στο
FEVER (καμία δουλειά δεν είναι ντροπή),
στη συνέχεια… κούρνιασε στην αγκαλιά του
Σαββίδη για να προσφέρει τις υπηρεσίες του

• Κρίσιμες συσκέψεις την Τετάρτη με τους Big 4 και την
Πέμπτη για να βγει από το τέλμα το ελληνικό
ποδόσφαιρο με την αλλαγή προσώπων στις επιτελικές
θέσεις να κρίνεται επιβεβλημένη

▶ ΣΕΛ. 18-19

▶ ΣΕΛ. 14

