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ο Κυριάκος.
Θα συναινέσει και η Ν.Δ.;
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Οι κατ’
ευφημισμό
συμμαχίες,
η απούσα Ελλάδα
και ο διπλός
ενταφιασμός
της Χάγης

Φίλε μου Κυριάκο,
αδελφέ μου
Ερντογάν;
• Θα πρέπει να «ζυγιαστεί» ο Τραμπ
απέναντι στον Μητσοτάκη
▶ ΣΕΛ. 4-5

Όλες τις «πράσινες
φυλές» περιθάλπει
ο Τσίπρας
• Απορούν στον ΣΥΡΙΖΑ για την επιμονή
του προέδρου να καταφεύγει σε φθαρμένα
πολιτικά υλικά από το ΠΑΣΟΚ προκειμένου
να πετύχει τη διεύρυνση του κόμματος
▶ ΣΕΛ. 10-11

   


ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ:

Τα (7) λάθη του παρελθόντος
και ο δρόμος τού σήμερα
• Με ένα βαρυσήμαντο άρθρο-οδηγό, στην εφημερίδα
«ΤΟ ΒΗΜΑ», ο κεντρικός τραπεζίτης κάνει… πενηνταράκια
τις αιτίες των μνημονίων και
τις ανορθογραφίες που έγιναν
κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, δείχνοντας
παράλληλα τον δρόμο για την
κανονικότητα ▶ ΣΕΛ. 12-13







ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS




• Οι πληγές της Δικαιοσύνης
παραμένουν ανοιχτές,
με τον Γ. Αγγελή να καταθέτει
ενόρκως σημεία και τέρατα
για τους συναδέλφους του
στον ΑΠ, Δημ. Δασούλα
και Ξ. Δημητρίου
▶ ΣΕΛ. 14, 27





Ισχυρό
πολιτικό «όπλο»
ο EastMed
ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ EAST MED:
«Ντίλερ ο Σαμαράς» το 2013,
«σημαντικό έργο» το 2020
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ο να γράψουμε κι εμείς ότι ο αγωγός East Med αποτελεί ένα τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας έργο για την Ελλάδα και συνολικά για την Ευρώπη δεν κομίζουμε γλαύκας εις Αθήνας. Δεν μπορούμε ωστόσο να μην επαναλάβουμε ότι με τον συγκεκριμένο αγωγό «απελευθερώνεται ενεργειακά» σε ένα μεγάλο βαθμό η Ευρώπη από τη Ρωσία και
τις λοιπές χώρες που παράγουν φυσικό αέριο, οι οποίες πολλές φορές στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει τυχοδιωκτικά. Τώρα πλέον με τον East Med τρία μέλη της Ε.Ε., η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία, αναλαμβάνουν να διοχετεύσουν στην Ευρώπη φυσικό αέριο που κυρίως θα προέρχεται από κοιτάσματα του Ισραήλ.
Το πλεονέκτημα του αγωγού East Med είναι προφανές σε οποιονδήποτε κοιτάξει τον χάρτη της Μεσογείου: Η διαδρομή του φέρνει απευθείας στους Ευρωπαίους καταναλωτές ένα σημαντικό κοίτασμα της ανατολικής Μεσογείου. Η Κομισιόν
χρηματοδοτεί με το ποσό των 34,5 εκατ. ευρώ (ποσό που καλύπτει το 50% του κόστους) τις περιβαλλοντικές μελέτες, τη Μελέτη Εφαρμογής, καθώς και τη Λεπτομερή
Υποθαλάσσια Έρευνα που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση των σταδίων ανάπτυξης
και ωρίμανσης του έργου.
Έστω κι αν όλα αυτά είναι ακόμη στα χαρτιά δεν παύει ο East Med να είναι στην πράξη ένας «πολιτικός αγωγός» που αποτελεί ισχυρό και υπολογίσιμο όπλο στον ακήρυκτο πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
στο Αιγαίο.
Όμως εδώ πρέπει να σταθούμε κυρίως
στον πολιτικό πολιτισμό του υπουργού Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, που στην τελετή
των υπογραφών προσκάλεσε και παραβρέθηκαν δύο πρώην υπουργοί, όπου ο καθένας έπαιξε τον δικό του ρόλο για να φτάσουμε
στις υπογραφές. Ο λόγος για τον Γιάννη Μανιάτη, που οραματίστηκε πρώτος επί κυβέρνησης Παπανδρέου τον εν λόγω αγωγό το 2011 επί Γιώργου Παπανδρέου, και
εν συνεχεία έχοντας την πλήρη υποστήριξη του Αντώνη Σαμαρά το 2013 έκανε πολλά περισσότερα βήματα σε μία εποχή, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση λοιδορούσε το έργο και χαρακτήριζε τον Σαμαρά «ντίλερ» που «πήγε στο Ισραήλ».
Ειδικά για τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό, είναι πανθομολογούμενο ότι σε μία σκληρή μνημονιακή περίοδο είχε καταστήσει στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησής του τη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε σημαντικό τμήμα του ενεργειακού παζλ
της ανατολικής Μεσογείου. Ούτε φυσικά μπορεί να ξεχαστεί ότι ακόμη νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς είχε περιγράψει το ενεργειακό όραμά του και στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Κάποιοι, βέβαια, έκαναν λόγο τότε για υπεραισιοδοξία και υπερβολές επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά ευτυχώς για όλους μας έπεσαν έξω. Αυτό που υποστήριζε τότε ο
Σαμαράς ενώπιον του Ομπάμα, ότι δηλαδή η Ελλάδα, μαζί με το Ισραήλ και την Κύπρο, θα είναι σε θέση να καλύπτουν σε
μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης για τα επόμενα τριάντα χρόνια, σήμερα παίρνει σάρκα και οστά.
Σε κάθε περίπτωση, η… αμνησία ορισμένων που στην τελετή των υπογραφών για τον αγωγό φρόντισαν να καλέσουν π.χ.
τον Γιώργο Σταθάκη αλλά όχι τον Αντώνη Σαμαρά, είναι μεν φάουλ σε επίπεδο εντυπώσεων, αλλά δεν αλλάζει την ουσία:
ότι δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση αν μη τι άλλο σέβεται τους πολιτικούς αντιπάλους της, όταν η προηγούμενη κυνηγούσε
ανελέητα τους αντιπάλους της και έκοβε κορδέλες εγκαινίων με ξένα κόλλυβα…
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1 Οι κατ’ ευφημισμό συμμαχίες,
η απούσα Ελλάδα και
ο διπλός ενταφιασμός της Χάγης

Και στην ούγια
θα γράφει
«συνεκμετάλλευση»
Δύο συνεντεύξεις και μία βουτιά στον όχι και πολύ μακρινό ιστορικό χρόνο ίσως είναι αρκετά «εργαλεία» για
να ξεθολώσουν τη γυάλινη βιτρίνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που στην… ούγια γράφουν «συνεκμετάλλευση».

Ο

ένας συνεντευξιαζόμενος δεν είναι άλλος από τον Έλληνα
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Και μόνο λόγω της ιδιότητάς του,
τα όσα δήλωσε πρόσφατα για τα ελληνοτουρκικά στην εφημερίδα «ΤΟ
ΒΗΜΑ» αποκτούν ξεχωριστό βάρος. O άλλος είναι ο Τούρκος Τζεμ
Γκιουρντενίζ. Όνομα άγνωστο σε
πρώτο άκουσμα, αλλά εξ αντικειμένου πολύ «βαρύ» αφού πρόκειται
για τον θεωρητικό πατέρα της αυτοκρατορικής επεκτατικής φαντασίωσης της Άγκυρας που ακούει
στο όνομα «γαλάζια πατρίδα».
Τα όσα είπε παραμονές Πρωτοχρονιάς ο Τούρκος ναύαρχος εν αποστρατεία μιλώντας στην εφημερίδα «Πρώτο ΘΕΜΑ» δεν είναι άγνωστα ούτε καν στους απλούς πολίτες, πολλώ δε μάλλον στην ελληνική διπλωματία και το Μέγαρο
Μαξίμου. Απλώς τώρα προχώρησε σε ανιστόρητους ισχυρισμούς
ότι «153 νησίδες και βραχονησίδες
δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα και η κυριαρχία τους νομικά ανήκει στην Τουρκία ως απόγονο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», σε ανερυθρίαστες νουθεσίες του τύπου ότι «η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει τις
γεωπολιτικές ανάγκες της Τουρκίας
που ασφυκτιά από τις φιλοδοξίες της
στο Αιγαίο πέλαγος και στη Μεσόγειο», συμπληρώνοντας πως η Ελλάδα μπορεί να αποφύγει ένα θερ-

μό επεισόδιο με την Τουρκία αν
δείξει ρεαλισμό και καταλήξει σε
μια «δίκαιη και ίση μοιρασιά».
Την ίδια ημέρα μία άλλη ελληνική εφημερίδα φιλοξενούσε την
τελευταία συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2019. Πιθανότατα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν γνώριζε τα όσα προκλητικά εκστόμιζε ο Τούρκος απόστρατος, αλλά έστω κι έτσι αναφέρθηκε στο θέμα των ημερών επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι, αν
δεν βρεθεί τρόπος συνεννόησης
με την Τουρκία, η προσφυγή στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με
αντικείμενο τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί την προτιμότερη επιλογή. Πέρα από τη γενικόλογη –και προβληματικά…
πληθυντική– διατύπωση περί «θαλασσίων ζωνών» που έδωσε τροφή για… αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ και έφερε μερικές ώρες αργότερα τη διορθωτική αναδίπλω-
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χρησης εξουσίας και της παρακώλυσης έρευνας του Κογκρέσου.
• Η εσχάτως φίλη Γαλλία του Εμανουέλ Μακρόν βιώνει μία συνεχιζόμενη κοινωνική αναταραχή
στο εσωτερικό της εξαιτίας της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού
συστήματος της χώρας στην οποία
προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος.
• Η Βρετανία έχει τον πονοκέφαλο των διαδικασιών του Brexit.
• Το Ισραήλ οδεύει τον Μάρτιο
στην τρίτη εκλογική αναμέτρηση
μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να έχει και τη δικαστική
βάσανο της σε βάρος του απαγγελίας κατηγοριών για διαφθορά.
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την
αλλαγή φρουράς στα όργανά της
(Κομισιόν και ΕΚΤ) να βρίσκεται
σε μεταβατική κατάσταση.
• Η Γερμανία της Άνγκελα
Μέρκελ έχει να ασχοληθεί με τους
τριγμούς στον Μεγάλο Συνασπισμό, ενώ στην προγραμματιζόμενη Διάσκεψη του Βερολίνου όπου
θα αναζητηθεί ειρηνική διέξοδος
στον λιβυκό εμφύλιο έχει προσκληθεί όλη η… υδρόγειος, της
Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης,
ΠΛΗΝ της Ελλάδας!!!

Μαδρίτη και Ελσίνκι
«έπνιξαν» τη Χάγη

ση του Μαξίμου, ο Κυρ. Μητσοτάκης έριξε στο τραπέζι και δύο
παραμέτρους:
α) Την εκτίμησή του την οποία
και δεδομένη ότι «μια τέτοια πρωτοβουλία θα τύγχανε της στήριξης όλων
των πολιτικών δυνάμεων».
β) Την πεποίθησή του ότι υφίσταται και μια κοινωνική πλειοψηφία –εκτός από την πολιτική– «που
αναγνωρίζει ότι πρέπει η Ελλάδα να
λύσει τις διαφορές της με την Τουρκία».

Κατ’ ευφημισμό
συμμαχίες
Προφανώς, αν η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι μόνες διαπραγματεύσιμες διαφορές της με
τους γείτονες είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ (σ.σ. και όχι οι θαλάσσιες ζώνες ή οτιδήποτε άλλο),
τότε εύλογα ο πρωθυπουργός μπορεί να προσβλέπει στην πολιτική
συναίνεση. Μάλλον υπεραισιόδοξη είναι, ωστόσο, η πίστη του ότι
υφίσταται εκείνη η κοινωνική
πλειοψηφία που θα υποστηρίξει
την προσφυγή στη Χάγη με οποιοδήποτε κόστος. Κι αυτό διότι δεν
υπάρχει σοβαρός πολιτικός ανα-

λυτής εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας που να πιστεύει ότι μπορεί η Τουρκία να συρθεί στη συνομολόγηση ενός συνυποσχετικού
με την Αθήνα. Μάλιστα, οι πιο
ψαγμένοι λένε ότι αν υπάρξει ένα
θερμό επεισόδιο που θα αναγκάσει την Αθήνα να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε
για την περίφημη μοιρασιά του Αιγαίου για την οποία τόσο εύγλωττα μιλά ο Τζεμ Γκιουρντενίζ δεν
θα χρειαστεί καν η συνδρομή φίλων και συμμάχων. Θα έχουν χαράξει την πίτα και θα διανείμουν
τα κομμάτια οι ίδιες οι εταιρείες
που θα αναλάβουν την έρευνα και
την άντληση των κοιτασμάτων που
κρύβει στα σπλάχνα του το Αιγαίο
και η Ανατολική Μεσόγειος!!!
Άλλωστε μοιάζει με τον απόλυτο
ευφημισμό η επίκληση της Ελλάδας στη συμμαχική αλληλεγγύη –
υπό την έννοια ότι θα παραμερίσουν τα του οίκου τους για να εμπλακούν σε μία ελληνοτουρκική
διένεξη– όταν:
• Ο 73χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει το
μυαλό του στην παραπομπή του σε
δίκη, με την κατηγορία της κατά-

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, η Χάγη μπορεί να ακούγεται ως η ενδεδειγμένη λύση αν η Ελλάδα είχε
σύνορα με το Λουξεμβούργο και το
Πριγκιπάτο του Μονακό, ή ακόμη
καλύτερα αν η πολυθρύλητη εθνική
επιτυχία Σημίτη αρχικά στη Μαδρίτη το 1997 και εν συνεχεία στο
Ελσίνκι το 1999 δεν είχε επί της
ουσίας «χαντακώσει» τη Χάγη. Διότι στη μεν Μαδρίτη το Κοινό Ανακοινωθέν Ελλάδας-Τουρκίας έκανε
λόγο επί λέξει για «σεβασμό στα νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της κάθε χώρας στο Αιγαίο, τα
οποία έχουν μεγάλη σημασία για την
ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία
τους», στο δε Ελσίνκι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρότρυνε τα υποψήφια κράτη να επιλύσουν ειρηνικά κάθε εκκρεμή «ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ» –πότε άραγε την αποκτήσαμε;– και άλλα συναφή θέματα.
Σημειωτέον όλες οι προαναφερόμενες εθνικές επιτυχίες ήρθαν
ως συνέχεια των Ιμίων το 1996
και στο ενδιάμεσο –για να μην ξεχνιόμαστε– του φιάσκου Οτζαλάν
τον Ιανουάριο του 1999.
Αν, λοιπόν, η λύση της Χάγης
έχει στον πυρήνα της το σημιτικής
έμπνευσης σκεπτικό ότι η Ελλάδα
θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει
λύσεις «ίσως όχι πάντα ευχάριστες,
αλλά που κατοχυρώνουν την ειρήνη
στην περιοχή», όπως είπε σε καλοκαιρινό άρθρο του ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τότε και στραβός είναι ο γιαλός και στραβά αρμενίζουμε…
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Θα πρέπει να «ζυγιαστεί»
ο Τραμπ απέναντι στον Μητσοτάκη

Τιμητικό
δείπνο με
περίπου
300 επιφανείς
καλεσμένους
Στο δείπνο που ετοιμάζουν οι
Αμερικανοί προς τιμήν του
Κυρ. Μητσοτάκη έχουν
προσκληθεί περί τα 300 άτομα,
επιφανείς ομογενείς από τον
ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και
πρόσωπα από το πολιτικό και
διπλωματικό λόμπι της
Ουάσιγκτον. Για το Μαξίμου, η
πρόσκληση και η διοργάνωση
του event είναι ενδεικτική της
σημασίας που αποδίδεται στην
επίσκεψη του Έλληνα
πρωθυπουργού. Ιδιαίτερα
σημαντική είναι και η
ημερομηνία του δείπνου, αφού
η 8η Ιανουαρίου είναι η πρώτη
ημέρα του έτους κατά την οποία
συνεδριάζει το Κογκρέσο,
επαφές με εκπροσώπους του
οποίου φαίνεται ότι θα έχει
επίσης ο πρωθυπουργός, αν
και το πρόγραμμα βρίσκεται
υπό διαμόρφωση.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
τα μέλη του Υπουργικού
Συμβουλίου της κυβέρνησης
Μητσοτάκη, εκτός από τις
συναντήσεις με τους
Αμερικανούς ομολόγους τους,
θα βρεθούν και σε εκδηλώσεις
της ομογένειας. Κι αυτό είναι
ένα ξεχωριστό στοιχείο καθώς
θα είναι η πρώτη φορά που
κυβερνητικά στελέχη από την
Ελλάδα θα απευθυνθούν διά
ζώσης στους ομογενείς μετά την
ψήφιση του νομοσχεδίου που
παρέχει το δικαίωμα σε όσους
έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια
στο εξωτερικό να μπορούν να
ασκούν το εκλογικό τους
δικαίωμα από τον τόπο
διαμονής τους.

Φίλε μου Κυριάκο,
αδελφέ μου
Ερντογάν;
• Ποιους θα δει, τι θα συζητήσει και τι πρέπει να ζητήσει
επιτακτικά ο Έλληνας πρωθυπουργός από τον Αμερικανό πρόεδρο
Μόνο για το… θεαθήναι δεν θα είναι το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ στις 7 Ιανουαρίου. Αντιθέτως, αποκτά ακόμα ειδικότερο βάρος
εξαιτίας των εξελίξεων στο θερμό μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Σ

υνεργάτες του πρωθυπουργού μιλούν για
πρόγραμμα και ατζέντα
που υπερβαίνει μια τυπική επίσκεψη στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού για παράδειγμα πολυπληθής
θα είναι η ομάδα των υπουργών
που θα συνοδεύσουν τον κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Ασφαλείς
πληροφορίες λένε ειδικότερα ότι

έχουν ειδοποιηθεί και ετοίμασαν
τις βαλίτσες τους για τις ΗΠΑ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως,
ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και αρμόδιος για θέματα

επικοινωνίας και ενημέρωσης
Στέλιος Πέτσας, καθώς και αρκετοί συνεργάτες από το πρωθυπουργικό γραφείο, χωρίς να αποκλείεται ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση της αποστολής.
Ενισχυτικό της σημαντικότητας του ταξιδιού Μητσοτάκη στις
ΗΠΑ είναι επίσης το γεγονός ότι
ο πρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, εκτός του Προέδρου Τραμπ, θα συναντηθεί ακόμη με τον
Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ
Πενς, ενώ στις 8 Ιανουαρίου οι
κ.κ. Πενς και Πομπέο διοργανώνουν μεγάλο δείπνο προς τιμήν του κ. Μητσοτάκη, στο οποίο έχουν προσκληθεί 300 προσωπικότητες ελληνοαμερικανικού ενδιαφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση το υπερατ-

λαντικό ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία έχουν εισέλθει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και τη βούληση Αθήνας και Ουάσιγκτον για
εμβάθυνση και ενίσχυση της συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς, που εκτός από την άμυνα,
συμπεριλαμβάνουν την ενέργεια,
την οικονομία και την παιδεία.
Δεν παύει, πάντως, να είναι η
στάση που θα κρατήσουν οι ΗΠΑ
έναντι των τουρκικών προκλήσεων αυτό που «καίει» την Αθήνα.
Θυμίζεται ότι πρόσφατα από το
βήμα της Ολομέλειας του ελληνικού Κοινοβουλίου ο Κυρ. Μητσοτάκης εκθείασε τη στάση που τηρεί η Ουάσιγκτον έναντι του ψευδοσυμφώνου που υπέγραψε η

Δεν ιδρώνει το αυτί των Τούρκων
Η

αυξημένη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο, σε
συνδυασμό με την εν γένει παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα, αξιολογούνται από αρμόδιους επιτελείς των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, ως μια μεθοδευμένη κλιμάκωση της κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δίχως τον παραμικρό σεβασμό στο σχετικό μορατόριουμ, τα τουρκικά μαχητικά υπερίπτανται διαρκώς πάνω από συγκεκριμένα νησιά και βραχονησίδες (βλ. Οινούσσες,
Παναγιά, Αγαθονήσι, Φούρνοι, Αρκοί, Καστελόριζο κ.ά.)
που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στις «γκρίζες ζώνες»
του Αιγαίου. Φυσικά, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση, αναχαιτίζοντας
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Ακόμη ένα χάιδεμα αυτιών της Ελλάδας
από τους Αμερικανούς θα είναι επιταγή
χωρίς αντίκρισμα για την ελληνική διπλωματία,
που δεν θα μπορούσε να είναι ικανοποιημενη
με τίποτα λιγότερο από μία ευθεία εναρμόνηση
του Λευκού Οίκου με τις καταδικαστικές
για την Άγκυρα τοποθετήσεις της αμερικανικής
γερουσίας και του Κογκρέσου

Τουρκία με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, μία
κίνηση που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε «προκλητική», προσθέτοντας ότι δεν προάγει την ειρήνη
στην ευρύτερη περιοχή. Στο ίδιο
μήκος κύματος ήταν και οι δημόσιες
δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη
στην Αθήνα, Τζέφρεϊ Πάιατ, ο οποίος σχολιάζοντας το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο υπογράμμισε ότι με
βάση τη Σύμβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας και το εθιμικό δίκαιο, τα
νησιά πρέπει να αντιμετωπίζονται
όπως οι ηπειρωτικές ακτές, παίρνοντας θέση σε ένα ευαίσθητο ζήτημα
που αποτελεί και το όπλο της Ελλάδας έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων και ισχυρισμών, ότι κανένα
νησί δεν έχει επήρεια πέραν των
χωρικών υδάτων του.

Όχι στο «χάιδεμα»…

…ναι στους εξοπλισμούς

Νομοτελειακά, λοιπόν, οι συζητήσεις των δύο αντιπροσωπειών αναμένεται να επικεντρωθούν στις
τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας
και στη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδος - ΗΠΑ, αλλά το ζητούμενο είναι το «απόσταγμα» αυτών
των συζητήσεων. Ακόμη ένα χάιδεμα αυτιών θα είναι επιταγή χωρίς αντίκρισμα για την ελληνική διπλωματία, που δεν θα μπορούσε
να είναι ικανοποιημένη με τίποτα
λιγότερο –όπως τουλάχιστον λένε
αναλυτές με βαθιά γνώση των διεθνών σχέσεων– από μία ευθεία εναρμόνιση του προέδρου Τραμπ
με τις καταδικαστικές για την Άγκυρα τοποθετήσεις της αμερικανικής γερουσίας και του Κογκρέσου.

Όσο αμφίβολο είναι το αν θα ευοδοθεί η παραπάνω ελληνική προσδοκία, τόσο πιθανό είναι να υπάρξουν εξελίξεις στο επίπεδο του εξοπλιστικού σχεδιασμού της Ελλάδας. Ειδικότερα στην επικείμενη
επίσκεψη του πρωθυπουργού στην
Ουάσινγκτον θα τεθεί και το ζήτημα αγοράς του stealth μαχητικού
πέμπτης γενιάς F-35, τη στιγμή
που έγινε γνωστό πως η Τουρκία
βρίσκεται σε συζητήσεις για αγορά
επιπλέον συστημάτων S-400. Τo
ελληνικό ενδιαφέρον για τα F-35
δεν είναι ούτε καινούργιο ούτε επτασφράγιστο μυστικό, αφού εδώ
και τουλάχιστον τρία χρόνια τόσο
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας αλλά και τα επιτελεία έχουν τονίσει ότι έχουν γίνει

τους ταραξίες γείτονες, αλλά αυτό λίγο νοιάζει την Άγκυρα που στρατηγικό στόχο έχει
τον αναθεωρητισμό των συνθηκών και τη
συγκυριαρχία-μοίρασμα του Αιγαίου. Την ίδια ώρα η Τουρκία επιδιώκει την παράλληλη
γεωπολιτική αναβάθμισή της στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, στέλνοντας στην περιοχή drones κατασκευασμένα από την
τουρκική στρατιωτική βιομηχανία και προχωρώντας σε ενέργειες για τη δημιουργία
ναυτικής βάσης στο Τρίκωμο της βόρειας
Κύπρου.
Το… κλου των τουρκικών προκλήσεων είναι
ότι οι αναθεωρητικές αξιώσεις των γειτόνων
σε βάρος της Ελλάδας και της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν εκδηλώνονται εντός του
πλαισίου των ευρωατλαντικών θεσμών, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑ-

ΤΟ. Κι ενώ εκ πρώτης όψεως αυτό μοιάζει με
κουτοπόνηρη στρατηγική, στην πραγματικότητα καθίσταται περισσότερο επικίνδυνη. Κι
αυτό γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι η κλιμάκωση
της κρίσης με την Ελλάδα τη συμφέρει, στον
βαθμό που μία στρατιωτική εμπλοκή μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης θα σύρει την
Ελλάδα πειθαναγκαστικά στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, με την Άγκυρα να ζητά
γη και ύδωρ!
Σημειωτέον, 48 ώρες πριν από την αλλαγή
του χρόνου ο Ταγίπ Ερντογάν έστειλε στο
τουρκικό στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση
νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του και
το οποίο δίνει το σουλτανικό ΟΚ να αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας
στη Λιβύη, προκειμένου να υποστηρίξουν
την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνη-

διερευνητικές ενέργειες. Μάλιστα,
από τον περασμένο Σεπτέμβριο
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
η κατασκευάστρια εταιρεία ενημέρωσε ότι έχει λάβει από την ελληνική πλευρά επίσημο αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο οποίο εζητείτο να διευκρινιστεί μεταξύ άλλων η διαθεσιμότητα του μαχητικού προς τη χώρα μας και φυσικά
η τιμή του. Φυσικά, το οικονομικό
κόστος αποτελεί χωρίς αμφιβολία
τον πιο καθοριστικό παράγοντα, όπως άλλωστε ξεκαθάρισε και ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης. Και δεν
αφορά μόνο το κόστος απόκτησης
των μαχητικών, αλλά επιπλέον το
κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης αλλά και τα όπλα τα οποία θα
«απελευθερωθούν» προς παραχώρηση.
Η κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζει ότι το κόστος για κάθε
αεροσκάφος θα πέσει τα επόμενα
χρόνια κάτω από τα 80.000.000
δολάρια, ωστόσο παραμένει αρκετά υψηλό, ενώ το κόστος ανά ώρα
πτήσης το 2025 θα έχει πέσει και
θα κυμαίνεται σύμφωνα με τους ίδιους υπολογισμούς στα 25.000
δολάρια. Για να υπάρχει ένα μέτρο
σύγκρισης, το αντίστοιχο πτητικό
κόστος για τα F-16 υπολογίζεται
περίπου στα €12.000 ανά ώρα
πτήσης.
Στρατιωτικές πηγές δεν κρύβουν ότι το αμερικανικό μαχητικό
5ης γενιάς αποτελεί δέλεαρ για την
ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
Και προσθέτουν ότι όλα όσα έχουν

ση της Τρίπολης. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι σχεδιασμοί Ερντογάν έχουν προκαλέσει
αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της
Τουρκίας, με τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, να υποστηρίζει ότι «οι πολιτικές που ακολουθούνται στη Λιβύη και τη Συρία το μόνο που θα κάνουν είναι να βλάψουν
την Τουρκία».
Αν υπάρχει ένας τίτλος που να αποτυπώνει
με απόλυτη ακρίβεια την ουσία των ενεργειών του Τούρκου προέδρου, είναι αυτός που
είχε σε σχόλιό της την περασμένη εβδομάδα
η κυριακάτικη γερμανική εφημερίδα «Neue
Zürcher Zeitung» (NZZ), που έλεγε: «Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει τις φαντασιώσεις
ισχύος του Ερντογάν». Το θέμα είναι ότι μάλλον δεν υπάρχει αυτή η Ευρώπη…

δει έως σήμερα οι ιπτάμενοι αλλά
και οι επιτελείς από συνεκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις των F-35
φαίνεται να συγκλίνουν στο ότι το
συγκεκριμένο μαχητικό αποτελεί
εξαιρετικά σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος. Αυτό που επισημαίνεται, πάντως, είναι ότι οι ανάγκες της Π.Α. και το επιχειρησιακό περιβάλλον της περιοχής θα
κρίνουν ποιο οπλικό σύστημα ταιριάζει καλύτερα στο ελληνικό οπλοστάσιο και όταν έρθει η ώρα να
ληφθούν οριστικές αποφάσεις θα
εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες και
εφικτές προτάσεις.

Η υπόλοιπη ατζέντα
Η υπόλοιπη ατζέντα των διμερών
συνομιλιών περιλαμβάνει, εξάλλου, τα ζητήματα ενέργειας και την
πορεία της εξόρυξης υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, τις θρησκευτικές ελευθερίες
σε συνδυασμό με την έλευση προσφύγων και μεταναστών από την
ανατολική πλευρά του Αιγαίου
προς τη χώρα μας, αλλά και την πιθανή παρείσφρηση ακόμη και τρομοκρατών του ISIS, την ανάπτυξη
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας
πέμπτης γενιάς (5G) στην Ελλάδα
(σ.σ. όπου οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν να εμπλακούν κινεζικοί
κολοσσοί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού) και βέβαια τις γεωπολιτικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, οι οποίες
αλλάζουν συνεχώς τα τελευταία
χρόνια.
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Τα υπέρ και τα κατά όσων θεωρούνται από το
σύνολο του Τύπου ως υποψήφιοι για να είναι οι
νέοι ένοικοι του Προεδρικού Μεγάρου
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Γ

ια έναν απλό πολίτη,
που από το 2010 επισήμως (ανεπίσημα από το
2008) βιώνει μία πρωτοφανή οικονομική κρίση, η ανακοίνωση του ονόματος
που θα προτείνει για την Προεδρία
της Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς και δεν είναι
στα κύρια ενδιαφέροντά του. Τουναντίον, μία ανακοίνωση για νέα
μείωση φόρων, ή για μείωση εισφορών, ή μια νέα ρύθμιση οφειλών θα γινόταν πρώτο θέμα συζήτησης στην ομήγυρή του.
Κι όμως, η επιλογή του προσώπου που θα προτείνει η κυβέρνηση για το ύπατο Πολιτειακό αξίωμα σίγουρα θα προκαλέσει έναν
νέο γύρο συζήτησης στον δημόσιο
διάλογο, ίσως μάλιστα να προκαλέσει και συγκρούσεις στο πολιτικό πεδίο. Μάλιστα, κάποιοι ισχυρίζονται πως μπορεί η ανακοίνωση της πρότασης Μητσοτάκη για
τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας
να αποτελέσει και τη θρυαλλίδα
πολιτικών εξελίξεων, ειδικά από
τη στιγμή που πρώτα θα έχει ψηφιστεί ο εκλογικός νόμος με κατάργηση της απλής αναλογικής κι
επαναφορά του μπόνους για το
πρώτο κόμμα.
Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο Προκόπης Παυλόπουλος
δεν θα έχει την ευκαιρία για δεύτερη θητεία. Κάτι άλλωστε που φάνηκε και κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του χρόνου, όπου παραδοσιακά ο Πρόεδρος δέχεται τις
ευχές για τον νέο χρόνο από τον
πρωθυπουργό, τους υπουργούς,
τους πολιτικούς αρχηγούς και τους
βουλευτές. Στο συγκεκριμένο
event το πρωί της Τετάρτης οι απόντες ήταν περισσότεροι από τους
παρόντες. Παρόντες ήταν μόνο ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί απουσίαζαν, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Βουλής.
Μεταξύ των απόντων και πολλοί υπουργοί. Μόλις οκτώ υπουργοί προσήλθαν για ευχές. Το εκπληκτικό ήταν ότι ουδείς από το υπουργικό συμβούλιο έσπευσε να
ευχηθεί στον Προκόπη Παυλόπουλο «και του χρόνου», μία αθώα
ευχή, η οποία λόγω των ημερών
κρίνεται εξόχως... επικίνδυνη. Οι
μόνοι που το «τόλμησαν» ήταν ο
πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης (γνωστή κι εκφρα-
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Αυτοί είναι οι βασικοί υποψήφιοι
από την Κεντροαριστερά που είναι στο κάδρο
για να τους προτείνει για την Προεδρία
της Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης




σμένη η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον
Παυλόπουλο) και ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης,
αλλά η γνώμη του δεν παίζει κανένα ρόλο.
Ακόμη και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, γνωρίζοντας ότι σε λίγους
μήνες θα έχουμε νέο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, του ευχήθηκε χρόνια πολλά με υγεία και τον ευχαρίστησε και για τη συνεργασία που
είχαν.
Οι περισσότεροι υπουργοί αρκέστηκαν στις τυπικές ευχές, ενώ
ξεχώρισε η υπουργός Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη, η οποία του ευχήθηκε «χρόνια πολλά και καλά».
Η λήξη της πρωτοχρονιάτικης
εορτής απέστειλε το μήνυμα προς
άπασες τις κατευθύνσεις, ότι από
τον Μάρτιο άλλος θα είναι ο ένοικος στο Προεδρικό Μέγαρο. Απλά
μένει να δούμε εάν θα είναι άνδρας ή γυναίκα. Προς το παρόν, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και
κατέβηκε από το βουνό, απέφυγε
να πει το οτιδήποτε.
Ή πιο σωστά σε μία χαλαρή συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τόνισε πως «είναι 50-50
για το εάν ο επόμενος Πρόεδρος θα
είναι άνδρας ή γυναίκα». Κάτι που
μπορεί να μεταφραστεί ότι ο πρωθυπουργός έχει καταλήξει σε δύο
υποψηφιότητες και εξετάζει τα υπέρ και τα κατά, πριν ανακοινώσει
την πρότασή του.

η θαλάσσια βιοτεχνολογία και η ενέργεια». Σήμερα, η Μαρία Δαμανάκη είναι διευθύνουσα σύμβουλος του παγκόσμιου οργανισμού
The Nature Conservancy, αρμόδια
για τους Ωκεανούς, όπου ηγείται
μιας διεθνούς ομάδας με στόχο
την αλλαγή στη διαχείριση των ωκεανών παγκοσμίως. Είναι μέλος
της Επιτροπής Φίλων του Ωκεανού του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου στο Oxford Martin
School Ocean Programme του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, του
Centre of Ocean Solutions (Πανεπιστήμιο Stanford) και του
Monaco Ocean Foundation.
Την υποψηφιότητα της Δαμανάκη θα στηρίξει και το ΚΙΝΑΛ, ενώ ενδέχεται να πει το «ναι» και η
ΜέΡΑ 25 του Βαρουφάκη. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει απορρίψει, παρά το γεγονός ότι αρκετοί
στην Κουμουνδούρου διατηρούν
σχέσεις με την κα Δαμανάκη από
την εποχή του Πολυτεχνείου.
Στα μείον τής κας Δαμανάκη
είναι ότι ως ηγέτης απέτυχε, καθώς
παρά το γεγονός ότι είχε τη στήριξη δύο τεράστιων μορφών της Αριστεράς, του Χαρίλαου Φλωράκη και του Λεωνίδα Κύρκου, επί
ημερών της ο Συνασπισμός έμεινε
εκτός Βουλής το 1993.

Η Άννα
του εκσυγχρονισμού

Η «φωνή του
Πολυτεχνείου»
Εδώ και αρκετούς μήνες το πρώτο
όνομα που έχει ακουστεί είναι αυτό της Μαρίας Δαμανάκη. Μάλιστα, τελευταία ακούγεται ολοένα
και πιο εντατικά το όνομά της μετά
την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Μαρέβας Μητσοτάκη για τις 10 γυναίκες της
χρονιάς, που ξεχώρισαν το 2019
και στον τομέα πολιτική, η σύζυγος
του πρωθυπουργού είχε τοποθετήσει το όνομα της εκφωνήτριας της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου το
1973, η οποία έχει εκλεγεί επί
πολλές τετραετίες στη Βουλή με
τρία διαφορετικά κόμματα, το ΚΚΕ,
τον Συνασπισμό και το ΠΑΣΟΚ.

Η πολιτική πείρα της Μαρίας
Δαμανάκη δεν αμφισβητείται. Από το 1977 έχει εκλεγεί 11 φορές
βουλευτής (με το ΚΚΕ 1977-19811985, με τον Συνασπισμό ( Ιούνιος1989-Νοέμβριος 1989-19901996-2000) και με το ΠΑΣΟΚ
(2004-2007-2009) ενώ διετέλεσε
Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής
και Αλιείας από το 2010 έως το
2014. Στην ιστοσελίδα της αναγράφεται ότι «εισήγαγε και εφάρμοσε
την ατζέντα της Γαλάζιας Ανάπτυξης,
η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της ατζέντας ήταν η δημιουργία 1,6 εκατ. νέων θέσεων εργασίας και εισοδήματος
750 εκατ. δολαρίων έως το 2020 σε
τομείς όπως ο παράκτιος τουρισμός,

Προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ είναι και άλλη μία φερόμενη υποψήφια, η οποία στο παρελθόν είχε
διατελέσει κοινοτική επίτροπος. Ο
λόγος για την πρώην υπουργό των
κυβερνήσεων Σημίτη και Παπανδρέου, την Άννα Διαμαντοπούλου. Έχει εκλεχθεί βουλευτής
Κοζάνης το 1996, βουλευτής Επικρατείας το 2004, και βουλευτής
Α’ Αθηνών το 2007 και το 2009.
Διετέλεσε υφυπουργός Ανάπτυξης
το 1996, υπεύθυνη για τις Ιδιωτικοποιήσεις, υπουργός Παιδείας
(2009-2012) και υπουργός Ανάπτυξης το 2012. Από το 19992004 ήταν Επίτροπος, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Άνηκε στον σκληρό πυρήνα
των εκσυγχρονιστών του Κώστα
Σημίτη και μαζί με τον Γιώργο
Φλωρίδη ίδρυσαν την πολιτική
κίνηση «Ώρα Αποφάσεων», στην
οποία για ένα διάστημα μετείχε και
ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος
έβαλε τρικλοποδιά στην πολιτική
συνεργασία με το Ποτάμι. Είναι επικεφαλής του think tank «Δίκτυο
για την μεταρρύθμιση σε Ελλάδα
κι Ευρώπη» και ο πρώην στενός
της συνεργάτης Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι πλέον εκ των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, αναλαμβάνοντας πέρα από αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ν.Δ.
και γενικός διευθυντής του «Ινστι-
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Αυτό και μόνο την έχει κάνει
person non gratta για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η κα Ευθυμίου μπορεί να είναι εξαίρετη επιστήμονας, όμως δεν έχει καμία πολιτική πείρα –σε αντίθεση με τον αδελφό της–, ενώ αρκετοί από τον περίγυρό της ισχυρίζονται ότι δεν θα αποδεχθεί πιθανή πρόταση.

Οι άνδρες

τούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος
Καραμανλής». Η κα Διαμαντοπούλου στήριξε με διακριτικό
τρόπο τη Ν.Δ. στις τελευταίες εκλογές, ενώ λέγεται ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με την κα Μαρέβα
Μητσοτάκη. Την κα Διαμαντοπούλου θα ψήφιζε σίγουρα το ΚΙΝΑΛ, καθώς το τελευταίο διάστημα η κα Γεννηματά έχει κάνει βήματα για να αμβλυνθούν οι σχέσεις
των δύο. Σίγουρα δεν θα την ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τόσο διότι τη
θεωρεί μνημονιακή, όσο για τον
περιβόητο νόμο Διαμαντοπούλου για την Παιδεία που ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία το 2011.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τον θεωρεί καταστροφή
για την παιδεία, και την εποχή εκείνη πλείστα πανεπιστημιακά στελέχη του ΠΑΣΟΚ βολεμένα μεταγράφηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο
και καλύτερο τον πρύτανη του
ΑΠΘ, Γιάννη Μυλόπουλο. Στον
νόμο περιέρχονταν η κατάργηση
του ασύλου, η δημιουργία επιτροπών αξιολόγησης, η κατάργηση
του θεσμού της πρυτανείας, ο αυστηρός έλεγχος του χρόνου φοίτησης κ.ά. Στα μείον επίσης της κας
Διαμαντοπούλου ήταν και το ότι
τα σχολεία τον Σεπτέμβριο του
2011 ξεκίνησαν δίχως βιβλία, καθώς καθυστέρησε η εκτύπωσή
τους από τον ΟΕΔΒ, λόγω καθυστερημένης παραγγελίας χαρτιού.
Και μέχρι τον Δεκέμβριο οι μαθητές έκαναν μάθημα με φωτοτυπίες.
Επίσης με πιθανή υποψηφιότητα
της κας Διαμαντοπούλου δεν
θέλγονται οι «καραμανλικοί» λόγω
της γνωστής τους έχθρας με το οτιδήποτε «σημιτικό» υπάρχει. Πάντως η κα Διαμαντοπούλου μέσω του «Δικτύου» μετέχει σε παγκόσμια γεωπολιτικά φόρα και
πρόσφατα επισκέφθηκε τέσσερις
ηπείρους σε διάστημα ενός μήνα,
μετέχοντας ως ομιλήτρια σε τουλάχιστον 10 εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας τα όσα είχε πει γι’ αυτήν ο
πρώην Ιταλός πρωθυπουργός και
πρόεδρος της Ε.Ε., Ρομάνο Πρόντι, ότι «είναι μία πολίτης του κόσμου».

Η καθηγήτρια
Μία τρίτη υποψηφιότητα, την οποία με μεγάλη ευχαρίστηση θα
ψήφιζε το ΚΙΝΑΛ, αλλά όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μάλλον και κάποιο άλλο
κόμμα, είναι η Μαρία Ευθυμίου,
καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο διδάσκει
Ελληνική Ιστορία της περιόδου της
Τουρκοκρατίας, καθώς και Παγκόσμια Ιστορία. Η αδελφή του πρώην
υπουργού και πρώην ευρωβουλευτή Πέτρου Ευθυμίου θεωρείται από τους ειδικούς ως μία σοβαρή επιστήμονας με ιδεολογικοπολιτική
συγκρότηση, την οποία σέβεται κι
εκτιμά ο πρωθυπουργός, καθώς
και αυτή είχε «θερμή» σχέση ως
πανεπιστημιακός με αναρχικές ομάδες. Τον Ιούνιο του 2019, αναρχική ομάδα απείλησε την Ευθυμίου ότι «θα τους βρει απέναντί της».
Έγραψαν επίσης συνθήματα στα
γραφεία καθηγητών της σχολής και
διένειμαν κείμενο εναντίον της, στο
οποίο της καταλόγισαν ιδεολογική
μεροληψία. Τον Οκτώβριο του
2014 είχε διαμαρτυρηθεί μαζί με
άλλους καθηγητές και φοιτητές της
φιλοσοφικής σχολής του ΕΚΠΑ
για την κατάληψη της σχολής και
τη διακοπή των μαθημάτων, ενώ
σε συνέντευξή της τον Ιανουάριο
του 2018, ανέπτυξε τους προβληματισμούς της για το μέλλον τη χώρας και της ελληνικής κοινωνίας
γενικότερα, ενώ υποστήριξε πως
τα ελληνικά πανεπιστήμια, εδώ και
δεκαετίες, έχουν μεταβληθεί σε χώρους ανομίας και βαρβαρότητας.

Αν υποθέσουμε ότι με βάση τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο
«Βήμα» πριν την Πρωτοχρονιά αποκλείονται οι υποψηφιότητες των
πρώην πρωθυπουργών, μάλλον
και του κ. Βενιζέλου, τότε θεωρητικά παίζουν κάποια ανδρικά ονόματα κι αυτά από τον ευρύ χώρο
της κεντροαριστεράς, καθώς ας μη
λησμονούμε ότι η κα Γεννηματά
και στην πρόσφατη συνέντευξή της
σε ενημερωτική ιστοσελίδα επανέλαβε ότι «το ΚΙΝΑΛ δεν θα ψηφίσει
για Πρόεδρο Δημοκρατίας πρόσωπο
που θα προέρχεται από τη Ν.Δ.».
Πολλάκις έχει ακουστεί το όνομα του πρώην πρωθυπουργού
(Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012)
Λουκά Παπαδήμου, ο οποίος έγινε στόχος τρομοκρατικής επίθεσης στις 25 Μαΐου του 2017 όπου
τραυματίστηκε όταν άνοιξε στο αυτοκίνητό του παγιδευμένο με εκρηκτικά φάκελο. Τα σενάρια για τον
Παπαδήμο είδαν το φως της δημοσιότητας, όταν κλήθηκε από τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γεύμα που παρέθεσε στο
Μαξίμου προς τιμήν του Μάριο
Ντράγκι τον περασμένο Οκτώβριο. Με τον Λουκά Παπαδήμο
ως νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
σε συνδυασμό με την παραμονή
του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση
του διοικητή της ΤτΕ, η χώρα θωρακίζεται οικονομικά. Κι αυτό διότι
οι δυο τους είχαν πολύ καλή συνεργασία όταν η Ελλάδα εισήλθε
στη ζώνη του ευρώ. Ο κ. Παπαδήμος ως διοικητής της ΤτΕ και ο κ.
Στουρνάρας ως βασικός διαπραγματευτής. Στην ΤτΕ ο κ. Παπαδήμος έμεινε από το 1994-2002, και
εν συνεχεία ανέλαβε αντιπρόεδρος
της ΕΚΤ από τις 31 Μαΐου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Οικονομικά, λοιπόν, η χώρα θα είναι
στην κυριολεξία θωρακισμένη, ό-

μως πολιτικά θα υπάρχει έλλειμμα,
διότι ο κ. Παπαδήμος έχει διατελέσει σύμβουλος δύο πρωθυπουργών (Σημίτη-Παπανδρέου), όπως και πρωθυπουργός ολίγων
μηνών, όμως ασχολείτο μόνο με
την οικονομία. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2012 επί πρωθυπουργίας
του συμφωνήθηκε με τους εταίρους
το κούρεμα των ομολόγων.

νώ εκτός του ΚΙΝΑΛ πολύ δύσκολα θα συμφωνήσουν με αυτή την
επιλογή και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιπλέον, το ότι
αυτή την εποχή είναι πρόεδρος της
Lamda Development πιθανόν να
το εκμεταλλευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα κάνει λόγο για σχέσεις
διαπλοκής με τον Λάτση.

Και μία έκπληξη
Με πείρα, αλλά...
Ένας άλλος υποψήφιος που έχει ακουστεί είναι ο Τάσος Γιαννίτσης.
Ένα πρόσωπο που έγινε γνωστό
στην ελληνική κοινωνία λόγω της
στενής του σχέσης με τον πρώην
πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. Οι
περισσότεροι τον θυμούνται λόγω
του ασφαλιστικού που πρότεινε,
αλλά τελικά δεν πέρασε και πολύ
λιγότεροι ότι ήταν επί μία τετραετία αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αντικαθιστώντας τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη. Μετείχε στην όλη διαδικασία για την
ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., και
γενικά γνωρίζει πολύ καλά τη γεωστρατηγική και τη διπλωματία. Με
πρόσφατο άρθρο του δήλωσε ότι
είναι υπέρμαχος της προσφυγής
στη Χάγη, κάτι που ανέφερε και
στην πρόσφατη συνέντευξή του ο
πρωθυπουργός. Στα αρνητικά του
κ. Γιαννίτση είναι ότι προέρχεται
από τους εκσυγχρονιστές του Κώστα Σημίτη, κάτι που προκαλεί αναφυλαξία στην «καραμανλική»
πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ε-

Ένα από τα ονόματα που ακούγονται τελευταία, είναι αυτό του
Σταύρου Θεοδωράκη. Ο πρώην
επικεφαλής του Ποταμιού έβαλε
λουκέτο στο κόμμα του, χάρισε την
κρατική επιχορήγηση στο ΕΚΠΑ
για να χρηματοδοτούνται οι πτυχιούχοι φοιτητές για υποτροφίες, και
προχώρησε στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Άνοιξε ένα μπιστρό στο κέντρο της Αθήνας με
προϊόντα από μικρούς Έλληνες
παραγωγούς. Ήδη το ΚΙΝΑΛ έχει
γνωστοποιήσει ότι εάν προταθεί ο
κ. Θεοδωράκης θα τον ψηφίσει,
ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει
και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ,
έχουν ενταθεί οι φωνές που ζητούν από τον Τσίπρα να τον προσκαλέσει να συμμετάσχει στην
Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα,
αυτοί που έχουν ταχθεί υπέρ του
Θεοδωράκη είναι από τους «53».
Όμως, εκτιμάται ότι τελικά θα πει
«όχι». Στα υπέρ του Σταύρου Θεοδωράκη είναι και οι προσωπικές
σχέσεις με τον Μακρόν, καθώς
μετείχε προεκλογικά στο κόμμα του
Γάλλου προέδρου που αντικατέστησε τους Φιλελεύθερους στο Ευρωκοινοβούλιο. Στα κατά τού
πρώην επικεφαλής του Ποταμιού
είναι ότι ψήφισε τη συμφωνία των
Πρεσπών, κάτι που θα εξοργίσει
πολλούς εντός της Ν.Δ.
Φυσικά το ερώτημα που παραμένει μέχρι στιγμής αναπάντητο
είναι για ποιον λόγο από το Μαξίμου δεν έχει διαρρεύσει κάποιο
όνομα για υποψήφιο Πρόεδρο
Δημοκρατίας από τη Νέα Δημοκρατία που είναι η παράταξη της
πλειοψηφίας στην Βουλή.
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• Η συναίνεση που επιζητά
ο πρωθυπουργός από τις άλλες
παρατάξεις, προϋποθέτει και
τη συναίνεση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της ΝΔ, στο πρόσωπο
που θα επιλέξει. Αν διαφωνούν,
θα «πειθαναγκαστούν»;

Φ

τάνοντας στο τέλος του
χρόνου, και λίγο πριν
πάει στο βουνό (Μέτσοβο), για να πάρει τις αποφάσεις του σχετικά με
την επιλογή του προσώπου για το αξίωμα του ΠτΔ, σε συνέντευξή του στο
«Βήμα», απαντώντας σε ερώτηση της
δημοσιογράφου Δήμητρας Κρουστάλλη, έδωσε την εξής απάντηση:

ΕΡ.: Με ποια κριτήρια θα
επιλέξετε τον ΠτΔ;
ΑΠ.:
• Πρέπει να συμβολίζει την
ενότητα του έθνους.
• Σημαντικό να εκλεγεί και
από άλλα κόμματα.
• Το πρόσωπο θα πρέπει να
συγκεράσει πολιτικές εντός
του Κοινοβουλίου.
• Θα προτείνω πρόσωπο
που θα πρέπει τα άλλα
κόμματα να αιτιολογήσουν
γιατί δεν θα το ψηφίσουν.

Επιλογή ΠτΔ:

Για συναίνεση
μιλάει ο Κυριάκος.
Θα συναινέσει
και η Ν.Δ.;

Μια προσεκτική ανάγνωση της απάντησης αρχίζει να ρίχνει φως στις σκέψεις του πρωθυπουργού για την επιλογή του προσώπου για το αξίωμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας, που εδώ
και έξι μήνες ο καθένας εκφράζοντας
τις απόψεις του –ή μπορεί και τις απόψεις κάποιων άλλων– ρίχνει στο τραπέζι διάφορα ονόματα.
Εν προκειμένω, η δική μας ανάγνωση έχει ως εξής:
# Το εδάφιο της απάντησης «το πρόσωπο θα πρέπει να συγκεράσει πολιτικές
εντός του Κοινοβουλίου», δείχνει καθαρά ότι αναφέρεται σε επιλογή πολιτικού προσώπου, γιατί μόνο πολιτικό
πρόσωπο μπορεί να έχει πολιτικό υπόβαθρο, ώστε να συνδράμει την κυβέρνηση σε πολιτικές λύσεις που έχει κατά νου.
Η ερμηνεία είναι σαφής, γιατί αν η
επιλογή δεν περιελάμβανε πολιτικά
πρόσωπα, όπως π.χ. της προέδρου του
ΣτΕ κας Σακελλαροπούλου, της κας
Αρβελέρ, ή της κας Άννας Ευθυμίου
κ.ά. λογίων ή προβεβλημένων προσώπων δεν θα ήταν δυνατόν να συμβάλει
στις επιθυμητές από τον πρωθυπουργό πολιτικές συγκερασμού εντός του
Κοινοβουλίου.
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Το πολιτικό –κατά

την ερμηνεία μας–
πρόσωπο που θα προταθεί

Πολιτικό πρόσωπο
από ποια παράταξη;
Το πολιτικό –κατά την ερμηνεία μας–
πρόσωπο που θα προταθεί θα πρέπει
σύμφωνα με την απάντηση του κ. Μητσοτάκη «να συμβολίζει την ενότητα
του έθνους».
Αυτή η εξίσωση όμως είναι δύσκολη και ίσως η λύση της με την έννοια
που δίνει ο πρωθυπουργός να μην είναι εφικτή.
Αν π.χ. προτείνει πολιτικό πρόσωπο από τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ –δεν
συζητάμε για πολιτικό πρόσωπο από
τα υπόλοιπα κόμματα ΚΚΕ, Μέρα25,
Ελληνική Λύση–, πόσο σίγουρο είναι
ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ,
τα νεοεκλεγέντα μέλη του συνεδρίου
της στις 14/12/2019 –των οποίων η
προδιάθεση διεφάνη με το χειροκρότημά τους στο πρόσφατο προγραμματικό συνέδριο στις 29/11/2019– και, το
κυριότερο, οι ψηφοφόροι του 39,8%
που έχρισαν τον κ. Μητσοτάκη πρωθυπουργό, θα αποδεχθούν την επιλογή αυτή;
Αν η κοινοβουλευτική ομάδα, το συνέδριο και οι ψηφοφόροι έχουν τις αντιρρήσεις τους, πώς είναι σίγουρος ο
Κυριάκος ότι θα αποδεχθούν την
πρότασή του; Άλλωστε, το παράδειγμα
το έδωσε ο ίδιος το 2015, όταν διαφωνώντας με την επιλογή του Προκόπη
Παυλόπουλου καταψήφισε –διά της
αποχής του– την πρόταση για την εκλογή του…
Βεβαίως, υπάρχει και η διαδικασία
της κομματικής πειθαρχίας στην οποία
ενδεχομένως να υπακούσουν οι βουλευτές, για να μη φανούν αντίθετοι με
την πρόταση του αρχηγού της παράταξης.
Είναι όμως λύση ένας «εξαναγκασμός» αυτής της μορφής;
Και το πιο σημαντικό, η προσωπική απόφαση του αρχηγού της παράταξης είναι δυνατόν να ερμηνεύεται ως
συναίνεση όλων των βουλευτών της
Νέας Δημοκρατίας;
Ας διυλίσουμε όμως και τη φράση
του πρωθυπουργού ότι «θα προτείνει
πρόσωπο που θα πρέπει τα άλλα κόμματα να αιτιολογήσουν γιατί δεν το ψήφισαν».
Αν οι πολιτικοί αντίπαλοί του θα
πρέπει να δικαιολογήσουν το γιατί δεν
ψήφισαν την επιλογή του, ο ίδιος δεν
πρέπει να αιτιολογήσει στην παράταξή
του την πρότασή του; Στην περίπτωση
αυτή, έχει πρόθεση να ερευνήσει την
αποδοχή ή όχι της πρότασής του από
την παράταξή του; Διότι εν έτει 2020
το δόγμα «ελέω Θεώ εξουσία» δεν φαίνεται να ισχύει για δημοκρατικά εκλεγμένους πρωθυπουργούς, κυρίως στην
Ευρώπη…
Εκτός των παραπάνω, αν οι βουλευτές δεν συμφωνούν με την επιλογή
προσώπου από άλλα κόμματα και «εξαναγκαστούν» να συνηγορήσουν με την
πρόταση του αρχηγού τους, δεν θα έχουν μέσα τους την πικρία ότι ο αρχηγός τους, αντί να σταθεί στο πλευρό της
παράταξης που τον ανέδειξε ηγήτορά
της, και τον έχρισε πρωθυπουργό με

|9

θα πρέπει σύμφωνα
με την απάντηση
του κ. Μητσοτάκη «να
συμβολίζει την ενότητα
του έθνους». Αυτή η
εξίσωση όμως είναι
δύσκολη και ίσως η λύση
της με την έννοια που
δίνει ο πρωθυπουργός
να μην είναι εφικτή.

Ιουλίου μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο, τα κόμματα
της αντιπολίτευσης όχι μόνο δεν έδειξαν διάθεση «συγκερασμού», αλλά τουναντίον εξαπέλυσαν μύδρους ακόμη
και για θέματα για τα οποία ο πρωθυπουργός απολαμβάνει της δημοφιλίας
άνω του 60%.

Το προνόμιο και η παράταξη

την ψήφο της, επέλεξε πρόσωπο από
άλλες παρατάξεις των οποίων ηγετικά
στελέχη είχαν κατά καιρούς «στολίσει»
με ποικίλους χαρακτηρισμούς εμβληματικά πρόσωπα της ΝΔ, όπως «γερμανοτσολιάδες», «προδότες», «αργυρώνητους», και βεβαίως είχαν εφεύρει
–αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ– και τρόπους
για να εξουδετερώσουν την παράταξη
της ΝΔ από την επικράτησή της στις
βουλευτικές εκλογές.
Οι υποθέσεις Novartis, Siemens,
ΚΕΕΛΠΝΟ, θα μείνουν στην ιστορία
ως πρότυπα σκευωρίας εξοστρακισμού
πολιτικών αντιπάλων από το προσκήνιο.
Αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
έχει δεχθεί πυρά αυτής της μορφής με
fake news υψηλού επιπέδου…
Ας θυμηθεί «το σπίτι του Βολταίρου» για τη σύζυγό του, τα «τηλεφωνικά κέντρα» της Siemens προ εικοσαετίας, τα «δάνεια του Κήρυκα Χανίων» και διάφορα άλλα…
Αν λοιπόν ο πρωθυπουργός προσπαθήσει να πειθαναγκάσει την παράταξή του προκειμένου να αποδεχθεί
την πρότασή του, ώστε να ικανοποιηθεί η αντίπαλη –εκλογικά– παράταξη,
αυτό λέγεται «ενότητα του έθνους» και
«συγκερασμός πολιτικών εντός του
Κοινοβουλίου»;

Δηλαδή, η κα Δαμανάκη, ένα όνομα που παίζει στα media, –που έστειλε
τον Συνασπισμό στα βράχια, και που
με ευκαιρία μεταπήδησε στο ΠΑΣΟΚ–,
θα «ένωνε» το έθνος και θα «συγκέραζε
πολιτικές», ενώ ένας «μπαρουτοκαπνισμένος» νεοδημοκράτης θα το χώριζε;
Πρόσωπα όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Σταύρος Σήμας, ο Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, ακόμη και η Ντόρα
Μπακογιάννη (που έχει αποκλειστεί
από θέση ευθύνης λόγω οικογενειακού
περιβάλλοντος) δεν θα ήταν χρήσιμα
λόγω της εμπειρίας τους στην εξωτερική πολιτική;
Και το πιο σημαντικό: η προσωπική απόφαση του αρχηγού της παράταξης είναι δυνατόν να ερμηνεύεται ως
«συναίνεση» όλων των βουλευτών της
ΝΔ; Υποθέτουμε ότι «ενότητα» με αστερίσκους είναι το τελευταίο πράγμα που
θα επιθυμούσε ο Κυριάκος… Γιατί,
ως γνωστόν, υπάρχει και η παροιμία
«όπως στρώνει κανείς, κοιμάται».
Άλλωστε, η μορφή του «συγκερασμού πολιτικών εντός του Κοινοβουλίου», που έχουν ήδη επιδείξει τα άλλα
κόμματα έχει φανεί ανάγλυφη κατά το
χρονικό διάστημα από τις εκλογές του
Ιουλίου μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζουμε
ότι από τις προεκλογικές δηλώσεις του

Μπορεί η επιλογή του προσώπου να αποτελεί προνόμιο του πρωθυπουργού.
Όμως, ο σεβασμός στην παράταξή
του αποτελεί υποχρέωσή του.
Ήδη δεκάδες βουλευτές και υπουργοί έχουν ευθέως δημοσιοποιήσει τις
επιθυμίες τους για Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσα από τα «σπλάχνα» της παράταξης.
Αν ο πρωθυπουργός έχει αμφιβολίες, ας προχωρήσει διερευνητικά και
με κάθε μυστικότητα στη διαπίστωση
των απόψεων της κοινοβουλευτικής
του ομάδας και του συνεδρίου, και ακόμη καλύτερα ας κάνει ένα μυστικό
γκάλοπ για τις απόψεις των ψηφοφόρων της ΝΔ.
Με το παρόν άρθρο δεν αμφισβητούμε το προνόμιο του πρωθυπουργού
για την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βάζουμε στο τραπέζι την υποχρέωση ενός ηγέτη, να ασκεί το προνόμιό του αφουγκραζόμενος και τις απόψεις της παράταξής του, και όχι μόνο τις απόψεις άλλων παρατάξεων, οι
οποίες στα υπόλοιπα τριάμισι χρόνια
της θητείας του θα επιδεικνύουν μόνιμη δραστηριότητα αμφισβήτησης της
διακυβέρνησής του.
Όσον αφορά τη δίκαια δημοφιλία
που απολαμβάνει, ας μην ξεχνά ότι θα
έλθουν και δύσκολες ημέρες που θα
χρειαστεί «να σηκώσουν τα μανίκια» όλοι οι σύντροφοί του, ενωμένοι και όχι
διαιρεμένοι από τις παρενέργειες κάποιου προνομίου του οποίου τα αποτελέσματα δημιούργησαν προβλήματα αντί να τα επιλύσουν.
Βεβαίως επιθυμούν να υπάρχει συναίνεση και από τα άλλα πολιτικά κόμματα.
Ωστόσο, υποχρέωση και όχι απλή
επιθυμία είναι να υπάρξει συναίνεση
και από την παράταξη που έχει την τιμή
να είναι αρχηγός της…
«Η ΑΠΟΨΗ»
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• Στον ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιούνται –φίλοι, συνοδοιπόροι και μη– γιατί
ο πρόεδρος επιμένει στη διεύρυνση του κόμματος, καταφεύγοντας σε
φθαρμένα πολιτικά υλικά από το ΠΑΣΟΚ

Ο Τσίπρας περιθάλπει
όλες τις «πράσινες φυλές»
Ξημερώνοντας το 2020, ο
ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη μετεξέλιξή του και την ενοποίησή
του με την Προοδευτική
Συμμαχία, την οποία κατά
βάση συγκροτούν πρώην
στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη από όλες τις «πράσινες φυλές» και τις ιδεολογικές τάσεις του πρώην
κραταιού κόμματος εξουσίας, που ίδρυσε το 1974 ο
Ανδρέας Παπανδρέου.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

έχρι τον Μάιο,
βέβαια, που είναι
προγραμματισμένο το συνέδριο ανασυγκρότησης
και διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ με την
ενσωμάτωση της Προοδευτικής
Συμμαχίας, αναμένεται έντονος
προσυνεδριακός διάλογος, που
πολλές φορές μπορεί να οδηγηθεί
στα άκρα. Κι αυτό διότι οι παλιές
καραβάνες του ΣΥΡΙΖΑ, συν τους
«53», δεν βλέπουν με καλό μάτι
την ΠΑΣΟΚοποίηση που επιχειρείται με την αθρόα προσέλευση
ακόμη και υπουργών του Γιώργου
Παπανδρέου που ψήφισαν με ιδιαίτερη ευκολία μνημόνιο. Και
κάπως έτσι εξηγούνται οι αντιδράσεις του Παύλου Πολάκη στο άρθρο Σημίτη και η επίθεση του Πάνου Σκουρλέτη στον Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο και αποκάλεσε τοξικό.
Οι παλιοί ΣΥΡΙΖΑίοι φοβούνται
ότι οι νέοι φίλοι του Αλέξη Τσίπρα, που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, είναι σαφώς πιο ψημένοι
στην εξουσία, ξέρουν τα κόλπα καλύτερα και σίγουρα έχουν την εμπειρία να ξεπερνούν δύσκολες
καταστάσεις, τις οποίες τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ όταν βρίσκονταν σε

Οι «τοξικοί» κηπουροί
πορεί ο Πάνος Σκουρλέτης να δήλωσε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι τοξικός,
όμως οι «κηπουροί» (σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που τους απέδωσε ο Γιώργος
Φλωρίδης) του πρώην πρωθυπουργού έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από το περιβάλλον Τσίπρα.
Πρώτος και καλύτερος ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος έχει θητεύσει και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.
Νωρίτερα είχαν διαβεί τον Ρουβίκωνα η Θεοδώρα Τζάκρη, ο
Άγγελος Τόλκας, η Νίνα Κασιμάτη, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ο Θανάσης Οικονόμου, η Ελένη Τσιαούση, η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, η Μαρία Θεοχάρη, ο Θόδωρος Τσίκας, ο Μιχάλης Νικηφόρου (πρόσφατα τον κατήγγειλε η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ), ο Νικήτας Κανάκης κ.ά. Με τελευταία και
πιο σημαντική μεταγραφή αυτή της Ρεγγίνας Βάρτζελη, η οποία από τη θέση της Διευθύντριας του πρωθυπουργικού γραφείου του ΓΑΠ απειλούσε με διαγραφή όσους βουλευτές δεν
ψήφιζαν το μνημόνιο το 2010.

Μ

κυβερνητικές θέσεις δεν θαυμάστηκαν για τη διαχείριση κρίσεων.
Και φυσικά τα «πράσινα» στελέχη
δεν θυμήθηκαν την Αριστερά τώρα που έχουν περάσει την πέμπτη
κι έκτη δεκαετία της ηλικίας τους.
Απλά βλέπουν προοπτική εξουσίας
μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή
και πολύ εύκολα παράτησαν το ΚΙΝΑΛ και μετακόμισαν από τη Χαριλάου Τρικούπη στην Κουμουνδούρου. Αν τώρα γίνει κάποιο
θαύμα και το ΚΙΝΑΛ ξαφνικά ξεκινήσει πορεία εξουσίας, τότε η πλειονότητα όλων αυτών που ανακάλυψαν το φως το αληθινό μέσω του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
θα ανασύρουν από τα βάθη της
μνήμης τους τις βαθιές ρίζες τους

To επί χρόνια δεξί χέρι του Άκη
Τσοχατζόπουλου, Αντώνης
Κοτσακάς, με την πρώην
γραμματέα του ΠΑΣΟΚ επί
προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,
«συστεγάζονται» πλέον στον
ΣΥΡΙΖΑ

με τη σοσιαλδημοκρατία.
Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά
οι παλιές καραβάνες του ΣΥΡΙΖΑ
και γι’ αυτόν τον λόγο δεν επιθυμούν το να μετατραπεί το κόμμα
τους σε κάτι άλλο. Εξάλλου, λόγω
της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη το κόμμα έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί του. Όμως τώρα, όπως υποστηρίζουν τα παλαιότερα στελέχη του, «ελλοχεύει ο κίνδυνος να αλλάξει εντελώς η φυσιογνωμία του κόμματος».

Οι συγκυρίες
Δεν είναι λίγοι που αναρωτιούνται
για ποιον λόγο ο Αλέξης Τσίπρας
επιμένει στη διεύρυνση με αυτόν
τον τρόπο, μαζεύοντας ακόμη και
φθαρμένα υλικά. Αναμφίβολα την
απάντηση τη γνωρίζει ο ίδιος και
μέχρι στιγμής κρατά ισορροπίες,
αλλά όλοι κατανοούν ότι το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι στον
ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς τον θεωρούν ηγετική φυσιογνωμία, τότε υπάρχει απάντηση.

Ας μη λησμονούμε ότι ακόμη
και ο Γιώργος Πανταγιάς σε πρόσφατο άρθρο του αναγνωρίζει στον
κ. Τσίπρα την καταλυτική του πολιτική φυσιογωνμία. Ο εκ των στενών συνεργατών του Κώστα Σημίτη μεταξύ άλλων υποστηρίζει:
«Το σημαντικότερο, ωστόσο, πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο αρχηγός
του. Όποιες κατηγορίες και να του
προσαφθούν –για λαϊκισμό, δημαγωγία, δημοκοπία–, αναμφίβολα ο Αλέξης Τσίπρας είχε καταλυτική συνδρομή και συμβολή στην εκτίναξη του
κόμματός του. Ο ανορθολογισμός, ακόμη και οι ανερμάτιστες θέσεις του,
δεν επισκίασαν τα υπαρκτά προτερήματά του, με κυριότερο το επικοινωνιακό χάρισμα. Ούτε η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας τον εμπόδισαν να
δημιουργήσει πολιτικό κεφάλαιο. Το
ισχυρό όπλο του Αλέξη Τσίπρα, πάντως, είναι το πλεόνασμα πολιτικότητας που τον διακρίνει. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αμεσότητα
και τη λαϊκότητα, αλλά και το ότι δεν
παραπέμπει στο παλιό πολιτικό σύστημα, αναντίρρητα τον καθιστούν
δυνατό παίχτη στον ευρύτερο αντιδεξιό χώρο. Πλεονεκτική θέση τού παρέχει και το έλλειμμα ηγεσίας που εμφανίζει το διαμελισμένο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Του επιτρέπει να διατηρήσει
και να διευρύνει την κυριαρχία του
στην αποκαλούμενη Κεντροαριστερά».
Και ο κ. Πανταγιάς καταλήγει
ότι τον ευνοούν οι συγκυρίες: «Το
καίριο ζήτημα που αντικειμενικά προκύπτει είναι: Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ενσαρκώσει πολιτικές που
δεν θα παραπέμπουν στον ξεπερασμένο κρατισμό, στον αναχρονιστικό
λαϊκισμό και στο παρασιτικό σύστημα
των συντεχνιών; Θέλει να υπερβεί τον
μέσο όρο του ΣΥΡΙΖΑ και των συνοδοιπόρων του; O συγχρονισμός του
με τη σημερινή πραγματικότητα κρίνει
τις δυνατότητες και τις προοπτικές του.
Η εμπέδωση της κυριαρχίας του στον
λεγόμενο κεντροαριστερό χώρο εξαρτάται πρωτίστως από τις επιλογές του.
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Η απουσία ηγετικής προσωπικότητας
στην Κεντροαριστερά τον ευνοεί».
Πάντως, εντός της Κουμουνδούρου συνεχίζεται η συζήτηση σε
ό,τι αφορά το δίλημμα «μετασχηματισμός ή διεύρυνση», παρ’ ότι ο
Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ταχθεί
από την επομένη κιόλας ημέρα
των εκλογών υπέρ του μετασχηματισμού και το έχει επαναλάβει ουκ
ολίγες φορές το τελευταίο διάστημα. Θεσμικά στελέχη του κόμματος, μάλιστα, διαμηνύουν πως, εάν
οι κρίσιμες αποφάσεις δεν ληφθούν στα κομματικά όργανα της
Κουμουνδούρου, «θα ξεσπάσει κρίση», που μόνο ανώδυνη δεν θα είναι ενόψει του Συνεδρίου, ενώ επιμένουν πως υπάρχει συμφωνία
για αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα και
ότι η συμφωνία αυτή «δεν µπορεί
να σπάσει».

Οι νέες φυλές του ΣΥΡΙΖΑ
Με τη διεύρυνση –εκ της μετακόμισης «πράσινων» στελεχών– ο κ.
Τσίπρας κληρονομεί και τις έριδες
που είχαν όλοι οι νεοφερμένοι από την εποχή που ήταν στο ΠΑΣΟΚ κι έδιναν τις δικές τους μάχες
εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση, επαληθεύεται σε μεγάλο βαθμό ο
Πέτρος Ευθυµίου, ο οποίος προ
ημερών είχε δηλώσει πως η «η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ θυµίζει σαν να
είχε κερδίσει τις εσωκοµµατικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ το 1996 ο Άκης Τσοχατζόπουλος». Και η αλήθεια είναι
ότι οι περισσότεροι που είχαν στηρίξει στο παρελθόν τον καταδικασθέντα για δωροδοκία πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ έχουν μετακομίσει στην Κουμουνδούρου.
Πρώτος και καλύτερος ο Αντώ-
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Και «σημιτοφύλακες»
υσικά, για να μην υπάρχει παραπονούμενος ο Τσίπρας αποφάσισε να περιθάλψει
και τα «ορφανά» του εκσυγχρονισμού, τους λεγόμενους «σημιτοφύλακες». Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις της πρώην διευθύντριας του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού Μυρσίνης Ζορμπά (είχε διατελέσει και υπουργός Πολιτισμού επί Τσίπρα), της πρώην βουλευτίνας Ροδόπης, Χρύσας Μανωλιά, προσωπικοτήτων από τον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚ
Αντώνης Λιάκος, ο Νίκος Μουζέλης, ο Αχιλλέας Μητσός,
ο Σωτήρης Βαλντέν, όπως επίσης ο Νίκος Μπίστης, η
Φωτεινή Σιάνου, η Ζωή Ακριβούλη, ο Αυγουστής Μαρούλης κ.ά.
Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα έχουν βρεθεί και στελέχη
με αναφορές στον πρώην υπουργό και διεκδικητή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ το 1996, του αείμνηστου Γεράσιμου Αρσένη.
Πρώτη άνοιξε τον δρόμο η σύζυγός του, Λούκα Κατσέλη, η οποία στήριξε ποικιλοτρόπως τον ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, οι πρώην βουλευτές και στενοί συνεργάτες του κ. Αρσένη, ο Χρήστος Κοκκινοβασίλης
και ο Δημήτρης Πιπεργιάς, όπως επίσης ο Χρυσόστομος Βούζας, ο Χρήστος
Αγγελής, ο Γιάννης Ελαιοτριβάρης.
Επίσης έχουν μετακομίσει στον ΣΥΡΙΖΑ πρόσωπα που ήταν
κοντά σε άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο Παναγιώτης Παναγιώτου (πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ), που ήταν
κοντά στον Κώστα Λαλιώτη, ή ο Θάνος Βούρδας, που εθεωρείτο επί χρόνια άνθρωπος του Κώστα Σκανδαλίδη.
Στον μακρύ κατάλογο των μεταγραφών υπάρχουν και
κάποια πρόσωπα που δεν μπορεί να «χρεωθούν» σε κάποιον από τους κορυφαίους παράγοντες του ΠΑΣΟΚ. Σε
αυτή τη λίστα είναι ο πρώην υπουργός Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος πάντως στη μάχη του 1996 στήριξε τον Κώστα Σημίτη. Νωρίτερα είχαν ενταχθεί στην Κουμουνδούρου ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος έχει αναλάβει κεντρικό
ρόλο στο «παιδομάζωμα» από το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις των συνδικαλιστών, όπως είναι ο Νίκος Φωτόπουλος και ο Κώστας Μανιάτης.
Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα αυτά τα στελέχη που συντάχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν τις
διαφορές τους εδώ και χρόνια. Διαφορές, που σε καμία περίπτωση δεν γεφυρώθηκαν. Τουναντίον, για κάποιους από αυτούς μεγεθύνθηκαν. Όμως, όπως τονίσαμε, είναι ψημένοι σε αυτή την αντιπαλότητα και είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι εάν τους δοθεί η δυνατότητα
θα βρουν τους κατάλληλους κωδικούς επικοινωνίας για να πιάσουν τα πόστα στο νέο κόμμα.
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νης Κοτσακάς, ο οποίος επί χρόνια ήταν δεξί χέρι του κ. Τσοχατζόπουλου, από τους ανθρώπους
που κρατούσαν τα κλειδιά των οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Κοτσακάς έχει ενσωματωθεί πλήρως
στον ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και πολλά χρόνια, και μάλιστα έχει περάσει από
σημαντικά πόστα. Στο ίδιο κλίμα
είναι οι δύο πρώην γραμματείς της
Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Μαδεµλής και ο Θάνος Μωραΐτης.
Αμφότεροι ήταν στενοί συνεργάτες
του πρώην υπουργού Άμυνας, έκαναν καριέρα στηριζόμενοι σε αυτόν κι έχουν καταγραφεί ως από
τους μεγαλύτερους πολέμιους του
Κώστα Σηµίτη.
Στο «µπλοκ Άκη» άνηκαν στο
παρελθόν οι Παναγιώτης Κουρουµπλής, Μάρκος Μπόλαρης
(έγινε γνωστός στο πανελλήνιο όταν τον υπουργοποίησε ο Γιώργος
Παπανδρέου), Γιώργος Κίρκος
(κάθε χρόνο έκανε στο εξοχικό
του, στην Ποτίδαια, συγκεντρώσεις
στελεχών του Άκη από όλη την
Ελλάδα), Ρούλης Κοκελίδης,
Θανάσης Γικόνογλου, Κώστας
Ασλάνης, Γιώργος Κασσαράς,
Θόδωρος Παραστατίδης, Μενέλαος Γκίβαλος, Βαγγέλης Χωραφάς, Άγης Τάτσης, Κρίτων Βασιλακόπουλος, Δηµήτρης Κωνσταντινίδης, Έλλη Ντεντιδάκη,
Χρυσάνθη Κισκήρα κ.ά. Ιδιαίτερη είναι και η περίπτωση του
Γιάννη Δρόσου. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ ήταν στενός συνεργάτης του κ. Τσοχατζόπουλου, με
επιτελικές θέσεις στο υπουργείο Άμυνας, ενώ θεωρούνταν από τους
λεγόμενους «θεωρητικούς του τσοχατζοπουλισµού».
Ο Γιάννης Ματζουράνης, ο οποίος βρέθηκε στο κοντινό περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα εδώ και
χρόνια, είναι μία ξεχωριστή περίπτωση από μόνος του. Ήταν γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου επί Ανδρέα Παπανδρέου στα
τέλη της δεκαετίας του ’80. Ενεπλάκη στο σκάνδαλο Κοσκωτά,
καθώς κατηγορήθηκε ότι ήταν ο
άνθρωπος μέσω του οποίου μμεταφέρθηκαν από τον Γιώργο Κοσκωτά στον Μένιο Κουτσόγιωργα δύο εκατομμύρια δολάρια. Για
την υπόθεση αυτή ο κ. Μαντζουράνης προφυλακίστηκε, όμως αθωώθηκε και εν συνεχεία αποχώρησε από την ενεργό πολιτική, ασχολούμενος επαγγελματικά με τη
δικηγορία.
Ξεχωριστή είναι η περίπτωση
της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Στήριζε τον κ. Τσοχατζόπουλο, ούσα στενή συνεργάτιδα
του πρώην επιτρόπου Χρήστου
Παπουτσή, ωστόσο πολιτικά αναδείχθηκε επί των ημερών του
Γιώργου Παπανδρέου, αναλαμβάνοντας μάλιστα τη θέση της
γραμματέως του ΠΑΣΟΚ, όταν ανέλαβε πρόεδρος το 2004.

12 | Η ΑΠΟΨΗ
O Γιάννης Στουρνάρας αποτελεί ένα από τα κομβικότερα πρόσωπα της οικονομικής ζωής στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία που
μας πέρασε, καθώς έχει
θητεύσει από επιτελικές
θέσεις στους τρεις πυλώνες που για κάθε εθνική οικονομία θεωρούνται σημαντικοί: τη βιομηχανία,
τις τράπεζες, αλλά και την
κυβέρνηση.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Α

πό τις κορυφαίες θέσεις του προέδρου
και διευθύνοντος
συμβούλου της Εμπορικής Τράπεζας και αντιπροέδρου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών μεταξύ 2000 και
2004, του γενικού διευθυντή του
ΙΟΒΕ 2009-2012, του υπουργού
Οικονομικών το 2012 έως το
2014, και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σήμερα, ο Γ.
Στουρνάρας γνωρίζει από πρώτο
χέρι τι εστί κυβενρησιμότητα, έχοντας μάλιστα γνώση όσο λίγοι για
κάθε πλευρά της ελληνικής οικονομίας.
Υπό αυτό το πρίσμα, το άρθροοδηγός που έγραψε ο κεντρικός
τραπεζίτης και φιλοξενήθηκε πριν
από λίγες ημέρες στην εφημερίδα
«ΤΟ ΒΗΜΑ», αποκτά βαρύνουσα
σημασία. Αφενός διότι κάνει… πενηνταράκια τις αιτίες των μνημονίων και τις ανορθογραφίες που έγιναν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, αλλά και γιατί
υποδεικνύει τη χρυσή ευκαιρία της
Ελλάδος να ανακάμψει και να επανενταχθεί οικονομικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια, το πλαίσιο της
οποίας κρίνει ως απαραίτητους όρους της οικονομικής μας παλινόρθωσης.

Η κρίση, τα προγράμματα
και το βαρύ τίμημα
Ανατρέχοντας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στα πρώτα χρόνια της κρίσης, αποδίδει τον αποκλεισμό του Ελληνικού Δημοσίου
και των ελληνικών τραπεζών από
τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και
χρήματος στην απότομη επιδείνωση του δημοσιονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος το
2008 και το 2009 και την συνακόλουθη υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας και
εκτόξευση των αποδόσεων των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, που σε συνδυασμό με τη σημαντική εκροή καταθέσεων και τις ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας
άσκησαν έντονες πιέσεις στον τραπεζικό τομέα και έφεραν το 2010,
το 2012 και το 2015 τα περίφημα
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ:

Τα (7) λάθη
του παρελθόντος
και ο δρόμος
του σήμερα
• Με ένα βαρυσήμαντο άρθρο-οδηγό, στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»,
ο κεντρικός τραπεζίτης κάνει… πενηνταράκια τις αιτίες των μνημονίων και τις
ανορθογραφίες που έγιναν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης,
δείχνοντας παράλληλα τον δρόμο για την κανονικότητα

Το πόσο δύσκολο ήταν το καλοκαίρι του 2015 με το κλείσιμο των
τραπεζών και την επιβολή των capital controls αποτυπώνεται ανάγλυφα
στη φωτoγραφία που ακόμη και ο «Economist» επέλεξε να συμπεριλάβει
στα 10 χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της δεκαετίας που τέλειωσε

προγράμματα οικονομικής προσαρμογής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ. Μιλώντας με αριθμούς για το κόστος της κρίσης
σε όρους προϊόντος, εισοδημάτων
και πλούτου, θύμισε ότι από το
2008 έως το 2016 η Ελλάδα έχασε
πάνω από το 1/4 του ΑΕΠ της σε
σταθερές τιμές, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά περίπου
16 ποσοστιαίες μονάδες, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης μειώθηκε στο
67,4% του μέσου όρου της ΕΕ το
2018, από 93,3% το 2008, ενώ ο
λόγος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (ΜΕΔ) προς το σύνολο
των δανείων εκτινάχθηκε στο 50%
περίπου. Και με ανθρώπινους όρους τόνισε ότι το μεγάλο κύμα μετανάστευσης μορφωμένων Ελλήνων (brain drain) και σημαντική
αποεπένδυση έφεραν ανυπολόγιστες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. «Για να ξεπεραστεί η ελληνική κρίση χρειάστηκαν οκτώ χρόνια, τρία προγράμματα οικονομικής
προσαρμογής, σημαντική αναδιάρθρωση του χρέους και τρεις γύροι ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Σε
ουδεμία άλλη χώρα-μέλος της ευρωζώνης σε καθεστώς προγράμματος οικονομικής προσαρμογής δεν συνέβη
αυτό», τόνισε με σημασία.
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Πού βρισκόμαστε
σήμερα
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΡΥΘΜΟ
ΑΝΩ ΤΟΥ 2% ΚΑΙ
ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2% ΤΟ
2019 ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΟ
2,5% ΤΟ 2020

Οι επτά αιτίες της παρατεταμένης
κρίσης
κεντρικός τραπεζίτης αποδίδει τη διάρκεια και την ένταση της ελληνικής κρίσης
σε επτά παράγοντες:
1] Στην πρωτοφανή σε μέγεθος
και ταχύτητα δημοσιονομική προσαρμογή, καθώς δόθηκε έμφαση
στην αύξηση της φορολογίας παρά στις περικοπές δαπανών, στις
μεταρρυθμίσεις με αναπτυξιακό
περιεχόμενο και στις ιδιωτικοποιήσεις, με αποτέλεσμα τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής στη χώρα μας να ήταν άμεσα
στην εκτέλεση, αλλά παρατεταμένα
όσο σε καμία άλλη χώρα.
2] Οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές αποδείχθηκαν υψηλότεροι από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, επιδεινώνοντας την ύφεση,
παγιδεύοντας τη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης.
3] Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια επικεντρώθηκε περισσότερο
στην αγορά εργασίας παρά στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, οπότε οι ονομαστικές αποδοχές μειώθηκαν ταχύτερα και εντονότερα
από ό,τι οι τιμές. Τα νοικοκυριά υπέστησαν κατακόρυφη μείωση της
αγοραστικής τους δύναμης, η οποία με τη σειρά της περιόρισε την
ιδιωτική κατανάλωση και βάθυνε
την ύφεση.
4] Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως απόρροια της ύφεσης δυναμίτισαν τις ελληνικές τράπεζες,

Ο

καθώς νομοθετικά μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών (αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης
κατοικίας, η κατάχρηση του πλαισίου προστασίας από κατασχέσεις
κ.ά.) επέτειναν ακόμα το πρόβλημα, ενώ εάν είχε θεσπιστεί νωρίτερα μια συστημική λύση με τη
μορφή μιας εταιρείας διαχείρισης
στοιχείων ενεργητικού (bad bank)
που θα αναλάμβανε την κεντρική
διαχείριση των ΜΕΔ, όπως είχε
γίνει σε άλλα κράτη-μέλη, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα θα ήταν πιο περιορισμένο.
5] Πολιτικές επιλογές καθυστέρησαν την υλοποίηση σημαντικών
μεταρρυθμίσεων και η απροθυμία
υιοθέτησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, του έντονου λαϊκισμού, των πολιτικών αντιπαραθέσεων και του διχαστικού πολιτικού
κλίματος, καθώς και λόγω της αντίστασης που προέβαλαν στις μεταρρυθμίσεις ποικίλα κεκτημένα
συμφέροντα, επέφεραν δυσάρεστες συνέπειες: το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής το
2015, όταν όλα έδειχναν ότι μπορούσε η ελληνική οικονομία να
βγει από την κρίση το 2015, επιβολή περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων, κυρίως για να ανακοπεί η εκροή τραπεζικών καταθέσεων, νέος γύρος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και μία ακόμα
διετία οικονομικής στασιμότητας,

ακυρώνοντας την πρόοδο που είχε επιτευχθεί το 2013 και το 2014.
6] Η καθυστέρηση της εκτέλεσης της απόφασης του Eurogroup
τον Νοέμβριο του 2012 για περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους, η οποία εφαρμόστηκε τον
Ιούνιο του 2018, παρά το ότι είχαν
εκπληρωθεί όλες οι απαραίτητες
προϋποθέσεις (προαπαιτούμενα)
την άνοιξη του 2014, υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας και παρατείνοντας την κρίση.
7] Η έλλειψη «εργαλείων» αντιμετώπισης της κρίσης στη ζώνη
του ευρώ, καθώς δεν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση και έλεγχος των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ενώ ο φαύλος κύκλος
αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ τραπεζικού τομέα και δημόσιων οικονομικών επέτεινε τη
χρηματοπιστωτική κρίση και την
ύφεση.
Ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι μετά την κορύφωση της κρίσης το καλοκαίρι του 2015 και την
υπογραφή του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η
οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι το τέλος του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018
και κατόπιν ήταν συνεπής με τη
δημοσιονομική ισορροπία και τη
διαρθρωτική προσαρμογή.

κεντρικός τραπεζίτης εκφράζει τη βεβαιότητα ότι
παρά τις αστοχίες, τις
καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις και τις οπισθοδρομήσεις των προγραμμάτων προσαρμογής, την απώλεια πάνω από
25% του ΑΕΠ και την αύξηση του
λόγου του δημόσιου χρέους προς
το ΑΕΠ, έχει επιτευχθεί πολύ σημαντική πρόοδος από την αρχή της
κρίσης μέχρι σήμερα στην αντιμετώπιση των δημοσιονομικών και
μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η οικονομία ανακάμπτει σήμερα με ρυθμό άνω του 2% και έχει αρχίσει η αναδιάρθρωσή της
υπέρ κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών
με εξαγωγικό προσανατολισμό και
οι ρυθμοί ανάπτυξης βρίσκονται
λίγο πάνω από 2% το 2019 και γύρω στο 2,5% το 2020.
«Απομένουν όμως ακόμη σημαντικές προκλήσεις και προβλήματα που
κληροδότησε η κρίση, αλλά και άλλες, όπως ο πολύ υψηλός λόγος δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, το μεγάλο ποσοστό των ΜΕΔ, η υψηλή μακροχρόνια ανεργία, το μεγάλο επενδυτικό κενό (περίπου 10% του ΑΕΠ
σε ετήσια βάση), ο χαμηλός βαθμός
ψηφιοποίησης της οικονομίας, η χαμηλή κατάταξη στους παγκόσμιους
δείκτες διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και του επιχειρείν, ενώ το κύμα
μετανάστευσης μορφωμένων Ελλήνων
(brain drain) και οι δημογραφικές εξελίξεις λειτουργούν ανασταλτικά στη
μακροπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη»,
καταλήγει ο Γ. Στουρνάρας.

Ο

Αξιοπιστία, επενδυτικά
έργα, ιδιωτικοποιήσεις
Ο κ. Στουρνάρας δεν μασάει τα
λόγια του και προτρέπει την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς δισταγμούς στην υλοποίηση του
προγράμματος των μεταρρυθμίσεών της το ταχύτερο δυνατόν, όπως
άλλωστε υποχρεούται στο πλαίσιο
της ενισχυμένης εποπτείας, ώστε
να ενεργοποιηθούν μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Οι θετικές εκθέσεις των Θεσμών, οι μεταρρυθμίσεις, η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και
η επανεκκίνηση μεγάλων επενδυτικών έργων θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας,
ενώ ταυτόχρονα η μείωση των
ΜΕΔ θα βελτιώσει τις συνθήκες
χρηματοδότησης επιχειρήσεων
και νοικοκυριών, θα ενισχύσει την
εμπιστοσύνη των αγορών και θα
επιταχύνει τις επενδύσεις και την
άνοδο του ΑΕΠ.

Συνακόλουθα τα ομόλογα του
ελληνικού Δημοσίου θα αποκτήσουν εκ νέου αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, ώστε να συμμετάσχουν στο πρόσφατα επανενεργοποιημένο Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και με τον τρόπο αυτό θα
μειωθεί περαιτέρω το κόστος δανεισμού σε όλο το φάσμα της οικονομίας, θα ενισχυθεί η ανάπτυξη
και θα βελτιωθεί η βιωσιμότητα
του χρέους και, αν επιτευχθούν
αυτοί οι στόχοι, είναι δυνατοί υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της τάξεως του 3%, μέσω κυρίως της αύξησης των επενδύσεων. Ωστόσο,
η πραγματική σύγκλιση δεν θα έλθει μόνο από τις εθνικές προσπάθειες, αλλά πρέπει να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο ζώνης του ευρώ
που θα οδηγήσουν σε μια «βαθύτερη» (δηλαδή πιο ομοσπονδιακή)
ΟΝΕ, και μονόδρομο για αυτό αποτελεί η ταυτόχρονη προώθηση
μέτρων επιμερισμού και μείωσης
των κινδύνων, ο συντονισμός των
πολιτικών και η συμμετρική προσαρμογή των μακροοικονομικών
ανισορροπιών.

Η μεγάλη ευκαιρία για
πραγματική σύγκλιση
Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε αισιόδοξος ότι «παρά τις σοβαρές αστοχίες και οπισθοδρομήσεις, η Ελλάδα
έχει τώρα μια μεγάλη ευκαιρία να γεφυρώσει την απόσταση που τη χωρίζει από τους εταίρους και τους ανταγωνιστές της, ιδιαίτερα στις επενδύσεις στη γνώση, και τη διαρθρωτική
ανταγωνιστικότητα και να επιτύχει έτσι ταχεία πραγματική σύγκλιση. Αρκεί να διδαχθεί από τα λάθη που την
οδήγησαν στη χειρότερη οικονομική
κρίση της ιστορίας της, να ακολουθήσει μια ισορροπημένη και υπεύθυνη
δημοσιονομική πολιτική σε συνεργασία με τους εταίρους της, οι οποίοι
παρεμπιπτόντως διακρατούν το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους
της, που εξυπηρετείται μάλιστα με ιδιαιτέρως χαμηλά επιτόκια.
»Όπως αναφέρει ο ιστορικός
Roderick Beaton, “η Ελλάδα, όπως και
αν την εννοήσει ή την παρανοήσει κανείς, υπήρξε ανέκαθεν μέρος της σύγχρονης ταυτότητας της Ευρώπης” και
“πέτυχε, εξ υπαρχής, όχι σε συνθήκες
απομόνωσης αλλά σε συνεργασία με
άλλους Ευρωπαίους σε κάθε βήμα της
δύσκολης πορείας από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα”. Ιδιαίτερα
μάλιστα σήμερα, που οι πολιτικοί και
κοινωνικοί συσχετισμοί, ύστερα από
μια επίπονη μακροχρόνια οικονομική
κρίση, την ευνοούν. Δεν πρέπει να χαθεί λοιπόν αυτή η ευκαιρία».
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ε ένα άρθρο του στις
7/11/2019, ο τέως εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Γ. Σανιδάς είχε
αναλύσει με δικονομικές λεπτομέρειες τον περίεργο ρόλο των εισαγγελέων Διαφθοράς
και είχε βάλει ως τίτλο τη φράση
«Νοvartis, μια υπόθεση που πλήγωσε
και πληγώνει τη Δικαιοσύνη».
Ένα εδάφιο από το άρθρο του
είχε το εξής περιεχόμενο:

«Γ. Κατά των Εισαγγελέων Διαφθοράς, κάποια από τα δέκα πολιτικά
πρόσωπα, ως προς τα οποία είχαν
διαβιβασθεί στοιχεία της δικογραφίας
στη Βουλή, έχουν καταθέσει μηνύσεις
εναντίον τους για κατάχρηση εξουσίας
και άλλα εγκλήματα. Εν όψει τούτου,
αλλά και του γεγονότος ότι από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διενεργείται σε βάρος τους προκαταρκτική
εξέταση, με βάση τις πιο πάνω μηνύσεις και τις καταγγελίες ενός Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνουν οι Εισαγγελείς Διαφθοράς, θα ήταν να έχουν δηλώσει αποχή από την έρευνα
της συγκεκριμένης υποθέσεως, για
λόγους ευπρέπειας.
Όμως, αντί τούτου, συνέχισαν και
συνεχίζουν τις ανακριτικές πράξεις σε
βάρος εκείνων που τους έχουν καταμηνύσει, θέσαντες μάλιστα, εν τέλει,
ως προς τους επτά, τις υποθέσεις στο
αρχείο.
Ευλόγως όμως ερωτάται: Αν δεν υπήρχαν στοιχεία - και δεν υπήρχαν
πράγματι - και έπρεπε απλώς να συνεχισθεί η έρευνα σε βάθος, για την αποκάλυψη των εμπλεκομένων στο
«σκάνδαλο» του φαρμάκου, γιατί τις
διαβίβασαν στη Βουλή; Δεν οδηγεί
αυτό, κατά την άποψή μας τουλάχιστον, στο συμπέρασμα, ότι κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους παρεβίασαν τις αρχές της αμεροληψίας
και αντικειμενικότητας;
Συμπέρασμα βεβαίως το οποίο ενδυναμώνεται και από άλλα στοιχεία
και δη:
1. Από το γεγονός ότι επί τρία σχεδόν χρόνια δεν έχουν καλέσει προς εξέταση το βασικό πρόσωπο της υποθέσεως αυτής, ήτοι το Διευθυντή της
Νovartis, Φρουζή, ο οποίος φέρεται
να δωροδόκησε τους πάντες και ο οποίος, με δηλώσεις του στον Τύπο, έ-
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Γ. Αγγελής: «Πρακτικές
ασφαλίτη ο κ. Δασούλας»,
«συγκάλυψε τις αμαρτίες
της η κα Δημητρίου»
• Οι πληγές της Δικαιοσύνης παραμένουν ανοιχτές, με τον Γ. Αγγελή
να καταθέτει ενόρκως σημεία και τέρατα για τους συναδέλφους του στον ΑΠ, Δημ.
Δασούλα και Ξ. Δημητρίου

χει διαψεύσει τα πάντα.
2. Από το γεγονός ότι χαρακτήρισαν μάρτυρες υπό προστασία (αρχικά
μάλιστα με τις διατάξεις του νόμου περί τρομοκρατίας, και στη συνέχεια,
μετά τη λήψη των καταθέσεων, ως
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος),
χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών, είχε
καταγγελθεί από άλλον υπό προστασία μάρτυρα, για εγκλήματα δωροδοκίας – δωροληψίας.
3. Διαβίβασαν στη Βουλή μαρτυρικές καταθέσεις, ως αποδεικτικά
στοιχεία, που ήταν δικονομικά ανυπόστατες.
Και σαν να μην έφθαναν αυτά, το
Συμβούλιο Εφετών, με το υπ’ αριθμόν
1538/2019 βούλευμά του, με αναφορά απλώς στις σκέψεις της εισαγγελικής προτάσεως και χωρίς καμία δική
του σκέψη, απέρριψε αίτηση ενός εκ
των δέκα πολιτικών προσώπων και δη
του Ανδρέα Λοβέρδου, περί εξαιρέσεως των Εισαγγελέων Διαφθοράς, ως
προανακριτικών υπαλλήλων, από την
υπόθεσή του, λόγω μη τηρήσεως, κατά τις έρευνες, των αρχών της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.
Το βούλευμα αυτό του Συμβουλίου Εφετών κατ’ αρχάς είναι αναιρετέο
για υπέρβαση εξουσίας, καθ’ όσον
δεν είχε δικαιοδοσία να αποφανθεί επί της αιτήσεως εξαιρέσεως, διότι, όπως εκθέσαμε σε άλλη θέση, αρμόδιος να αποφανθεί επί εξαιρέσεως
προανακριτικών υπαλλήλων, είναι ο

Δ. Ως επίμετρο θα σημειώσουμε
τούτο. Μήπως είναι καιρός να υπάρξει ένας ουσιαστικός έλεγχος των ενεργειών των Εισαγγελέων Διαφθοράς, οι οποίοι, κατά τα δημοσιεύματα,
φέρονται να οχυρώνονται πίσω από
απόρρητα και προσωπικά δεδομένα!!,
αφ’ ενός από τον επόπτη Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αφ’ ετέρου
από τον Επιθεωρητή παράλληλα με
την ενεργουμένη σε βάρος τους προκαταρκτική εξέταση, για το έγκλημα
της καταχρήσεως εξουσίας, έρευνα η
οποία επίσης, θα πρέπει να γίνει σε
βάθος και να περατωθεί ταχέως».

προϊστάμενος Εισαγγελέας και εν
προκειμένω ήταν ο εποπτεύων Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Πέραν τούτων, η αιτιολογία της εισαγγελικής προτάσεως, την οποία ενσωματώνει το βούλευμα, αφ’ ενός παραβλέπει όλα τα ανωτέρω, πολλά από
τα οποία είναι πλέον πασίδηλα, αφ’
ετέρου περιέχει αντιφάσεις, από τις
οποίες θα επισημάνουμε την ακόλουθη: Ενώ δέχεται από το ένα μέρος, ότι οι Εισαγγελείς Διαφθοράς, ως προανακριτικοί υπάλληλοι, εξεπλήρωναν
καλά τα καθήκοντά τους, διότι εποπτεύονταν από τον επόπτη Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και από την

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από το
άλλο μέρος αποδέχεται, αφού δεν τα
αντικρούει, τα αναφερόμενα στην κατάθεση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Αγγελή, ως επόπτη,
ότι είχε διαφωνήσει με τη θέση της
Εισαγγελέως Διαφθοράς να ασκήσει
δίωξη κατά Λοβέρδου, επειδή καθ’
αυτόν δεν υπήρχαν στοιχεία. Αν όμως
διαφωνούσε ο επόπτης Εισαγγελέας
με τους Εισαγγελείς Διαφθοράς, πώς
εξεπλήρωναν καλά τα καθήκοντά
τους;
Υπό τα ως άνω δεδομένα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ορθό το ρηθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών.

Γ. Αγγελής: «Πρακτικές
ασφαλίτη σε σκοτεινούς
χρόνους ο κ. Δασούλας»,
«συγκάλυψε τα
αμαρτήματά της η κα
Δημητρίου»
Πέραν όμως των παραπάνω μύδρων που είχε εξαπολύσει με το
άρθρο το Γ. Σανιδάς, σήμερα οι
πληγές στο σώμα της Δικαιοσύνης
συνεχίζουν να υπάρχουν και μάλιστα πολλαπλασιάζονται από αλλεπάλληλα δικαστικά πραξικοπήματα και κατηγορίες μέσω ενόρκων
καταθέσεων εις βάρος δικαστικών
της ανωτάτης βαθμίδας της Δικαιοσύνης.
Με υπόμνημά του προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπύρο
Παππά ο εν ενεργεία αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου χαρακτη-
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Θα δουν φως
μετά των… Φώτων

ε άδεια βρήκε
τον Κώστα Σιμιτζόγλου η
συζήτηση μεταξύ ΕΠΟ και διαιτητών
για την επόμενη μέρα της
Super League 1.
Ο Βάγγος Γραμμένος και ο
Μηνάς Λυσάνδρου διαβεβαίωσαν την αντιπροσωπεία των ρέφερι
ότι από ’δώ και πέρα θα παρεμβαίνει
άμεσα ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας όταν θα γίνονται δηλώσεις εις
βάρος τους.
Τον ξενοδόχο, βέβαια, ούτε που
τον ρώτησαν. Λογάριασαν όλοι τα
πάντα χωρίς τη δική του γνώμη.
Προανήγγειλαν, ωστόσο, μία συνάντηση μαζί του. Ακόμα και γι’ αυτό,
όμως, αγνόησαν ότι το ραντεβού
μπορεί να γίνει μετά από τα Φώτα.
Διότι αρκεί μία ενημέρωση από
την Ευελπίδων για να μάθει κάθε εμπλεκόμενος ότι ο Σιμιτζόγλου έχει άδεια. Προφανώς ο Γραμμένος
το γνώριζε. Όπως και ο Λυσάνδρου. Αλλά έπρεπε κάτι να πουν
στους διαιτητές. Και έριξαν το μπαλάκι στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.
Μέχρι τότε, βέβαια, πολλά μπορούν να συμβούν. Αλλά προφανώς
ισχύει ό,τι αναγραφόταν παλιά σε όλα τα μαγαζιά. «Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος
αναγνωρίζεται».
Μπορεί, δηλαδή, να γίνει ο κακός
χαμός από δηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι διαιτητές να περιμένουν για μέρες την παρέμβαση
του Σιμιτζόγλου.

στορίες. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας όπως και οι διαιτητές είδαν τα
πειθαρχικά όργανα, δηλαδή τους αθλητικούς δικαστές να αθωώνουν
τον Θεοδωρίδη και προφανώς βρίσκονται πλέον σε δύσκολη θέση.
Κυρίως ο Σιμιτζόγλου, ο οποίος καλείται από την ΕΠΟ και τη
Super League 1 να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αλλά χωρίς να
του προσφέρονται τα απαραίτητα
εργαλεία για να μην καεί.

Οι εγγυήσεις για τις
μηνύσεις

Ζητούν την αποπομπή του
Χούμπελ

Αν κάποιος καλοσκεφτεί τα πράγματα, θα βρει πολλά κενά στη διαδικασία που ακολούθησαν οι εμπλεκόμενοι για την επιστροφή στην κανονικότητα, για την οποία όλοι πανηγύριζαν.
Βραδιά εκλογών θύμισε η Πρωτοχρονιά. Τότε που όλοι γυρίζουν τα
κανάλια και δηλώνουν νικητές! Τύφλα να ’χει το πανηγύρι των ζουρλών που έμεινε στην ιστορία από τη
φράση του Γιάννη Φιλίππου.
Μία από τις σοβαρότερες παραλείψεις αφορά στην προστασία του
Σιμιτζόγλου. Ενώ όλοι ζητούν την
άμεση παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, παραβλέπουν ότι κι
εναντίον του υποβλήθηκε μήνυση
από τον Σάββα Θεοδωρίδη. Με
κείμενο γραμμένο από καλό νομικό,
όπως συμπεραίνει όποιος το διαβάζει.
Άρα, πριν από τους διαιτητές
μπήκε στο σημάδι και ο Σιμιτζόγλου. Υπάρχουν, μάλιστα, πολλές ομοιότητες στις δύο παράλληλες ι-

Εκείνος που γλίτωσε τον λόξυγκα
και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα ήταν ο Χέμπερτ
Χούμπελ.
Κατά έναν περίεργο τρόπο, όλοι
απέφυγαν να αναφερθούν στον Αυστριακό, αν και οι διαιτητές τον είχαν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους
όταν ανακοίνωσαν την αποχή τους.
Ο Γραμμένος και ο Λυσάνδρου
σφύριζαν αδιάφορα για την τοπο-

Σ

- Μετά των Φώτων η συνάντηση ΕΠΟ και Σιμιτζόγλου
- Ο πανίσχυρος Χούμπελ και ο όψιμος γόης Φούσεκ

θέτηση που έκανε ο επικεφαλής της
Επιτροπής Παρακολούθησης για όσα συνέβησαν στον Βόλο, αν και καθημερινά το Open αφιερώνει ολόκληρη ενότητα στον Χούμπελ.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι το όνομα που αναφέρεται στα
δελτία ειδήσεων του καναλιού και
ο Χέμπερτ έχει την πρωτοκαθεδρία
στα αθλητικά.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης,
όμως, το όνομά του δεν αναφέρθηκε. Σύμφωνα με τους διαιτητές, εκείνο που τους ένοιαζε περισσότερο ήταν η προστασία τους από δηλώσεις, μηνύσεις και επιθέσεις.
Για τη στάση της ΕΠΟ υπάρχει
άλλη εξήγηση που διακινείται στα
παραγοντικά γραφεία. Κατ’ αυτή την
εκδοχή, ο Βάγγος και ο Μηνάς ξέρουν ότι ήδη γίνονται κινήσεις για
την αποχώρηση του Χούμπελ. Κυρίως από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
Οι υπάλληλοι του Ιβάν προσπαθούν να αξιοποιήσουν οποιαδήποτε
άκρη διαθέτουν σε UEFA και FIFA

για να πετύχουν την άμεση αποπομπή του Αυστριακού από την Ελλάδα. Με το επιχείρημα ότι όχι μόνο
δεν συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης, αλλά αντίθετα υποστηρίζουν ότι έριξε λάδι στη φωτιά.
Οι προσπάθειες, βέβαια, δεν είναι
δεδομένο ότι θα αποδώσουν. Ξέρουν και στη Θεσσαλονίκη ότι μπορεί και να μη βρουν αυτιά πρόθυμα
να ακούσουν την επιχειρηματολογία
για τον Χούμπελ. Διότι στις δύο ανώτατες ποδοσφαιρικές αρχές έχουν και μνήμη εκτός των άλλων.
Θυμούνται ότι το περασμένο καλοκαίρι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φώναζαν για «UEFA Mafia» με τις ευλογίες του Ιβάν. Κι αυτή είναι μία λεπτομέρεια που έπαιξε τον ρόλο της
στο πράσινο φως προς τον Αυστριακό για τη δήλωσή του παραμονή Χριστουγέννων.
Πέραν όλων των παραπάνω αναφερομένων, η πληροφόρηση της
«Α» είναι ότι ο Χούμπελ είναι ακλόνητος. Οι Τούρκοι μπορεί να
μπουκάρουν στην Ελλάδα, αλλά ο
Αυστριακός χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης των FIFA/UEFA, αντίθετα με τον Φούσεκ που τελευταία
ενδιαφέρεται μόνο για το ποδόσφαιρο… Ποιος είπε ότι η Ελλάδα
δεν βγάζει ωραία κορίτσια;
Και για να μη μακρηγορούμε, σαν
τον Γιώργο Πάντζα στην υπεράσπιση της Αλίκης Βουγιουκλάκη,
οι διαιτητές επιστρέφουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους με πολλές εκκρεμότητες. Κι αυτές μπορεί
να τις δούμε να επηρεάζουν άμεσα
τις εξελίξεις.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
γιες μέρες που
είναι, είπαμε να
κάνουμε ένα…
δώρο στον Περέιρα και τους διαιτητές,
στον president Γραμμένο και
γενικά στην «εξυγίανση», την
οποία εκφράζουν ακόμα ο Χούμπελ, οι Άντζελοι και οι Λάκοβιτς, και το Σαββιδοτεχνείο, φυσικά, που υποστηρίζει σθεναρά
την όλη κατάσταση.
Εδώ θα διαβάσετε για όλα τα
μπουμπούκια της διαιτησίας, Ευαγγέλου, Σκουλά, Μανούχο και σία.
Είναι όλοι αυτοί που λένε ότι απέκτησαν ψυχολογικά προβλήματα
από τις ανακοινώσεις της ΚΕΔ, από
τις δηλώσεις του Χούμπελ.
Δεν απέκτησαν, ωστόσο, κανένα ψυχολογικό πρόβλημα, όταν είδαν στο βίντεο που είχαν κάνει με
τη σφυρίχτρα τους. Αν είχαμε αρκετά χρήματα, θα κάναμε… δώρο
σε όλους τη γραμμή του οφ σάιντ,
αλλά ποιος βγάζει 22.500 ευρώ
τον μήνα, όπως ο Μέλο, για να
μπορεί να κάνει τέτοιες αγορές…

Ά

Ευαγγέλου Άγγελος
(Αθηνών)
5η αγωνιστική, Πανιώνιος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Μανιάτης έριξε γροθιά στον Περέα, εκτός φάσης. Ο Ευαγγέλου είδε το VAR και έδειξε κίτρινη κάρτα αντί για… κατακόκκινη.
6η αγωνιστική, Αστέρας Τρ.ΠΑΟΚ 1-2: Ούτε ο Μανούχος στο
χορτάρι, ούτε ο Ευαγγέλου στο
VAR είδαν το διπλό πέναλτι των
Μάτος, Βαρέλα στους Σουάρεθ
και Μπαράλες.
8η αγωνιστική Βόλος-ΠΑΟΚ
0-2: Καταλόγισε πέναλτι υπέρ του
ΠΑΟΚ, ενώ ο Δημόπουλος είχε
πατήσει πρώτος το πόδι στο χορτάρι και μετά έπεσε επάνω του ο
Λημνιός.
16η αγωνιστική, Βόλος-Ολυμπιακός 0-0. Ο VARistas Ευαγγέλου είχε πεντακάθαρη εικόνα στο
VAR για το ακυρωθέν γκολ του
Σουντανί, ότι δεν υπήρχε κανένα
οφ σάιντ.

Παπαπέτρου Αναστάσιος
(Αθηνών)
2η αγωνιστική, ΠΑΟΚ-Πανιώνιος
2-1: Στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ
δεν σφύριξε καθαρό φάουλ του
Άκπομ στον αμυντικό του Πανιωνίου Ευαγγέλου (τον έριξε κάτω),
πριν ο Σβιντέρσκι στείλει την μπάλα
στα δίκτυα με κεφαλιά. Ο VARistas
Φωτιάς τον κάλεσε να ξαναδεί τη
φάση. Την είδε, αλλά δεν την… είδε
κι ο Περέιρα «τα είδε όλα».

Τα «ανθρώπινα» λάθη
των «απεργών»...
Μανούχος Ευάγγελος
(Αργολίδας)

Κατσικογιάννης
Αλέξανδρος (Ηπείρου)

1η αγωνιστική, Άρης-ΟΦΗ 1-1:
Στις καθυστερήσεις δεν καταλόγισε πεντακάθαρο πέναλτι σε
ανατροπή του Ιντέγε από τον
Ν ά σ τ ο .
3η αγωνιστική,
ΑΕΚ-Λαμία 20: Στο 0-0, ο
Βράνιες έπρεπε ν’ αποβάλει τον
Βράνιες που χτύπησε στο πρόσωπο τον Ρόμανιτς. Το… κακό είναι
ότι ξαναείδε τη φάση στο VAR και
του έδειξε κίτρινη!
6η αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ 1-2: Ο Μανούχος δεν
καταλόγισε διπλό πέναλτι των
Μάτος, Βαρέλα στους Σουάρεθ
και Μπαράλες. Ο VARistas Ευαγγέλου του ζήτησε να ξαναδεί τη
φάση. Ανένδοτος ο Μανούχος.
9η αγωνιστική, Πανιώνιος-Άρης 1-1: Σωστά απέβαλε τον Μιλόγεβιτς επειδή βούτηξε για πέναλτι, αλλά δεν έκανε το ίδιο και
με τον Μπρούνο Γκάμα, έστω κι αν
είδε το VAR.

10η αγωνιστική,
Άρης-Αστέρας
Τρίπολης
21: Σωστά απέβαλε
τον γκολκίπερ του
Άρη, Έμαν, αλλά
έκανε 5,5 λεπτά στο VAR! Λες κι έβλεπε ταινία.

Διαμαντόπουλος
Αριστοτέλης (Αρκαδίας)
11η αγωνιστική, ΠΑΟΚ-Λάρισα 10: Στο 5΄ σε σουτ του Σεσέροβιτς
η μπάλα βρίσκει το χέρι
του Ίνγκασον.
Ο Τάσσης (Ηπείρου) δεν είχε άμεση αντίληψη της φάσης. Ο Διαμαντόπουλος, όμως, που ήταν στο VAR δεν τον
κάλεσε καν να ξαναδεί τη φάση.

Σιδηρόπουλος
Αναστάσιος
(Δωδεκανήσου)
4η αγωνιστική, ΠΑΟΚ-Άρης 2-2: Κακώς, ο Σιδηρόπουλος
(Δωδεκανήσου) απέβαλε
τον Σάσα του
Άρη με δεύτερη κίτρινη, σε μια φάση που δεν ήταν ούτε καν κίτρινη.
Είχε προηγηθεί αποβολή του Μάτος δικαιολογημένη.

Κομίνης Γεώργιος
(Θεσπρωτίας)
6η αγωνιστική,
ΠαναθηναϊκόςΞάνθη 0-1: Έπρεπε να μετρήσει το γκολ του
Ζαχίντ. Μεγαλύτερη η ευθύνη, βέβαια, του βοηθού
Κωνστάντιου (Εύβοιας). Ακόμα μεγαλύτερη του VARista Σκουλά.
14η αγωνιστική, ΟΦΗ-Άρης 31: Δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Άρη, του Γιαννούλη στον Μπα.

Σκουλάς Εμμανουήλ
(Θεσσαλίας)
6η αγωνιστική,
ΠαναθηναϊκόςΞάνθη 0-1: Ευθύνη και του διαιτητή Κομίνη,
αλλά και του
VARista Σκουλά, η ακύρωση κανονικού γκολ του Ζαχίντ. Ευθύνη
τους, μετά από συνομιλία για το
γκολ της Ξάνθης στις καθυστερήσεις που δεν έπρεπε να μετρήσει,
γιατί ήταν καθαρό οφ σάιντ. Όμως, κύριε… Περέιρα, κύριε Γραμμένε, ποιος φρόντισε να μην έχουν
τη γραμμή του οφ σάιντ στο «κολοβό» VAR;
12η αγωνιστική, ΠανιώνιοςΠαναιτωλικός 3-0: Στη φάση του
πρώτου γκολ ο Αραμπούλι έκανε
φάουλ στον Γιοβάνοβιτς. Δεν έδωσε πέναλτι στον Γιοβάνοβιτς,
αν και πήγε στο VAR.

Κουμπαράκης Στέφανος
(Θράκης)
1η αγωνιστική, Ολυμπιακός-Αστέρας
Τρ. 1-0: Δεκ καταλόγισε καθαρό πέναλτι του Ελ Αραμπί
στον Μπαράλες. Ο VARistas Τζοβάρας του ζήτησε να δει τη φάση,
αλλά η εικόνα που είχε ήταν... άλλη, όχι η φάση. Η ΚΕΔ δικαιολο-

γήθηκε ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα».
15η αγωνιστική (ΠανιώνιοςΠΑΟΚ 0-2): Το λάθος του ήταν
πως δεν έδειξε κίτρινη κάρτα στον
Μάτος για δυνατό, στα όρια του
αντιαθλητικού, μαρκάρισμα στον
Παπανικολάου. Είχε «ΠΑΟΚτσήδικη διάθεση» σε όλο το ματς.

Τζήλος Αθανάσιος
(Λάρισας)
10η αγωνιστική, ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 0-1: Θα
μπορούσε να είχε
αποβάλει τον Μπίσεσβαρ, σίγουρα έπρεπε ν’ αποβάλει
τον Νέιρα, σίγουρα έπρεπε να δώσει πέναλτι στην ανατροπή του
Μάνου από τον Εσίτι.

Ζαχαριάδης Πραξιτέλης
(Μακεδονίας)
5η αγωνιστική, ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Σωστά
αποβλήθηκε με
δεύτερη κίτρινη
κάρτα ο Ιγκλέσιας
(και δεν έπαιξε εναντίον του ΠΑΟΚ), αλλά η πρώτη κίτρινη ήταν ανύπαρκτη.

Φωτιάς Βασίλειος
(Πέλλας)
16η αγωνιστική,
Βόλος-Ολυμπιακός
0-0. Ο Φωτιάς ακύρωσε κανονικό
γκολ του Σουντανί
και δεν έδωσε πέναλτι στον Ελ Αραμπί.

Τζοβάρας Γεώργιος
(Φθιώτιδας)
3η αγωνιστική,
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 2-3: Κακώς
δεν μέτρησε
γκολ του Γούτα.
Λάθος σφύριγμα για φάουλ του Καχίλα.

Βάτσιος Αριστείδης
(Δυτικής Αττικής)
8η αγωνιστική, ΟΦΗ-Ξάνθη 20: Αρνήθηκε
πεντακάθαρο
πέναλτι του Μεγιάδο
στον
Στρούτζεον.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

άνει την μπάλα ο Κούγιας όταν κάνει δηλώσεις για το ποδόσφαιρο. Λες και είναι άλλος
άνθρωπος από εκείνον που εμφανίζεται στις δικαστικές αίθουσες και
μαγεύει με τις αγορεύσεις του. Όταν
καταπιάνεται με την… μπαλίτσα, ο Αλέξης μετατρέπεται σε απλό θνητό.
Το αντιλήφθηκαν όσοι διάβασαν τη δήλωσή του για την αντιπροσωπεία των διαιτητών που συναντήθηκε με τον Βάγγο
Γραμμένο και τον Μηνά Λυσάνδρου. Ειδικά η αναφορά του στον Θανάση Τζήλο
προκάλεσε εύλογες απορίες που εκθέτουν
κόσμο.
«Θανάση, λυπάμαι πολύ για σένα, αλλά
κυρίως για τα όσα έχω πει όταν σε κυνηγούσε η παράγκα», είπε μεταξύ άλλων ο Κούγιας. Πολλοί διερωτήθηκαν τι ακριβώς εννοούσε ο Αλέξης. Και για να μη σας βάζουμε κι εσάς σε σκέψεις, το κάνουμε λιανά.

Χ
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Μπερδεύτηκε με τις παράγκες
ο Κούγιας…

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Λαρισαίος ρέφερι αποφοίτησε από τη σχολή διαιτησίας στην Ξάνθη το 2002. Το 2005 άρχισε να σφυρίζει στη Δ΄ Εθνική και το 2007
αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος διαιτητής

στη Γ΄.
Δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε στα
πάτρια εδάφη και έγινε διαιτητής της Λάρισας. Από το 2011 αγωνίστηκε στη
Football League.

Πότε κυνηγούσε η παράγκα τον Τζήλο;
Από το 2002 έως το 2005; Εκείνα τα χρόνια κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο έκανε ο Βασίλης Γκαγκάτσης, όπως πολύ
καλά γνωρίζει ο Κούγιας. Τον έχει και πελάτη του.
Ο Βασιλομπίλαρος έμεινε παντοδύναμος έως το 2009. Είχε χτίσει ο Γκαγκάτσης παράγκα; Εμείς θέτουμε το ερώτημα
με βάση τη δήλωση του Κούγια.
Έπειτα ανέλαβε την προεδρία της ΕΠΟ
ο Σοφοκλής Πιλάβιος. Μήπως εννοούσε
αυτόν ο Αλέξης; Ή αναφέρθηκε ο Κούγιας
στις θητείες των Σαρρή και Γκιρτζίκη που
διερευνώνται και από τη Δικαιοσύνη μετά
από κατάθεσή του;
Μπάχαλο τα έκανε για άλλη μια φορά ο
Αλέξης. Μπροστά στην επιθυμία του να πει
κάτι, τους έβαλε όλους σε ένα τσουβάλι και
άντε τώρα να τους ξεμπλέξει.

Η γραμμή του οφ σάιντ πάλι από τη MEDIA LUSO;
Ώπα, εδώ είμαστε. Υποσχέθηκαν στους διαιτητές ότι θ’ αγοράσουν τη γραμμή
του οφ σάιντ στο VAR για να διευκολύνουν το έργο τους.
Θα γίνει διαγωνισμός για τη γραμμή ή θα την πάρουν έτοιμη του «κουτιού» κι αυτήν
και την online
technology, από τη MEDIA

LUSO την πορτογαλική, για την οποία λέγεται ότι έχει εταιρική
σχέση ο Περέιρα; Θα
μεσολαβήσει και πάλι
η In Digital, που έφερε το VAR στην Ελλάδα με 14 εκατ. ευρώ,
όταν σε άλλες χώρες στοίχισε τα μισά;
Κι επιτέλους, θα ζητηθούν ποτέ
ευθύνες από τον Νικολάκη τον
Παππά που αγοράστηκε το «κολοβό»

Ρίχνουν το μπαλάκι
στον Σιμιτζόγλου
ι σουπερλιγκάτοι, στην
προσπάθειά τους να πείσουν τους διαιτητές να διακόψουν την ήδη… διακοπείσα αποχή, τους υποσχέθηκαν ότι θα επισκεφτούν τον Σιμιτζόγλου και θα
του ξηγηθούνε ότι πρέπει να επιλαμβάνεται άμεσα για τις δηλώσεις παραγόντων που δυσφημούν
το ποδόσφαιρο.
Στη συνέντευξή του στου Θωμαΐδη, ο πρόεδρος Γραμμένος είχε πει το εξής: «Έκανα λάθος, την πρώτη χρονιά που
δεν παραπέμπαμε στα πειθαρχικά όργανα τις δηλώσεις των
παραγόντων. Δική μου ήταν αυτή η επιλογή, όχι των συνεργατών μου. Ήταν λάθος, πίστευα ότι μέσα από έναν γόνιμο διάλογο θα φέρναμε αποτελέσματα».
Πάλι καλά που τα θυμήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, και
όχι το καλοκαίρι του 2020 που φεύγει.

Ο

το VAR με λεφτά
των Ελλήνων φορολογουμένων; Θα δοθεί η σύμβαση που
υπογράφτηκε στη
δημοσιότητα;
Θα τη δώσει ο
Γραμμένος (που
μπορεί να μην την έχει κιόλας) ή το υπουργείο των Οικονομικών που έδωσε τα λεφτά; Είναι αλήθεια ότι θα
στοιχίσει άλλα 4 εκατ. ευρώ; Περιμένουμε και θα επιμένουμε.

Δεν με νοιάζει που ’σαι
έγκυος, Αριστομένης
Προβελέγγιος
Ο instaGiorgis έκανε
και χιουμοράκι, θεωρώντας ότι παράγει πολιτική.
Σανό παράγει, αλλά
το ’χουμε πει τόσες φορές. Αυτήν τη φορά πόσταρε στο instagram
φυσικά, ερώτηση για το καλύτερο γκολ του ΠΑΟΚ κι
έχει το αυτογκόλ του Βούκοβιτς στο «Καραϊσκάκης».
Επειδή αναφέρθηκε ο μικρός Γιωργάκης στην περσινή σεζόν, εγώ ψηφίζω το πέναλτι που έδωσε ο Αριστομένης Κουτσιαύτης στον Πρίγιοβιτς στο ματς με
τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα.
Και θα έβαζα μια λεζάντα, «τι με νοιάζει που ’ σαι έγκυος, Αριστομένης Προβελέγγιος». Γιατί κι εμείς έχουμε χιούμορ.

Ο δήμαρχος (Βόλου)
υπηρέτης της ομάδας!
Αν για κάποιους πέρασε στα ψιλά η είδηση, ας την κάνουμε
πενηνταράκια, που λέει και μια ψυχή για να την εμπεδώσουν όλοι.
Οι δύο από τις ΠΑΕ της Super League 1 υποσχέθηκαν
στην αντιπροσωπεία των διαιτητών ότι δεν θα υποβάλουν
μηνύσεις για διαιτητικά λάθη. Ανάμεσά τους και ο νεοφώτιστος Βόλος. Η
ομάδα, για χάρη της οποίας, ο δήμαρχος της πόλης Αχιλλέας Μπέος άνοιξε τον δρόμο προς τη Δικαιοσύνη.
Όποιος έχει μνήμη θυμάται ότι φέτος τον ασκό του Αιόλου άνοιξε ο
πληθωρικός πολιτικός, παράγοντας και φίλαθλος, όταν αρνήθηκε να αποδεχθεί την ήττα που γνώρισε η ομάδα της
Μαγνησίας στη Λαμία. Ακολούθησε ανάλογη αντίδραση, δηλαδή άλλη μία προσφυγή στη Δικαιοσύνη μετά το ματς με
τον Παναθηναϊκό στον Βόλο.
Προφανώς και ο δήμαρχος ενήργησε μόνος του. Στη
Super League, όμως, οι εκπρόσωποι του ΝΠΣ Βόλου διαβεβαίωσαν τις υπόλοιπες ομάδες ότι ο Αχιλλέας θα αποσύρει
τις μηνύσεις. Τόση σιγουριά για τη βούληση του Μπέου. Εδώ που τα λέμε, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος…
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ρονιάρες μέρες,
κάθεσαι να πιεις ένα ποτήρι
κρασί, να ρίξεις
κάνα κοψίδι στο στομάχι, να
καυλαντίσεις στην τηλεόραση, να πεις καμιά μαλακία να
περάσει η ώρα στο χαλαρό, και
δεν σ’ αφήνουν, ρε μάστορα.
Πρωτοχρονιά και ψηφίζανε οι διαιτητές, σου λέει. Να κατέβουν ή να
μην κατέβουν στο γήπεδο. Και ψήφισαν να κατέβουν. Με συντριπτικό
ποσοστό, πάνω από 65% γράφουν
οι Σαββιδοτέχνες. Μάλιστα.
Και πού ξέρω εγώ τι κάνανε οι διαιτητές όταν στέλνανε τα mail στον
Παπαπέτρου και τον Σιδηρόπουλο, το άτυπο όργανο που το λένε;
Ήτανε νηφάλιοι ή μήπως είχανε κατεβάσει τίποτα τσίπουρα και ήταν
στο τσακίρ κέφι;
Το ξέρει κανένας αυτό, ότι ήτανε
ξεμέθυστοι; Άνθρωποι είναι κι οι διαιτητές. Μαζεύτηκαν με τις οικογένειές τους και το ’ριξαν έξω. Μέχρι
στις εννιά το βράδυ έπρεπε να στείλουνε τα mail αν θα κατέβουν ή όχι.
Τέτοια ώρα την Πρωτοχρονιά
δεν κυκλοφορεί κανένας όρθιος. Όλοι για ύπνο την πέφτουνε μετά από
τόσο φαΐ και πιοτί. Λάρδια όλοι είναι. Δαβλιά αναμμένα.
Έχω τον λόγο μου που σ’ το λέω
αυτό. Μέχρι τις δύο το μεσημέρι της
Πρωτοχρονιάς έπρεπε να στείλουνε τα mail οι διαιτητές. Τέτοια ώρα
την Πρωτοχρονιά αρχινάει το γλέντι, ρε, ποια mail και παπαριές. Κανένας δεν έστειλε την απόφασή του.
Άπαξ και είσαι αλλού από τις τσιπουριές και τα κρασιά, με το άτυπο
όργανο θ’ ασχοληθείς; Κι αφού δεν
ήτανε σε θέση ν’ απαντήσουν το μεσημέρι, πώς ήτανε το βράδυ στις εννιά; Μήπως τους πέρασε από αλκοτέστ ο Σιδηρόπουλος που είναι και
αστυνομικός; Θα είχανε τραβήξει τίποτα τριπλά εσπρέσο, φαίνεται για
να στανιάρουνε.
Τώρα, θα πεις, οι διαιτητές αθλητές είναι κι αυτοί. Μια μέρα τον χρό-

Χ

Ο Μπαλτάς
κατ’ ευθείαν
για
βουλευτής
Σ’ αυτό το άτυπο όργανο
της πλάκας είναι μέσα κι
ο βοηθός Μπαλτάς από
την Πάτρα.
Και τι είπε, ρε, το παλικάρι. Αυτός έπρεπε να είναι βουλευτής και χωρίς
εκλογές. Να μην παίζουνε, λέει, Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και της Λάρισας. Να φέρουνε ξένους.
Πού τον είχανε κρυμμένο, ρε, αυτόν τον φιλόσοφο; Διπλωματία ο κύριος. Σου λέει, άπαξ και
κάνουμε καμιά κουτσουκέλα, δεν κινδυνεύουμε
να μας μηνύσει ο Σάββας
και να τρέχουμε και δεν
θα φτάνουμε.
Ας παίξουν ξένοι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Να σφυρίζουμε ΠΑΟΚ
και ΑΕΚ και όλα καλά.
Κόντρα στην κόντρα, δηλαδή. Μηνύσεις εσείς;
Παίξτε με τους ξένους.
Μία σου και μία μου.
Κι ο Μπαλτάς, που υπερασπίζεται το λειτούργημα της διαιτησίας,
προτείνει τσαμπουκάδες
εναντίον του Ολυμπιακού και της ΑΕΛ. Άπαξ
και την έβλεπε ως λειτούργημα ο Μπαλτάς τη
διαιτησία, κι όχι ως μαγκιά κι εξουσία, δεν θα
μιλούσε.
Αλλιώς το βλέπει, όμως,
το παιδί από την Πάτρα.
Κανένα λειτούργημα δεν
έχει τάσεις εκδίκησης. Ο
Μπαλτάς ενήργησε σαν
δασκαλάκος που βάζει
τιμωρία τον Πετράκη να
γράψει εκατό φορές
«πρέπει ν’ αγαπώ τον
δάσκαλό μου».

Το άτυπο όργανο με Παπαπέτρου, Σιδηρόπουλο που έσκισε
το καλσόν με την απεργία, κατεβαίνει κανονικά, μετά από
μαϊμού ψηφοφορία προφανώς με πιωμένους διαιτητές

Απεργία Διαιτητών
Πρώτα τα
τσούξανε
μετά ψηφίσανε...
νο, το δικαιούνται να χτυπήσουνε
καμιά κραιπάλη. Λογικό. Πρώτα τα
τσούξανε δηλαδή και μετά ψηφίσανε. Κι αποφάσισαν συντριπτικά να
κατέβουν.
Μια στιγμή, γιατί η πλάκα καλή
είναι, αλλά υπάρχει κι ένα όριο. Το
σοβαρεύω. Και πώς προκύπτει αυτό το 65% και πάνω; Έγινε καμιά κα-

ταμέτρηση; Άιντε κι έγινε. Γιατί δεν
δίνουν στη δημοσιότητα τα mail
των διαιτητών;
Είμαι υποχρεωμένος να το πιστέψω εγώ ότι οι περισσότεροι ψήφισαν να σπάσει η αποχή, επειδή το
γράφει το Σαββιδοτεχνείο; Πλάκα
κάνουμε τώρα; Δώσε να δούμε τα
mail, διαφάνεια δεν λένε οι διαιτη-

τές; Άιντε, άμα είσαστε μάγκες.
Πάμε παρακάτω. Γιατί εμείς εδώ
στην «Α» δεν μοιράζουμε σανό, όπως το Σαββιδοτεχνείο. Οι διαιτητές αποφάσισαν αποχή διαρκείας.
Μάλιστα. Για τις μηνύσεις του Σάββα και του Κούγια. Και γιατί πετάξανε κροτίδες στο σπίτι του Ευαγγέλου. Γι’ αυτό δήλωσαν ότι θα κά-
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νουν αποχή διαρκείας.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Ικανοποιήθηκε κανένα αίτημά τους, ώστε να
σπάσουν την απεργία; Πήρε πίσω τις
μηνύσεις ο Σάββας και τη μηνυτήρια αναφορά ο Κούγιας; Όχι βέβαια. Τότε γιατί έβαλαν την ουρά
στα σκέλια;
Κι η «Α» το έγραψε καθαρά, όταν αποφάσισαν απεργία οι διαιτητές, να προσέξουνε μη φύγει κανένας πόντος από το καλσόν και
κρυώσουν. Ποια απεργία, ρε, πλάκα
κάνουμε τώρα; Παραμύθι στημένο
ήταν η απεργία. Τσαμπουκά στον Ολυμπιακό και καλά.
Παπάρια μάντολες, λέω εγώ. Εδώ η ΚΕΔ με τον Περέιρα έβγαλε
ανακοίνωση εις βάρος των διαιτητών στοn Βόλο, και ο Χούμπελ τα
έχωσε, τους ξεφτίλισε όταν τους αποκάλεσε στημένους.
Και μην πει κανένας ότι αυτό το
άτυπο όργανο, πώς διάολο το λένε,
έβγαλε ανακοινώσεις κατά του
Χούμπελ. Της πλάκας ιστορία ήταν
οι ανακοινώσεις.
Καταλαβαίνεις, μάστορα; Ο Χούμπελ σου λέει ότι στον Βόλο Φωτιάς, Ευαγγέλου και σία είχαν μη
αποδεκτή απόδοση. Κι ο Περέιρα
τους λέει κατώτερη των προσδοκιών.
Κι οι διαιτητές σπάσανε την αποχή. Τώρα, θα πεις ότι βγάλανε ανακοινώσεις. Και τι λένε οι ανακοινώσεις. Παπαριές, Γεωργίτσα μου, που
έγραφε κι ο μέγας Καίσαρης.
Να το πάρουμε από την αρχή.
Γράφουν αυτοί στο άτυπο όργανο
ότι είναι «αποσβολωμένοι και τρομοκρατημένοι» από την επίθεση στο

σπίτι του Ευαγγέλου. Μάλιστα.
Πήρανε τίποτα διαβεβαιώσεις ότι θα
τους φρουρούν αστυνομικοί από εδώ και πέρα; Όχι βέβαια.
Πάμε παρακάτω. Προσπαθούμε,
λέει, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες
από το κυνήγι γι’ αυτόφωτο των συναδέλφων μας. Κρύφτηκαν όλοι οι
διαιτητές του αγώνα Βόλος-Ολυμπιακός, Φωτιάς, Ευαγγέλου,
Σάββας, Φίλος, Φωτιάδης, Φωτόπουλος, για να μην τους μπαγλαρώσει η Αστυνομία, μετά από
μήνυση του Σάββα. Μάλιστα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Αύριο παίζει Ξάνθη-ΑΕΛ. Θυμάσαι τι έγινε πέρυσι; Πάει ο Ντε Λούκας της Ξάνθης και σπάζει τα ποδάρια του Μιλοσάβλεβιτς. Ο Λάμπρου διαιτητής. Κίτρινη, κύριος, αντί για δέκα
κόκκινες μαζί.
Γίνεται μια φάση αύριο και πάει
ο Κούγιας όταν το ματς είναι σε εξέλιξη και μηνύει τον διαιτητή. Κούγιας είναι αυτός, ό,τι του κατέβει
κάνει. Τι θα γίνει, μάστορα;
Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη
να μπουκάρει στον αγωνιστικό χώρο, να διακόψει το παιχνίδι και να
συλλάβει τον διαιτητή. Άντε στην
καλύτερη να τον περιμένει έξω από
τ' αποδυτήρια, αφού πρώτα βάλει
την τζίφρα του στο φύλλο αγώνα.
Ποιο πρόβλημα λύσανε οι διαιτητές
και σπάσανε την απεργία; Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
Σ’ το προχωράω. Λένε αυτοί του
άτυπου οργάνου ότι δεν σας είδαμε, κύριε Χούμπελ, να μιλάτε όταν
γίνεται τις Πουλχερίας το μαγκάλι
με δηλώσεις και στοχοποιήσεις διαιτητών. Λες και οι διαιτητές είναι

του παρθεναγωγείου.
Σου λένε, εμείς τα κάνουμε όλα
σωστά, κάνουμε μόνο ανθρώπινα
λάθη κι εσείς δεν μας προστατεύετε.
Πώς να σε προστατέψει, ρε μάστορα, όταν ο Χούμπελ αποκαλεί εξαρτημένους αυτούς της Εκτελεστικής; Ή μήπως δεν ξέρει ότι οι διαιτητές έχουν σχέση με τους Εκτελεστικούς. Όλα τα ξέρει.
Και ξαναρωτάω εγώ. Θα μας πει
το άτυπο όργανο πώς έφτασαν να
σφυρίζουνε στη Super League; Πώς
έφτασε ο Ευαγγέλου και ο Φωτιάς και ο Μανούχος και ο Τσαμούρης να σφυρίζουνε; Με την αξία τους;
Άμα γίνεται και σφυρίζουνε όλοι
με την αξία τους, τότε γιατί φάγανε
από τους πίνακες τους Αρετόπουλους και τους Μάνταλους και
τους Μήτσιους και τους Γιάχους
κι ένα σωρό άλλους; Πλάκα κάνουμε τώρα; Κι αυτοί με την αξία τους
σφυρίζανε. Έτσι έλεγαν.
Εδώ, ρε, ο Ιβάν έριξε στις ΕΠΣ
3,5 μίλιον για τις εκλογές της ΕΠΟ
και θα το άφηνε έτσι το έργο; Έβγαλε και δικό του πρόεδρο στην ΕΠΟ.
Κι άπαξ και τα χώνεις, λες ότι εγώ
θέλω αυτό τον διαιτητή να σφυρίζει στη Super League.
Πλάκα κάνουμε τώρα; Κανένας
δεν πετάει στον βρόντο να λεφτά
του. Μη μας λένε τώρα οι διαιτητές
ότι είναι της ενορίας του Αγίου Παντελεήμονα.
Να σου πω και το άλλο. Στην ανακοίνωσή τους λένε ότι και στο εξωτερικό γίνονται μεγαλύτερα λάθη, κι ας έχουνε καλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό. Γίνονται. Αλήθεια

είναι αυτό. Κι επειδή γίνονται στο εξωτερικό, πάει να πει ότι στην
Ελλάδα απενοχοποιούνται;
Και γιατί δέχτηκαν να σφυρίζουν με το κολοβό VAR και με
μειωμένη εκπαίδευση, όπως οι
ίδιοι λένε;
Άπαξ κι ήτανε σοβαροί οι διαιτητές, θα τα ρίχνανε από την αρχή
στον Περέιρα. Κύριε αρχιδιαιτητά,
εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Άπαξ και το VAR δεν έχει γραμμή οφ
σάιντ και on line technology, δεν το
θέλουμε. Θα ξεφτιλιστούμε. Μας είναι άχρηστο.
Αυτό έπρεπε να πούνε. Κορόιδα
είναι να το έλεγαν; Κάνανε τουμπέκα, πήρανε και τα σουβλάκια τους
στο καμαράκι και μην τον είδατε τον
Παναή. Και τώρα μιλάνε για δικαιοσύνη και προστασίες. Άλλα αντ’ άλλα, της Παρασκευής το γάλα.
Να σ’ το κλείσω. Μία παπαριά ήταν η αποχή διαρκείας του άτυπου.
Έτσι είναι. Και καλά, κάνουμε έναν
τσαμπουκά, μία φασαρία ότι δεν μασάμε από τις μηνύσεις του Σάββα.
Και μετά, μέσα τα κεφάλια. Και
διαβάζεις μετά, το Σαββιδοτεχνείο,
ότι οι διαιτητές έριξαν χαστούκι
στον Ολυμπιακό, που διέκοψαν την
απεργία. Μάλιστα. Ποιο χαστούκι,
ρε μαστόρια;
Οι διαιτητές πήραν πίσω την αποχή γιατί δεν ήθελαν να γίνει μπάχαλο το πρωτάθλημα, όπως ήθελε
ο Μαρινάκης. Αυτό λένε οι Σαββιδοτέχνες. Λες και το πρωτάθλημα
δεν ήτανε και μετά έγινε μπάχαλο,
από τις μηνύσεις του Σάββα.
Διέκοψαν την απεργία γιατί ήρθε εντολή να τη διακόψουνε, ρε. Ο
Βάγγος ο Γραμμένος έπαιξε ένα
ρόλο. Θεσμικό πάντα. Να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, δηλαδή.
Κι ο Βασιλομοπίλαρος ο Γκαγκάτσης, που τα παίζει στα δάκτυλα τα επικοινωνιακά. Κι ο Ιβάν, ως
γνωστόν, δεν ήξερε τίποτα για τη
διακοπή της απεργίας των διαιτητών. Ούτε ότι θα έκαναν απεργία,
ούτε ότι τη διέκοψαν.

Θα μας
δείξει τις
εκθέσεις
ο Περέιρα;
Είναι, όμως, και το άλλο
με τους διαιτητές.
Ο Περέιρα, αφού πρώτα
τους ξεφτίλισε ότι η απόδοσή τους ήταν κατώτερη των προσδοκιών για
τα ματς του Βόλου και
της Λαμίας, μετά, σου
λέει, θα περιμένει τις εκθέσεις των παρατηρητών. Που σημαίνει ότι
Ευαγγέλου, Φωτιάς και
σία, ο Τζήλος και ο Σκουλάς είναι αντίο.
Κι εγώ σου λέω ότι αυτός
ο παρατηρητής Γκαϊτατζής από τη Δράμα, του
βάζει άριστα του Φωτιά
και του Ευαγγέλου. Την
είδε κανένας την έκθεση
του Δραμινού; Θα μας τη
δείξει να τη δούμε ο Περέιρα; Όχι βέβαια. Ούτε
την έκθεση του Φλώτσιου στη Λαμία για το ματς
με την ΑΕΚ θα μας δείξει.
Παλιό το κόλπο. Ο Περέιρα θα τους αφήσει
μία αγωνιστική έξω και,
μετά, κανονικά στο λειτούργημα της διαιτησίας
όλοι τους. Εύκολο είναι
ν’ αποκλείσει μπαμ κι έξω τον Ευαγγέλου;
Ή τον Τζήλο που έχει δεχτεί επίθεση από τους αλήτες; Δεν είναι. Ο Σκουλάς που είναι του Βόλου
κι ο δήμαρχος Μπέος
που απέσυρε τις μηνύσεις, δεν θα παίξουν έναν ρόλο; Όλα παίζουν
τον ρόλο τους σ’ αυτή τη
ζωή…
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Του
Ανέστη Αγγελιάδη
εωρήθηκε η
μάχη των… μαχών από τους
διαιτητές και
βοηθούς της Super League 1.
Οι ανακοινώσεις σε βάρος τους,
οι επιθέσεις, το φρούτο των μηνύσεων και αγωγών δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μίγμα, ώστε να
εξαγγελθεί αποχή από τις όποιες
υποχρεώσεις τους μέσω της διαδικασίας των κωλυμάτων.
Το κάστρο ωστόσο έπεσε πολύ
γρήγορα και μάλιστα από… μέσα. Οι
διεθνείς διαιτητές ήταν αυτοί που
πρώτοι έκαναν την κωλοτούμπα και
οδήγησαν στην ανατροπή των δεδομένων.
Αυτή τη φορά οι διαιτητές δεν άντεξαν ούτε μία αγωνιστική. Έμειναν
στα βαριά λόγια και τις φανφάρες όπως αποδείχτηκαν.
Οι διαιτητές και βοηθοί της πρώτης κατηγορίας, στην ψηφοφορία που
έγινε –αν έγινε– την Πρωτοχρονιά, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να άρουν την απόφαση για αποχή που είχαν λάβει και εκφράστηκε μέσω κωλυμάτων, που έστειλαν στο σύνολό
τους, με διάρκεια μέχρι τις 17 Ιανουαρίου.
Ρόλο στην αλλαγή στάσης τους έπαιξε η επιστολή του Τάσου Σιδηρόπουλου και τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν σε αυτήν, τα οποία φαίνεται να ενστερνίστηκε η πλειοψηφία
των διαιτητών.
Ο διεθνής διαιτητής, Τάσος Σιδηρόπουλος, με παρέμβασή του υποστηρίζει ότι η αποχή δεν είναι προς όφελος των διαιτητών και προτείνει
την άρση της. Ο Σιδηρόπουλος ανήκει σε μια Ένωση, της οποίας ο πρόεδρος είναι φιλικά προσκείμενος στον
Ιβάν Σαββίδη.
Ο Παναγιώτης Διακοφώτης,
πρόεδρος της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, είχε επανεκλεγεί έναν χρόνο πριν στο
ύπατο αξίωμα της Ένωσης ως ο μοναδικός υποψήφιος. Είναι ο παντοκράτορας στη Ρόδο, νησί του Σιδηρόπουλου, κι έχει πολύ ξεχωριστή
σχέση μαζί του.
Η απόφαση για αποχή των διαιτητών ήταν ομόφωνη. Συνεπώς σε αυτή
συμμετείχε και ο Σιδηρόπουλος που
είχε το περασμένο καλοκαίρι αποσυρθεί από την ηγετική ομάδα του άτυπου οργάνου των διαιτητών. Όμως
το… μελέτησε καλύτερα το πράγμα.
Και διαπίστωσε ότι η αποχή δεν συμφέρει κανέναν.
«Σίγουρα η κατάσταση έχει φτάσει
στο απροχώρητο. Σας καλώ όμως να
σκεφτείτε τελικά η αποχή ποιον συμφέρει. Αυτόν που κάνει προσπάθεια για
εξεύρεση λύσεων ή αυτόν που κάνει
προσπάθεια για να γίνει η αποχή.
»Πολλές φορές μια ενέργεια φέρνει

Θ

Χάθηκαν
οι… έτοιμοι
ορισμοί
Μετά τη συνάντηση που
είχε αντιπροσωπεία των
διαιτητών στην ΕΠΟ κυκλοφόρησε έντονα η φήμη ότι ο Περέιρα θα ανακοινώσει ορισμούς, είτε
αποφασίσουν αποχή, είτε όχι. Την πληροφορία
προώθησε ένας από τους
πέντε που ήταν παρόντες
στο ραντεβού. Πήρε φωτιά το τηλέφωνό του,
προσπαθώντας να πείσει
- φοβίσει συναδέλφους
του, να αλλάξουν την απόφαση για αποχή. Τον
πέτυχε τον σκοπό του και
η διαδικασία εξελίχθηκε
σε φιάσκο!
Οι... έτοιμοι ορισμοί άργησαν και με το... παραπάνω ν’ ανακοινωθούν.
Πολλοί όμως τσίμπησαν
και η πλειοψηφία αποφάνθηκε: Αποχή τέλος.
Το πόσοι ήταν υπέρ ή κατά το κρατούσαν οι υπεύθυνοι ως επτασφράγιστο μυστικό. Η κάλπη –
ή μάλλον τα κινητά του
Σιδηρόπουλου και του
Παπαπέτρου– ουδείς ξέρει τι βγάζει. Ουδείς, εκτός από τους διαιτητές.

Ήταν πολλά
τα λεφτά και
οι υποσχέσεις
Πώς η μάχη των μαχών των διαιτητών και η απόφαση για αποχή
έμεινε στα χαρτιά μετά την κωλοτούμπα τους. Πιο γρήγορα
από… ποτέ πείστηκαν να επιστρέψουν

χειρότερα αποτελέσματα από αυτό που
τη δημιουργεί! Η άποψή μου είναι να
αρθεί η αποχή, να δοθεί ένα περιθώριο
σ’ αυτούς που κάνουν προσπάθεια για
εξεύρεση λύσεων και ένα ποσοστό από
τα έσοδα της 17ης αγωνιστικής να δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό».
Πρωτοπόρες απόψεις που προφανώς δεν είχε σκεφτεί ή μελετήσει άλλος διαιτητής μέχρι τη στιγμή που
γραφόντουσαν! Έτσι δόθηκε το έναυσμα για τη μεγάλη κωλοτούμπα. Ξεχάστηκαν κι επιθέσεις και μηνύσεις και
ανακοινώσεις.

Ποιος κυβερνάει αυτό τον
τόπο;
Με την εξέλιξη της πορείας της αποχής, έπεσαν και οι τελευταίες μάσκες
για το ποιος κυβερνάει τη διαιτησία.
Έβαλαν μπροστά τους ξένους, τη
FIFA, την UEFA, τον Περέιρα, για να
μπορούν να κινηθούν πιο άνετα.
Αποδείχθηκε όμως περίτρανα πως
αυτοί που πρωτίστως επηρεάζουν
τους διαιτητές είναι ο πρόεδρος της
ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος και οι
πρόεδροι των Ενώσεων. Αυτοί που επικοινωνούσαν μαζί τους για να μά-

θουν πώς είναι η πολύτιμη υγεία τους
και σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται.
Δεν είναι τυχαία η πεποίθηση που
υπήρξε από τον Βαγγέλη Γραμμένο
για την… έκβαση της υπόθεσης:
«Θέλω να πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα αρχίσει, σεβόμενος όμως τη
διαδικασία που ακολουθεί το άτυπο όργανο των διαιτητών, την ανταλλαγή δηλαδή των email και των συναφών, θα
ήθελα να μείνω σε αυτό, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω κάτι άλλο, και για
να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις
και οτιδήποτε άλλο που θα δυσχεράνει
το έργο των διαιτητών. Είναι μία διαπίστωση, και μπορεί ο καθένας να την ερμηνεύσει, όπως θέλει».
Η ερμηνεία που δίνεται είναι.. απλή. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα
ξέρει ο κόσμος όλος. Λίγο μετά τη διαπίστωση του προέδρου της ΕΠΟ, ήλθε
η δικαίωση. Η λύση της αποχής.
Ακόμη και μετά τη συνάντηση που
είχε γίνει οι Παπαπέτρου, Τζήλος,
Ζαχαριάδης, Μπαλτάς και Καρσιώτης, που αποτελούν το άτυπο όργανο εκπροσώπησης των διαιτητών,
αν και πήρε εγγυήσεις για την προ-

στασία των διαιτητών, δεν έβλεπε με
θέρμη την επιστροφή στην ενεργό
δράση.
Οι ΠΑΕ δεν δεσμεύτηκαν ότι θα άρουν τις μηνύσεις, ώστε να δοθεί το
πάτημα για να μεταστραφεί η άποψη
των διαιτητών. Το παρασκήνιο έδρασε
και δικαιώθηκε.
Ως διά μαγείας υπήρξε αντιστροφή τάσης και κάποιοι διαιτητές όπως
οι Ευαγγέλου (Αθηνών), Τζήλος
(Λάρισας) πρωτοστάτησαν στις επικοινωνίες κυρίως με βοηθούς, προκειμένου να σπάσει η αποχή.
Ένας από τους λόγους που ήταν να
γίνει αποχή, οφείλονταν στην ανακοίνωση της ΚΕΔ που... φωτογράφιζε ότι θα τιμωρηθούν ο πρώτος για το
ματς Βόλος-Ολυμπιακός αλλά και οι
Σκουλάς (Θεσσαλίας), Τζήλος για το
Λαμία-ΑΕΚ! Το τι τελικά θα γίνει θα
φανεί στους ορισμούς, καθώς οι διαιτητές που έπρεπε να πάνε σπίτι τους,
όλα δείχνουν πως θα συνεχίσουν να
ζουν και να βασιλεύουν.
Την παραμονή του νέου χρόνου, το
μεσημέρι, το «όχι» στην αποχή ήταν
μονοψήφιο. Το βράδυ έγινε πλειοψηφία. Το πώς; Άγνωστο. «Η πλειοψηφία
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αποφάσισε να αρθεί η απόφαση για αποχή», ανέφερε το μέιλ που έλαβαν το
βράδυ της Τρίτης οι διαιτητές. Ποια
πλειοψηφία; Ποια αμετάβλητη διαδικασία;
Οι πρωτεργάτες της κωλοτούμπας
θα έχουν αντιστάθμισμα για την προσφορά τους στο… άθλημα;

Είναι πολλά τα λεφτά
Η διαιτησία μπορεί να αποτελεί τον
νούμερο ένα λόγο της αναξιοπιστίας
των εθνικών μας διοργανώσεων, καθώς συχνά αλλοιώνει αποτελέσματα,
αλλά οι διαιτητές, οι βοηθοί, οι παρατηρητές και οι υπεύθυνοι σε όλες τις
κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου ανά παιχνίδι, αμείβονται επαγγελματικά.
Μάλιστα, υπήρξε αύξηση στις απολαβές του βοηθού διαιτητή της Super
League 1 από τα περίπου 500 ευρώ
μικτά στα 1.000 ευρώ, ενώ ανέβηκε
και η αμοιβή του τέταρτου στα 500

ανακοίνωση του Μαρινάκη μετά το ματς
με τον Βόλο, αλλά κυρίως η χθεσινή ανακοίνωση του Θρύλου σχετικά
με τους ορισμούς των διαιτητών, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ
σκοπεύει να φτάσει στα άκρα
και… πέρα από αυτά.
Τα αναγραφόμενα στην ανακοίνωση σοκάρουν!!!
• Παρατηρητής του διαιτητή
στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Γ. Μπίκας
με γιο εργαζόμενο στον ΠΑΟΚ.
• Varίστας ο Σιδηρόπουλος,
του Διακοφώτη και του Λευκού
Πύργου.
• Διαιτητής στον ΠΑΟΚ ο Παπαπέτρου, που η γυναίκα του δουλεύει στο ΟΡΕΝ του Ιβάν.
• Ο γιος του προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ δουλεύει επίσης στο ΟΡΕΝ του Ιβάν.
Είναι πολλές οι… συμπτώσεις
στις επιλογές του Περέιρα. Οι ψίθυροι για κάποιο αίσθημα που ακούει στο όνομα «Όλγα» για τον
αρχιδιαιτητή δίνουν και παίρνουν.
Με επιλογές όμως όπως οι παραπάνω, αλλά και με τις προηγούμενες των Ευαγγέλου, Φωτιά…
και σία, δίνει και ο ίδιος λαβή για πιθανή εξόφληση υποχρεώσεων
στους φίλους που έκαναν το προξενιό…

Η

ευρώ. Πλέον οι μικτές αμοιβές των διαιτητών την τρέχουσα περίοδο έχουν
καθοριστεί ως εξής:

SUPER LEAGUE 1
Διαιτητής: 2.000 ευρώ, Α’ Βοηθός;
1.000 ευρώ, Β’ Βοηθός: 1.000 ευρώ,
4ος: 500 ευρώ, Παρατηρητής: 500
ευρώ, VAR: 1.000 ευρώ, AVAR: 500
ευρώ.

SUPER LEAGUE 2
Διαιτητής: 1.000 ευρώ, Α’ Βοηθός:
500 ευρώ, Β’ Βοηθός: 500 ευρώ, 4ος:
250 ευρώ, Παρατηρητής: 250 ευρώ.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
SUPER LEAGUE 1-SUPER
LEAGUE 1
Διαιτητής: 2.000 ευρώ, Α’ Βοηθός;
1.000 ευρώ, Β’ Βοηθός: 1.000 ευρώ,
4ος: 500 ευρώ, Παρατηρητής: 500
ευρώ, VAR: 1.000 ευρώ, AVAR: 500
ευρώ.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
SUPER LEAGUE 1-SUPER
LEAGUE 2
Διαιτητής: 1.500 ευρώ, Α’ Βοηθός;
750 ευρώ, Β’ Βοηθός: 750 ευρώ, 4ος:
375 ευρώ, Παρατηρητής: 375 ευρώ,
VAR: 1.000 ευρώ, AVAR: 500 ευρώ.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
SUPER LEAGUE 1FOOTBALL LEAGUE
Διαιτητής: 1.000 ευρώ, Α’ Βοηθός:
500 ευρώ, Β’ Βοηθός: 500 ευρώ, 4ος:
250 ευρώ, Παρατηρητής: 250 ευρώ.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
SUPER LEAGUE 1-Γ΄
ΕΘΝΙΚΗ

όσα δηλαδή
ένας καλός μηνιαίος μισθός, τότε κανείς δεν κλοτσάει την
τύχη του.
Μάλιστα, στα διεθνή παιχνίδια που συμμετέχουν οι εκλεκτοί κάθε χώρας πέφτουν
πεντοχίλιαρα και άνω. Αυτοί λοιπόν που κάνουν καριέρα, όλα τα
υπολογίζουν. Οι απολαβές του Σιδηρόπουλου, για παράδειγμα, από
τη διαιτησία σε μια σεζόν, εκτοξεύονται λόγω της παρουσίας του σε αγώνες Champions League, αλλά και εθνικών ομάδων.
Με τον πολύ μικρό αριθμό διαιτητών που έχει επιλέξει ο Περέιρα για
τη Super League 1, μεγαλώνει ο αριθμός των αγώνων στους οποίους
συμμετέχει, είτε είναι πρώτος, είτε τέταρτος, είτε στο VAR, και τα χρήματα
που πέφτουν είναι πολλά, πάρα πολλά. Με τα πλέι οφ η σεζόν μεγάλωσε
και αντίστοιχα το… κίνητρο.

Διαιτητής: 500 ευρώ, Α’ Βοηθός: 250
ευρώ, Β’ Βοηθός: 250 ευρώ, 4ος:
125 ευρώ, Παρατηρητής: 125 ευρώ.
Με τέτοιου είδους απολαβές η αποχή ήταν εύκολο να σπάσει. Ειδικά
από τους… μεγάλους που έδειξαν τον
τόνο. Γιατί όταν το ματς της μεγάλης
κατηγορίας πληρώνεται 2.000 ευρώ,

Ξένοι σε
ΚΕΔ και VAR
Στην επόμενη μέρα της
ελληνικής διαιτησίας ο
πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, Νίκος Τζώρτζογλου, βλέπει μόνο ξένο
αρχιδιαιτητή στη θέση
του Περέιρα. Ο έμπειρος
παράγοντας βλέπει τα
προβλήματα που υπάρχουν και αποφάνθηκε:
«Στην ΚΕΔ πρέπει να είναι ξένος ο πρόεδρος.
Και στην εκπαίδευση του
VAR. Δεν μπορεί να είναι
εκπαιδευτής VAR ο Κουκουλάκης, που δεν είχε
με το VAR καμία σχέση
και δεν το κατέχει».

Κούγκι το πρωτάθλημα ο Θρύλος
Οι παρά φύσιν ορισμοί, ο Περέιρα, και η Όλγα του Λευκού Πύργου
είναι στημένο γιατί πουθενά στην
Ευρώπη:
Δεν μπορεί να ορίζεται ο κ. Παπαπέτρου ως διαιτητής στον αγώνα ΑΡΗΣ- ΠΑΟΚ και η σύζυγός του να
εργάζεται για το κανάλι του Ιβάν
Σαββίδη.
Δεν μπορεί να ορίζεται παρατηρητής διαιτησίας στον αγώνα μας με
τον Παναθηναϊκό, ο κ. Μπίκας πατέρας του υπαλλήλου των ακαδημιών
του ΠΑΟΚ.
Δεν μπορεί να ορίζεται διαιτητής
VAR, ο κ. Σιδηρόπουλος που τοποθετήθηκε εχθρικά μέσω καμπάνιας
κατά του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της
ΠΑΕ Ολυμπιακός, αναφέρει:
«Επίσης δεν είναι δυνατόν μόλις
δυο μέρες μετά την εχθρική τοποθέτηση του κ. Σιδηρόπουλου για τον Ολυμπιακό και το σκάνδαλο αλλοίωσης αποτελέσματος στον Βόλο με το
VAR και τον κ. Ευαγγέλου, αντί να ορίζετε ξένους διαιτητές στον αγώνα
μας, να ορίζετε ως διαιτητές
VAR/AVAR τον κ. Σιδηρόπουλο και

την παρέα του.
Ο ΠΑΟΚ, του δικού τους Ιβάν, στο
ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να διατηρήσει το «καθαρό» αήττητο και για αυτό ορίστηκε ο διεθνής
διαιτητής κ. Παπαπέτρου. Έχει ενημερώσει ο κ. Παπαπέτρου την ορι-

σμένη από τις FIFA/UEFA ΚΕΔ ότι η
σύζυγός του εργάζεται στο open tv
του Ιβάν Σαββίδη;
Kύριε Λάκοβιτς και κ. Χούμπελ, όπως αναλυτικά σας έχουμε ενημερώσει με την πολυσέλιδη επιστολή
μας, είναι σαφές ότι το πρωτάθλημα

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.
Μόνο σε ένα απαξιωμένο και
στημένο πρωτάθλημα μπορούν να
συμβαίνουν αυτά καθώς και όλα όσα
για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει εγγράφως και εγκαίρως και το
πρόβλημα να είναι οι δηλώσεις και
η προσφυγή στη Δικαιοσύνη».
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ΘΕΜΑ

Σκληρή
στάση
απέναντι
στον Κάκο
Θα ’χει κι άλλα
επεισόδια το σίριαλ με
πρωταγωνιστή τον Τάσο
Κάκο και την παρουσία
του στο Open.
Αν ο Περίανδρος
Πόποτας είναι μία φορά
σκληρός, ο Δημήτρης
Μελισσανίδης είναι δύο.
Ο πρώην πλέον
δήμαρχος μπορεί να
συγχωρέσει. Ο «Τίγρης»
αποκλείεται.
Κι αυτό μπορεί να το
καταλάβει όποιος έχει
μάτια ανοικτά και δεν
τα κλείνει ερμητικά με
την κρυφή ελπίδα να
βρεθεί ανάμεσα στους
πρωταγωνιστές της
τρομερής ταινίας που
έφτιαξε στα τελευταία
του ο Στάνλεϊ
Κιούμπρικ.
Μέχρι την
Πυροσβεστική Υπηρεσία
θα φτάσει το θέμα του
Κάκου. Ήδη
υποβάλλονταν έμμεσα
οι πρώτες απορίες για
τις ώρες που εργάζεται
ο Κερκυραίος, αλλά και
για την ορθότητα των
αδειών που λαμβάνει
ώστε να ’ναι συνεπής
στην «αμισθί»
προσφορά του στο
κανάλι του Ιβάν.
Μπορεί να μπλέξει σε
περιπέτειες ο Τάσος. Και
το γνωρίζει. Οπότε θα
’χει ενδιαφέρον να
δούμε τις αντιδράσεις
του. Εξασφάλισε,
βέβαια, την πλήρη
στήριξη του Σαββίδη,
αλλά η
παρεμβατικότητα που
έχει ο πρόεδρος του
ΠΑΟΚ το 2020 δεν είναι
ίδια με τη δυναμική που
έβγαζε πριν από ένα
χρόνο.
Γι’ αυτό και έχουν ζώσει
τα φίδια τον Κάκο, ο
οποίος αντιλήφθηκε ότι
ο «Μελισσάν» θα
σκληρύνει ακόμα
περισσότερο τη στάση
του.

Θα κάνετε αποχή αλλά θα είναι σα
να μην κάνατε

Έπεσε από τα σύννεφα ο Αλέξης

Δεν άντεχε το τσιγάρο
Οι ιστορίες από τον καιρό της αγωνιστικής δράσης ακούγονται συχνά
κάθε φορά που φεύγει από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός αθλητής.
Ο Ηλίας Ρωσίδης ήταν τέτοιος για το ελληνικό ποδόσφαιρο (και όχι
μόνο για τον Ολυμπιακό) και στην κηδεία του παλιοί συμπαίκτες και συναθλητές ήταν φυσικό να θυμηθούν παλιά χαρακτηριστικά περιστατικά
εντός ή εκτός γηπέδου.
Όπως ένα, που έλεγε από τον καιρό της κοινής παρουσίας τους στην Εθνική ομάδα ο Στέλιος Σεραφείδης, ο οποίος τον αντιμετώπισε ως
παίκτης της ΑΕΚ. Ήθελε να δείξει πόσο πρόσεχε την υγεία του από τότε ο
εκλιπών, που μην ξεχνάμε ότι έπαιζε μπάλα με τους βετεράνους μέχρι
τα 85 του!
Είχαν πάει στο Ισραήλ στις αρχές της δεκαετίες του ’60 ν’ αντιμετωπίσουν το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα και το βράδυ είπαν να το ρίξουν
λίγο έξω. Μη φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Σε κανένα καφενείο να πάνε.
Βρήκαν πράγματι ένα και μπήκαν να χαλαρώσουν. Δεν περνάνε δύο λεπτά και ο Ρωσίδης λέει του Σεραφείδη: «Τι κάνουμε εδώ, πάμε να φύγουμε». Δεν του άρεσε που κάπνιζαν σχεδόν όλοι και είχε δημιουργηθεί… ντουμάνι μέσα στο μαγαζί. «Καλά-καλά ούτε να καθίσουμε δεν προλάβαμε», έλεγε ο παλιός τερματοφύλακας.

Έπεσε από τα… σύννεφα ο Αλέξης Κούγιας, όταν πληροφορήθηκε πως ανάμεσα στους διαιτητές που ζήτησαν να μην παίζουν την ΑΕΛ Έλληνες ρέφερι για να την τιμωρήσουν, καθώς δεν αποσύρει τη μηνυτήρια αφορά, κατά
των Λάμπρου - Απτόσογλου, είναι και ο Θανάσης Τζήλος.
Λόγω… καταγωγής πρώτα, καθώς οι Λαρισαίοι θα περίμεναν να μην πάρει
θέση εναντίον της ομάδας τους ο διεθνής διαιτητής, αλλά και ελέω… προσωπικών του ενεργειών στήριξης κάθε φορά που αυτός βρισκόταν στο στόχαστρο.
Ο γνωστός ποινικολόγος κατηγορεί τον Θανάση Τζήλο, ότι κοίταξε το διαιτητικό του συμφέρον. Μάλλον έπραξε το αυτονόητο ο ρέφερι που με τη νέα
τάξη πραγμάτων έγινε διεθνής και θέλει να στηρίξει τον χώρο του, παρά την
ομάδα της πόλης που διαμένει.
Στην πορεία οι δρόμοι Τζήλου και Κούγια χωρίζουν, καθώς δεν υπάρχει
κάτι κοινό να τους ενώνει, εκτός από την αγάπη για το… ποδόσφαιρο.




Την 31η Δεκεμβρίου 2008 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100
ετών ο θρυλικός Αχιλλέας Γραμματικόπουλος,
τερματοφύλακας του Ολυμπιακού από το 1928 μέχρι το
1944, και μετέπειτα διαιτητής. Το Πάσχα του 2008 στον
ετήσιο αγώνα παλαιμάχων Βραδυποριακός-Ταλαιπωριακός
έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα, σε ηλικία 99 ετών,
δημιουργώντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ ηλικίας
ποδοσφαιριστή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.



Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ Κρις Silva είναι από την Γκαμπόν.
Έφυγε για την Αμερική πριν από 7 χρόνια και κατάφερε να
δει τη μαμά του μόνο για δύο εβδομάδες πριν από τρία
χρόνια, όταν γύρισε στην Γκαμπόν για να ανανεώσει τα
χαρτιά του. Με τη βοήθεια του NBA, η ομάδα του έκανε ένα
δώρο ανήμερα τα Χριστούγεννα. Του έφεραν τη μητέρα του
στην προπόνηση Καρίνε Μίνκουε Ομπάμε. Δάκρυα…

Υπεύθυνοι Περέιρα και
Γραμμένος

Γίνεται «αγκάθι» η περίπτωση
Ομάρ

Ο Βαγγέλης Γραμμένος και η παρέα του γνώριζαν πολύ καλά τα
δεδομένα στο νέο πρωτάθλημα με την απουσία της γραμμής του
οφσάιντ από το σύστημα VAR που τοποθετήθηκε.
Ήξεραν πως θα γίνουν πολλά και σημαντικά λάθη, καθώς χωρίς
την τεχνολογία της γραμμής του οφσάιντ, αλλά ούτε καν το σύστημα
της μιας γραμμής που δίνει το συνδρομητικό κανάλι, τα μάτια των διαιτητών και των βοηθών τους δεν θα είχαν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.
Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και το γεγονός ότι η επιλογή των διαιτητών στους πίνακες δεν είναι και η καταλληλότερη δυνατή. Ως εκ
τούτου, λίγοι είναι οι… αητοί που πιάνουν τις φάσεις. Οι υπόλοιποι
κάνουν τον σταυρό τους και αποφασίζουν έχοντας στον νου τους
πως η όποια γκάφα θα διορθωθεί με το VAR.
Έλα που όμως κι εκεί τα ίδια χάλια υπάρχουν… Κι όταν τόσα μάτια
δεν μπορούν να δουν σωστά τις φάσεις, τότε οι φίλαθλοι τι να υποθέσουν;
Η ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση ως εκ τούτου δεν ανήκει
τόσο στους διαιτητές, όσο κυρίως σε
αυτούς που δημιούργησαν τις συνθήκες
για το αποτέλεσμα.
Στον Περέιρα
που έκανε τις επιλογές και στην ΕΠΟ
που επαναπαύθηκε
στη λειτουργία του…
απλού VAR.

Να ξέρετε ότι εξελίσσεται σε «αγκάθι» για τον
Ολυμπιακό η περίπτωση του Ομάρ Ελαμπντελαουί.
Διότι δεν επιτεύχθηκε
συμφωνία για νέο συμβόλαιο με την πλευρά
του παίκτη στα 2-3 ραντεβού που έγιναν, και
αρκετοί στην πλατεία
Αλεξάνδρας έχουν
σχηματίσει την εντύπωση ότι ο διεθνής
μπακ έχει βάλει στο
μυαλό του ν’ αποχωρήσει και ν’ αναζητήσει
νέα πρόκληση σε ομάδα του εξωτερικού.
Το ενδιαφέρον πολλών ομάδων είναι δεδομένο και πολύ πιθανό να ήθελε να κερδίσει και χρόνο ο Ομάρ, διότι με τον νέο χρόνο μπορεί πια να συζητά ελεύθερα για μεταγραφή.
Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι αποκλείεται να κάνει νέα συμφωνία
με τον Ολυμπιακό, αφού το οικονομικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά
τα θέματα, αλλά επισημαίνουμε ότι γίνεται πρώτη σκέψη για τον Νορβηγό να πάει σε άλλο κλαμπ μετά από πολλά χρόνια στο λιμάνι.
Και αυτό που του έχει δώσει σημαντικούς πόντους είναι οι εμφανίσεις με
την Εθνική ομάδα. Στον Ολυμπιακό δεν παρουσιάζεται τόσο σταθερός,
αλλά με την Εθνική Νορβηγίας παίζει σπουδαία ματς.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Ο Κούγιας,
οι ξένοι
διαιτητές,
ο Τσίπρας
και οι
προσφυγές
Ξένους διαιτητές στους
αγώνες της Λάρισας
ζήτησε ο Κούγιας!
Δεσμεύτηκε, μάλιστα,
για την πληρωμή τους
από την ομάδα της
Θεσσαλίας. Προφανώς
γέμισε ο κουμπαράς από
το πρόστιμο που
επέβαλε ο Αλέξης στους
ποδοσφαιριστές της
ομάδας του έπειτα από
την ήττα στο Φάληρο.
Η απορία του κόσμου,
βέβαια, είναι αν θα
καταβάλει έγκαιρα ο
δικηγόρος τα έξοδα για
τις διεθνείς διαιτησίες.
Στον κάμπο, άλλωστε,
αποτελεί κοινό μυστικό
ότι ο ιδιοκτήτης της
ΠΑΕ ΑΕΛ ξεχνά συχνά
την έγκαιρη πληρωμή
των παικτών με
συνέπεια όσοι
αποχωρούν από την
ομάδα του να
καταθέτουν προσφυγές.
Εκφράζεται, βέβαια, και
άλλη μια απορία. Γιατί
πρέπει να περάσει (η
επιθυμία) του Κούγια
εάν διαφωνούν οι
παράγοντες των
ομάδων που θα
αντιμετωπίσουν εφεξής
τους «βυσσινί». Εδώ δεν
υπάρχει απάντηση. Η
επιστήμη έχει σηκώσει
ψηλά τα χέρια. Αλέξης
είναι, ό,τι θέλει ζητάει.
Το ’χει, άλλωστε, και το
όνομα! Όπως ο Τσίπρας
ζητούσε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ΔΝΤ να σβήσουν το
2015 το χρέος της
Ελλάδας, αλλά τελικά
υπέγραψε το χειρότερο
μνημόνιο, έτσι και ο
Κούγιας ζητάει ρέφερι
από το εξωτερικό, αλλά
στο τέλος θα πει κι
ευχαριστώ εάν δεχθούν
να τον σφυρίξουν οι
Έλληνες διαιτητές.
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Αντί για
βασιλόπιτες,
άλλαζαν…
mail!
Αντί να κόβουν τη βασιλόπιτα παραμονές της
Πρωτοχρονιάς, οι διαιτητές άλλαζαν mail για να
ψηφίσουν αν θα… κατέβουν στο πρωτάθλημα ή
όχι, ξεχνώντας ότι στο ομαδικό κώλυμά τους επικαλέστηκαν προσωπικούς και οικογενειακούς
λόγους…
Θα χάνανε ο Φωτιάς με
τον Ευαγγέλου και οι
άλλοι τα τριχίλιαρα των
διορισμών τους στους αγώνες
της
Super
League 1;
Σοβαροί να είμαστε…




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Τελικά, όλα είναι «φλου» για
τον Μπάμπη τον «Φλου»
Μπάμπης Αποστολίδης –πρώην μέλος του ΔΣ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και–
νομικός: «Όλα αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός γίνονται για λόγους εντυπώσεων. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσουν οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού τα
χάλια τους.
»Κάτι πρέπει να πουν ο μπαρμπα-Σάββας και οι υπόλοιποι. Να δικαιολογηθούν στους φιλάθλους τους. Και άρχισαν τη... Μάρθα Βούρτση στο
κλάμα για να πουν ότι δεν
φταίνε αυτοί αλλά όλοι οι υπόλοιποι. Ο ΠΑΟΚ, η εξυγίανση, ο Σαββίδης, όλοι».
Το 2014, ο ποινικολόγος
Μπάμπης, δίπλα-δίπλα καλεσμένος με τον Σάββα Θεοδωρίδη σε εκπομπή του
Θωμαΐδη, έλεγε ότι ΠΑΟΚ και
Ολυμπιακός είναι το ίδιο
πράγμα.
Αν αλλάξουν φανέλες, κανείς δεν θα καταλάβει, ο λαός
τους είναι ίδιος και «ήρθε η
ώρα να ξεχάσουμε το παρελθόν». Ο Μπάμπης ο «Φλου»…

Φέρανε τον
Περέιρα από τα
σαλέ…
Το «παρών» στη σύσκεψη –παραμονές
Πρωτοχρονιάς– που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της ΕΠΟ για τους διαιτητές,
έδωσε ο Μέλο Περέιρα, ο οποίος… ήταν
διακοπές και τις άφησε για να γυρίσει στην
Ελλάδα.
Μιλάμε για… θυσία!
Κάποια στιγμή, απευθυνόμενος στους
εκπροσώπους της Λίγκας ανέφερε: «Κάνουμε εδώ μία κουβέντα για την ελληνική διαιτησία. Θεωρείτε ότι έχετε δείξει σεβασμό
και εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές;
Ότι τους έχετε στηρίξει σε τέτοιον βαθμό για
να μπουν σε διαδικασία να ξαναπαίξουν;»
Στον Κομίνη συμπαραστάθηκε ο Περέιρα όταν μπούκαρε ο Ιβάν με τα πιστόλια;

Ξέχασε να αναφέρει
τους δανεικούς του ΠΑΟΚ
στον Βόλο
Από το ανθολόγιο των best of του Σαββιδοτεχνείου, στην προσπάθειά του να καταδείξει σχέσεις «τρίτου τύπου», Ολυμπιακού-Άρη:
«Σκληρές διαπραγματεύσεις για την αγορά του Σιώπη, του Φετφατζίδη, του Ντουρμισάι από τη μία, ο Ιντέγε παρά το σπουδαίο παρελθόν
του βρέθηκε ξαφνικά στον Άρη και μια τεράστια επένδυση για τον Κλιγγόπουλο, που αποδέσμευσε 300.000 από τα ταμεία του Ολυμπιακού
για έναν παίκτη
που ένα χρόνο
μετά παίζει στη
Σαντορίνη,
φέρνουν τους
ανθρώπους
πιο κοντά».
Όπως έφεραν κοντά τον
Ιβάν τον πολυχρονεμένο
με τον Αχιλλέα
τον
Μπέο.

Διαιτητής «ψάρευε» κι έκανε sex tape στο ξενοδοχείο
…Κι επειδή γίνεται φασαρία με τους διαιτη- κριτικούς, κοίτα τι θυμήθηκα, ρε φίλε.
τές και τους πρώην διαιτητές και τους τηλεΈνας απ’ αυτούς, που έγινε viral τώρα τελευταία, το έπαιξε (όταν ήταν εν ενεργεία διαιτητής) και πολύ Greek lover άμα λάχει να
’ούμε.
Όπου πήγαινε να σφυρίξει στην Ευρώπη,
έβγαινε βόλτα για ψάρεμα. Και το ξενοδοχείο
ξηγιότανε και sex tape, άμα λάχει να ’ούμε.
Ήταν δε τόσο μεγάλη ψωνάρα με το στυλ και δεν επέλεξε τυχαία τον Σάκη για να… μετου, που έλεγε ότι ήταν πιο ωραίος άνδρας τρηθεί μαζί του ο νάρκισσος της σφυρίχτρας
ακόμα κι από τον Σάκη Ρουβά! Προφανώς και του στυλ.

Πρόστιμο από τη ρωσική
εφορία στον Σαββίδη

Τώρα θέλουν τη γραμμή
της Nova!

Αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα «1069.gr»: «Τρεχάματα με την εφορία στη Ρωσία έχει ο Ιβάν Σαββίδης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της
Ρωσικής εφημερίδας “Vedomosti”, μετά από ελέγχους που έγιναν σε
μεγάλους παραγωγούς καπνού επιβλήθηκαν από την Ομοσπονδιακή
Φορολογική Υπηρεσία της Ρωσίας πρόστιμα 60 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 835 εκατομμύρια ευρώ).
»Μεταξύ αυτών και η
εταιρεία Don Tobacco,
για τα έτη 2014-2016.
Το διάστημα που ακόμη
ανήκε στον Ιβάν Σαββίδη
πριν από την πώλησή της
στην Japan Tobacco».

Να το πετάξουνε το VAR θέλουν οι διαιτητές, τώρα…
Έτσι λένε τουλάχιστον…
Ζητάνε τώρα… να
μπει γραμμή στο οφσάιντ, στο VAR. Και μέχρι να μπει, η Nova και
η ΕΡΤ να δείχνουν τη
γραμμή από το πρώτο
ριπλέι για να καταλαβαίνουν όσοι βρίσκονται μες το VAR αν υπάρχει οφσάιντ ή όχι…
Τώρα κατάλαβαν και οι διαιτητές ότι το VAR είναι… ατελές, όπως το φέρανε στην Ελλάδα ο Παππάς με τον Βασιλειάδη
και πανηγυρίζανε γιατί έφτιαξαν το ποδόσφαιρο!...
Μισές δουλειές κάνανε…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Σε ολόκληρη Αγγλία
και αλλοιώθηκε
η βαθμολογία
με το VAR
Σανοτροφή Σαββιδοτεχνείου:
Οφ σάιντ και ο Κατσουράνης,
μετά τον Σουναντί
Είναι άπαιχτοι οι Σαββιδοτέχνες, ρε φίλε. Για
Πούλιτζερ σανολογίας είναι.
Γίνεται μία φάση στην Αγγλία, πανομοιότυπη μ’ αυτήν του Σουντανί στον Βόλο. Μάλιστα. Ο Πούκι, ο Φινλανδός, ξεκινάει από
πίσω από τον αμυντικό, στο ματς με την Τότεναμ, και βάζει γκολ. Το κοιτάνε στο VAR, τρία
εκατοστά οφ σάιντ, σου λέει, ο ώμος του
Πούκι. Το παίρνουνε οι Σαββιδοτέχνες και το
κάνουνε σημαία. Μπορεί κι ο Σουντανί να ήταν οφ σάιντ, σου λένε. Όπως ήταν ο Πούκι.
Για ψυχιατρείο, δηλαδή. Κι εγώ σου λέω ότι ο
Πούκι ήταν οφ σάιντ. Την είδαν τη φάση στο
VAR οι Άγγλοι, το ακύρωσαν.
Στον Σουντανί έγινε καμία μελέτη και το

ακύρωσαν ο Ευαγγέλου στο VAR κι ο Φωτιάς; Τη βάλανε στο μικροσκόπιο; Μετρήσανε
τα χιλιοστά; Όχι βέβαια. Ο βοηθός Φίλος έχει
τίποτα θεϊκές ικανότητες και το ψυλλιάστηκε ότι ήταν οφ σάιντ;
Εδώ, ρε, ούτε γραμμή δεν έχουνε για το
οφ σάιντ. Με γυμνό μάτι φαίνεται ότι ο Σουντανί δεν είναι οφ σάιντ. Είπαμε, όμως, το
Σαββιδοτεχνείο μοιράζει αβέρτα σανό και αγριοβρώμη, μαζί.
Και στις γιορτές, ακόμα περισσότερο, δίνει και δώρο. Στις δύο σανοτροφές, η μία δώρο, όπως κάνουν οι πιτσαδόροι. Τέλος πάντων, άμα είναι έτσι, ο Κατσουράνης ήταν
οφ σάιντ το ματς στο «Καραϊσκάκης».

Δεν έχουν μπλεξίματα με το VAR μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο…
Σε έρευνα που παρουσίασε το ESPN στην
Αγγλία για το πόσο έχουν επηρεάσει οι αλλαγές
των διαιτητικών αποφάσεων μετά τη χρήση του
VAR τον βαθμολογικό πίνακα της Premier
League, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέγεθος της αλλοίωσης της βαθμολογίας είναι μεγάλο…
Είναι χαρακτηριστικό πως χωρίς το VAR η Λίβερπουλ θα είχε διαφορά μόλις έξι βαθμών από
τη Σίτι, ενώ τώρα η διαφορά τους έφτασε…
στους 14 βαθμούς!
Στην Αγγλία…

Ο μπαμπάς δεν το πήγε «μέχρι τέλους», μικρέ instaGiorgis
Ο ΠΑΟΚ φωνάζει ότι θέλει καθαρό
πρωτάθλημα, αλλά να χρησιμοποιεί
δικό του… απορρυπαντικό. Το «εξυγιαντικό». Που καθαρίζει όλους και όλα.
Ο μικρός Γιωργάκης, όμως, μόλις
ο Μαρινάκης είπε ότι μπορεί να φύγει ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα, έγραψε «να το πάει μέχρι τέλους».
Μη τυχόν και δεν την αμολήσει την

κοτσάνα ο instaGiorgis, του έρχεται κάπως.
Να του θυμίσουμε, λοιπόν, όταν ο
μπαμπάς του δεν το πήγε «μέχρι τέλους», όταν δεν κατέβηκε στον επαναληπτικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Αν ήταν να το πήγαινε, θ’ αποχωρούσε από το πρωτάθλημα, όχι
μόνο από ένα ματς Κυπέλλου.
Και τι συμπέρασμα βγαίνει; Ότι ο

μικρός Γιωργάκης χλευάζει τον Ιβάν
που δεν το έκανε και προτρέπει τον
Μαρινάκη να το κάνει. Αλλά σάμπως καταλαβαίνει κιόλας τι γράφει…

Μίνι «σχέδιο Μάρσαλ»
του Γραμμένου

Ξένοι διαιτητές από
τη Σοβιετική Ένωση

Ο Γραμμένος έκλεισε φιλικά για την Εθνική με Ονδούρα και Κόστα Ρίκα στην Αμερική για τις 26 Μαρτίου. Καλή κίνηση ήταν αυτή, να πέσει κανένα δολάριο στο ταμείο, γιατί έχει αραχνιάσει. Δεν υπάρχει δίφραγκο.
Και καλά έκανε ο πρόεδρος που την έψαξε για μίνι
«σχέδιο Μάρσαλ», αφού στην
Ευρώπη –έτσι όπως την κατάντησαν την Εθνική– μόνο με
τίποτα Καζακστάν και Λετονίες θα μπορούσε να κλείσει
φιλικό. Σε καλή μεριά και στον
Αργεντινό ατζέντη, Μπελτραμίνι, που μεσολάβησε.

Έπεσε η πρόταση στο τραπέζι, από τον Αλέξη –ύψους 1μ.78– Κούγια (με
την έλευση του 2020 λογικά θα πέσει στο 1μ.77 λόγω γήρατος), να φέρουν ξένους διαιτητές.
Μιλάμε για φοβερή και τρομερή πρόταση. Λες κι οι διαιτητές είναι στο
πανέρι, να πάνε να τους πάρουν. Πρώτον, ποιος θα τους πλήρωνε; Δεύτερον, πού θα τους έβρισκαν; Και τρίτον, τους απεργοσπάστες τούς έχουνε στάμπα.
Ουδείς θα ερχότανε. Εκτός από
καμιά πρώην Σοβιετική Ένωση που
σταματάνε τα πρωταθλήματα. Καλοί διαιτητές, πεντακάθαροι. Πώς
σου φαίνεται αυτό, Ιβάν;

Η αποχή των
διαιτητών
από το City
Το ενδεχόμενο να μην αποδέχονται οι Έλληνες
διαιτητές τους ορισμούς
τους στους αγώνες του
Ολυμπιακού και της Λάρισας ξύπνησε μνήμες…
μπάσκετ και, μάλιστα,
πριν από 30 χρόνια.
Τότε που οι διαιτητές του
αθλήματος είχαν αποφασίσει αποχή από τους
αγώνες που έδινε η ομάδα μπάσκετ του Αιγάλεω
εξ αιτίας επεισοδίων σε
ματς με τον Πορφύρα
στο Παπαστράτειο.
Για περίπου δύο μήνες
είχαν κρατήσει τότε χαρακτήρα οι διαιτητές όλης της Ελλάδας. Τελικά, το εμπάργκο έσπασαν οι Λαρισαίοι που τέθηκαν στη διάθεση της
ΕΟΚ και για τους αγώνες
του «Σίτι», το οποίο διέθετε εξαιρετική ομάδα,
αλλά και φασαριόζους
οπαδούς…

Δωροδοκία μόνο με
τα λεφτά στα χέρια
Οι διαιτητές κατά τη διάρκεια της σύσκεψης φέρεται πως έθεσαν δύο βασικά αιτήματα προς τη Super League 1, την ΚΕΔ
και την ΕΠΟ.
Το βασικό ήταν να αποσυρθούν οι μηνύσεις εναντίον τους και στο εξής να υποβάλλονται μόνο αν υπάρχουν επαρκή
στοιχεία!
Δηλαδή; Να τους πιάνουνε με τα λεφτά στα χέρια!
Μικρή σημασία έχει, αλλά ουδέποτε
πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να τα παίρνει διαιτητής από παράγοντα, διότι αυτά… δεν
γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο…
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου
ταν
Χριστούγεννα
του ’67, η
Ελλάδα είχε μπει ήδη από τον Απρίλιο
κάτω από την μπότα της
Χούντας, όταν στα χώματα
του Πειραιά άρχισε να γράφεται μία πολιτική ιστορία με ποδοσφαιρικό περιεχόμενο και αφορούσε σ’ έναν «κομονιστί»
διάσημο προπονητή, τον Ούγγρο Μάρτον Μπούκοβι.
Ήταν «η νύχτα που έφυγε ο
Μπούκοβι», από τον Ολυμπιακό, μέσα Δεκεμβρίου 1967, και αποτυπώθηκε με γόο στον τοίχο της ιστορίας
του Πειραιά. «Πατέρα, μη φεύγεις,
μη φεύγεις».
Και τότε, ο τοίχος είχε τη δική του
ιστορία… Παραδίπλα, ένα άλλο σύνθημα της χουντικής εποχής έγραφε «όξω η κομονιστέ»! Κι ο προπονητής του Ολυμπιακού Μάρτον
Μπούκοβι ήταν Ούγγρος. Άρα,
κομμουνιστής. Έπρεπε να φύγει,
γιατί η παρουσία του και μόνο στον
ιστορικό σύλλογο πρόσβαλλε τα «ιδεώδη» της χούντας.
Τον έδιωξαν εκείνη τη νύχτα. Την
ίδια νύχτα, που ο τέως βασιλιάς
Κωνσταντίνος, αφού απέτυχε να
ρίξει τη χούντα από την Καβάλα όπου είχε μεταβεί, έπαιρνε το αεροπλάνο για τη Ρώμη.
«Η νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι»,
ωστόσο, επρόκειτο να γίνει ταινία,
στον ρόλο του Μπούκοβι θα έπαιζε
ο Γιώργος Κιμούλης και πρωταγωνιστικό ρόλο θα είχε ο Αλέξης
Γεωργούλης. Η ιστορία θα στηριζόταν, φυσικά, στο βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου με τον ομώνυμο τίτλο.
«Του Μπούκοβι την ομαδάρα, τη
λένε Ολυμπιακάρα». Ποτέ ένας ολόκληρος λαός δεν λάτρεψε τόσο έναν προπονητή όπως τον «θείο
Μάρτον». Και ποτέ ένας άνθρωπος
του ποδοσφαίρου δεν έγινε λάβαρο αντίστασης ενός ολόκληρου λαού κατά του καθεστώτος, που τον έδιωξε. Το σαρανταπεντάρι δισκάκι
που είχε βγάλει ο Περπινιάδης με
αυτόν τον στίχο είχε πουλήσει
300.000 κομμάτια!
Τι ήταν ο Μπούκοβι; Μια ποδοσφαιρική ιδιοφυία. Αρχές δεκαετίας
του ’50, το ποδόσφαιρο στις παραδουνάβιες χώρες ήταν σε πλήρη άνθηση κι έβριθε καινοτομιών. Όλοι,
μα όλοι στον κόσμο εκείνη την εποχή έπαιζαν το σύστημα MW, «πατέρας» του οποίου ήταν ο Άγγλος
Χέρμπερτ Τσάμπμαν.
Ο Μπούκοβι, μελετώντας την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, εφηύρε
άλλο… καλύτερο. Το 4-2-4. Δύο
χαφ και τέσσερις επιθετικοί. Κόλαση. Το είπε στον «σύντροφο» (κομ-

Ή

Του Πειραιά ο τοίχος είχε τη δική του ιστορία,
όταν η χούντα έδιωξε από τον Ολυμπιακό τον θρυλικό Ούγγρο
προπονητή, τον κομμουνιστή «θείο Μάρτον», και ποτέ
ένας λαός δεν έκλαψε τόσο πολύ για μια φυγή

Η νύχτα που
έφυγε
ο Μπούκοβι…
μουνιστική χώρα η Ουγγαρία από το
’49) Γκούσταβ Σέμπες και μ’ αυτό
η πολυθρύλητη Ουγγαρία του Πούσκας, η «Αρανίτσαπατ» που θα πει
«Χρυσή ομάδα», σκόρπισε την υπερόπτισσα Αγγλία 6-3 μέσα στο
«Γουέμπλεϊ», και την καταδιέλυσε 71 στη Βουδαπέστη.
Οι «αφελείς» Άγγλοι δεν το είχαν
καταλάβει, ότι ο Σέμπες έφερνε πιο
πίσω τον μαέστρο σέντερ φορ Χιντεγκούτι, ο Άγγλος λίμπερο τον ακολουθούσε, άνοιγε έτσι τεράστια
«τρύπα» στην άμυνα και οι διεμβολιστές Μαγυάροι κατατρυπούσαν
και πετύχαιναν τα γκολ. Αυτό το σύστημα κατέκλεψαν οι Βραζιλιάνοι
και πήραν το Μουντιάλ της Σουηδίας το 1958.
Το 1965, ο Ολυμπιακός συμπλήρωνε εννέα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ντροπή αιώνια. Ο Μπούκοβι ήρθε και αμέσως πήρε δυο σερί
πρωταθλήματα με Σιδέρη, Μποτίνο, Φρονιμίδη, Αγανιάν, Γιούτσο.
Ο τελευταίος είχε έρθει κι αυτός
από την Ουγγαρία την ίδια χρονιά
με τον Μπούκοβι. Κι αυτός έγινε
σύνθημα στον Πειραιά. «Έμπαινε, Γιούτσο!» Οι δυο τους ήταν ένα «δώρο» του κομμουνιστικού κόμματος
της Ουγγαρίας προς τον Άρη Χρυσαφόπουλο, με τον οποίο υπέφεραν μαζί στο Νταχάου. «Διάλεξε ό,τι
καλύτερο έχουμε», του είχαν πει στη

Βουδαπέστη, πριν από το παιχνίδι
Φερεντσβάρος-Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός του Μπούκοβι,
όπου έπαιζε, άφηνε πίσω του συντρίμμια. Ωραία μπάλα, πολλά γκολ
και «κούπες». Όμως, όταν τα τανκς
βγήκαν στους δρόμους 21 Απριλίου του ’67, ο Μπούκοβι έπρεπε να
φύγει, για να μη «μολύνει» τους Έλληνες με το «μικρόβιο του κομμουνισμού». Ο Ολυμπιακός έχασε τέσσερα σερί ματς και η «δοτή» διοίκηση πήρε την απόφαση. Να φύγει ο
Μπούκοβι.
Στον Πειραιά σήμανε συναγερμός, καθ’ ότι το αλάθητο κριτήριο
του κόσμου μάντεψε ότι η αποπομπή του Μαγυάρου ήταν στρατιωτική απόφαση κι όχι ποδοσφαιρική.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού τον ασπάζονταν στο «Καραϊσκάκη» με
δάκρυα στα μάτια.
Κι ίδιος προσπαθούσε να μην
κλάψει. Αλλά έκλαψε. Στην Καστέλλα, όπου διέμενε ο Μπούκοβι, στήθηκε συλλαλητήριο. Γράφει ο Διονύσης Χαριτόπουλος: «Απ’ των
“Κυνηγών” ήρθε ο Τσοτσός που ταξιδεύει, ο Μαγουλάς, ο Μηνάς κι ο
γαμπρός του, ο Σπίγγος, ο Μηνάς ο
νταβατζής, οι Γεωργακαράκοι, ο Θοδωρής το Φάντασμα, ο Γιώργος ο
Τσίου, που χάθηκε τζάμπα, ο Μαυροειδάκος, τα Δίδυμα κι όσοι απ’ το τάγμα των Τσιλιβαραίων ήτανε εκεί.
»Ήρθανε απ’ του Τσέχα, του Μπα-

θρέλου και του Τσαπατσάρη… Ο Βαρίτης, οι Μελάδες, ο Πέτρος ο Κεφάλας, ο Μιχάλης, που τον κλάψανε όλα
τα Μανιάτικα. Ήρθανε οι δυο χασάπηδες που κάνανε στην Κορέα, κάτι
παιδιά απ’ την Αμφιάλη, που κατεβαίνανε για μπαρμπούτι, κι όσοι απ’ το
τάγμα των Τσιλιβαραίων δεν είχανε
σειρά για ύπνο.
»Την άλλη μέρα έγραψε και το
“Φως” τι έγινε εκεί: Πως είχε σταματήσει η συγκοινωνία κάτω απ’ το ξενοδοχείο της Καστέλας, πως ανεμίζανε ασπροκόκκινες σημαίες και κασκόλ· ανάβανε στριμμένες εφημερίδες και κεριά, κι οι πιο μικροί, με δάκρυα στα μάτια, φωνάζανε:
»− Πατέρα! Μη φεύγεις!
»Πως, όταν βγήκε ο Μπούκοβι στο
μπαλκόνι του ξενοδοχείου να τους ησυχάσει με τον Λάντος δίπλα του, δάκρυσε κι αυτός και έκανε και τους μεγάλους να χτυπιούνται:
»− Πατέρα! Μη φεύγεις!… Πατέρα
μη!… Μη φεύγεις! …
»Έγραψε για τις φωτιές που ανάψανε μετά. Τους τσαμπουκάδες που
γίνανε· το ξύλο που έπεσε στους γύρω δρόμους. Τις σπασμένες τζαμαρίες, το διαλυμένο καφενείο…
»Έγραψε μερικά το Φως.
»…Αλλά τι να καταλάβουνε αυτοί
που γράφουνε»!
Ο επίλογος γράφτηκε εκείνο το
βράδυ στον Σταθμό Λαρίσης. Ο
Μπούκοβι έφυγε μόνος. Μόνος
που τον ξεπροβόδισε, ο Μπάμπης
Δρόσος. Πριν πάρει το τρένο της επιστροφής, δήλωσε: «Δεν πρόκειται
να ξαναδουλέψω σε ομάδα». Και δεν
ξαναδούλεψε.
Έκλεισε τον Ολυμπιακό στην
καρδιά του, έβαλε τον Πειραιά στο
κέντρο του μυαλού του και δεν ξαναγάπησε ομάδα, όπως αυτή του λιμανιού.
Πριν «φύγει» για πάντα, μοιράστηκε το παράπονό του στον Θόδωρο Σγουρδαίο. Όταν, λέει, ο Ολυμπιακός νικούσε, όλοι κολλούσαν
σαν βδέλλες πάνω του. Όταν έχανε,
ήταν μόνος. Αυτός κι ο Ολυμπιακός…
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ρίζει τον επίσης εν ενεργεία αντεισαγγελέα του ΑΠ Δημήτρη Δασούλα ως σύγχρονο «ασφαλίτη σε
σκοτεινούς χρόνους».
Τον κατηγορεί δε για σκευωρία
εις βάρος του, αφού ενώ τον κάλεσε ως μάρτυρα, του απέκρυψε ότι
είχε και την ιδιότητα του υπόπτου.
Καταγγέλλει επίσης την πρώην
εισαγγελέα του ΑΠ, Ξένη Δημητρίου, ότι «για να καλύψει τα αμαρτήματα
που η ιδία διέπραξε, ώστε να ανανεωθεί η θητεία της Ελένης Τουλουπάκη»,
συνωμότησε εις βάρος του για να
του ασκηθεί ποινική δίωξη και να
μειωθεί έτσι η αξιοπιστία του.
Επίσης, στο υπόμνημά του διατυπώνει την απορία του γιατί ο αντεισαγγελέας του ΑΠ, Ευάγγελος
Ζαχαρής που διενεργεί την έρευνα ουδέποτε ασχολήθηκε στην
πρότασή του με τους γραπτούς
ισχυρισμούς του.
Όλα τα παραπάνω και όσα σε
προηγούμενα ρεπορτάζ η «Α» είχε
δημοσιοποιήσει και που αφορούσαν ενέργειες εισαγγελικών λειτουργών οφθαλμοφανώς παράνομες, δεν φαίνεται να συγκινούν
τους ηγήτορες της Δικαιοσύνης, με
τον υπουργό κ. Τσιάρα να έχει λάβει θέση απλού παρατηρητή στα
καθημερινά σχεδόν «μαχαιρώματα» στο σώμα της Δικαιοσύνης, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στην πλειονότητα των δικαστών αλλά και
στους πολίτες να πιστεύουν ότι κάποιοι ανώτεροί του προσπαθούν
με κάθε τρόπο να συγκαλύψουν τη
σωρεία ποινικών και πειθαρχικών
παραπτωμάτων της κας Τουλουπάκη και της παρέας της.
Θα τα καταφέρουν;

Τι κατέθεσε ο Γ. Αγγελής
στον εισαγγελέα
Σπύρο Παππά
Με... ασφαλίτη, «σε σκοτεινούς
χρόνους», που χρησιμοποιούσε
«την απαγορευμένη πρακτική

της μαρτυριοποίησης του μελλοντικού κατηγορούμενου»,
ταυτίζει ο αντεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης Αγγελής τον συνάδελφό του
αντεισαγγελέα ΑΠ Δημήτρη Δασούλα, ο οποίος επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ και ηγεμονίας τής πρώην εισαγγελέως ΑΠ, Ξένης Δημητρίου, τον «κάλεσε να καταθέσει ως μάρτυρας, στη δικογραφία
περί των εναντίον του καταγγελιών
της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης
Τουλουπάκη, όπου είχε την ιδιότητα του υπόπτου»!
Αυτό υποστηρίζει, μεταξύ άλλων ο κ. Αγγελής, στο 55σέλιδο
υπόμνημά του, με το οποίο απάντησε στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Εεξέτασης, που διενεργείται εναντίον του από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπύρο Παππά,
για τις καταγγελίες της κας Τουλουπάκη εναντίον του.
Ο κ. Αγγελής, ο οποίος ζητάει να αρχειοθετηθεί η εναντίον
του έρευνα, αναφέρεται στην
προσπάθεια της πρώην εισαγγελέως ΑΠ Ξένης Δημητρίου, να ασκηθεί εναντίον του «μια οποιαδήποτε ποινική δίωξη», ούτως ώστε
να ακυρώσει στην πράξη τις δικές
του καταγγελίες σε βάρος της κας
Τουλουπάκη και των επίκουρων
εισαγγελέων Διαφθοράς Χρήστου
Ντζούρα και Στέλιου Μανώλη,
και τονίζει χαρακτηριστικά ότι:
«H κ. Δημητρίου, για να καλύψει τα
αμαρτήματα που η ίδια διέπραξε
(μη έρευνα των καταγγελιών μου,
απόκρυψη από το δικαστικό συμβούλιο της πραγματικής κατάστασης της Εισαγγελίας Διαφθοράς),
θα χρησιμοποιούσε καταλλήλως το
επιχείρημα “τον Αγγελή πιστεύετε,
αφού έχει ασκηθεί ποινική και
πειθαρχική δίωξη εναντίον του;”».
Κόλαφος σε βάρος του αντεισαγγελέα ΑΠ Δημήτρη Δασούλα
είναι μεταξύ άλλων το υπόμνημα
Αγγελή, όπου υποστηρίζει ότι «η

Η ΑΠΟΨΗ

πρώην εποπτεύουσα εμένα κ. Δημητρίου» του έδωσε εντολή, «να ξαναερευνήσει το απολογητικό υπόμνημα
της κ. Τουλουπάκη», να «συλλέξει και
ό,τι άλλο μπορεί» και να της διαβιβάσει τον φάκελο μέχρι την
24.6.2019 (σε μία εβδομάδα θα αποχωρούσε με συνταξιοδότηση).
Και συνεχίζει ο αντεισαγγελέας
Γιάννης Αγγελής:
«Έτσι, ο κ. Δασούλας με κάλεσε
(κατ’ άρθρον 213 ΚΠΔ), να καταθέσω ως μάρτυρας, σε δικογραφία, που
όμως είχα και την ιδιότητα του υπόπτου κατ’ άρθρον 31 του τότε Κ.Π.Δ.,
γεγονός, το οποίο μου απέκρυψε».
Και συμπληρώνει ο κ. Αγγελής:
«H απαγορευμένη αυτή πρακτική της “μαρτυριοποίησης του μελλοντικού κατηγορούμενου” (που
χρησιμοποιούσε η κρατική ασφάλεια σε σκοτεινούς χρόνους), είναι
γνωστή σε όλους τους “παλιούς εισαγγελείς” και φυσικά έγινε αντιληπτή γρήγορα από μένα».
Σε άλλο σημείο του υπομνήματός του, ο κ. Αγγελής, αναλύοντας
τις ενέργειες, στις οποίες προέβη
για την άμυνά του, υποστηρίζει ότι, ζήτησε –τότε– από Δημητρίου
και Δασούλα, «να δηλώσουν αυτοβούλως αποχή από την εναντίον του
έρευνα, επειδή», όπως αναφέρει,
«αμφότεροι είχαν έννομο συμφέρον
από την έκβασή της», δεδομένου ότι:
«H κ. Δημητρίου έπρεπε να δικαιολογήσει την “υπερβολική εύνοιά της προς την κ. Τουλουπάκη”
(δεν είχε διατάξει ουσιαστική πειθαρχική έρευνα εναντίον της, είχε αποκρύψει από το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο παρέτεινε τη θητεία της,
τις εναντίον της αναφορές μου κ.λπ.).
»Συγγενικό πρόσωπο του κ. Δασούλα είχε διοριστεί –σύμφωνα με
δημοσιεύματα του Τύπου (που όμως
δεν διέψευσε)– σε Δημόσια Υπηρεσία, που εποπτευόταν από τον φερόμενο ως Ρασπούτιν».
Και συνεχίζει ο κ. Αγγελής:

«Oι παραπάνω όμως κ.κ. Δημητρίου και Δασούλας, αφού έγραψαν επί
του εν λόγω εγγράφου (κατά λέξη) ότι
“... δεν συντρέχει περίπτωση αποχής μας από τη συγκεκριμένη υπόθεση...”, το χαρακτήρισαν ως “αίτηση αποχής” (δικής μου) και τη
χρέωσαν στον αντεισαγγελέα ΑΠ Ευάγγελο Ζαχαρή, προκειμένου να υποβάλει σχετική πρόταση προς το
συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Σημειωτέον ότι ο κ. Ζαχαρής (ο ίδιος στον
οποίον ανέθεσε ο κ. Δασούλας, τον
Ιούλιο 2019, την εν γένει έρευνα της
υπόθεσης Novartis, χωρίς να γνωρίζω λεπτομερώς την προς αυτόν παραγγελία), ουδόλως ασχολήθηκε στην
πρότασή του με τους ισχυρισμούς
μου, ούτε όμως και με τους ισχυρισμούς της κ. Δημητρίου, η οποία
στις σχετικές διευκρινίσεις προς αυτόν ανέφερε ότι αγνοούσε την ύπαρξη της από 21.2.2019 αναφοράς
μου (βλ. Σχετικό έγγραφό της, με ημερομηνία καταθέσεως 20.6.2019).
Και τούτο παρά το γεγονός ότι κατ’ επανάληψη αναφέρεται (η από
21.2.2019 αναφορά μου) στο σχετικό
πόρισμα του κ. Πεπόνη. Τελικώς η εναντίον μου (αρχική) ποινική
προκαταρκτική εξέταση δεν περαιώθηκε (αφού δεν πήγα να καταθέσω στον κ. Δασούλα) καθ’ ον χρόνο βρισκόταν στον ΑΠ η κ. Δημητρίου και έτσι απευφεύχθη το να
δώσει εντολή, προς άσκηση εναντίον μου “μιας οποιασδήποτε
ποινικής δίωξης”».

Το κατά… Δασούλα
αποδεικτικό υλικό κατά
Αγγελή!
Αναφέρει ο κ. Αγγελής στο υπόμνημά του:
«O κ. Δασούλας “ξανά-φιλτράροντας” το υλικό της εναντίον της κ. Τουλουπάκη πειθαρχικής δικογραφίας
(που είχε τεθεί στο αρχείο 1.3.2019)
διείδε ότι τα εναντίον μου στοιχεία,
που είχαν “διαφύγει” από την κ. Δη-
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μητρίου, μπορούν να στηριχτούν: α.
Στην υπ’ αριθμ. 3598/19.12.2918 αναφορά της δικαστικής γραμματέως
στο γραφείο της εισαγγελέως εγκλημάτων Διαφθοράς Χριστίνας Παπαρούπα. β. Στο υπ’ αριθμ.
3607/21.12.2018 ενημερωτικό σημείωμα της δικαστικής γραμματέως
στο γραφείο της εισαγγελέως εγκλημάτων Διαφθοράς Δέσποινας
Μεντή, και γ. Στην υπ’ αριθμ.
379/20.12.2018 “αναφορά” της
Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη».
Εξηγώντας, γιατί τελικά δεν πέτυχε το εναντίον σχέδιο “μαρτυριοποίησης του κατηγορούμενου, ο κ. Αγγελής αναφέρει:
«Τελικώς την 19.6.2019 η πρώην
εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου εγκαταλείποντας την προσπάθεια
“μαρτυριοποίησης του κατηγορούμενου”, χωρίζει την αρχική “διπλή
παραγγελία” της και αναθέτει το
ποινικό μέρος της υπόθεσης στον τότε αντεισαγγελέα ΑΠ (σημερινός εισαγγελέας ΑΠ) Βασίλη Πλειώτα, ενώ το πειθαρχικό μέρος της παραγγελίας παραμένει στον κ. Δασούλα».
Η κα Δημητρίου παραγγέλλει
στον κ. Πλειώτα να διενεργήσει άμεσα ποινική προκαταρκτική σε βάρος τού πρώην επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς (σ.σ.: Αγγελή).
Επισημαίνει ο κ. Αγγελής:
«Eίναι χαρακτηριστικό όμως ότι, παρά
τη σπουδαιότητα και σοβαρότητα “των
όσων είχα διαπράξει” και τα οποία λογικώς γνώριζε, ως εποπτεύουσα εμένα
(η κ. Δημητρίου), ουδόλως προσδιορίζει στην παραγγελία της τα ποινικά
αδικήματα, τα οποία μου καταλογίζει».

Και συμπληρώνει
o αντεισαγγελέας ΑΠ:
«Τελικώς, την 11.7.2019 (ήτοι μετά
την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας της
κ. Δημητρίου), ο κ. Πλειώτας, με αναφορά του ζητά (από τον ήδη ασκούντα χρέη εισαγγελέως Αρείου Πάγου
Δημήτρη Δασούλα), να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών, δεδομένου ότι (κατά λέξη) “... δεκάδες ανάλογες
καταγγελίες, αναφορές κ.λπ. κατά ανωτάτων δικαστικών λειτουργών έχουν διαβιβαστεί στον κατ’ εξοχήν
αρμόδιο, να επιλαμβάνεται εισαγγελέας Πλημμελειοδικών”.

Και καταλήγει
o κ. Αγγελής:
«Επισημαίνω ότι ανάλογη παραγγελία, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος,
για προκαταρκτική εξέταση από Αντεισαγγελέα ΑΠ σε βάρος άλλου,
ομοιόβαθμου, αντεισαγγελέα ΑΠ,
ελλείπει από τα δικαστικά χρονικά,
υπό την ισχύ του ΚΠΔ».

Ενώ συμπληρώνει:
«Έτσι, ο κ. Δασούλας απέστειλε “την
εναντίον μου ποινική δικογραφία
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών”».

Ετοιμάζει την
αυτοβιογραφία του
ο Πάγκαλος

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Απόφαση

Ο καλός ο κηπουρός ποτέ δεν μένει
χωρίς δουλειά. Πάντα βρίσκει
κάπου για να τρυπώσει

Αναβαθμίζεται ο «πρωινός καφές» του Αλέξη
Προς αναβάθμιση στην πράξη οδεύει ο «πρωινός καφές» της Κουμουνδούρου υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες εξετάζονται και αλλαγές στη σύνθεσή του. Στο παρασκήνιο, άλλωστε, έχει ξεσπάσει
έντονη αντιπαράθεση για το ποιο όργανο θα λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις
που θα χρειαστούν ενόψει του τρόπου διεξαγωγής του Συνεδρίου. Εάν, δηλαδή, θα είναι η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
του κόμματος, ή το Πολιτικό Συμβούλιο και η Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε ότι στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο
δεν υπάρχει το όνομα του γραμματέα του κόμματος, Πάνου Σκουρλέτη, τότε όλοι κατανοούν ότι ο αναβαθμισμένος «πρωινός καφές» θα λαμβάνει τις
κρίσιμες αποφάσεις. Μέχρι στιγμής, όταν χρειαστεί, «πρωινό καφέ» με τον
Αλέξη Τσίπρα «πίνουν» οι Πάνος Σκουρλέτης, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Νίκος Παππάς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, οι προερχόμενοι από τη διεύρυνση Γιάννης Ραγκούσης,
Νίκος Μπίστης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο διευθυντής του
γραφείου του προέδρου του κόμματος Μιχάλης Καλογήρου.

Ο Νικηφόρος, η νίκη και οι αντιδράσεις
Στην Κουμουνδούρου δηλώνουν ευχαριστημένοι από την πρώτη εμφάνιση των Προοδευτικών Οικονομολόγων στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου, η οποία κι έλαβε ποσοστά κοντά στο 17%, αν
και συμμετείχε για πρώτη φορά στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Επικεφαλής της ήταν ο Μιχάλης Νικηφόρος, πρώην γραμματέας της παντοδύναμης ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, ο οποίος μετέχει πλέον της
Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στην Κουμουνδούρου προσπαθούν να αποσιωπήσουν τις αντιδράσεις εκ μέρους της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορούν τον Νικηφόρο ότι
είναι πίσω από φροντιστήρια που λειτουργούν στην ΑΣΟΕΕ. Η προειδοποίηση, μάλιστα, της Νεολαίας είναι σαφέστατη: «Θα φύγουν τα δικά μας παιδιά και θα αντικατασταθούν από καριερίστες».

Η προσπάθεια του Ραγκούση να τετραγωνίσει τον κύκλο με το «τοξικός» του
Σκουρλέτη κατά του Παπανδρέου έδωσε την ευκαιρία
στον δικηγόρο και πολιτευτή Απόστολο Πόντα να επικαλεστεί απόφαση του Α.Π.
(108/2012) για την Αχαριστία: «Αχαριστία νοείται οποιαδήποτε βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, η οποία αποτελεί παράβαση των
κανόνων δικαίου ή των αντιλήψεων που επικρατούν
στην κοινωνία για την ηθική
ή την ευπρέπεια και οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού».

Καρβέλια
Πέρασαν έξι μήνες για να
χωνέψει ο Βασίλης Λεβέντης
ότι έμεινε εκτός Βουλής. Έτσι, στο χριστουγεννιάτικο
μήνυμα ζήτησε εγρήγορση,
διότι «το λιβάνισμα του κ.
Μητσοτάκη μεταβάλλεται σε
οργή της κοινωνίας». Και καταλήγει ότι πρέπει ο λαός να
ξαναβάλει στη Βουλή την Ένωση Κεντρώων. Κι ο πεινασμένος, πρόεδρε, καρβέλια
ονειρεύεται.

Εφαλτήριο
Τι κι εάν διάγουμε εδώ και
αρκετό διάστημα γιορτινές
ημέρες, η Νάντια Γιαννακοπούλου στοχεύει ψηλά. Έτσι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, κατέθεσε ερώτηση
προς τον υπουργό Εθνικής
Άμυνας σχετικά με την απομάκρυνση του 301 εργοστασίου βάσης στο στρατόπεδο
Κοσκινά και την απόδοση
του χώρου στους κατοίκους
των δήμων Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Η Νάντια
ξέρει ότι ο Δυτικός Τομέας
είναι σπουδαίο εφαλτήριο.

Την πολιτική του αυτοβιογραφία
ετοιμάζει ο Θόδωρος Πάγκαλος.
Από την ενασχόλησή του στον
φοιτητικό συνδικαλισμό, την υποψηφιότητά του για δήμαρχος
Ελευσίνας το 1977, τη
δραστηριοποίησή του
στο ΚΚΕ, την εκλογή
του ως βουλευτής το
1981 και τους υπουργικούς θώκους που ανέλαβε με τους τρεις
πρωθυπουργούς που
ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ, τον
Ανδρέα Παπανδρέου, τον
Κώστα Σημίτη και τον Γιώργο
Παπανδρέου. Στο βιβλίο του θα αναφερθεί και στις σχέσεις που είχε,
όπως και τις συγκρούσεις του με τους
εκάστοτε προέδρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα προσωπικά του βιώματα της
περιόδου 2009-2012 που ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Τα μηνύματα και οι φόβοι του ΚΙΝΑΛ
Στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν πολύ καλά ότι το ΚΙΝΑΛ και η
Φώφη Γεννηματά είναι υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής στον
εκλογικό νόμο και εκτιμούν πως τελικά θα υπερψηφίσει τον νόμο που θα φέρει στο αμέσως προσεχές διάστημα στη Βουλή ο
υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Επίσης εκτιμούν πως, εάν τελικά στις επόμενες εκλογές είναι πρώτο κόμμα η
Ν.Δ., δεν θα δεχθεί να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα, ώστε
να υλοποιηθεί το σενάριο για δίδυμες εκλογές. Παρ’ όλα αυτά, ο
Τσίπρας εξακολουθεί και πιέζει πανταχόθεν τη Χαριλάου Τρικούπη να μην ψηφίσει το ΚΙΝΑΛ τον νέο εκλογικό νόμο. Μάλιστα, οι απεσταλμένοι προς τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν με
έμφαση πως «η απλή αναλογική που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να
δημιουργήσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κόμματα,
στο πολιτικό σύστημα και στους πολίτες». Ο δε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μήνυμά του προς τη Γεννηματά υποστήριξε ότι «το ΚΙΝΑΛ πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το παράδειγμα της Πορτογαλίας και τώρα της Ισπανίας». Όμως όλοι στο ΚΙΝΑΛ είναι επιφυλακτικοί, καθώς θεωρούν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για προγραμματική σύγκλιση, ως τη μεγαλύτερη
και πιο επικίνδυνη προσπάθεια διεμβολισμού.

Ο Ραγκούσης ξέρει να επιβιώνει
Τον Ραγκούση μπορεί ο καθένας να τον κατηγορήσει για πολλά,
αλλά όχι ότι δεν είναι ευφυής και την κατάλληλη στιγμή ξέρει πότε να πηδά από βάρκα σε βάρκα για να επιβιώνει. Κι όπως λένε οι
άσπονδοι φίλοι του, θυμίζει το πώς μπορεί κι επιβιώνει η κατσαρίδα. Τώρα που βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ, λίγο-πολύ όλοι στην
Κουμουνδούρου έχουν καταλάβει τις επιδιώξεις του, οι οποίες
φτάνουν μέχρι και την κορυφή. Όμως ο Ραγκούσης, ψημένος
στις ίντριγκες του ΠΑΣΟΚ, ξέρει πώς να τις αποφεύγει τώρα στον
ΣΥΡΙΖΑ. «Όχι γιατί κόπτεται για το μαγαζί συνολικά, αλλά τον ενδιαφέρει πρωτίστως ο εαυτούλης του», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, αναγνωρίζοντας όμως πως όλα όσα είπε στη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ με την Προοδευτική Συμμαχία ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
Ο Ραγκούσης, λοιπόν, προειδοποίησε πως η ανάδειξη των αντιπαραθέσεων που υπήρχαν παλιά μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
και των προερχομένων από τη Χαριλάου Τρικούπη υπονομεύουν τη νικηφόρα προοπτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Το παρελθόν να γίνει αιτία για να μονιμοποιηθούν τα
χαρακώματα στην αντικυβερνητική αντιπολίτευση».
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Το έχει πάρει(;) απόφαση ο Προκόπης
O Προκόπης Παυλόπουλος μοιάζει να έχει διαβάσει τα μελλούμενα ότι δεν θα προταθεί
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για δεύτερη θητεία στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτός είναι και
ο λόγος που τον έκανε να διαμηνύσει προς την Κουμουνδούρου ότι εάν δεν προταθεί από
τον πρωθυπουργό δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί η
Κουμουνδούρου να τον προτείνει. Το ερώτημα είναι πώς έλαβε την απόφαση αυτή ο κ.
Παυλόπουλος. Μα το τελευταίο διάστημα αυξάνονται τα δημοσιεύματα από φίλια προς
τον πρωθυπουργό ΜΜΕ, ότι ο κ. Παυλόπουλος επί της θητείας του είχε κάνει παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς, ενώ έχει ενοχλήσει με τις σχέσεις που διατηρούσε με πρόσωπα,
τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση, όσο και από τον δικαστικό χώρο, ξεπερνώντας τον
θεσμικό του ρόλο.

Οι Πρέσπες στην
προεκλογική αρένα
των Σκοπίων
Η Συμφωνία των Πρεσπών αναμένεται να παίξει ρόλο και στις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, που είναι προγραμματισμένες για τις 12 Απριλίου. Δεν είναι λίγοι ακόμη κι εντός Ελλάδας που εκτιμούν πως εάν ο νικητής των εκλογών είναι ο ηγέτης του δεξιού κόμματος
(VMRO-DPMNE) Χρίστιαν Μίτσκοσκι, θα ακυρώσει τη Συμφωνία. Έλα, όμως, που η πίεση των
Γερμανών μάλλον έπιασε τόπο και με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ο Μίτσκοσκι δήλωσε πως εφόσον κερδίσει τα 2/3 της Βουλής θα παλέψει για να ανατρέψει όσα προκάλεσε
η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αξίζει να σημειωθεί πως και ο Αλί Αχμέτι, που επανεξελέγη αρχηγός του αλβανόφωνου μειονοτικού κόμματος στη Βόρεια Μακεδονία, διαμηνύει πως θα συνεργαστεί μόνο με κόμματα και δυνάμεις που υποστηρίζουν τη Συμφωνία
των Πρεσπών.

Γνωρίζει την τέχνη της επικοινωνίας
Δεν μπορούν να πιστέψουν στη Χαριλάου Τρικούπη τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα ΜΜΕ
στον Παύλο Γερουλάνο. Μπορεί η Φώφη Γεννηματά να τον αποκάλεσε «όψιμο ΠΑΣΟΚολάγνο», αλλά αυτό πέρασε στα πολύ ψιλά και όχι με
την ένταση που ήθελε η ηγεσία. Τουναντίον, στο
διάστημα μετά το συνέδριο-παρωδία του ΠΑΣΟΚ
αυξήθηκαν τα άρθρα υπέρ του πρώην υπουργού
στο διαδίκτυο, αποδεικνύοντας πως ο κ. Γερουλάνος, αν μη τι άλλο, γνωρίζει άριστα την τέχνη
της επικοινωνίας. Μάλιστα έχει αρχίσει να κερδίζει πόντους εντός και του ΚΙΝΑΛ, καθώς μέσα σε
λίγες ημέρες κατόρθωσε να συγκεντρώσει περισσότερες των 2.000 υπογραφών για το δίκαιο των
λεγομένων του. Έτσι, λοιπόν, έχουν αυξηθεί οι
προτροπές προς την κα Γεννηματά να καλέσει τον
Γερουλάνο και να του αναθέσει έναν σημαντικό
ρόλο, εκτιμώντας πως μπορεί να ανασχέσει την επεκτατική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.

Στεφάνι
στον τάφο
του Καρλ Μαρξ
Δεν είναι λίγοι που έσπευσαν να
σχολιάσουν το ταξίδι του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Λονδίνο, στο
«άντρο του καπιταλισμού», το
τριήμερο 10-11-12 Ιανουαρίου.
Κι όμως, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ θα επισκεφτεί μεταξύ άλλων τον τάφο του Καρλ Μαρξ, όπου θα καταθέσει στεφάνι. Επίσης θα επισκεφθεί το μνημείο για τους νεκρούς Σοβιετικούς στρατιώτες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και θα μιλήσει σε ανοικτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Επιστήμη, έρευνα και τεχνολογία στην
υπηρεσία του καπιταλιστικού κέρδους ή των κοινωνικών αναγκών;». Με βάση το πρόγραμμα της επίσκεψης,
ο κ. Κουτσούμπας θα επισκεφθεί επίσης το μουσείο Μοντέρνας τέχνης, Tate, όπου εκτίθεται ο πίνακας του Πίτερ ντε Φραντσία «Η εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη», και φυσικά το Βρετανικό Μουσείο.

Από τον Λαγκαδά το «δεξί
χέρι» του προέδρου
της ΚΕΔΕ
Ένας γνώστης της τοπικής αυτοδιοίκησης, από
Θεσσαλονίκη μεριά, αναλαμβάνει θέση-κλειδί
στην Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Ο λόγος για τον δικηγόρο και πρώην δήμαρχο Λαγκαδά, Γιάννη Καραγιάννη,
το όνομα του οποίου το τελευταίο διάστημα ακούγεται
έντονα στους αυτοδιοικητικούς κύκλους και θα είναι
σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες το «δεξί χέρι» του
Δημήτρη Παπαστεργίου στην ΚΕΔΕ. Ο κ. Καραγιάννης,
που υπήρξε υποστηρικτής της υποψηφιότητας του σημερινού προέδρου της ΚΕΔΕ, στο παρελθόν είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, ενώ στις τελευταίες δημοτικές εκλογές αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος δήμαρχος επιλέγοντας να δώσει τη μάχη του
σταυρού στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Δύο συναντήσεις
με τη Φώφη
ο Θεοδωρικάκος

Κίτσος ο κοριός
Μαντινάδα εκ Καβάλας
Τα πατροπαράδοτα κάλαντα άκουσε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μεταξύ όσων τον επισκέφτηκαν ήταν και ένας
σύλλογος Κρητών, που αφού ευχήθηκαν «Καλή Χρονιά» στον ΥΕΘΑ, άκουσαν τον Καβαλιώτη πολιτικό να χαμογελά και αντεύχεται με
μία δική του μαντινάδα: «Καλή χρονιά να έχουμε / φίλοι μου από την Κρήτη / και στον στρατό
μας δυνατοί / να μην ανοίξει μύτη».

Υπνο-στοχοθεσία

Στο όνομα της κουμπαριάς

τα ελληνοτουρκικά και τον σουλτάνο Ερντογάν που έχει ανοίξει
τον νεο-οθωμανικό ονειροκρίτη του στη σελίδα που γράφει «συνεκμετάλλευση» έχει αφιερώσει το σημερινό κεντρικό θέμα της η
«Α» και όχι άδικα. Όνειρα-ξεόνειρα, πάντως, το θέμα είναι πως όντως
η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως φτωχός συγγενής, αφού στις διεθνείς
ζυμώσεις παρακάμπτεται από τους μεγάλους «παίκτες». Δεν είναι μόνο
η Διάσκεψη του Βερολίνου, όπου θα συζητηθεί το λιβυκό πρόβλημα
και στην οποία η χώρα μας είναι –για την ώρα τουλάχιστον– «ακάλεστη». Είναι και η επικείμενη επίσκεψη στην Τρίπολη του ύπατου εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ
Μπορέλ, όπου ο Ευρωπαίος αξιωματούχος θα φτάσει στη λιβυκή
πρωτεύουσα συνοδευόμενος από τους υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας.
Προφανώς και η Ελλάδα δεν έγινε ξαφνικά η υπερδύναμη του σύμπαντος, ώστε να ερωτάται από τους εταίρους της για όλα τα κρίσιμα
διεθνή ζητήματα. Αλλά από την άλλη, δεν είναι και δυνατόν το Βερολίνο, οι Βρυξέλες ή όποιος άλλος να αγνοεί επιδεικτικά τη φωνή της ελληνικής διπλωματίας. Αν είναι έτσι, μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να σηκώσει το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Μπορέλ, εξηγώντας τους ότι το ευρωπαϊκό τραπέζι
έχει 27 καρέκλες και πως η Ελλάδα έχει πάντα στη φαρέτρα της το όπλο
του βέτο. Το έκαναν οι Γάλλοι με τη διεύρυνση και έπιασε.
Αν, πάλι, δεν πιάσει η «απειλή», τότε μπορεί ο πρωθυπουργός να απευθυνθεί στον Κώστα Καραμανλή που έχει και αυτή την ιδιότυπη
«κουμπαριά» με τον Ερντογάν (σ.σ. ο πρώην πρωθυπουργός ήταν
μάρτυρας στον πολιτικό γάμο της κόρης του Ταγίπ Ερντογάν, Εσρά).
Δεν ξέρεις ποτέ… Μια κουβέντα να πουν κουμπάρος προς κουμπάρο ο
Κώστας με τον Ταγίπ, ένα χαλάκι, ένα κιλίμι να ανταλλάξουν οι κουμπάρες Νατάσα και Εμινέ, όπως έγινε στην επίσκεψη του 2004, μπορεί το κλίμα στα ελληνοτουρκικά να καλυτερεύσει. Γιατί όχι;
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Τη στιγμή του απολογισμού
που σηματοδοτεί το τέλος
κάθε χρονιάς ακολουθεί η
ώρα της στοχοθεσίας στο
«έμπα» του νέου έτους. Έτσι
έγινε και με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, που ρωτήθηκε
από δημοσιογράφο για το
ποια είναι η Νο 1 πρόκληση
για το 2020, για να λάβει όμως μία μη αναμενόμενη απάντηση. «Ο ύπνος! Ένα σερί
6-7 ωρών ύπνου!» αποκρίθηκε αστειευόμενος ο πρωθυπουργός, συνιστώντας
μάλιστα στους δημοσιογράφους να «ξεκλέβουν» ένα
15λεπτο το μεσημέρι για ξεκούραση, «ακόμα και στην
καρέκλα σας», όπως τους είπε. Κάτι θα ξέρει ο ίδιος για
να το προτείνει...

Πήρε τον…
ανήφορο
Μια και ο λόγος για τον
πρωθυπουργό και τις λιγότερο πολιτικές στιγμές του,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε όπως ορίζει
το πρωτόκολλο την πρωτοχρονιάτικη λειτουργία στη
Μητρόπολη των Αθηνών,
αλλά μετά το πέρας της δοξολογίας πήρε τον… ανήφορο! Με αθλητική περιβολή
και με συντροφιά τη σύζυγό
του Μαρέβα, ο πρωθυπουργός ανέβηκε στον λόφο του
Λυκαβηττού και απαθανάτισε τη στιγμή έχοντας για
φόντο την Αθήνα. Μάλιστα,
το ενσταντανέ αναρτήθηκε
στον λογαριασμό του Κυριάκου στο Instagram με
την ευχετήρια λεζάντα:
«Μετά την ολοκλήρωση του
επίσημου προγράμματος από
το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό.
Καλή χρονιά!»

Τον πρώτο μήνα του
2020 θα κατατεθεί
στη Βουλή ο νέος εκλογικός νόμος που
θα επαναφέρει το
μπόνους στο πρώτο
κόμμα, έστω και σε
μικρότερη κλίμακα.
Το νομοσχέδιο είναι
σχεδόν έτοιμο, αφού
ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει διεκπεραιώσει τις σχετικές επεξεργασίες. Ο υπουργός Εσωτερικών έχει
αφήσει για την τελευταία ώρα μόνο
μερικές ασήμαντες
πινελιές. Αυτό, λοιπόν, που μένει να
φανεί όταν παρουσιαστεί το νομοσχέδιο, είναι κατά πόσον ο υπουργός Εσωτερικών
θα έχει ενσωματώσει στον νέο εκλογικό νόμο
κάποιες παρατηρήσεις της Φώφης Γεννηματά.
Απλά να τονίσω ότι με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ
έχει συναντηθεί δύο φορές ο υπουργός Εσωτερικών, με άκρα μυστικότητα, δίχως να το πάρουν χαμπάρι οι δημοσιογράφοι.

Ήρθε για μπίζνες
και για την… Παριζιάνα
Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, δηλαδή μία ημέρα νωρίτερα από τις
επίσημες υπογραφές που έβαλαν για τον αγωγό EastMed ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Πρόεδρος τη Κυπριακής Δημοκρατίας βρέθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα και είπε να εκμεταλλευτεί την περίσταση.
Οι πληροφορίες που συνέλαβαν οι κεραίες του Κίτσου λένε
ότι ο κ. Αναστασιάδης επέλεξε να πάει στο θέατρο «Μπρόντγουεϊ» στην οδό Αγίου Μελετίου στην Κυψέλη για να παρακολουθήσει τη μεταφορά στο θεατρικό σανίδι της κλασικής
κινηματογραφικής επιτυχίας του Γιάννη Δαλιανίδη «Η Παριζιάνα».
Ο Κύπριος πρόεδρος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Άντρη, τη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και ορισμένους φίλους. Μάλιστα, απ’ ό,τι μαθαίνει η «Α», ο Ν. Αναστασιάδης
πήγε ο ίδιος στο ταμείο και πλήρωσε τα εισιτήρια.
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στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να βρουν βηματισμό και
παράλληλα να αντέξουν στις
επιθέσεις του σΥΡΙΖΑ
Του Μιχάλη Κωτσάκου
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ο 2019 που μας αποχαιρέτησε πριν από λίγα 24ωρα
σίγουρα ήταν μία χρονιά ορόσημο για το Κίνημα Αλλαγής. Ορόσημο όσον αφορά σε αυτούς που έφυγαν και αυτούς
που έμειναν. Η προηγούμενη χρονιά
σημαδεύτηκε για το ΚΙΝΑΛ με πλείστες
αποχωρήσεις. Λόγω της συμφωνίας
των Πρεσπών αποχώρησε ένα μεγάλο
κομμάτι της ΔΗΜ.ΑΡ. , υπό τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, ενώ αυτή που
προκάλεσε αναταραχή στο εσωτερικό
του κόμματος ήταν η αποχώρηση του
Ευάγγελου Βενιζέλου.
Πιο σωστά δεν πρέπει να μιλάμε για
αποχώρηση, αλλά για εκδίωξη. Κάτι
που σήμανε και την παραίτηση δεκάδων «βενιζελικών» στελεχών, οι οποίοι
στις εθνικές εκλογές στήριξαν τη Νέα
Δημοκρατία διαφωνώντας οριζοντίως
και καθέτως με την πολιτική στρατηγική της κας Γεννηματά. Αν σε αυτά
προσθέσουμε το μικρό ποσοστό που έλαβε το κόμμα σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, συν το συνέδριο-παρωδία του ΠΑΣΟΚ, τότε γίνεται ευρέως αντιληπτό ότι το ΚΙΝΑΛ εισέρχεται
στο 2020 με τους χειρότερους οιωνούς.
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 το ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να τρέξει αφενός μεν
να διοργανώσει μια άρτια Συνδιάσκεψη, για την οποία στη Χαριλάου Τρικούπη περιμένουν ότι θα έχει προωθητικό χαρακτήρα, όπως επίσης και ένα τέλειο ιδρυτικό συνέδριο της Νεολαίας, αφετέρου δε να αντέξει στην ολομέτωπη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
σχεδόν βέβαιο ότι μέχρι τον Μάιο που
είναι προγραμματισμένο το συνέδριο
ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η Κουμουνδούρου
θα εντείνει τις προσπάθειες για διεμβολισμό του ΚΙΝΑΛ.
Το καλό για τη Φώφη Γεννηματά
είναι ότι με τις αλχημείες στο συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ πέτυχε μέχρι το 2022 να
στηρίξει την ηγεσία της, και πλέον αυτό
που μένει είναι να φανεί εάν μπορεί να
προωθήσει τον σχεδιασμό του ενιαίου
φορέα.
Και το σημαντικότερο, να κερδίσει
έδαφος σε επίπεδο εκλογικής επιρροής, εκμεταλλευόμενη ενδεχόμενη
κυβερνητική φθορά της Ν.Δ. και την
έλλειψη αντιπολιτευτικού βηματισμού
του ΣΥΡΙΖΑ, που με τη σειρά του αναζητεί εσωτερικές ισορροπίες. Φυσικά,
για να τα καταφέρει και να πείσει την
κοινωνία ότι αποτελεί μία εναλλακτική
λύση, θα πρέπει να εκπέμψει ένα σταθερό μήνυμα σύμπνοιας εσωκομματικά, αλλά και να θέσει τις βάσεις μιας ισχυρής κομματικής δομής, που παγίως
αποτελούσε ένα από πιο δυνατά όπλα
του ΠΑΣΟΚ.

Η ΑΠΟΨΗ
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• Ο βασικός στόχος είναι να διοργανωθεί μία επιτυχημένη
προγραμματική συνδιάσκεψη του ΚΙΝΑΛ τον Μάρτιο

Κρίσιμο το πρώτο
εξάμηνο για το ΚΙΝΑΛ
ού. Τα διλήμματα με τις δυο όψεις της συντήρησης τελείωσαν. Στις επόμενες εκλογές, ο ελληνικός λαός θα αναζητήσει μια
τεκμηριωμένη πρόταση, πραγματικά προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας, και
εμείς εργαζόμαστε συστηματικά γι’ αυτό».
Ξεκάθαρη ήταν η θέση της κας Γεννηματά και για τον νέο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Πάγια θέση του ΚΙΝΑΛ
είναι ένα πρόσωπο από την κεντροαριστερά, που θα εκφράζει την ισορροπία
και την εθνική συνεννόηση: «Αν η τελική επιλογή του γίνει με κριτήριο τις εσωκομματικές διευθετήσεις με τις πολυποίκιλες πτέρυγες της Ν.Δ., εμείς προφανώς δεν
πρόκειται να συμφωνήσουμε. Εάν ο κ.
Μητσοτάκης προτείνει πρόσωπο από την
παράταξή του, τότε το ΚΙΝΑΛ θα καταθέσει δική του πρόταση από τον ευρύτερο
προοδευτικό χώρο».

Οι πρώην πρόεδροι
Κριτική αλλά και άμυνα
Στο ΚΙΝΑΛ έχουν κατανοήσει ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης νιώθει πιο άνετα σε επίπεδο συνεννόησης να έχει
ανοιχτούς δίαυλους με τη Χαριλάου
Τρικούπη, αλλά αυτό ενέχει και κινδύνους. Διότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της τακτικής
διεμβολισμού της Κουμουνδούρου, η
οποία σε κάθε περίπτωση θα κάνει λόγο ότι «το ΚΙΝΑΛ είναι δεκανίκι της κυβέρνησης». Οπότε, εντός του 2020 θα
κλιμακωθεί η κριτική απέναντι στην
κυβέρνηση, κυρίως σε πεδία με κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο.
Σε ό,τι αφορά τον νέο εκλογικό νόμο, όπως δήλωσε και στην τελευταία
συνέντευξή της η Φώφη Γεννηματά, το
ΚΙΝΑΛ θα στηρίξει έναν εκλογικό νόμο
που θα επιτρέπει την κυβερνησιμότητα, διαφωνώντας με την απλή αναλογική, αλλά δεν συμφωνεί με το ενδεχόμενο διπλών εκλογών: «Η συζήτηση για
πρόωρες εκλογές φαίνεται ότι ξεκινά από
την ίδια την Κυβέρνηση. Για να μην προλάβει να καταλάβει ο κόσμος ότι έφυγε “το
χείρον” αλλά δεν βρήκε “το βέλτιστο”. Καθόσον τα μεγάλα θέματα της οικονομίας
παραμένουν ανοιχτά, η κοινωνία εξακολουθεί να έχει μια δύσκολη καθημερινότητα, το προσφυγικό υπάρχει κίνδυνος να

εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σε οριακό σημείο έντασης. Σε αυτές ιδιαίτερα τις συνθήκες τα θεσμικά παιγνίδια με ζαριές διπλών εκλογών είναι και τυχοδιωκτισμός και
σίγουρα ένδειξη αδυναμίας. Στο Κίνημα
Αλλαγής δεν φοβόμαστε την κρίση του λα-

στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι

η κρίση με τα ελληνοτουρκικά έφερε
πιο κοντά την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ με
τους δύο πρώην πρωθυπουργούς από τον
χώρο του ΠΑσΟΚ, τον Κώστα σημίτη
και τον Γιώργο Παπανδρέου

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, το
ΚΙΝΑΛ εμμένει στην πρόταση της κας
Γεννηματά για σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Παράλληλα, στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η κρίση
με τα ελληνοτουρκικά έφερε πιο κοντά
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ με τους δύο
πρώην πρωθυπουργούς από τον χώρο
του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σημίτη και
τον Γιώργο Παπανδρέου.
Ο επικεφαλής του ΚΙΔΗΣΟ, όπως
και ο κ. Σημίτης με το πρόσφατο άρθρο του, που προκάλεσε αναταράξεις
σε ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., ανέδειξαν το τελευταίο διάστημα τόσο την πολιτική
που είχε χαράξει το ΠΑΣΟΚ μέσω του
Ελσίνκι, όσο και τη θέση για προσφυγή στη Χάγη προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα με την Τουρκία. Τέλος, όσον αφορά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, παρ’ ότι κάποιες πληροφορίες
θέλουν την πλευρά του ΚΙΝΑΛ να σχεδιάζει περαιτέρω κινήσεις με στόχο
το... λιώσιμο των πάγων, ο ίδιος από
τη μέχρι τώρα στάση του δεν προϊδεάζει για κάτι τέτοιο. Μένει να φανεί αν
θα υπάρξει νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης ενόψει της προγραμματικής συνδιάσκεψης στα μέσα Μαρτίου,
που αποτελεί και το ορόσημο του συνολικού εγχειρήματος για την αναδιοργάνωση του κινήματος.
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ΣΤΑ 67 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ DELOITTE

Δύο… χειμώνες μακριά
βρίσκεται η ολοκληρωτική αναπτυξιακή αναστροφή του κλάδου των
κατασκευών στην Ελλάδα, καθώς όλα τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι μέχρι το
2022 ο κλάδος θα έχει εδραιώσει το θετικό πρόσημο που «γράφει» το
τελευταίο διάστημα.

Καβάλα στο άλογο
έως το 2022
οι κατασκευές

Του Νίκου Τσαγκατάκη
ο ίδιο συμπέρασμα
προκύπτει και από
την πρόσφατη έρευνα Global M&A
Construction Monitor που διενήργησε η Deloitte,
όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται μεγέθυνση της ζήτησης για
οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, με τις κατασκευαστικές εταιρείες να εστιάζουν στις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι τοπικές αγορές, καθώς και στην
προσπάθεια αύξησης του περιθωρίου κέρδους τους, όχι μόνο
εντός αλλά και εκτός συνόρων
όπως δείχνουν οι σχετικές τάσεις. Ξεκινώντας από τα καθ’ ημάς, η Deloitte προβλέπει στην
έρευνά της ότι ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος θα συνεχίσει μέχρι το 2022 την αναγεννετική πορεία του που ξεκίνησε
το 2018, με εκτιμώμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
4,7%, όταν την προηγούμενη
περίοδο 2013-2017 ο αντίστοιχος δείκτης είχε κατρακυλήσει
στο -2,4%.
Σύμφωνα με τους μελετητές
της γνωστής συμβουλευτικής εταιρείας, η δραστηριότητα στον
εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο
ενισχύεται περαιτέρω από την
πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης που στοχεύει στη διευκόλυνση των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, ανοίγοντας έτσι
τον δρόμο για την αξιοποίηση
των ανεκμετάλλευτων υποδομών της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κατασκευαστικά έργα στη χώρα, που σήμερα αποτιμώνται αθροιστικά σε ποσό που
ξεπερνά τα 25 εκατ. δολάρια,
προβλέπεται να σκαρφαλώσουν
στα 67 δισ. ευρώ, εκ των οποί-
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ων το 47,5% των projects βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας και εκτέλεσης από τον
Νοέμβριο του 2018.

Πήραν την ανηφόρα
οι τιμές
H περιορισμένη ρευστότητα των
καταναλωτών τα χρόνια της ύφεσης που περιόρισε κατά πολύ
τη ζήτηση για αγορά κατοικιών
και προκάλεσε αντιστρόφως ανάλογη μεγέθυνση της προσφοράς σπιτιών, βύθισε αυτονόητα
σε τέλμα το ελληνικό real estate.
Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια η ζήτηση για οικιστικά ακίνητα έχει πάρει την ανηφόρα, απόρροια κυρίως της επίδρασης
των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων (π.χ. Airbnb), του προγράμματος Golden Visa και της
εισαγωγής στην αγορά νέων παραγόντων (Ρωσία και Κίνα), σε
συνδυασμό με την έλλειψη νέων κατασκευών κατά τη διάρκεια της δεκαετούς ύφεσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι τιμές
των κατοικιών να αυξηθούν κα-

τά 1,6% το 2018, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, ενώ σημείωσαν επιτάχυνση κατά 4% το α΄ τρίμηνο του 2019. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω,
μεταξύ άλλων, λόγω της άνθισης της ελληνικής τουριστικής
βιομηχανίας.

Ανάκαμψη και
στα εμπορικά ακίνητα
Τη διετία 2017 και 2017 σημάδια ανάκαμψης παρουσίασε και
η ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων, κυρίως λόγω της ανανεωμένης δραστηριότητας σε επίπεδο μισθώσεων και επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερων προδιαγραφών.
Σύμφωνα με την έρευνα της
Deloitte, η ανάκαμψη της αγοράς
αναμένεται να συνεχιστεί και να
μετατεθεί στην εκμετάλλευση του
δευτερογενούς αποθέματος ακινήτων. Το momentum δεν θέλουν να χάσουν οι εν Ελλάδι μεγάλοι παίκτες τoυ real estate, εξ
ου και οι σημαντικές αλλαγές ση-

μειώθηκαν πρόσφατα στον κλάδο (βλ. συγχώνευση της
Eurobank Ergasias με την
Grivalia Properties, πώληση της
NBG Pangea). Οι ελληνικές εταιρείες επενδύσεων ακινήτων, τα
διεθνή και εθνικά επενδυτικά ταμεία συμμετέχουν ενεργά στην απόκτηση πρωταρχικών περιουσιακών στοιχείων σε κορυφαίες
τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Η χρηματοπιστωτική κρίση
μπορεί να καθυστέρησε την ανάπτυξη των υποδομών της χώρας
εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο
αυτό φαίνεται να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι έχουν ανακοινωθεί ή βρίσκονται
σε πρόωρο στάδιο υποβολής
προσφορών αρκετές ιδιωτικοποιήσεις, έργα παραχώρησης
και οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε διάφορους τομείς, όπως αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, σχολικά
κτίρια, λιμάνια και μαρίνες κ.λπ.

Σταθεροποίηση
τάσεων στην Ευρώπη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, εξάλλου, τα συμπεράσματα της έρευνας της Deloitte
που αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις τάσεις της ευρωπαϊκής κατασκευαστικής αγοράς. Το 2018, έπειτα από ανάπτυξη διαδοχικών ετών, η
δραστηριότητα του κλάδου σε επίπεδο συγχωνεύσεων και εξαγορών σταθεροποιήθηκε στις
197 συμφωνίες. Επιπρόσθετα,
παρατηρείται μείωση του μεριδίου των διασυνοριακών διαπραγματεύσεων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, γεγονός που α-

ναδεικνύει την τάση για εστίαση στις τοπικές αγορές. Από την
άλλη, το 2018 σημειώθηκε σημαντική αύξηση της διείσδυσης
ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα των κατασκευών, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση 58
συμφωνιών, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 29% του συνόλου των συμφωνιών.
Τα περιθώρια κέρδους εξακολουθούν να περιορίζονται σε
ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως
λόγω του υψηλού κόστους των
υλικών και του εργατικού δυναμικού, της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού και του υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού.
Προκειμένου να ενισχυθούν τα
περιθώρια κέρδους, οι ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε στρατηγικές διαφοροποίησης, με αποτέλεσμα τη
συνεχή άνοδο των συνολικών
συμφωνιών διαφοροποίησης.

Ευκαιρίες και
περιθώριο κέρδους
Παρά τις διαφορές που παρατηρήθηκαν στα χαρακτηριστικά
των αγορών των 5 γεωγραφικών περιοχών που εξετάζει η
μελέτη, εντοπίστηκαν δύο μεγάλες παγκόσμιες τάσεις, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.
Με το μερίδιο των διασυνοριακών συμφωνιών να παρουσιάζεται πτωτικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η μεγαλύτερη εστίαση των κατασκευαστικών εταιρειών στις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι τοπικές αγορές
είναι πλέον γεγονός. Παράλληλα, παρατηρείται η προσπάθειά
τους να αυξήσουν το περιθώριο
κέρδους τους χρησιμοποιώντας
στρατηγικές διαφοροποίησης.
Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται
στον αυξημένο αριθμό συμφωνιών διαφοροποίησης, οι οποίες έφτασαν τις 172 το 2018, από 75 το 2013.
Παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές προκλήσεις και η οικονομική αβεβαιότητα είναι πιθανό να επιμείνουν στο εγγύς
μέλλον, αναμένεται ένας ελαφρώς μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης ή σταθεροποίηση των
συγχωνεύσεων και των εξαγορών στις παγκόσμιες κατασκευαστικές αγορές προσεχώς.
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΑ «BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2019»
ΠΕΤΥΧΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Άγιος Βασίλης
τα ΕΛ.ΠΕ.
για μαθητές
και ευάλωτες
οικογένειες
Το αμιγώς κοινωνικό πρόσωπό
τους έδειξαν και φέτος τα Ελληνικά Πετρέλαια προσφέροντας
περισσότερα από 3.000 εκπαιδευτικά παιχνίδια σε μαθητές από 30
σχολικές μονάδες παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων,
καθώς και είδη
πρώτης ανάγκης
σε άπορες οικογένειες και παιδιά, μέσω φορέων κοινωνικής πρόνοιας
που εδρεύουν
σε περιοχές
που δραστηριοποιείται ο
Όμιλος.
Στο πλαίσιο
των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν τα ΕΛ.ΠΕ.
υπό τον τίτλο «360° ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»
και κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στα επιλεγμένα σχολικά συγκροτήματα οι εκπρόσωποι
του ενεργειακού ομίλου διένειμαν
τα εκπαιδευτικά δώρα προς όλα τα
παιδιά χαρίζοντας χαμόγελα και
χαρά στα πρόσωπα των μαθητών.
Δώρα προσέφερε ο όμιλος και σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του
Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας, του
Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας και του
Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας.
Επιπρόσθετα, περισσότερες από
600 οικογένειες έλαβαν τρόφιμα
και γλυκίσματα στο πλαίσιο της
σταθερής ενίσχυσης του Ομίλου
ΕΛ.ΠΕ. προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Μάνδρας, Ν. Περάμου και του
Κοινωνικού Συσσιτίου Αγ. Γεωργίου Ελευσίνας. Συμπληρωματικά, διατέθηκαν άνω των 140 πακέτων προσφοράς και αγάπης σε
άπορες οικογένειες του Θριάσιου,
σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς.

ΕΛ.ΠΕ.: Κάθε δράση
και… μπράβο!
Με μία κορυφαία βράβευση έκλεισε το 2019 για τον ενεργειακό όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων, που διακρίθηκε για ακόμη
μία χρονιά στον θεσμό «Bravo
Sustainability Awards». Το…
μπράβο των διοργανωτών τα
ΕΛ.ΠΕ. το εισέπραξαν στη θεματική ενότητα Bravo Environment
και για την εταιρική δράση που
αφορούσε στην «Ενσωμάτωση
των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛ.ΠΕ. και
κατάταξη κατά CDP».
σχετική τελετή απονομής
των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, όπου
μεταξύ άλλων η διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., Ράνια Σουλάκη, παρουσίασε ως βέλτιστη πρακτική του Ομίλου για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώ-
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σιμης Ανάπτυξης τη δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030».
Από τους… βετεράνους του θεσμού με
πέντε συνεχόμενες συμμετοχές ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έδωσε και φέτος το «παρών» στον κοινωνικό διάλογο
της ενότητας «BRAVO Sustainability
Dialogue & Awards», o οποίος αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
Sustainable Greece 2020 και αναδεικνύει δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που
αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις, η τοπική
αυτοδιοίκηση, η κοινωνία πολιτών και
τα σχολεία.
Το θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν
«Η εξασφάλιση της Ποιότητας Ζωής σε
συνθήκες Κλιματικής Κρίσης» και στο
σχετικό πάνελ διαλόγου συμμετείχε ο αρμόδιος υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς. Τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκπροσώπησε η ανώτερη διευθύντρια Υγιεινής,
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης
Ανάπτυξης Ομίλου, Πηνελόπη Παγώνη, η οποία αναφέρθηκε στους κύριους
άξονες της στρατηγικής του Ομίλου για

τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τελικό στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός
BRAVO 2019 αποτελεί ένα βήμα κοινωνικού διαλόγου για την βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο. Μέσω των 250 πρωτοβουλιών και
των 35.000 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στον θεσμό BRAVO αναπτύσσεται μια ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας, καθώς
και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών από αυτούς τους οργανισμούς,
οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία
της Ελλάδας τού αύριο! Έτσι, από την
πλευρά του, ο ενεργειακός όμιλος των
ΕΛ.ΠΕ. μέσω των δράσεων, των πρωτοβουλιών και των επιχειρηματικών πρακτικών που αναπτύσσει, συμβάλλει κάθε
χρόνο σε μια συντεταγμένη παγκόσμια
προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη και
ένα καλύτερο μέλλον.
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Οι Ιταλοί έχουν το όνομα
και τη χάρη στην κατανάλωση ζυμαρικών, αλλά κι εμείς δεν πάμε πίσω. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι
πέρα για πέρα αληθινό,
όπως σημειώνουν και τα
στοιχεία όχι μόνο των ερευνών, αλλά και των
πωλήσεων. Η Ελλάδα είναι η 2η χώρα στην κατανάλωση των ζυμαρικών. Και παγκοσμίως είναι στην 4η θέση, πίσω
από την Ιταλία, την Τυνησία και την Βενεζουέλα.
Του Χρήστου Αγγελόπουλου
εξήγηση που δίνεται από τους ειδικούς είναι ότι ειδικά στην περίοδο
της κρίσης τα μακαρόνια αποτέλεσαν και αποτελούν ένα φτηνό φαγητό, ειδικά
για τις κατώτερες οικονομικά τάξεις. Συγκεκριμένα, η μέση κατά
κεφαλή κατανάλωση ζυμαρικών
στην Ελλάδα υπολογίστηκε περίπου στα 11,1 κιλά κατ’ άτομο.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο τζίρος από την εγχώρια αγορά ζυμαρικών υπερβαίνει τα 180 εκατ. ευρώ ανά έτος με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται να είναι λίγες και να θεωρούνται από τους ισχυρούς παίκτες στην εμπορία τροφίμων.
Στην αγορά υπάρχουν τέσσερις μεγάλες εταιρείες που κάνουν το κουμάντο. Η Barilla
Hellas Α.Ε., που διακινεί
MISKO και Barilla, έχει την
πρωτοκαθεδρία κατέχοντας το
43,3,% της αγοράς, ενώ ακολουθεί η Μέλισσα Κίκιζας με
36% της αγοράς. Έπονται οι εταιρείες Εurimac Α.Ε. με το εμπορικό σήμα ΜΑΚΒΕΛ και η
Δάκος Παναγιώτης Σπ. Α.Β.Ε.Ε.
με τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ. Αν και
ανήκει στον ιταλικό κολοσσό
Barilla, η MISKO στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη
την ιστορική διαφήμιση της δεκαετίας του ’80 με πρωταγωνιστή τον Ακάκιο. Τον καλόγερο
που ξεκινούσε με το γαϊδουράκι του για τα ψώνια της μονής,
όταν ο ηγούμενος του μοναστηριού του υπενθύμιζε «Ακάκιε,
μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι MISKO». Λίγοι ωστόσο γνωρίζουν ότι η επωνυμία των ζυμαρικών προέρχεται από τις

H

↪

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 4/5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗ 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

Ούνα φάτσα,
ούνα ράτσα…
μακαρονάδων
πρώτες συλλαβές των οικογενειών Μιχαηλίδη και Κωνσταντινή, οι οποίοι ίδρυσαν το 1927
στον Πειραιά την πρώτη υψηλών προδιαγραφών εταιρεία ζυμαρικών. Χρονιά ορόσημο για
την ιστορία της MISKO υπήρξε
το 1991, όταν ο 74χρονος Ελευθέριος Μαντζίκας αποφάσισε να πουλήσει την εταιρεία
στον μεγαλύτερο όμιλο ζυμαρικών παγκοσμίως, την ιταλική
Barilla. Παρά την εξαγορά, ο Ακάκιος παρέμεινε πιστός στην
εταιρική ταυτότητα της εταιρείας
και έως τις μέρες μας είναι το
σήμα κατατεθέν στις συσκευασίες των προϊόντων της MISKO.
Το 2000, η μητρική εταιρεία δημιούργησε μια νέα μονάδα παραγωγής στη Βοιωτία, την τρίτη
μεγαλύτερη στην Ευρώπη,
που παράγει και πωλεί ζυμαρικά στην Ελλάδα, με σημαντική
εξαγωγική δραστηριότητα.

«Μέλισσα» –
η άγνωστη ιστορία
Κατά πόδας με μερίδια αγοράς
που ξεπερνούν το 33% ακολουθεί η Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ,
μια αμιγώς ελληνικής καταγωγής εταιρεία που ιδρύθηκε το
1947 και έχει έδρα στη Λάρισα.
Η ιστορία της οικογένειας Κίκιζα ξεκινά πριν από περίπου έναν αιώνα, όταν αποφάσισαν
να φύγουν από το Ναύπλιο και
να ασχοληθούν στην πρωτεύουσα με το εμπόριο λιανικής.
Στην οδό Λένορμαν και Παλαμηδίου στο Μεταξουργείο, το
κατάστημα τροφίμων που έτρεχαν τα 12 αδέλφια της οικογένειας Κίκιζα εξελίχθηκε γρήγο-

ρα σε ένα ιδιότυπο μίνι μάρκετ
της εποχής που άφησε εποχή. Με προσωπικό 35 υπαλλήλων και δύο ταμεία, οι Αθηναίοι ήξεραν ότι «στου Κίκιζα μπορείς να βρεις ό,τι επιθυμήσεις».
Η φήμη του ήταν τόσο μεγάλη που έδωσε το όνομά του στη
γειτονιά και αργότερα στη δεκαετία του 60 «Η γειτονιά του Κίκιζα» έγινε ακόμη και τραγούδι από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Λίγα
χρόνια αργότερα ανέθεσαν στο
μακαρονοποιείο «Δήμητρα» να
φτιάξει ζυμαρικά με τη φίρμα
τους, και κάπως έτσι οι δυο επι-

χειρήσεις συνεταιρίζονται το
1938. Ο νεαρός τότε Αλέξανδρος Κίκιζας αναλαμβάνει τη
διεύθυνση του μακαρονοποιείου που αργότερα θα το μετονομάσει σε Μέλισσα, ως σημείο αναφοράς στην εργατικότητα και
την τιμιότητα για την οποία φημιζόταν η οικογένεια.

Με σφραγίδα
από τη Β. Ελλάδα
Μακαρονάδες τρίτης γενιάς είναι και η οικογένεια Κωνσταντινίδη, που βρίσκεται στο τιμόνι της ΜΑΚΒΕΛ από το

1948. Τα αδέλφια Κωνσταντινίδη, με καταγωγή από τη
Σμύρνη, είχαν εξαγοράσει τη
βιοτεχνία ζυμαρικών ΕΡΜΗΣ
στη Θεσσαλονίκη, στα τέλη του
1939, και λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να βαφτίσουν
τη νέα εταιρεία τους «Μακαρονοποιία Βορείου Ελλάδος», εξ
ου και ΜΑΚΒΕΛ. Σήμερα τα ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ παράγονται
στο Κιλκίς από την εταιρεία
Eurimac A.E., μία ελληνική καθετοποιημένη βιομηχανία από
τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη.
Η Βιομηχανία Ζυμαρικών
«ΗΛΙΟΣ» ιδρύθηκε το 1932
στην Ελευσίνα και από τότε έχει
καταγράψει στο ενεργητικό της
δεκάδες αλλαγές με κορυφαίο ορόσημο την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της το 1995 από τον αλευροβιομήχανο Παναγιώτη Σπ. Δάκο. Έκτοτε, η
επωνυμία τροποποιήθηκε σε
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
ΗΛΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ.
ΔΑΚΟΣ». Για την ιστορία αξίζει
να αναφερθεί ότι το 1934 οι εγκαταστάσεις είχαν μεταφερθεί
στο κέντρο της Αθήνας σε ιδιόκτητο εργοστάσιο, στην οδό Γιατράκου στο Μεταξουργείο, ενώ
το 1937 πέρασε στην ομόρρυθμη εταιρεία των αδελφών Α.
Σακκαλή. Το 1974 η εταιρεία
εκσυγχρονίστηκε και μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο στο 11ο χλμ
της Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας,
όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.
Τα πρώτα ζυμαρικά της εταιρείας ονομάζονταν «SANTÉ», ενώ τα ζυμαρικά «ΗΛΙΟΣ», που
ξέρουμε μέχρι σήμερα, άρχισαν
να κυκλοφορούν μετά το τέλος
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1971 η βιομηχανία εξαγοράζει τη Ροδίτικη Βιομηχανία Ζυμαρικών «ROSOL». Η απήχηση ήταν μεγάλη και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου. Το
1981, τα πρώτα ελληνικά ζυμαρικά Ολικής Αλέσεως αποτέλεσαν μια πρωτοποριακή σειρά
προϊόντων για την Ελλάδα της
εποχής εκείνης, η οποία μάλιστα σημείωσε μεγάλη επιτυχία
στις αγορές του εξωτερικού. Με
την αλλαγή της διοίκησης, ο
21ος αιώνας βρήκε την εταιρεία
να ολοκληρώνει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης «λιώνει»
για πάρτη της και το δηλώνει δημόσια!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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Με αφορμή τη νέα χρονιά, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θέλησε να κάνει δημόσια ερωτική εξομολόγηση στη σύντροφό του, Λένα Δροσάκη, μέσω
Instagram, αναρτώντας ένα κολάζ από φωτογραφίες τους που ποζάρουν ο ένας στην αγκαλιά
του άλλου, πιο ευτυχισμένοι από ποτέ! «Τέτοια ώρα πριν ένα χρόνο ξεκίνησα να σ΄εύρω. Φανερώθηκες μέσα από ένα τίποτε-θυμάσαι; Δεν μπορούσα
να εξηγήσω από πού βγήκες. Σε θέλω. Ας ήσουν εδώ, ας παρουσιαζόσουν όπως εκείνη την αυγή κι
ας με κάρφωναν έπειτα με τα εφτά καρφιά πάνω
στα σανίδια του παραθύρου που είναι μπροστά
μου..» έγραψε στη λεζάντα ο ερωτοχτυπημένος ηθοποιός, βγάζοντας για χάρη της συντρόφου του
τον… Καβάφη από μέσα του!

ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΟΝΤΙΑΝΟΒΑ

Η σύγχρονη «Σταχτοπούτα»
που βρήκε τον (δισεκατομμυριούχο)
πρίγκιπά της!
• Το 37χρονο τοπ μόντελ είπε επιτέλους το «ναι» στον γιο του τρίτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Π

ρόκειται για ένα από τα διασημότερα μοντέλα
ανά τον κόσμο, με καταγωγή από τη Ρωσία,
και η ιστορία της ζωής της μοιάζει σαν ένας εφιάλτης που εξελίχθηκε στο πιο όμορφο παραμύθι! Η Ναταλία Βοντιάνοβα μεγάλωσε
σε μια φτωχή οικογένεια, με τη μητέρα της να πουλά προϊόντα έξω από ένα εργοστάσιο βότκας και την ίδια να ντύνεται
με κουρέλια, ενώ –όπως έχει δηλώσει η ίδια– υπήρχαν ημέρες που έτρωγε μόνο ένα μπολ σούπας.
Ωστόσο, η τύχη της άλλαξε όταν σε ηλικία 15 ετών υπέγραψε συμβόλαιο με ένα μεγάλο πρακτορείο μοντέλων,
φέρνοντάς τη στο σήμερα, που –σύμφωνα με την «Daily
Mail»– βρίσκεται λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας
με τον Αντουάν Αρνό, τον γιο του τρίτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, με τον οποίο έχει ήδη αποκτήσει δύο
παιδιά.
Τον αρραβώνα τους επιβεβαίωσε η ίδια η 37χρονη καλλονή, αναρτώντας μία φωτογραφία που τη δείχνει να φορά ένα εντυπωσιακό μονόπετρο και να απολαμβάνει μια ζεστή αγκαλιά από τον σύντροφό της. Με το καλό!

Με τολμηρό σύνθημα-έκπληξη
υποδέχτηκε το 2020
η Αφροδίτη Μάνου
την πρώτη της ανάρτηση στο
Twitter για το 2020 η Αφροδίτη
Μάνου κυριολεκτικά ξεχώρισε,
καθώς αντί για το τετριμμένο «Καλή Χρονιά» αναφέρθηκε με έναν αρκετά τολμηρό τρόπο στην ανύπαρκτη γυναικεία παρουσία στην πλατεία Συντάγματος κατά
την αλλαγή του χρόνου.

Σ

«Ναμουλείπειμιαπλατείαγεμάτηπηγαία,μεγάλααντρικάχαμόγελαπουφωτογραφίζονταικαιφωτογραφίζουντηνπαντελήγυναικείααπουσίααπότηΓιορτή,από
τηΧαράκαιτηΖωή.Β@@κιαέξω,κορίτσια!Ναμηναφήσετενασαςεξορίσουναπό
τηχαρά!» έγραψε η γνωστή τραγουδίστρια. Άλα της!
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Όσοι δεν είστε λάτρης της εξάσκησης, αλλά επιθυμείτε ένα σφιχτό και γυμνασμένο
σώμα, η «Α» σάς συστήνει ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε
κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, που σίγουρα θα
σας αφυπνίσει και θα σας κάνει φαν της γυμναστικής.

ΚANGOO JUMPS

Η τελευταία λέξη
στην αερόβια
γυμναστική

Της Έλενας Ξύτσα

Ο

λόγος για την νέα μέθοδο
της αερόβιας γυμναστικής «Κangoo Jumps» που
αρχίζει να γίνεται trend
στον χώρο του fitness.
Κάποιοι την χαρακτηρίζουν ως είδος
χορού, μιας και σε ξεσηκώνει σε συνδυασμό με τις έντονες κινήσεις και τις
δυνατές μουσικές. Αυτό δεν σημαίνει
ότι απαιτείται ο ασκούμενος να είναι
χορευτής, ούτε βέβαια να είναι πρωταθλητής του στίβου για να τα καταφέρει
και να γυμναστεί με τις kangoo jumps
μπότες του!
H «Α» απευθύνθηκε στην καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Σοφία Τζαλαλή,
η οποία όχι μόνο έλυσε κάθε απορία
μας για το «Κangoo Jumps» αλλά μας
προτρέψουμε να το δοκιμάσουμε!
• Τι ακριβώς είναι η μέθοδος γυμναστικής «kangoo jumps»;
«Είναι ένα από τα πιο δυναμικά αερόβια
προγράμματα που υπάρχουν στο fitness
που πρωτοέκανε την εμφάνισή του στο εξωτερικό αλλά σιγά σιγά εδραιώνεται και
στην Ελλάδα».
• Όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν να γυμνάζονται με αυτό τον
τρόπο πρέπει να προμηθευτούν ειδικό εξοπλισμό για να συμμετάσχουν;
«Το μόνο που χρειάζεται να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αθλητική περιβολή.
Δηλαδή μια απλή φόρμα γυμναστικής –όπως θα χρησιμοποιούσε και σε οποιαδήποτε άλλη γυμναστική δραστηριότητα– καθώς και ένα ν ζευγάρι ψηλές κάλτσες! Δεν
θα χρειαστεί καν αθλητικά παπούτσια αφού ο ασκούμενος θα βγάλει τα υποδήματά του και θα φορέσει τις ειδικές μπότες,
τις οποίες παρέχει το κάθε γυμναστήριο».
• Να υποθέσω ότι δεν μιλάμε για
συνηθισμένες μπότες αλλά για κάτι
ειδικά σχεδιασμένο…
«Σαφώς και είναι ειδικά σχεδιασμένες οι
συγκεκριμένες μπότες καθώς στη σόλα τους
έχουν ενσωματωμένα ειδικά ελατήρια-ελάσματα, τα οποία απορροφούν τους κραδασμούς στο έδαφος. Έτσι ενώ γίνεται αναπήδηση, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση
στα γόνατα και στη μέση αυτού που κάνει
kangoo jumps».
• Μήπως χρειάζεται ο ασκούμενος

• Το νέο είδος εξάσκησης
που αυξάνει τη μυϊκή αντοχή
εξαφανίζει την κυτταρίτιδα και
ετοιμάζεται να γίνει το επόμενο
μεγάλο trend των επωνύμων

7 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
ΤΑ KANGOO JUMPS

να έχει ιδιαίτερο ταλέντο στην ισορροπία για να τα καταφέρει;
«Η ισορροπία χρειάζεται στην αρχή μόλις
ανεβαίνεις στην μπότα, αλλά αυτό χτίζεται
και το μαθαίνεις σιγά-σιγά. Όσο προχωράνε τα μαθήματα, βελτιώνεις τον έλεγχο
του κέντρου σου (κοιλιάς) και έτσι είναι
πολύ εύκολη η προσαρμογή στις απαιτή-

1] Βελτιώνεις την
ισορροπία σου
2] Βελτιώνεις
την αντοχή σου
3] Ενισχύεις
το σώμα σου
4] Αποβάλλεις το
στρες της ημέρας
5] Βελτιώνεις
τη στάση
του σώματός σου
6] Αυξάνεις
τα επίπεδα της
ενέργειάς σου
7] Καύση
θερμίδων,
απώλεια κιλών
και πόντων

νων. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, το μόνο απαραίτητο είναι η διάθεση!».

σεις της συγκεκριμένης πρακτικής εκγύμνασης».

• Γιατί να επιλέξω αυτή τη μέθοδο
για να γυμναστώ; Ποια είναι τα έξτρα οφέλη που θα έχω επιλέγοντας
το συγκεκριμένο είδος γυμναστικής;
«Όπως προανέφερα, με τα kangoo jumps ο
αθλούμενος προστατεύει τις αρθρώσεις του,
εμποδίζονται οι τραυματισμοί, αυξάνει την
μυϊκή αντοχή του και βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική του συχνότητα. Ειδικά στις
γυναίκες εξαφανίζει την κυτταρίτιδα! Σε γενικές γραμμές είναι ένα είδος προπόνησης
που βελτιώνει την στάση και τον συνολικό έλεγχο του σώματος, κι όλα αυτά με ένα διασκεδαστικό τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό
ότι στο εξωτερικό οι μπότες αυτές ήδη αποτελούν και μέσο μετακίνησης για μικρές αποστάσεις. Πολλοί τις χρησιμοποιούν αντί
για το ποδήλατο και το ηλεκτρονικό πατίνι,
ενώ άλλοι τις χρησιμοποιούν σαν “μέσο”
διατήρησης της φυσικής κατάστασης,
πραγματοποιώντας καθημερινά μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις στους δρόμους, για
να κάνουν τη βόλτα τους ή άλλες δουλειές».

• Ποιες είναι οι κατάλληλες ηλικίες
να ξεκινήσει κάποιος kangoo jumps;
Σε ποιους απευθύνεται;
«Στο μάθημα του KANGOO μπορούν να
συμμετέχουν από παιδιά άνω των 6 χρό-

• Τελικά, μιλάμε για μία νέα μόδα;
«Μιλάμε για ένα πραγματικά ευχάριστο είδος γυμναστικής που συνδυάζει εκγύμναση, χορό, ψυχαγωγία και εκτόνωση μέσα
στη διάρκεια του μαθήματος».

www.iapopsi.gr ●
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• Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης… ξεσπάθωσε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα
για τη δημοφιλή τραγουδίστρια και την «Eurovision»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«Αν με κλειδώσετε και με μαστιγώνετε,
τότε μπορεί να έγραφα για τη Φουρέιρα!»

Α

παντώντας σε ερωτήσεις του ρεπόρτερ της εκπομπής «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα», ο
Δημήτρης Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στον
χώρο του τραγουδιού, τα μουσικά σόου ταλέντων, αλλά και τη «Eurovision» και την Ελένη
Φουρέιρα, και πραγματικά τα είπε… έξω από τα δόντια!
«Αυτές οι εκπομπές μού δίνουν την εντύπωσή ότι είναι σαν αυτό το φως που βάζουμε στα κρεοπωλεία, που πάνε οι καημένες οι
πεταλούδες και τα κουνούπια, γιατί νομίζουν ότι θα φωτιστούν και
καίγονται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γνωστός μουσικοσυνθέτης. Και συνέχισε λέγοντας πως «θα μπορούσα ενδεχομένως
κάποια στιγμή να γράψω για την “Eurovision”, αν ήξερα ότι θα πεθάνω»(!).
Και το… καλύτερο, το άφησε για το τέλος! Θα έγραφε άραγε
ποτέ τραγούδι για την Ελένη Φουρέιρα; «Να γράψω εγώ τραγούδι και θέλετε να είναι και με τη Φουρέιρα; Πόσα δίνετε; Αν με
κλειδώσετε και με μαστιγώνετε, μπορεί κάποια στιγμή να βγω με ένα αριστούργημα, το οποίο εσείς θα το δώσετε όπου θέλετε».
Με άλλα λόγια… άρχισαν τα όργανα!

Η Γωγώ Μαστροκώστα ποζάρει
με την κόρη της φορώντας
χριστουγεννιάτικες πιτζάμες

Διακοπές για τον Λεονάρντο
ντι Κάπριο με την κατά 23 χρόνια
νεότερη σύντροφό του!

Οικογενειακές διακοπές στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, από όπου κατάγεται, έκανε η Γωγώ Μαστροκώστα με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, και θέλησε να στείλει τις ευχές της
στους διαδικτυακούς της φίλους
ανεβάζοντας μια υπέροχη φωτογραφία μαζί με την κόρη της.
Μητέρα και κόρη φορούν πανομοιότυπες χριστουγεννιάτικες, κόκκινες πιτζάμες και η λεζάντα τής εν λόγω φωτογραφίας είναι η εξής: «Αυτές τις μέρες πάντα γυρίζω εδώ που γεννήθηκα, με τους ανθρώπους μου!
Να έχετε μια χρόνια γεμάτη, με
χαρές μόνο!!!»

Στο Σεν Μπαρτς πέρασε τις διακοπές της
Πρωτοχρονιάς ο χολιγουντιανός σταρ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο,
συντροφιά με την επί
δύο χρόνια αγαπημένη
του, την 22χρονη Καμίλα Μορόνε.
Πρόσφατα η Καμίλα μίλησε για τη διαφορά ηλικίας με τον αγαπημένο της, που αγγίζει τα 23 χρόνια, και
έστειλε το μήνυμα προς
πάσα κατεύθυνση: «Καθένας μπορεί να βγαίνει
με όποιον θέλει!» Και έχει απόλυτο δίκιο!
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Έπειτα από μεγάλο διάστημα α
πουσίας, ο Στάθης Αγγελόπουλος παραχώρησε μια συνέντευξη στην
εκπομπή «Happy Day»: «Μέχρι και τώρα
δέχομαι bullying που
ο πατέρας μου ήταν
τσιγγάνος. Στην οικογένεια είμαστε περήφανοι για τη φυλή
και την καταγωγή του
μπαμπά μου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, το πρόβλημα το έχουν αυτοί. Οι
άλλοι». Τι κι αν το ημερολόγιο δείχνει
2020. Τελικά (δυστυχώς) κάποια
πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ…
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ… ΛΗΜΕΡΙΑ Η ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Στα τηλεοπτικά δρώμενα φαίνεται πως επιστρέφει η πρώην διευθύντρια προγράμματος
του τηλεοπτικού σταθμού Open, μετά το τέλος της συνεργασίας της με το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, από το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του zappit,gr, η Άλκηστις Μαραγκουδάκη πέρασε πρόσφατα το κατώφλι του ΣΚΑΪ, με τους ανθρώπους που την είδαν να θεωρούν σχεδόν σίγουρη την επιστροφή της στον σταθμό. Ωστόσο, το πόστο που θα αναλάβει αυτήν τη φορά, δεν θα είναι ανάλογο με αυτό που είχε στο παρελθόν. Αναμένουμε τα περαιτέρω, μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι.

media

Επανήλθε
δριμύτερος ο Χάρης
Ρώμας με το «Καφέ
της Χαράς» του!

Τη Νάνσυ Παραδεισανού και

την κάμερα της εκπομπής «Το
Πρωινό» υποδέχθηκε η Χρύσπα στο
σπίτι της, αποκαλύπτοντας τον… πόνο
της: «Έχει τύχει να με
ρωτήσει δημοσιογράφος, να μου πει ότι έμαθε που χώρισα,
και να είναι δίπλα
μου ο άντρας μου. Είμαι παντρεμένη δέκα
χρόνια και από την
πρώτη μέρα με χωρίζουν». Έχει δίκιο, η γυναίκα! Δεν είναι
για να παίζει κανείς με τέτοια θέματα…
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό

«GALA», o Στέφανος Κορκολής
αναφέρθηκε στην περιπέτεια με την υγεία του: «Δεν ξέρω αν ήταν το ζήτημα της
αρρώστιας που με οδήγησε στην αναθεώρηση. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας το οπτικό
μας πεδίο μεγαλώνει
κι εκείνο. Όταν έχεις
μπροστά σου μια μάχη, δεν αναρωτιέσαι
πώς και γιατί έγινε.
Γιατί μέχρι να το σκεφτείς όλο αυτό, έχεις
χάσει τη μάχη». Πόσα πράγματα τελικά
μπορεί κανείς να δει διαφορετικά, όταν κλονιστεί η υγεία του…
Στην εκπομπή «Ευτυχείτε» έδωσε

συνέντευξη η Σαμπρίνα, η οποία
μίλησε για τον γιο της, αλλά και τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Λιαδέλη: «Στη ζωή μου όλο το
βάρος το έχω ρίξει στο παιδί μου. Ο γιος
μου μένει και με τον μπαμπά του. Έχουμε
πολύ καλή σχέση με τον πρώην άντρα μου
και όποτε πηγαίνω στο Βόλο, μένουμε στο
ίδιο σπίτι». Μπράβο
της και σε αυτήν και
στον πρώην σύζυγο, που για χάρη
του παιδιού τους
βάζουν στην άκρη
ό,τι ήταν αυτό που
τους χώρισε!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Μ

ετά από 15 χρόνια, επέστρεψε την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το
αγαπημένο σίριαλ του Ant1 «Καφέ της Χαράς» και
οι τηλεθεατές έδειξαν αμέσως με πόση ανυπομονησία περίμεναν να παρακολουθήσουν ξανά τις
περιπέτειες των χαρακτήρων του μικρού αρκαδικού χωριού, το
γνωστό πλέον Κολοκοτρωνίτσι!
Ο δημιουργός της σειράς, Χάρης Ρώμας, βρέθηκε καλεσμένος
στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Ήταν απρόσμενα μεγάλο το ποσοστό τηλεθέασης της πρεμιέρας (40,3%
στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού, ενώ στο δυναμικό κοινό το ακόμη υψηλότερο ποσοστό της τάξης του 44%)! Ήμασταν προετοιμασμένοι για
να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει μια ομάδα, τόσο πολύ ενωμένη σε όλα τα επίπεδα, ήλπιζα ότι θα υπήρχε μια μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό!»
Και όπως φαίνεται, το κοινό έδωσε την «ψήφο εμπιστοσύνης» του
με το… καλημέρα σας! Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!

Ο δημιουργός της αγαπημένης σει
ράς
μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία που
σημείωσε από το πρώτο κιόλας επε
ισόδιο!

Ο Παπαδάκης σε ρόλο… συμβούλου
σχέσεων στην εκπομπή της Σκορδά!
Της μίλησε σαν να ήταν ο πατέρας της ή ο μεγάλος της αδελφός! Δεν το λέμε εμείς,
εκείνος το είπε, κατά τη διάρκεια της κουβέντας που έκανε στο πλατό της εκπομπής «Πρωινό» ο Γιώργος Παπαδάκης με τη Φαίη Σκορδά! Μάλιστα, ο γνωστός
δημοσιογράφος δεν περιορίστηκε μόνο στα της επαγγελματικής ζωής, αλλά θέλησε να… δώσει τα φώτα του και στα αισθηματικά της παρουσιάστριας, λέγοντας:
«Να κοιτάξεις να φτιάξεις τη ζωή σου. Η τηλεόραση και οι επιτυχίες είναι κάποια
πράγματα που στα γεράματα θα τα θυμάσαι. Κοίταξε λιγάκι το σήμερα. Σου μιλάει ο
πατέρας σου ή ο μεγάλος σου αδελφός!». Είναι μια «οικογένεια» εκεί, στην τηλεόραση..!
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Η ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ (ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ALPHA Άνεμος ανανέωσης φύσηξε στο δελτίο του Alpha με τη νέα
χρονιά, αφού την παρουσίαση της πρόγνωσης και ανάλυσης των καιρικών φαινομένων ανέλαβε από την Πρωτοχρονιά η Νικολέτα Ζιακοπούλου, επαγγελματίας μετεωρολόγος
που ήδη μετρά χρόνια εμπειρίας και στον τηλεοπτικό χώρο. Όπως αναφέρεται και στο
δελτίο Τύπου του σταθμού, η γοητευτική ξανθιά παρουσία αποτελεί δεύτερη γενιά μιας
οικογένειας με παράδοση στην έγκυρη πρόγνωση, και είναι κόρη του γνωστού μετεωρολόγου, Δημήτρη Ζιακόπουλου. Καλοστέριωτη!
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Και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν

πρόκειται να απολαύσουμε στις οθόνες μας το μουσικό σόου ταλέντων «The

Την ιδανική (για εκείνους) παρέα
είχαν οι δυο γνωστοί άνδρες των media
στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

Άλλαξαν χρονιά με τα παιδιά
τους Πέτρος ΚωστόπουλοςΓιάννης Λάτσιος!

E

ίναι γνωστό ότι πέρα από
την κουμπαριά που συνδέει
τον Πέτρο Κωστόπουλο
και τον Γιάννη Λάτσιο –η
οικογένεια Κωστοπούλου
έχει βαφτίσει την κόρη της Ελένης
Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου,
Βαλέρια– οι δυο τους είναι και πολύ
καλοί φίλοι.
Έτσι, λοιπόν, τι πιο ιδανικό από το
να γιορτάσουν την παραμονή της Πρω-

τοχρονιάς μεταξύ τους, έχοντας δίπλα
τους και τα παιδιά τους, για να υποδεχτούν τη νέα χρονιά με χαρά, κέφι και
ανέμελη διάθεση!
Από ό,τι φαίνεται, η Αμαλία και η
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στον Άγγελο Λάτσιο και είναι πολύ καλοί φίλοι, αφού
συχνά πόσταραν φωτογραφίες μαζί του
στα social media, αποτυπώνοντας με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπέροχη αυτή βραδιά.
Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, αποκαλεί την Αμαλία Κωστοπούλου και
τον Άγγελο Λάτσιο: «Οικογένεια!»
Πάντα τέτοια και καλή
χρονιά!

Η Σία Κοσιώνη εύχεται
«καλή χρονιά» στο πλευρό
του Κώστα Μπακογιάννη
Το νέο έτος δεν θα μπορούσε να βρει τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ οπουδήποτε αλλού παρά στην αγκαλιά του άνδρα της ζωής της, Κώστα Μπακογιάννη!
Η Σία Κοσιώνη έκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram με μια φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της, γράφοντας ως λεζάντα:
«Το 2020 να θυμόμαστε να ζούμε τις στιγμές μας δυνατά, να αγαπάμε
πολύ, να θέλουμε πολύ και να μην χάνουμε ευκαιρία να χαμογελάμε!
Καλή χρόνια σε όλους!»

Voice» που
προβλήθηκε
με αρκετά μεγάλη επιτυχία,
στον τηλεοπτικό
σταθμό
ΣΚΑΪ. Η δημοφιλής εκπομπή σημείωσε 29,4% στο σύνολο κοινού
στην τέταρτη σεζόν της και ήταν το υψηλότερο ποσοστό απ’ όλες τις χρονιές που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό.
Πρόσωπα για εκπομπές αναζητού
νται στην ΕΡΤ1. Σύμφωνα με τον
σχεδιασμό, η Μάριον Μιχελιδάκη θα
παρουσιάζει μόνη της την πρωινή εκπομπή (12:00-14:00),
ενώ ο Κώστας Λασκαράτος θα αξιοποιηθεί σε άλλο πόστο. Δύο ακόμη δημοσιογραφικές εκπομπές παραμένουν σε εκκρεμότητα και εντός του 2020 θα πρέπει
να βρεθούν παρουσιαστές για τη μεσημεριανή ζώνη (13:00-15:00) και για την απογευματινή (16:00-18:00) καθώς και
για ένα τηλεπαιχνίδι.
Απεβίωσε τα ξημε
ρώματα της Δευτέρας (30/12) ο δημοσιογράφος Κώστας Γενάρης. Ο δημοσιογράφος
εργάστηκε για αρκετά
χρόνια στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Την
είδηση του θανάτου του
έκανε γνωστή ο διευθυντής του Γραφείου
Τύπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος,
μέσω ανάρτησής του στα social media.
Η κρατική ραδιοτηλεόραση αποκτά

το δικαίωμα προβολής του νέου ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου
«Agora ΙΙ», της
Small Planet. H
ΕΡΤ, αντί ποσού
8.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα έχει
τη δυνατότητα μετάδοσης του ντοκιμαντέρ για ένα διάστημα
36 μηνών, εκ των οποίων τα δύο πρώτα
χρόνια αποκλειστικά από τα κανάλια της.
Το πρωί της Κυριακής (29/12), η εκ
πομπή «Σαββατοκύριακο με τον
Μάνεση» είχε μέσο όρο τηλεθέασης
31,7% στο γενικό σύνολο, ενώ έφτασε σε
μισάωρο (12:00- 12:29) μέχρι το 36,3%.
Στο δυναμικό
κοινό (18-54)
τα νούμερα ήταν αρκετά υψηλότερα, με
τον μέσο όρο
της εκπομπής
να βρίσκεται
στο 35,9%.
Μάλιστα, στο μισάωρο 12:00-12:29 η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 41,6%.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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▶ ΣΕΛ. 16

 


ΑπεργίαΔιαιτητών
Πρώτα τα τσούξανε
μετά ψηφίσανε...
Τοάτυποόργανο(μεΠαπαπέτρου,Σιδηρόπουλο)πουέσκισε
τοκαλσόνμετηναπεργία,κατεβαίνεικανονικά,μετάαπό
μαϊμούψηφοφορίαπροφανώςμεπιωμένουςδιαιτητές
▶ ΣΕΛ. 18-19

▶ ΣΕΛ. 26




Θαδουνφωςμετά
των…Φώτων

▶ ΣΕΛ. 22

 
  
▶ ΣΕΛ. 24

 

 

▶ ΣΕΛ. 24

Κούγκι
τοπρωτάθλημα
οΘρύλος
• Οι παρά φύσιν ορισμοί, ο Περέιρα,
και η Όλγα του Λευκού Πύργου

• Μετά των Φώτων η συνάντηση ΕΠΟ και Σιμιτζόγλου
• Ο πανίσχυρος Χούμπελ και ο όψιμος γόης Φούσεκ

▶ ΣΕΛ. 21

▶ ΣΕΛ. 15

