



 







 
  
• Μέγας πονοκέφαλος για την κυβέρνηση
οι «Μόριες» του Αιγαίου ▶ ΣΕΛ. 3
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• Τορπίλη Βαρουφάκη για το…
ανταλλακτικό παζάρι Τσίπρα με τους
δανειστές για εργασιακά και πλεονάσματα





 

• Ως… ευαγγέλιο και χωρίς
την παραδοχή καμίας ευθύνης
χαρακτηρίζουν οι τάσεις και οι υποτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ το κείμενο αυτοκριτικής
από Δραγασάκη-Δρίτσα και Μπαλτά
• Η γκρίνια των «21» για τον
Σκουρλέτη και η ρελάνς του γραμματέα





▶ ΣΕΛ. 8


  
• «Η απόφαση της
Προανακριτικής Επιτροπής να
καλέσει την Ελ. Τουλουπάκη ως
“μάρτυρα” και όχι ως “ύποπτη”
για την υπόθεση Novartis
μπορεί να οδηγήσει στην
αθώωσή της, με συνέπεια την
αθώωση Παπαγγελόπουλου,
κάτι που θα πλήξει τον
Αντ. Σαμαρά, που έχει στραφεί
εναντίον όλου του ΣΥΡΙΖΑ
για τη σκευωρία» ▶ ΣΕΛ. 4-5

  
 
• Η εισαγγελέας
Διαφθοράς, που
άλλα έγγραφα του FBI έκρυβε
και άλλα έστελνε στη Βουλή, με
νεοδημοκρατικές πλάτες, προσπαθεί
–μάταια– να ρίξει ευθύνες στην
προκάτοχό της Ελένη Ράικου ▶ ΣΕΛ. 6

ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ FIFA

Κλαρκ σε Γεραπετρίτη:
«Μίλα με ΕΠΟ και Αυγενάκη»
• Οι fakenews
διαρροές
του υπουργού
Επικρατείας για
τα ταξίδια του
στη FIFA και
η πραγματική
συνομιλία του με
τον Κλαρκ ▶ ΣΕΛ. 20
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κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται αντιμέτωπη με το πρώτο της μεγάλο crash test. Τo ηφαιστειακού μεγέθους και υφής πρόβλημα του μεταναστευτικού πέρασε από το στάδιο των βρυχηθμών σε αυτό των εκρήξεων (…)».
Ήταν οι πρώτες ημέρες του Οκτώβρη του 2019, ούτε 100 ημέρες από τη νίκη της Ν.Δ. στις εκλογές του περασμένου Ιουλίου, που σε τούτη εδώ τη στήλη εντοπίζαμε τα… μπαστούνια που θα έβρισκε μπροστά της
λόγω των μεταναστευτικών ροών η νεόκοπη «γαλάζια» διακυβέρνηση. Ήταν μάλιστα η ίδια εποχή που είχε επιστρατευτεί από τον πρωθυπουργό ο εκλεκτός του υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να κάνει… μασάζ στους
νεοδημοκράτες περιφερειάρχες που εναντιώνονταν στη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας και μετεγκατάστασης μεταναστών
στην ενδοχώρα.
Και να που τέσσερις μήνες αργότερα ξαναπαίζεται στις οθόνες μας το ίδιο έργο, αυτήν τη φορά με πρωταγωνιστές τους Αιγαιοπελαγίτες τοπικούς άρχοντες να αρνούνται να συνταχθούν με την απόφαση της κυβέρνησης να επιτάξει
χώρους στους οποίους θα δομηθούν καινούργια κλειστά κέντρα στα νησιά.
Αν σε εκείνο το άρθρο αλλάζαμε τους χρόνους και το
ξαναδημοσιεύαμε αυτούσιο, ουδείς από όσους θα το
διάβαζαν σήμερα θα το θεωρούσε «μπαγιάτικο». Αντιθέτως θα το έβρισκαν πολύ-πολύ φρέσκο, με μόνη διαφορά ότι τότε π.χ. η Μόρια αριθμούσε σχεδόν 13.000
ανθρώπους και τώρα η ίδια ντροπή –συγγνώμη αλλά περί αυτού πρόκειται– υπολογίζεται ότι στεγάζει 25.000
πρόσφυγες και μετανάστες.
Προφανώς και δεν μπορεί να είναι υπόλογοι ή οιονεί
και συλλήβδην ρατσιστές οι νησιώτες της Λέσβου, της
Χίου, της Σάμου, της Κω και της Λέρου που διαμαρτύρονται. Η κραυγή τους είναι κατ’ αρχάς γόνος της ψυχολογικής κόπωσης που υφίστανται εδώ και πέντε χρόνια λόγω του μεταναστευτικού ζητήματος. Είναι όμως και μία ξεκάθαρη απόδειξη ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή καθ’ αυτή αλλά τον made-in-Greece κρατικό τρόπο να λύνονται τα προβλήματα: είτε με ρυθμούς αραμπά κι αφού θα μας έχουν προσπεράσει οι εξελίξεις, είτε με προσωρινές πατέντες που καταλήγουν σε μόνιμα μπαλώματα.
Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος για μαξιμαλισμούς του τύπου «καμία νέα δομή και άμεση αποσυμφόρηση τώρα». Γι’ αυτό και η κυβέρνηση επιμένει ότι έχει τελειώσει η περίοδος των διαπιστώσεων και έχει έρθει η σειρά των (όχι πάντα ευχάριστων) αποφάσεων. Κι εδώ είναι που κάνουν λάθος οι νησιώτες, παρά τα χίλια δίκια τους. Ότι κραδαίνουν την απειλή
των ακτιβιστικών αντιδράσεών τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολόκληρο σχέδιο που αναζητά ζωτικό χώρο και χρόνο για
να παράξει αποτελέσματα που θα ανακουφίσουν τις δοκιμαζόμενες περιοχές και τους κατοίκους τους. Το πρόβλημα είναι τέτοιο που δεν σηκώνει εθνικούς διχασμούς και α-λά καρτ κοινωνικές ευαισθησίες. Θέλει αρετή και τόλμη, καθώς έγραφε ο
Κάλβος για την ελευθερία, αλλά και υπομονή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα μείνουν οι νησιώτες μόνοι να προσεύχονται να
μη γίνει πραγματικότητα ο ολοένα και περισσότερο εντεινόμενος φόβος ότι συνολικά η Ευρώπη θα βιώσει ένα καινούργιο
μεταναστευτικό τσουνάμι όπως αυτό του 2015, αν τα κράτη στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης δεν βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τις ροές.
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Θέλει αρετή,
τόλμη και όχι
διχασμούς…
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Σε αγώνα δρόμου προκειμένου να έχει προχωρήσει
έως τις αρχές του καλοκαιριού η αποσυμφόρηση των
νησιών, με μείωση στο μισό του αριθμού των μεταναστών που θα παραμένουν σε αυτά και θα διαμένουν πλέον σε κλειστές
δομές, επιδίδεται η κυβέρνηση, εν μέσω πάντως συνεχιζόμενων αντιδράσεων
στα νησιά που έχουν δεχτεί το μεγάλο βάρος στη
διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

T

ο Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι, εφαρμόζοντας ολόκληρο το πλέγμα μέτρων που έχει
δρομολογήσει –επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου, αυξημένες επιστροφές, αυστηρότερη
φύλαξη των συνόρων, δημιουργία
κλειστών δομών– θα επιτύχει την
αποσυμφόρηση, αλλά και τη μείωση των ροών, ώστε το ζήτημα να
καταστεί τελικά διαχειρίσιμο, με τη
συνδρομή και των αλλαγών που
θα προωθηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την ώρα, βέβαια, σε πρώτο
πλάνο βρίσκεται η απόφαση της κυβέρνησης για επίταξη ακινήτων
και εκτάσεων γης σε Λέσβο, Χίο και
Σάμο, η οποία και έχει ξεσηκώσει
τσουνάμι αντιδράσεων από τους
κατοίκους και τους τοπικούς άρχοντες των νησιών που επωμίζονται
το μεγαλύτερο βάρος των ροών. Ωστόσο τα αρμόδια «γαλάζια» στελέχη εξηγούν ότι το εν λόγω μέτρο
κρίθηκε αναγκαίο «για λόγους δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξαιρετικά επείγουσα
ανάγκη αποφυγής της διακινδύνευσης
της δημόσιας τάξης και υγείας για τη
διαχείριση της κρίσης στο μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα».
«Το τελευταίο διάστημα», λέγεται
χαρακτηριστικά από τις κυβερνητικές πηγές, «πραγματοποιήθηκε ανοιχτός διάλογος με τους αρμόδιους
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς.
Δεν υπήρχε συμφωνία. Η Κυβέρνηση
οφείλει να λάβει αποφάσεις».
Έτσι εξηγούν το αιφνιδιαστικό
της απόφασης και διαβεβαιώνουν
κατηγορηματικά τους ανησυχούντες ότι, μόλις δημιουργηθούν οι
ελεγχόμενες κλειστές δομές, «οι σημερινές άναρχες δομές θα κλείσουν».
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι ο διάλογος με
τις τοπικές κοινωνίες δεν πρόκειται να σταματήσει. Εξ ου και είχε ιδιαίτερη σημασία το ραντεβού της
Πέμπτης, το οποίο είχε προγραμματιστεί σε υλοποίηση της απόφασης που είχε ληφθεί στην πρό-
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Γκάζι για τις
κλειστές δομές,
«ωτασπίδες» για
τις αντιδράσεις
• Παρά τις φωνές των νησιωτών για τη δημιουργία μέσω
επίταξης νέων κλειστών κέντρων φιλοξενίας, στην κυβέρνηση
επιταχύνουν τις διαδικασίες ευελπιστώντας να καταστεί
διαχειρίσιμο το πρόβλημα μέχρι το καλοκαίρι
σφατη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους υπουργούς Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, και
Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, να πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο συναντήσεις των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων με τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους. Μετά
από την τελευταία σύσκεψη που είχε γίνει στις 23 Ιανουαρίου, ο κ.
Μηταράκης είχε τονίσει μεταξύ
άλλων ότι χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της κεντρικής κυβέρνη-

σης και των νησιών και αυτό θα
βάλει σε προτεραιότητα τις επόμενες ημέρες.

Το μήνυμα και ο στόχος
Σύμφωνα, πάντα, με το Μαξίμου,
η υλοποίηση της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής εκτιμάται ότι
θα επιφέρει τη μείωση στο μισό
του αριθμού αυτών που βρίσκονται σε δομές, οι οποίες μάλιστα
θα είναι κλειστές. Στην κυβέρνηση
πιστεύουν, επίσης, ότι το σχέδιό
τους για το μεταναστευτικό θα λειτουργήσει και αποτρεπτικά όσον α-

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

✓ Επιτάχυνση
διαδικασιών ασύλου
✓ Αυξημένες
επιστροφές
✓ Αυστηρότερη
φύλαξη των συνόρων
✓ Δημιουργία
κλειστών δομών

φορά τις ροές, καθώς «με τις κλειστές δομές το μήνυμα που στέλνεται
είναι πως όσοι δεν δικαιούνται άσυλο
δεν θα κυκλοφορούν όπου θέλουν αλλά θα επιστρέφουν». Στην ουσία οι
συγκεκριμένες δομές θα κλείνουν
τα βράδια και οι διαμένοντες σε
αυτές θα έχουν δικαίωμα ελεγχόμενων εξόδων με κάρτα. Όπως αναφέρουν, εξάλλου, κυβερνητικές
πηγές, στα νέα κλειστά κέντρα θα
φιλοξενούνται οι νέες αφίξεις χάριν της διευκόλυνσης των διαδικασιών ταυτοποίησης και εξέτασης
των αιτημάτων ασύλου, όσοι επι-
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δεικνύουν παραβατική συμπεριφορά –γεγονός που θα βαραίνει
κατά της χορήγησης ασύλου– και
όσοι αποδεδειγμένα δεν δικαιούνται ασύλου και ως εκ τούτου βρίσκονται στη διαδικασία της επιστροφής.

Σε ανοιχτή γραμμή
με τις Βρυξέλλες
Παράλληλα με τους παραπάνω χειρισμούς, πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των συνεπειών του μεταναστευτικού-προσφυγικού αναλαμβάνονται από την κυβέρνηση
και σε διεθνές επίπεδο, με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καθιστά σαφές στους Ευρωπαίους συνομιλητές του πως η…
ασυλία που απολαμβάνουν κράτημέλη της Ε.Ε., που ενώ απολαμβάνουν των ευεργεσιών της ζώνης
Σένγκεν δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη αλληλεγγύη, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η Αθήνα βρίσκεται
σε ανοιχτή γραμμή τόσο με τον Ευρωπαίο επίτροπο, Μαργαρίτη
Σχοινά, όσο και με κυβερνήσεις
«κομβικών» για το ζήτημα χωρών,
όπως είναι η Γερμανία, επιχειρώντας να συνδιαμορφώσει το νέο θεσμικό πλαίσιο, το αποκαλούμενο
«Δουβλίνο 4», ώστε να καταστούν
δικαιότεροι οι όροι του μεταναστευτικού εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί με ενδιαφέρον την υποδοχή του γερμανικού σχεδίου,
αλλά και την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτύχει έναν έντιμο συμβιβασμό και εκτιμά
πως θετικές - τελεσίδικες εξελίξεις
θα υπάρξουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, όταν η προεδρία
της Ε.Ε. περνά σε γερμανικά χέρια.
Την ίδια ώρα στην κυβέρνηση
κινούνται και για την εξασφάλιση
περισσότερων πόρων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών,
πρωτίστως στα νησιά και δευτερευόντως στην ενδοχώρα, που επωμίζονται το βάρος του μεταναστευτικού/προσφυγικού.
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Μετά την κατάθεση της Ελένης Ράικου στην Προκαταρκτική Επιτροπή, όπου
κατακεραύνωσε τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης προχώρησε σε μία δήλωση όπου εξέφραζε τη βεβαιότητά του ότι ακόμη κι εάν παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο θα αθωωθεί.
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«Στόχος κάποιων στη Ν.Δ.
ο Αντώνης Σαμαράς»!!!

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

υγκεκριμένα είχε πει:
«Θα το επιδιώξει η πλειοψηφία της προανακριτικής επιτροπής, αλλά είναι
αδύνατον. Ξέρω ποιοι τα
διαρρέουν αυτά, νομίζουν ότι θα πάρουν κανένα ψηφαλάκι, ούτε την ψήφο τους δεν θα βρουν όταν τελειώσει
η προανακριτική. Πρέπει η oλομέλεια
της επιτροπής να με παραπέμψει, να
πάει η υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο να γίνει ανάκριση. Ακόμα κι
αν με παραπέμψουν στο ειδικό δικαστήριο θα αθωωθώ και θα ξεφτιλιστούν».
Αυτή η δήλωση Παπαγγελόπουλου (στις 21 Ιανουαρίου) λειτούργησε ως καμπανάκι στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς μπορεί το
ΚΙΝΑΛ ως κόμμα να έχει μικρή εκλογική επιρροή, αλλά τα στελέχη
του διαθέτουν την εμπειρία και να
βλέπουν πίσω από τις κουρτίνες,
αλλά και να γνωρίζουν πρόσωπα
και πράγματα. Έτσι, λοιπόν, στο
ΚΙΝΑΛ σε χρόνο ρεκόρ αναλύοντας τη δήλωση Παπαγγελόπουλου (για τον οποίο όπως ισχυρίζονται έχουν πολλά ράμματα για τη
γούνα του), κατάλαβαν ότι κάτι δεν
πάει καλά. Ακόμη και μετά τις καταθέσεις-καταγγελίες ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών για τα έργα
και τις ημέρες του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης.
Κι επειδή στη Χαριλάου Τρικούπη και άριστους νομικούς
διαθέτουν, αλλά έχουν και την
πολιτική πονηριά, κατανόησαν
πως εάν δεν οδηγηθεί στο σκαμνί η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, τότε δεν υπάρχει κανένα
απολύτως στοιχείο για να καταδικαστεί στο Ειδικό Δικαστήριο
ο Παπαγγελόπουλος, παρά τις
επιβαρυντικές καταθέσεις των
τεσσάρων δικαστικών λειτουργών (Αγγελής, Ράικου, Αθανασίου, Τσατάνη).
Στη σκευωρία της Novartis θεωρητικά –σύμφωνα με το ΚΙΝΑΛ
αλλά και τις μηνύσεις εις βάρος
του– ο Παπαγγελόπουλος λειτούργησε ως ιθύνων νους, αυτός
δηλαδή που έστησε την όλη υπόθεση και η κα Τουλουπάκη ήταν
ο εκτελεστικός βραχίονας. Εάν ο ε-

• «Η απόφαση της Προανακριτικής Επιτροπής να καλέσει
την Ελ. Τουλουπάκη ως “μάρτυρα” και όχι ως “ύποπτη” για την
υπόθεση Novartis μπορεί να οδηγήσει στην αθώωσή της, με συνέπεια
την αθώωση Παπαγγελόπουλου, κάτι που θα πλήξει τον Αντ. Σαμαρά,
που έχει στραφεί εναντίον όλου του ΣΥΡΙΖΑ για τη σκευωρία»
κτελεστικός βραχίονας –ο φυσικός
αυτουργός– απαλλαγεί, τότε δεν
συντρέχει λόγος να συρθεί σε δίκη
και ο ηθικός αυτουργός. Και εάν
συρθεί με βάση τις καταγγελίες των
τεσσάρων εν ενεργεία δικαστικών
λειτουργών, τότε όντως ελλοχεύει
ο κίνδυνος να βγει αλώβητος από
το Ειδικό Δικαστήριο και να συνεχίσει να αυτοπροβάλλεται ως πολιτικά διωκόμενος. Εξάλλου, με
τον Δημήτρη Τσοβόλα που έχει
ως υπερασπιστή θα μάθει απ’ έξω
και ανακατωτά την αριστεροσοσιαλιστική φρασεολογία, αν και σκληρός δεξιός ο ίδιος.
Έτσι, στο ΚΙΝΑΛ έλαβαν την απόφαση και κατατέθηκε από τον
Βασίλη Κεγκέρογλου (βουλευτή
Ηρακλείου και γραμματέα της Κ.Ο.
του ΚΙΝΑΛ) γραπτό αίτημα όπως
κληθεί η κα Τουλουπάκη να καταθέσει ανωμοτί ως ύποπτη στην
Προκαταρκτική Επιτροπή, «διότι έχουν προκύψει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Μία κίνηση
που όπως φαίνεται αποδείχθηκε
ματ. Διότι έπιασε στον ύπνο τους
πάντες και στην κυριολεξία έβαλε
τα γυαλιά στη Νέα Δημοκρατία, η
οποία μπορούσε έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, δίχως να υπολογίζει τους υπολοίπους. Μάλιστα,
στην αρχή και από τη Ν.Δ. έγινε
γνωστό ότι θα γίνει αποδεκτό το
αίτημα του ΚΙΝΑΛ, αφού οι αποχρώσες ενδείξεις για τελεσθέντα αδικήματα κατάχρησης εξουσίας έχουν διαπιστωθεί από πλειάδα καταθέσεων (Ράικου, Αγγελής,
Μανιαδάκης, Φρουζής κ.λπ.).
Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, τα
μέλη του που μετέχουν της Προκαταρκτικής Επιτροπής έλεγαν πως

δηγήσει στο σκαμνί.
Το αίτημα του ΚΙΝΑΛ για ανωμοτί κατάθεση της κας Τουλουπάκη κατατέθηκε στις 4 Φεβρουαρίου και, όταν μετά από τρεις ημέρες
ξεκαθαρίστηκε ότι η Ν.Δ. δεν θα
ψηφίσει υπέρ του Κινήματος Αλλαγής –για λόγους που θα αναπτύξουμε περαιτέρω–, τότε εμφανίστηκε η έντρομη Ελένη Τουλουπάκη αποστέλλοντας επιστολή
στον πρόεδρο της Προκαταρκτικής
Επιτροπής, Ιωάννη Μπουγά,
στις 10 Φεβρουαρίου, κάνοντας
λόγο για κατάφωρη παραβίαση του
τεκμηρίου της αθωότητας αν κληθεί ως ύποπτη. Μάλιστα, στην ίδια
επιστολή, η κα Τουλουπάκη ισχυρίστηκε ότι «επιχειρείται ευθεία
παρέμβαση από μέλη της προανακριτικής επιτροπής στην εν εξελίξει έρευνα σε επίπεδο Αρείου Πάγου».
Και μάλιστα πρότεινε την πειθαρχική δίωξη των βουλευτών(!!!).

Το ΚΙΝΑΛ επιμένει,
θεατής η Ν.Δ.

επιβάλλεται η επιτροπή να σκέφτεται να καλέσει την εισαγγελέα ως
ύποπτη. Επίσης από την Κουμουνδούρου διέρρεαν πως η πλειοψηφία της Προκαταρκτικής ανησυχεί
για τα όσα πει η κα Τουλουπάκη
εάν προσέλθει ως ύποπτη, εάν όμως κληθεί ως μάρτυρας να περιο-

ριστεί σε κατάθεση υπομνήματος
και μόνο. Φυσικά, αυτή η διαρροή
αγγίζει τα όρια της γελοιότητας. Κι
αυτό διότι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς έχει τη δύναμη αντί να μιλά, μέσω της έρευνάς της να αποδείξει την ενοχή
των εμπλεκομένων και να τους ο-

Φυσικά το επιχείρημα της Ελένης
Τουλουπάκη να παραβίαση του
τεκμηρίου της αθωότητάς της προκάλεσε τον γέλωτα στη Χαριλάου
Τρικούπη, η οποία και απάντησε.
Το ΚΙΝΑΛ στην ενημέρωση προς
τον Τύπο και τα μέλη του, στις 11
Φεβρουαρίου, τόνισε αναλυτικά:
«Καλωσορίζουμε την αντίδραση
της αξιότιμης κ. Εισαγγελέως Διαφθοράς στο νόμιμο αίτημά μας για ανωμοτί εξέτασή της ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής.
Εκτιμούμε την αμεσότητα της απάντησής της, την ώρα που η ίδια αρνείται
πεισματικά να αποστείλει στη Βουλή
τα έγγραφα και τα στοιχεία που της έχουμε επανειλημμένως ζητήσει. Αλήθεια, τι φοβάται και ποιους προσπα-
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θεί να καλύψει – και πέραν του εαυτού της; Όπως είναι γνωστό, ο νόμος
περί ευθύνης υπουργών (άρθρα 7
παρ. 1 και 5 παρ. 3 ν. 3126/2003)
εξοπλίζει την Επιτροπή με αρμοδιότητες εισαγγελικού οργάνου, που υποχρεούται να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες όχι μόνο ενός υπουργού
αλλά και των συμμετεχόντων του – μη
πολιτικών προσώπων. Η διαδικασία
δηλαδή δεν είναι πολιτική, αλλά νομική, με πολύ συγκεκριμένες έννομες
συνέπειες για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, ανεξαρτήτως υπουργικής ιδιότητας.
»Η κ. Τουλουπάκη βαρύνεται, επομένως, με καθ’ έξη άγνοια νόμου, που
δεν μπορεί να της συγχωρεθεί. Ή όντως δεν γνωρίζει ή εξυπηρετεί συγκεκριμένες επιδιώξεις. Η δε αναφορά
της σε πειθαρχική μας δίωξη ως βουλευτών(!) αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή απόδειξη πως κάνουμε σωστά
τη δουλειά μας. Όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται, εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στην ευόδωση του έργου
της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής. Ακόμη κι αν μείνουμε μόνοι, θα επιμείνουμε στην εις βάθος διερεύνηση ενός διαφαινόμενου υπόγειου παραδικαστικού κυκλώματος, με αδιαφανείς
απολήξεις και πειθήνια όργανα σε
καίριες θέσεις. Όσο κι αν φωνάζουν,
δεν θα μας σταματήσουν. Η αλήθεια
θα λάμψει και θα τυφλώσει όσους έχουν μάθει να ζουν στο σκοτάδι».

Αναζητούν
τι κρύβεται
Στη Χαριλάου Τρικούπη, η αλήθεια είναι ότι έχουν οργανώσει την
παρουσία τους στην Προανακριτική Επιτροπή με άριστο τρόπο. Είτε
μετέχει ο Βασίλης Κεγκέρογλου
με την Ευαγγελία Λιακούλη, είτε
κάποιος αναπληρωτής, το ΚΙΝΑΛ
φαίνεται ότι έχει δουλέψει νωρίτερα, ενώ υπάρχει ανάλυση και για
τα όσα καταθέτουν οι μάρτυρες.
Και φυσικά ο βασικός στόχος
του Κινήματος Αλλαγής είναι αφενός μεν να αποκαλύψουν ότι
η σκευωρία στήθηκε από τους
τότε ένοικους του Μαξίμου, ώστε να ενοχοποιηθούν άδικα τα
δέκα πολιτικά πρόσωπα, προς
όφελος του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές.
Ας μην ξεχνάμε ότι στον πρώην υπουργό και νυν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, τον
Ανδρέα Λοβέρδο, έχει ασκήσει
δίωξη η κα Τουλουπάκη με βάση
αστείες μαρτυρίες των κουκουλοφόρων μαρτύρων.
Μάλιστα, στη Χαριλάου Τρικούπη αναρωτιόνταν «πώς είναι δυνατόν να έχει ασκηθεί δίωξη σε έναν
πρώην υπουργό, με βάση μαρτυρίες
που ελήφθησαν με παράνομο τρόπο,
αφού τους απειλούσαν ότι θα τους
φυλακίσουν και οι ίδιοι μάρτυρες να
έχουν καταγγείλει αυτές τις πιέσεις από τους εισαγγελείς κατά της Καταπολέμησης της Διαφθοράς;». Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι προ ολίγων 24ώρων κορυφαίο στέλεχος του ΚΙΝΑΛ με άριστη νομική υποδομή,
που δεν έχει άμεση σχέση με την
υπόθεση Novartis, σε off the
record συζήτηση με συντάκτης της
εφημερίδας που εκδίδουμε, εξέφραζε καταρχήν την απορία για
ποιο λόγο υπάρχει ένα αόρατο χέρι που προστατεύει την Ελένη
Τουλουπάκη και κατά συνέπεια
τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Μάλιστα, δεν δίστασε να θυμηθεί
και την κουμπαριά που υπάρχει
μεταξύ της οικογένειας Τουλουπάκη με την οικογένεια Μητσοτάκη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα: «Μάλλον η παρέα των Χανίων
δεν θέλει να χαλάσει τις καρδιές της».
Στη Χαριλάου Τρικούπη μελετούν όλα τα δεδομένα, ακόμη από
την εποχή που κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον τις καταθέσεις
των κουκουλοφόρων αφήνοντας
αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, ακόμη και μετά την αρχειοθέτηση των υποθέσεων τους
από την Ελένη Τουλουπάκη. Εκτιμούν πως οι τότε ένοικοι του
Μαξίμου (Τσίπρας και σία) αποκλείεται να μη γνώριζαν τις κινήσεις Παπαγγελόπουλου. Εξάλλου, μία ημέρα πριν ο Παπαγγελόπουλος δηλώσει έξω από το
Μαξίμου ότι «πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του
ελληνικού κράτους» είχε προηγηθεί
η επίσκεψη του τότε κυβερνητικού
εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου στον Άρειο Πάγο, για να
ενημερωθεί ως μη όφειλε από την

Η ΑΠΟΨΗ

ηγεσία της Δικαιοσύνης για την υπόθεση της Novartis. Η επίσκεψη
έγινε στις 4 Φεβρουαρίου του
2018 και Κοντονής-Παπαγγελόπουλος πήγαν στο Μαξίμου με
τον φάκελο της σκευωρίας το απόγευμα της 5ης Φεβρουαρίου του
2018.

Στόχος ο Σαμαράς
μέσω Novartis
Στο Κίνημα Αλλαγής, πάντως, λένε
πως τους προκαλεί τεράστια εντύπωση που η Νέα Δημοκρατία ποιεί
τη νήσσα στη σκευωρία της
Novartis: «Ακόμη η Τουλουπάκη
κρατά σε ομηρία έναν κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, και
τον πρώην αντιπρόεδρο του κόμματος
(επί Αντώνη Σαμαρά) και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, και η
Ν.Δ. κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
Εάν η κ. Τουλουπάκη αποφασίσει να
ασκήσει δίωξη με βάση τις μαρτυρίες
των κουκουλοφόρων, τι μήνυμα θα
στείλει το Μαξίμου στους επενδυτές,
όταν ο αρμόδιος ο υπουργός θα περάσει όλη αυτή τη βάσανο;»
Επίσης στο ΚΙΝΑΛ προσπαθούν να δώσουν μία λογική εξήγηση για ποιον λόγο η ηγεσία της
Νέας Δημοκρατίας και το Μαξίμου
δεν στέκονται αρωγοί στον πρώην
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά,
ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο επειδή ένας κουκουλοφόρος κατέθεσε ότι είδε τον Φρουζή να μπαίνει από την κεντρική είσοδο του
Μαξίμου με τροχήλατη βαλίτσα για
να τον δωροδοκήσει. Ακόμη και ο
Μαμανέας (ψευδομάρτυρας κατά

του Παπανδρέου) είχε μιλήσει
για πάμπερς γεμάτα λεφτά, που τα
πήγαιναν στο σπίτι του Λούβαρη
κι αυτός με τη σειρά του τα μετέφερε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Το
παραμύθι του Μαμανέα είχε αρχή, μέση και τέλος. Αυτό των κουκουλοφόρων της Τουλουπάκη
δεν θα στεκόταν ούτε σε βραζιλιάνικη καθημερινή τηλεοπτική σαπουνόπερα με αποκλειστικό κοινό
τις νοικοκυρές. Κι αυτές μίας κάποιας ηλικίας, που συνήθως αποτελούν ένα τηλεοπτικό κοινό που
αποδέχεται τα πάντα με σχετική ευκολία.
«Η όλη εξέλιξη αυτή μου μοιάζει
σαν να θέλει το Μαξίμου να ξεμπερδέψει με τον Αντώνη Σαμαρά. Εντάξει
κατανοώ ότι σκέφτονται την κουμπαριά των οικογενειών Μητσοτάκη-Τουλουπάκη, αλλά δεν μπορεί να αφήνεις
ακάλυπτο τον πρώην αρχηγό σου, και
πρώην πρωθυπουργό. Πώς είναι δυνατόν να καλύπτουν τον Καραμανλή
που χρεοκόπησε τη χώρα, όπως δήλωσε για πολλοστή φορά ο Γιούνκερ,
και προτιμούν να θυσιάσουν τον κ.
Σαμαρά για χάρη μία κουμπαριάς;»
Αυτό μας είπε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΚΙΝΑΛ, το οποίο μας επεσήμανε ότι «εμείς ακόμη και την εποχή που ο Γιώργος Παπανδρέου έφυγε από το ΠΑΣΟΚ κι έφτιαξε το ΚΙΔΗΣΟ, ως οφείλαμε τον υποστηρίξαμε ενάντια στον λαϊκισμό και τις άδικες κατηγορίες που του απεύθυναν για
την είσοδο στο μνημόνιο».
Στη συνέχεια, όμως, των αποκαλύψεών του στην «Α», το εν λόγω στέλεχος εξέφρασε την άποψη
ότι, μέσω της σκευωρίας της
Novartis, κορυφαία στελέχη της
Ν.Δ. επιδιώκουν να «τελειώσουν»
καταρχήν τον Αντώνη Σαμαρά –
που έχει μηνύσει τους Τσίπρα,
Παπαγγελόπουλο, Τουλουπάκη, επίκουρους εισαγγελείς Διαφθοράς–, αφού μια αθώωση των
Παπαγγελόπουλου, Τουλουπάκη θα έδινε σ’ αυτούς –και στον
ΣΥΡΙΖΑ– το δικαίωμα να κάνουν
λόγο για δικαστική αλλά και βουλευτική σκευωρία εις βάρος τους,
με υποκινητή των πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο στη συνέχεια
θα βομβάρδιζαν με αγωγές και μηνύσεις, με αποτέλεσμα αντί να ισχύσει η γνωστή ρήση του Σαναρά «θα τους πάω μέχρι τέλους», να γίνει σλόγκαν από τους ΣΥΡΙΖΑίους
το «θα τον πάμε μέχρι τέλους»…
Μάλιστα, εξηγώντας πώς έχει
σχεδιαστεί ο «εξοστρακισμός» Σαμαρά, έκανε λόγο για παραπομπή
του Δημ. Παπαγγελόπουλου, όχι για τη Novartis, αλλά για δύο άλλες υποθέσεις, την υπόθεση Κιτσάκου - Πετσίτη για τη ΔΕΠΑ,
και την υπόθεση καταγγελιών της
εισαγγελέως Γεωργίας Τσατάνη
για την υπόθεση Βγενόπουλου,
για οποίες η πλειοψηφία της Ν.Δ.
στην Προανακριτική Επιτροπή έχει αποφασίσει την επέκταση του
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κατηγορητηρίου.
Βέβαια η παραπομπή του Δημ.
Παπαγγελόπουλου για πιθανά αδικήματα στις προαναφερόμενες
υποθέσεις δεν έχει και πολλές πιθανότητες να γίνει δεκτή από κάποιο δικαστήριο, αλλά έτσι πιστεύουν ότι επικοινωνιακά δεν θα
μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός
να τους καταλογίσει ευθύνες ότι
στη Ν.Δ. τα «έκαναν πλακάκια» με
τους «σκευωρούς» της Novartis για
να ξεμπερδέψουν με τον Σαμαρά.
«Βέβαια», κατέληξε ο συνομιλητής μας, ο οποίος γνωρίζει τον
πρώην πρωθυπουργό από την καλή και από την ανάποδη, «αν φτάσουν μέχρι εκεί, τότε μάλλον το πρόβλημα θα το έχει η Νέα Δημοκρατία
και όχι ο Σαμαράς, αφού η βάση της
Ν.Δ. έχει ήδη βγάλει τα συμπεράσματά της για τους σκευωρούς της
Novartis».

Οι «πλάτες»
του Παπαγγελόπουλου
Στο ΚΙΝΑΛ, όμως, αναλύοντας
την υπόθεση της Προκαταρκτικής
για τη σκευωρία της Novartis εκτιμούν ότι ο Παπαγγελόπουλος
δεν θα τη γλιτώσει μόνο επειδή έχει άριστες νομικές γνώσεις. «Υπάρχουν τεράστιες παραλείψεις από
τη Ν.Δ., αλλά φαίνεται ότι και ο ίδιος
έχει γερές πλάτες», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη.
Νιώθουν βεβαιότητα ότι τη δράση του κ. Παπαγγελόπουλου τη
γνώριζε και το Μαξίμου και ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος (ο πρώην αναπληρωτής Δικαιοσύνης ήταν από τους τακτικούς νυχτερινούς επισκέπτες του
Προεδρικού Μεγάρου για δείπνο
και κουβεντούλα). Επίσης θυμούνται ότι υπουργοποιήθηκε ως χατίρι του Αλέξη Τσίπρα τόσο προς
τον Προκόπη Παυλόπουλο, όσο
και στον Κώστα Καραμανλή. Κι
επί των ημερών του Παπαγγελόπουλου, στο υπουργείο Δικαιοσύνης δεν στοχοποιήθηκαν μόνο οι
πολιτικοί αντίπαλοι του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όσοι αποκάλυψαν τις αλχημείες της κυβέρνησης Καραμανλή με τα ελλείμματα
του 2008 και του 2009 και φυσικά με την εκτόξευση του χρέους.
Ας μη λησμονούμε ότι επί ημερών Παπαγγελόπουλου τραβιόταν κάθε τρεις και λίγο ο πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέας
Γεωργίου. «Απαλλασσόταν ο άνθρωπος και ξαφνικά ένα αόρατο χέρι
τον έστελνε εκ νέου στο εδώλιο. Ακόμη και όταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
υπέγραψε ως προαπαιτούμενο την αποζημίωση του Γεωργίου, η υπό τον
Παπαγγελόπουλο ηγεσία της Δικαιοσύνης επέμενε να τον ταλαιπωρεί.
Ποιον βόλευε; Μα φυσικά τον Καραμανλή και τους καραμανλομάχους»,
λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι
του Κινήματος Αλλαγής.
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• Με νεοδημοκρατικές πλάτες η Ελένη Τουλουπάκη έχει ξεφύγει!!!
Αφού επί τρία έτη άλλα έγγραφα του FBI έκρυβε και άλλα έστελνε
στη Βουλή, τώρα προσπαθεί –μάταια– να ρίξει ευθύνες στην
προκάτοχό της Ελ. Ράικου

Άλλα κόλπα η κα Φρόσω…
Η Ελένη Τουλουπάκη –με το υποκοριστικό «Φρόσω»
στους δικαστικούς κύκλους– έχει ξεφύγει τελείως!!! Μετά
την πρόσφατη απόφαση των βουλευτών της ΝΔ στην
Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής να κληθεί ως «μάρτυρας» και όχι ως «ύποπτη», αισθανόμενη ότι έχει την αμέριστη στήριξη κρυφοφανερών νεοδημοκρατικών δυνάμεων, κυριολεκτικά πετάει!!!

Μ

ε το δίκιο της. Όταν πλήθος καταγγελιών εις βάρος της από υψηλόβαθμους συναδέλφους της δεν λαμβάνονται υπ’
όψιν από τις παρυφές του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου
Πάγου, αντί να κάνει κάποια προσευχή που κάποιο πρωί δεν έχει
βρεθεί ένα περιπολικό έξω από το
σπίτι της να την καλέσει για «καφεδάκι», επιτίθεται με περισσό θράσος σε όλους όσοι τόλμησαν να υπαινιχθούν ότι υπάρχουν σαφείς
ενδείξεις για διάπραξη του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας εκ
μέρους της.
Αφού πρώτα πέρασε γενεές δεκατέσσερις τον πρώην επόπτη της
Εισαγγελίας Διαφθοράς Γιάννη
Αγγελή, στη συνέχεια «ψάχτηκε»
για να βρει κάτι εις βάρος της προκατόχου της Ελένης Ράικου.
Έτσι, μετά από τρία χρόνια θητείας της στην Εισαγγελία Διαφθοράς, μόλις προχθές έστειλε μια επιστολή στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, όπου έκανε
μνεία για κάποιο έγγραφο του FBI
το πρώτο δίμηνο του 2017, στο περιεχόμενο του οποίου –σύμφωνα
με την επιστολή της– γινόταν λόγος για κάποιο στέλεχος της
Novartis που δωροδόκησε κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο…
Όλα αυτά βεβαίως αναφέρονται
μόνο στην επιστολή της, γιατί όπως έχει χαράξει γραμμή τα προηγούμενα τρία χρόνια της θητείας
της, άλλα έγγραφα του FBI έστελνε
στη Βουλή και άλλα απέκρυπτε επικαλούμενη το απόρρητο του περιεχομένου τους…
Ας ξεκινήσουμε από το δήθεν
απόρρητο. Η ημιμαθής εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη, που κατέλαβε τη θέση της προϊσταμένης

της Εισαγγελίας Διαφθοράς με τις
πλάτες του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και που ανανέωσε τη θητεία της με τις πλάτες της Ν.Δ., πρέπει επιτέλους να μάθει ότι απόρρητα έγγραφα για την ελληνική Επικράτεια δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται από άλλα κράτη. Χαρακτηρίζονται μόνο από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και μόνο για
θέμα εθνικής ασφάλειας.
Η βλακώδης ερμηνεία της, ότι
ισχύει ο χαρακτηρισμός «απόρρητο», ενδεχομένως από κάποιον μικροϋπάλληλο του FBI –ο οποίος
βεβαίως δεν έχει δώσει επαρκή
στοιχεία ώστε να ερευνηθεί η αλήθεια του περιεχομένου της επιστολής του– οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι το έγγραφο αυτό είναι απόρρητο για τον επόπτη της ανάκρισης
Παναγιώτη Μπρακουμάτσο, από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας ΑΠ Βασίλη Πλειώτα, από
τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα
Τσιάρα, και κυρίως από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής
που επέχει θέση εισαγγελέως και
μάλιστα με ρητή εντολή από την Ολομέλεια να διερευνήσει την υπόθεση Novartis.

Αντί λοιπόν ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπούγας και οι βουλευτές μέλη της να πεταχτούν μέχρι την οδό Λουκάρεως όπου στεγάζεται η Εισαγγελία Διαφθοράς,
και να προβούν σε κατάσχεση
όλου του αρχείου της υπόθεσης
Novartis, προφανώς πιεζόμενοι
από τις γνωστές-άγνωστες ενδονεοδημοκρατικές δυνάμεις, ποιούν την νήσσαν και αφήνουν την
κα Τουλουπάκη να τους προσβάλλει καθημερινά, μέχρι σημείου να ζητήσει και την πειθαρχική
τους δίωξη, γιατί τόλμησαν(!!!) να
θέσουν θέμα χαρακτηρισμού της
ως «ύποπτη» σε κάποια συνεδρίασή τους.
Επί της ουσίας τώρα. Σχετικά με
την επιστολή της που επιρρίπτει
ευθύνες ψευδορκίας(!!!) στην προκάτοχό της.
1] Δεν γνωρίζουμε τι λέει η επιστολή του FBI, αλλά γνωρίζουμε μόνο όσα επιθυμεί να αναφέρει η Ελ.
Τουλουπάκη στην επιστολή της.
2] Όλα τα έγγραφα που αφο-

ρούσαν την υπόθεση Novartis στο
πρώτο δίμηνο του 2017 καταχωρήθηκαν στο γενικό πρωτόκολλο
της Εισαγγελίας Διαφθοράς, και όχι σε κάποιο ιδιαίτερο (κρυφό)
πρωτόκολλο.
Σε έγγραφα του FBI στο δίμηνο
που προαναφέραμε δεν υπάρχει όνομα πολιτικού που εμπλέκεται
στην υπόθεση Novartis.
Κι όμως, η κα Τουλουπάκη,
που προήχθη σε προϊσταμένη της
Εισαγγελίας Διαφθοράς χωρίς μία
ημέρα θητείας στο Εφετείο, και
πριν ακόμη εγγραφεί στη δύναμή
του, δίνοντας τη δική της ερμηνεία,
ό,τι δεν τη συνέφερε από τα έγγραφα αυτά το χαρακτήριζε απόρρητο,
και ό,τι μπορούσε να σπιλώσει
τους δέκα πολιτικούς το έστελνε
στη Βουλή, αφού προηγουμένως
είχαν
ενημερωθεί
το
«Documento», η «Αυγή», η
«KontraNews» κ.ά. φιλικά προσκείμενα μέσα προς τον κ. Παγγελόπουλο.
3] Ο πρώην επόπτης της ανάκρισης της Εισαγγελίας Διαφθοράς
Γιάννης Αγγελής, ο διάδοχός του
Παν. Μπρακουμάτσος, ουδέποτε έκαναν λόγο για πολιτικό που
δωροδοκήθηκε από στέλεχος της
Novartis. Και αυτό αφού είχαν
μελετήσει όλα τα έγγραφα
της υπόθεσης αυτής.
Ο πρέσβυς των
ΗΠΑ κ. Πάιατ, έχει δημόσια
δηλώσει ότι
δεν υπάρ-

χουν εμπλεκόμενοι πολιτικοί στην
υπόθεση αυτή.

Τι θέλει λοιπόν να μας
πει η κα Τουλουπάκη;
Ότι η κα Ράικου, πριν εκτοπιστεί
από τα ΣΥΡΙΖΑϊκά Μέσα, παρέλειψε να ερευνήσει για κάποιον, που
κάπου, κάποτε δωροδοκήθηκε από κάποιον άλλον;
Και ακόμη στα τρία χρόνια της
θητείας της, που εκείνη –σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο– τα έκανε όλα καλώς, τι τελικά έβγαλε για ευθύνες πολιτικών
από την έρευνά της;
Είπαμε στην αρχή ότι η κα Τουλουπάκη έχει ξεφύγει…
Συνεπώς, επιβάλλεται κάποιος
να τη μαζέψει…
Και αυτοί που σήμερα τη στηρίζουν πρέπει να αντιληφθούν ότι ένας σημαντικός λόγος που κέρδισαν τις εκλογές τον περασμένο Ιούλιο ήταν, εκτός από τα ψέματα
του Τσίπρα, το Μακεδονικό, και
την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης,
και η σκευωρία της Novartis που –
ευτυχώς– απεδείχθη πριν από την
7η Ιουλίου…
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• Ως… ευαγγέλιο και χωρίς την παραδοχή καμίας ευθύνης
χαρακτηρίζουν οι τάσεις και οι υποτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ το κείμενο
αυτοκριτικής από Δραγασάκη-Δρίτσα και Μπαλτά

Φταίει ο χοντρός,
ο λιγνός και ο Χατζηπετρής
ΣΥΡΙΖΑ:

Στα κομμουνιστικά καθεστώτα όταν κάτι δεν πήγαινε καλά συνεδρίαζε το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο και ανακάλυπτε έναν αόρατο εχθρό, τον οποίο υποτίθεται είχε
στείλει η δύση, και με αυτόν τον τρόπο έστηνε εκστρατείες, οι οποίες είχαν ως βασικό στόχο να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία από την πραγματικότητα και τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε. Κάπως έτσι δρουν και
στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι εσωκομματικές κόντρες έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια της Κουμουνδούρου.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ε

σωκομματικές κόντρες
που δεν επιτρέπουν
στον ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί στον θεσμικό
του ρόλο, αυτόν της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε, για να ξεπεραστούν οι... ναυμαχίες, αυτό το Σαββατοκύριακο στη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ήρθε το κείμενο των Δραγασάκη-Δρίτσα-Μπαλτά, 80 σελίδων παρακαλώ, όπου αναλύουν το
τι έφταιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε
στις εκλογές. Μάλιστα, ήδη από όλες τις τάσεις και τις υποτάσεις του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακούγονται εξαιρετικά
σχόλια για τη δουλειά που παρουσίασαν οι τρεις συγγραφείς.
Και μπορεί στην Κουμουνδούρου να κάνουν λόγο για κείμενο
«ευαγγέλιο για το αύριο», όμως οι αντικειμενικοί αναγνώστες του κειμένου των 80 σελίδων εξάγουν το
συμπέρασμα ότι η αυτοκριτική έχει την εξής οπτική γωνία: Φταίνε
μόνο οι άλλοι.
Το μακρινό 1990 ο αείμνηστος
Λουκιανός Κηλαηδόνης στο άλμπουμ του «Γιατί θα γίνω μαραγκός»
είχε γράψει, συνθέσει και τραγουδήσει ένα άσμα με τον τίτλο «Φταίει
ο χοντρός». Και τραγουδούσε: «Τι θα
πει δε φταίμε εμείς, τι θα πει πως φταίγαν οι άλλοι, τι θα πει πως φταίνε αυτοί, τι θα πει ρε σεις, τι θα πει; Θα πει
πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς,
ναι, φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς,
φταίτε κι εσείς, φταίει κι ο Χατζηπε-

τρής. Τι θα πει πως φταίει ο χοντρός.
Φταίει κι ο χοντρός κι ο λιγνός». Οι
στίχοι αυτού του υπέροχου τραγουδιού του Κηλαηδόνη (έχει μείνει
ιστορικό το πάρτι του στη Βουλιαγμένη στις 25 Ιουλίου του 1983, όπου περισσότεροι από 50.000 Αθηναίοι έτρεξαν να ζήσουν το «Το
Γούντστοκ της Ελλάδας», καθώς
συμμετείχαν οι Σαββόπουλος,
Ζορμπαλά και άλλοι), προφανώς
δεν ελήφθησαν υπόψη από τους
συγγραφείς του κειμένου απολογισμού της κυβερνητικής εμπειρίας.
Διαφορετικά, δεν θα έβριθε αναγνώρισης ευθυνών των άλλων.

Πρώτα ο Βαρουφάκης
Έτσι, για το τρίτο μνημόνιο φταίει
κυρίως ο Γιάνης Βαρουφάκης
που είχε αναλάβει προσωπικά τις
διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Και με βάση και τη συνέντευξη Γιούνκερ, αυτή η εξήγηση των
συγγραφέων αποτελεί ένα τεράστιο
ψέμα. «Εγώ με τον Τσίπρα μιλούσα,
αυτός αποφάσιζε, οι διαπραγματεύσεις του Βαρουφάκη δεν είχαν καμία
αξία στα Eurogroup», δήλωσε προ
ημερών ο πρώην πρόεδρος της
Κομισιόν. Όμως και ο Βαρουφάκης κατέρριψε αυτόν τον μύθο με
την ομιλία του χθες στη Βουλή, όπου αποκάλυψε πως «ο Αλέξης Τσίπρας δεν κατάλαβε την άρρηκτη σχέση χρέους - εργασιακών. Μου έλεγε
τότε “ε, θα τους δώσουμε –στους δανειστές– τα πλεονάσματα, να μας δώσουν τα εργασιακά”. Του απάντησα
ότι αυτό είναι στοιχειώδες σφάλμα.
Και τελικά και τα πλεονάσματα έδωσε

ο Αλέξης Τσίπρας και τα εργασιακά
δεν πήρε».
Πάντως στο κείμενο της αυτοκριτικής αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών είχε «ιδιάζουσα ευθύνη για
τη διαπραγματευτική τακτική του πρώτου επτάμηνου του 2015». Βέβαια, ο
εκ των συγγραφέων, κ. Δραγασάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κι επικεφαλής του οικονομικού κύκλου των υπουργείων, γνώριζε ότι η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τα οικονομικά ήταν όση ενός καταληψία μαθητή λυκείου με
την αστροφυσική. Αλλά φυσικά
δεν αναγνώρισε καμία δική του ευθύνη. Αρκέστηκε ότι πίστευαν πως
θα μπορούσαν να βρουν από αλλού δανεικά, καρφώνοντας τον
πρώην σύντροφό του Παναγιώτη
Λαφαζάνη, ο οποίος ήταν υπέρμαχος να αναζητήσουν χρήματα από την Κίνα, τη Ρωσία, τον πλανήτη Άρη και από κάτι περαστικούς
εξωγήινους. Το εντυπωσιακό είναι
ότι οι συγγραφείς δεν εξηγούν για
ποιον λόγο πριν από τις εκλογές
του Ιανουαρίου του 2015 είχαν υιοθετήσει όλες αυτές τις αστειότητες. Δεν ήξεραν ότι Κίνα-Ρωσία και
σία είχαν εμπορικές συναλλαγές

δισεκατομμυρίων με τις μεγάλες
χώρες της ευρωζώνης;
Για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου ενυπάρχει ο ισχυρισμός ότι τελικά μας βγήκε μάλλον σε καλό, καθώς για το τρίτο μνημόνιο
σημειώνεται: «Η τελική διαπραγμάτευση τον Ιούλιο του 2015 κατέληξε
μεν σε επώδυνο συμβιβασμό, αλλά η
τελική συμφωνία ήταν πράγματι μετρήσιμα ευνοϊκότερη από αυτήν που
είχε τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση
πριν το δημοψήφισμα». Κι εδώ λένε
τερατώδη ψέματα. Διότι ανέλαβαν
τη χώρα στο τέλος του 2ου μνημονίου και υπέγραψαν ένα αχρείαστο
τρίτο. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα.

Οι καταστροφές
Οι συγγραφείς παραδέχονται ότι υποτίμησαν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Όμως κάνουν λόγο ότι
«υποτιμήσαμε το επικοινωνιακό μπαράζ της Ν.Δ. για τάξη και ασφάλεια
και στις τραγωδίες σε Μάνδρα και
Μάτι». Δηλαδή, τι λένε οι Δραγασάκης-Δρίτσας-Μπαλτάς; Λένε
ότι ευθύνονται οι πολίτες που άκουσαν τη Ν.Δ., και φυσικά τα
ΜΜΕ που ανέδειξαν τις τραγωδίες
σε Μάνδρα και Μάτι. Και δεν βρί-

σκουν καμία ευθύνη στο ότι η Ρένα Δούρου και οι άλλοι ανευθυνοϋπεύθυνοι κρύβονταν κι έστηναν επικοινωνιακά σώου, ενώ υπήρχε εκατόμβη νεκρών.
Για τη μεσαία τάξη που αναφέρθηκαν ακροθιγώς δεν αναγνωρίζουν κανένα πρόβλημα που την υπερφορολόγησαν και τη φτωχοποίησαν. Προτίμησαν τα επιδόματα από τους νοικοκυραίους. Επίσης, στο κείμενο δεν είδαμε καμία
αυτοκριτική για τα όσα είχε πει ο
κ. Μπαλτάς ότι «η αριστεία είναι
κατάρα», ή κάποιοι άλλοι της Κουμουνδούρου που την αποκαλούσαν χολέρα. Επίσης πουθενά δεν
υπήρξε αυτοκριτική για το προσφυγικό, αλλά και το σήμα που δόθηκε από την τότε υπουργό Τασία
Χριστοδουλοπούλου (σύντροφος του Θοδωρή Δρίτσα) για «το
ανοίξαμε και σας περιμένουμε», ή για
«το λιάζονται οι πρόσφυγες στις πλατείες», ή τέλος για το «δεν ξέρω πού
πάνε, εξαϋλώνονται».
Προφανώς σήμερα και αύριο
που θα συζητηθεί το κείμενο των
80 σελίδων καλό θα ήταν η βουλευτής Λαρίσης, Άννα Βαγενά –
σύζυγος του Κηλαηδόνη– να πάρει τον λόγο και να υπενθυμίσει σε
όλους του τραγούδι του Λουκιανού «φταίει ο χοντρός», μπας και
καταλάβουν ότι δεν ευθύνονται
μόνο οι άλλοι.
Σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά
από την Κεντρική Επιτροπή δεν αναμένεται να βγει κάτι καινούργιο,
καθώς όλοι βρίσκονται σε μορατόριουμ. Εσωτερικό δημοψήφισμα
για το όνομα δεν θα διεξαχθεί, παραμένει το ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία και πλέον όλοι περιμένουν το συνέδριο για να γίνει το
ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εξάλλου, και ο Τσίπρας θέλει να πάει
ήρεμος μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο (22-23 Φεβρουαρίου)
όπου θα διεξαχθεί η πολιτική εκδήλωση του κόμματος και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
Ανασυγκρότησης.
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• Στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να αντιπολιτευτούν και τη Ν.Δ.,
μη ψηφίζοντας το ασφαλιστικό Βρούτση, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ μη συμπορευόμενοι
με την άκαιρη –όπως τη χαρακτηρίζουν– πρόταση νόμου της Κουμουνδούρου για
αύξηση του κατώτατου μισθού
Μία λαϊκή ρήση αναφέρει ότι
«όταν στον βάλτο τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια». Κάπως έτσι νιώθουν πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη, βλέποντας
τις επιθέσεις (υποτίθεται) φιλίας που δέχονται από Νέα
Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, δεκάδες στελέχη όλων των βαθμίδων που έκαναν καριέρα με τη... φανέλα
του ΠΑΣΟΚ, τώρα κατέχουν
θέσεις-κλειδιά είτε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε είναι πρώτο τραπέζι πίστα στην
Κουμουνδούρου δίπλα στον
Τσίπρα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
το ΚΙΝΑΛ ακούν την κριτική που τους ασκείται, είτε από φιλοκυβερνητικά
ΜΜΕ ότι «έπαθε ΣΥΡΙΖΑ το
ΚΙΝΑΛ», είτε από αυτά του
ΣΥΡΙΖΑ πως «το ΚΙΝΑΛ έγινε ακόλουθος της Ν.Δ.». Την ίδια ώρα, όμως, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τις δικές τους προτάσεις νόμου, είτε για τη θεσμοθέτηση της
13ης σύνταξης, είτε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, είτε ακόμη
προτάσεις για την άσκηση βέτο σε
ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και το
γεγονός πως οι Ευρωπαίοι εταίροι
σφυρίζουν αδιάφορα.
Στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν με κάθε τρόπο να κατανοήσουν
το τι θέλει από το ΚΙΝΑΛ ο κόσμος.
Όσοι παραμένουν πιστοί στο κόμμα
και το ψήφισαν τόσο στις ευρωεκλογές, όσο και στις εθνικές εκλογές, εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να
διακατέχονται από μία αντιΣΥΡΙΖΑ
λογική. Αυτοί, όμως, δεν αρκούν για
το μεγάλο άλμα. Από την άλλη, όσοι
μετακόμισαν στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλωμένοι με αντιδεξιά σύνδρομα
και στο υποσυνείδητό τους δεν μπορούν να ανεχθούν ότι το ΚΙΝΑΛ βάζει πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Κι όπως λένε κάποιες από τις παλιές καραβάνες της Χαριλάου Τρικούπη,
«μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα».
Στο ΚΙΝΑΛ, λοιπόν, αναθέρμαναν την αντιδεξιά ρητορική τους,
χρησιμοποιώντας λέξεις από το
πλούσιο ΠΑΣΟΚικό λεξιλόγιο που
κοντεύαμε να ξεχάσουμε, ενώ στέλνουν μήνυμα προς τους «πράσινους»
ψηφοφόρους που μετοίκησαν στον
ΣΥΡΙΖΑ, ότι «εμείς ξέρουμε να κάνουμε
τη δουλειά», καταθέτοντας διαρκώς επερωτήσεις και προτάσεις νόμου.

Σ

ΚΙΝΑΛ

Ισορροπία επιβίωσης
ανάμεσα στα... βουβάλια
(Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ)
Παράλληλα, σε κάθε ευκαιρία υπενθυμίζουν την κοινή πορεία του Αλέξη
Τσίπρα με τον Πάνο Καμμένο για
να δείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και
τόσο αριστερός όσο υποστηρίζει.

Αντιδεξιά ρητορική
Έτσι, το προσεχές διάστημα το ΚΙΝΑΛ θα αναπτύσσει αντιδεξιά ρητορική ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση κυρίως στα κοινωνικά ζητήματα. Εν πολλοίς, στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα του
πολίτη, αλλά και σε αυτά που έχουν
να κάνουν με τις συντάξεις, τον κατώτατο μισθό, τις εργασιακές σχέσεις, την κατάσταση στα νοσοκομεία
και τους πλειστηριασμούς πρώτης
κατοικίας.
Αυτός θεωρούν στη Χαριλάου
Τρικούπη ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσει το Κίνημα
Αλλαγής κοινωνικές ομάδες με τις οποίες είχε διαρρήξει τις σχέσεις του
τα προηγούμενα χρόνια. Στον αντίποδα, το Κίνημα θα ακολουθεί πιο
προσεκτική τακτική απέναντι στην
κυβέρνηση στα ζητήματα που έχουν

να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια, αλλά και το Προσφυγικό. Αφενός, για λόγους θεσμικούς, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα
προτάσσει τη λογική της εθνικής συνεννόησης. Αφετέρου, φαίνεται ότι
μεγάλα τμήματα των πολιτών, ακόμα και αυτών που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγουν την πιο «σκληρή
γραμμή» στα ζητήματα που έχουν να
κάνουν με την αστυνόμευση, τους
πρόσφυγες και μετανάστες και στα
ελληνοτουρκικά. Οπότε, δεν επιθυμούν στη Χαριλάου Τρικούπη να έρθουν σε σύγκρουση με τις πλατιές
μάζες των ψηφοφόρων. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι τους προσεχείς μήνες η Φώφη Γεννηματά και το στελεχικό δυναμικό του κόμματος θα κινούνται σε μια ισορροπία τρόμου μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν.Δ.

Απάντηση στον... καφέ
Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν, εξάλλου, να αντιμετωπίσουν και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές και σημαντικές αντιδράσεις εντός του κόμματος για πιθανή εξομάλυνση των

σχέσεων με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον
καφέ που ήπιαν οι Κώστας Γείτονας και Αλέκος Φλαμπουράρης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τους «συνήθεις ύποπτους» (Λοβέρδος, Κωνσταντινόπουλος)
μπαϊράκι σήκωσαν και η Χαρά Κεφαλίδου και η Νάντια Γιαννακοπούλου, ακόμη και βουλευτές που
εξελέγησαν για πρώτη φορά. Μέχρι
και ο Βασίλης Κεγκέρογλου, που
θεωρείται το δεξί χέρι της κας Γεννηματά, είναι διστακτικός και το έδειξε. Ταυτόχρονα αυτό που έκανε εντύπωση σε όλους ήταν το γεγονός
ότι εξόχως επιθετικός να υπάρξει
συνεργασία ήταν ο Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος χρησιμοποίησε
σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Ο δευτερότοκος γιος του ιδρυτή
του ΠΑΣΟΚ σε ραδιοφωνική του συνέντευξη είπε: «Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα με τη γνήσια έννοια του προοδευτισμού. Η τετραετία ήταν λαϊκισμός, το ρουσφέτι έπρεπε να το κόψουν. Η νομενκλατούρα
που ήθελε να ελέγξει τη Δικαιοσύνη και

τα κανάλια, να μπει μέσα ως ένα κομμουνιστικό κόμμα και να ελέγξει και τη
δημοκρατία, εν τέλει δεν εκφράζει τον
προοδευτισμό». Ενώ, μιλώντας για
την προσπάθεια που κάνει η Κουμουνδούρου να εμφανίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ως τη διάδοχη κατάσταση του
Ανδρέα Παπανδρέου, ο γιος του
τόνισε: «Αν θέλουν να μάθουν από αυτόν, δεν έμαθαν τα σωστά μαθήματα περί δημοκρατίας και μη παρεμβάσεων
στη Δικαιοσύνη, κι όλα αυτά που ξέρουμε ότι γίνονταν τότε και βγαίνουν τώρα στη φόρα. Κάνουν την αναφορά αλλά κυνικά, μέσα τους δεν τον αντέχουν,
η Αριστερά τον κατηγορούσε γιατί τους
πήρε τις ψήφους».
Γι’ αυτό και η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε τη μέση λύση. Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη, το ΚΙΝΑΛ
δεν θα ψηφίσει το νέο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός
των ημερών στη Βουλή από τον
Γιάννη Βρούτση, ενώ δεν θα υπερψηφίσει την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση του
κατώτατου μισθού. Για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο η κα Γεννηματά είπε μεταξύ άλλων ότι «αποτελεί μακιγιάζ της Ν.Δ. στον νόμο Κατρούγκαλου.
Μπορούμε να τον λέμε από σήμερα “νόμο Κατρούγκαλου-Βρούτση”. Όπως καταψηφίσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου,
θα καταψηφίσουμε και τον νόμο της κοινοπραξίας. Όπως είχα δηλώσει σε ανάλογη εκδήλωση εδώ στη Βουλή, ο νόμος Κατρούγκαλου δεν διορθώνεται, καταργείται».
Όσο για την πρόταση νόμου του
ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο μισθό, κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη έλεγαν
πως «είναι μία πρόταση εκτός τόπου και
χρόνου αυτή την εποχή, καθώς προέχει
το πώς θα βρεθεί λύση για να αποφευχθεί το τσουνάμι από πλειστηριασμούς
που έρχεται».

Απέτυχε
το μπλόκο
του Τατούλη

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Του χρόνου

«Νίκο, να γράψω και για σένα
στο βιβλίο μου;»

Συμφώνησαν από μόνοι τους
τις παρεμβάσεις...
Αφού οι νέοι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ γκρίνιαξαν επί μακρώ, τελικά βρέθηκε η άκρη για να επέλθει ισονομία σε ό,τι αφορά τις εμφανίσεις στα
ΜΜΕ, αφενός μεν να αναδειχθεί η νέα γενιά, αφετέρου δε να μην υπάρχουν αδικίες στην αναγνωρισιμότητα των βουλευτών. Έτσι, αποφάσισαν
να εφαρμόσουν α-λά ποδόσφαιρο το σύστημα 1-1-1. Δηλαδή, κάθε νέο
στέλεχος, είτε βουλευτής, είτε όχι, δικαιούται να βγαίνει κάθε εβδομάδα
σεν ένα κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό, σε έναν περιφερειακό και σε ένα ραδιόφωνο. Ο στόχος είναι να έχουν τα ίδια τα στελέχη την... άνεση να κάνουν γνωστές στα μέσα ενημέρωσης τις θέσεις του κόμματος και ταυτόχρονα να αναδειχθεί η νέα γενιά. Ωστόσο, ουδείς στο ΚΙΝΑΛ σκέφθηκε τι
θα κάνουν εάν τα ΜΜΕ δεν προσκαλούν κάποιους από τους νέους κι επιμείνουν στα πιο προβεβλημένα πρόσωπα;

Η παρουσία στο συνέδριο
Ένα από τα θέματα που, όπως μαθαίνω, συζητείται πολύ τα
τελευταία 24ωρα, τόσο στη Χαριλάου Τρικούπη, όσο και στην
Κουμουνδούρου, είναι το εάν θα πάει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο η Φώφη Γεννηματά και θα απευθύνει αυτή χαιρετισμό, αντί να στείλει τον γραμματέα του κόμματος, ή τον εκπρόσωπο
Τύπου. Στην Κουμουνδούρου υπάρχουν ένθερμοι φαν αυτής της ιδέας και ήδη έχουν προτείνει στον κ. Τσίπρα να κάνει από τώρα τηλέφωνο στην κα Γεννηματά και να την προσκαλέσει. Μάλιστα, κάποιοι εκ των Τσιπροφυλάκων έχουν προχωρήσει πιο πολύ, λέγοντας πως στη Συνδιάσκεψη που θα κάνει
το ΚΙΝΑΛ τον Μάρτιο, «εάν η κα Γεννηματά αποδεχθεί την πρόσκληση να πας κι
εσύ, πρόεδρε». Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, συνεργάτες της κας
Γεννηματά υπενθυμίζουν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ιδρυτικό συνέδριο του ΚΙΝΑΛ και μιλούν για πολιτικό πολιτισμό. Κι επισημαίνουν
πως «στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ η κα Γεννηματά θα έχει την ευκαιρία να ασκήσει
κριτική στον κ. Τσίπρα για την κυβερνητική του θητεία».

Πριν από ημέρες ένα
γνωστό μπιστρό στο κέντρο της Αθήνας γνώρισε
μεγάλες πιένες. Ο λόγος;
Είχε περισσότερες από 60
πελάτισσες σε μια παρέα.
Ήταν ένα reunion από
πρώην μαθήτριες της Αρσακείου Σχολής. Μεταξύ
πρώην μαθητριών ήταν
και η νέα Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου. Μάλιστα, έμαθα πως κάλεσε
όλες τις συμμαθήτριές της
να την επισκεφθούν στο
Προεδρικό Μέγαρο.

Μαχαίρι
Είναι παράδοση από τα
παλαιά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ να κόβουν πρωτοχρονιάτικες πίτες μέχρι
το Πάσχα. Αυτό ακριβώς
συμβαίνει και τώρα, με
τον γραμματέα του ΚΙΝΑΛ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, να είναι σε καθημερινή βάση με ένα μαχαίρι στην τσέπη. Να σημειώσω εδώ ότι ίσως το
μαχαίρι το φυλάει και για
τον Παύλο Χρηστίδη, καθώς οι σχέσεις τους ολοένα και χειροτερεύουν.

Φωτογραφίες
Προβληματισμός επικρατεί, όπως μου ψιθύρισαν
στην Πειραιώς από τις
πρωτοβουλίες ορισμένων
κυβερνητικών βουλευτών να φωτογραφίζονται με τα κινητά τους
στην Ολομέλεια της Βουλής για μια καλή πόζα για
το Ιnstagram ή το
Facebook. Και ήδη έχουν
γίνει και οι σχετικές παρατηρήσεις.

Μπλόκο στις αποφάσεις του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα επιχειρεί όλο αυτό
το διάστημα ο Πέτρος Τατούλης,
ο οποίος με αυτό τον τρόπο ελπίζει να αποδομήσει τον νυν περιφερειάρχη. Όμως ο κ. Νίκας βρήκε έναν απρόσμενο σύμμαχο στο
πρόσωπο του Γιώργου Δέδε
(πρώην ΠΑΣΟΚος, φίλος του
Σπίρτζη και υποστηρίχθηκε από
τον ΣΥΡΙΖΑ). Ο κ. Δέδες υπερψήφισε την εισήγηση για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής
της περιφέρειας, με συνέπεια ο κ.
Τατούλης να απομονωθεί και να
προχωρήσει σε δηλώσεις «για συμφωνία κάτω από το τραπέζι». Απλά
να θυμίσουμε ότι στην πρώτη θητεία του Πέτρου Τατούλη (20102014) ο Γιώργος Δέδες είχε εκλεγεί
αντιπεριφερειάρχης Κορίνθου, καθώς τότε το ΠΑΣΟΚ είχε συνεργαστεί
με τον πρώην «γαλάζιο» βουλευτή.

Υπόσχεται αποκαλύψεις στο
βιβλίο του ο Κουρουμπλής
Ένα βιβλίο για το πώς έζησε από μέσα τα 4,5 χρόνια που η Αριστερά βρέθηκε για πρώτη φορά στη διακυβέρνηση γράφει εδώ και καιρό ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο πρώην υπουργός, που είχε αναλάβει τρεις θώκους, αυτούς του Υγείας,
του Εσωτερικών και κατέληξε στο Ναυτιλίας, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του, στο βιβλίο περιγράφει βήμα προς βήμα πώς βίωσε εκείνος τη διακυβέρνηση της χώρας. Επίσης, αποκαλύπτει αθέατες πλευρές αλλά και άγνωστα περιστατικά
από τη λειτουργία της κυβέρνησης, που, όπως λένε όσοι ξέρουν, θα προκαλέσουν πολλή συζήτηση. Όλα αυτά, βεβαίως,
την ώρα που ο Παναγιώτης Κουρουμπλής τελεί εν αναμονή
της σύγκλησης του Εκλογοδικείου, το οποίο θα αποφασίσει
κατά πόσον η τελευταία έδρα του Δυτικού Τομέα της Β΄ Αθηνών παραμένει στον Θανάση Παπαχριστόπουλο, ή μεταφέρεται στον Κουρουμπλή, που βάσει της πρώτης καταμέτρησης την έχασε για 6 σταυρούς.

«Αυτομαστίγωμα» και
διάλογος για νέο σχήμα
Σε αυτοκριτική προχωρούν τα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας
και κάποιοι κάνουν λόγο για αυτομαστίγωμα. Ναι μεν είναι εξαφανισμένοι από το προσκήνιο, αλλά τόνισαν σε ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας τους ότι είχαν σοβαρά προβλήματα αποσαφήνισης πολιτικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας,
δημόσιας εικόνας και τακτικής. Τώρα όσον αφορά το μέλλον
της ΛΑΕ, υποστηρίζουν πως επιθυμούν να συμβάλουν στη
συγκρότηση ενός νέου ευρύτερου πολιτικού σχήματος, χώρου, μετώπου της Αριστεράς, ώστε να καλυφθεί –όπως λένε–
το πολιτικό κενό που υπάρχει στον χώρο της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, ύστερα από «την ακόμη μεγαλύτερη μετατόπιση του
ΣΥΡΙΖΑ προς τα δεξιά». Γι’ αυτό ξεκινούν διάλογο με κινήσεις
και συλλογικότητες, ακολουθώντας κατά γράμμα ό,τι έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ το 2009.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Τετ-α-τετ
του Τζεντιλόνι με
τον Αβραμόπουλο

Κίτσος ο κοριός
Εξόρμηση στο Σέλι ο Καραμανλής
Αναμφίβολα μία από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής του Κώστα Καραμανλή ξεκίνησε, όταν με αρχηγό τον ίδιο η Ν.Δ. ηττήθηκε στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009. Έκτοτε, αποσύρθηκε
από την επικαιρότητα και απώλεσε τη μιλιά του, αλλά κατάφερε
να γνωρίσει όλη την Ελλάδα με τις συνεχείς εξορμήσεις του, ακόμη
και σε μέρη που δεν τα είχε επισκεφτεί. Συνεχίζοντας το… τουριστικό μοτίβο, ο Κ. Καραμανλής προ ημερών βρέθηκε στο Σέλι, όπου πέρασε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε βόλτες στο χωριό, έβγαλε δεκάδες σέλφι με τον κόσμο,
ενώ γεύθηκε και παραδοσιακούς τοπικούς μεζέδες.

Στις 1.300
οι ερωτήσεις

Η γκρίνια των «21»
για τον Σκουρλέτη και
η ρελάνς του Πάνου
Όπως είναι γνωστό, 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψαν μία κοινή επιστολή και την έστειλαν στον πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα,
καταγγέλλοντας σε αυτήν την κομματική νομενκλατούρα αλλά και τον
γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτή Επικρατείας, Πάνο
Σκουρλέτη, ότι τους αποκλείει από ομιλητές στις εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Το καταγγελτικό κείμενο φέρει μεταξύ
άλλων τις υπογραφές των Χρήστου Σπίρτζη, Παύλου Πολάκη,
Γιώργου Τσίπρα, Θεοδώρας Τζάκρη, Θάνου Μωραΐτη, Γιάννη
Μουζάλα, Νίνας Κασιμάτη, Ραλλίας Χρηστίδου, Πάνου Σκουρολιάκου, Κατερίνας Νοτοπούλου, Διονύση Καλαματιανού, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου. Στην προσπάθειά του να κλείσει άλλο ένα
εσωκομματικό μέτωπο, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε και με τους 21
διαμαρτυρόμενους βουλευτές του. Η συνάντηση, όπως λέγεται, έγινε σε
καλό κλίμα, γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει αίσθηση ότι μάλλον πείστηκαν οι
βουλευτές.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η πέτρα της εσωκομματικής δυσφορίας, ο Π.
Σκουρλέτης, μένει με σταυρωμένα τα χέρια, αντιθέτως το ’χει ρίξει
στις διαρροές. Για παράδειγμα, έμπιστοι άνθρωποι του γραμματέα διακινούν εσχάτως στην Κουμουνδούρου ψιθύρους ότι στο συνέδριο του
Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να προτείνει για γραμματέα του
ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά. Οι ίδιοι «έμπιστοι» επιπλέον διαρρέουν
πως οι πρώτοι που έχουν ήδη αντιδράσει είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, με τα δύο στελέχη να φέρεται να έχουν διαμήνυσαν προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως, για να μην υπάρξουν νέα προβλήματα, πρέπει να προτείνει για γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ένα πρόσωπο που θα έχει αριστερή ταυτότητα. Τελικά, αυτός ο Σκουρλέτης και οι «έμπιστοί» του βουλωμένο
γράμμα διαβάζουν.

Εντός της επόμενης εβδομάδας θα απαντήσει
ο Αλέξης Τσίπρας σε
πολλές από τις 1.300 ερωτήσεις που του έθεσαν τα μέλη του isyriza. Οι απαντήσεις θα
δοθούν μέσω διαδικτύου, ενώ αυτοί που υπέβαλαν τις ερωτήσεις θα
μπορούν να τον βλέπουν μέσω διαδικτύου.
Απλά αναζητείται ο κατάλληλος χώρος, αλλά
και το ντεκόρ, καθώς θα
υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση.

Συγγραφικά
πανιά…
«Έργο ζωής» χαρακτηρίζει ο πρώην υπουργός
Βύρωνας Πολύδωρας το
νέο του βιβλίο (703 σελίδων, εκδόσεις Λιβάνη)
με τίτλο «Όταν ανοίγαμε
πανιά». Ένα βιβλίο- καταγραφή της ιστορίας με
την αντίληψη του συγγραφέα, μέσα από ήρωες και αντιήρωες, από
την καταγωγή των Ελλήνων μέχρι και την
πτώση του Βυζαντίου.
Στο προοίμιο, μάλιστα, ο
πρώην υπουργός θέτει
και σειρά πολιτικών διδαγμάτων από τη διαχρονική μελέτη της ι-

Την προηγούμενη εβδομάδα στην πρώτη
γραμμή της επικαιρότητας βρέθηκε η επίσκεψη στην Αθήνα του νυν επιτρόπου Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πάολο Τζεντιλόνι. Φυσικά το πιο σημαντικό ήταν ότι ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός (είχε διαδεχθεί
τον Ματέο Ρέντσι) αναφέρθηκε στη μείωση
των πρωτογενών πλεονασμάτων, κάτι που θα
ανακουφίσει την ελληνική οικονομία. Στην Αθήνα ο Τζεντιλόνι, παρά
το γεγονός ότι είχε τη
συνάντηση με τον πρωθυπουργό βρήκε χρόνο
και ήπιε έναν πρωινό
καφέ με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Κι εκτός των οικονομικών ζητημάτων συζήτησαν και το μεταναστευτικό πρόβλημα.

Η Νάντια στοχεύει στις
εσωκομματικές του ΚΙΝΑΛ
Πλώρη για ψηλά έχει βάλει η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ στον
Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθήνας Νάντια Γιαννακοπούλου.
Στις εκλογές όχι μόνο πέρασε το φαβορί, τον Μιχάλη Καρχιμάκη, αλλά όποτε διοργανώνει εκδήλωση στην περιφέρεια της πραγματικά υπάρχει αδιαχώρητο. Όπως, για παράδειγμα, έγινε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της
προ ολίγων ημερών στην αίθουσα εκδηλώσεων του δήμου Περιστερίου. Η αίθουσα (1.200 ατόμων) ήταν ασφυκτικά γεμάτη, ενώ κόσμος υπήρχε και στο προαύλιο. Φυσικά πριν από την κοπή της πίτας η κα Γιαννακοπούλου
απηύθυνε ομιλία, όπου όλοι κατάλαβαν ότι στις επόμενες
εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ θα είναι υποψήφια για
την προεδρία. Να σημειώσουμε ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου έχει εκλεγεί άλλες δύο φορές βουλευτής, το 2009
και το 2012 στην Μεσσηνία, ενώ την επίβλεψη όλων των
εκδηλώσεων την έχει ο σύζυγος της, ο γοητευτικός ηθοποιός Μάξιμος Μουμούρης, ο οποίος όπως λέγεται θα
ακολουθήσει τα βήματα της προς την πολιτική. Κατά την
κοπή της πίτας το ζευγάρι είχε μαζί του και τις τρεις κόρες
του. Να σημειώσουμε ότι η κα Γιαννακοπούλου ήταν μεταξύ των βουλευτών που αντέδρασε στα σενάρια για συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τον καφέ που ήπιαν Γείτονας και Φλαμπουράρης.
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Σύμβουλος σε Ανδρέα και Σημίτη
το δεξί χέρι της Σακελλαροπούλου

Η ΑΠΟΨΗ
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Παρά τα όσα είχαν μεταφερθεί στον Τύπο από το Μαξίμου σχετικά με το ποιος θα είναι ο
νέος γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, τα δεδομένα μάλλον άλλαξαν. Ο
πρέσβης Γιώργος Σαββαΐδης επιμένει στην άρνησή του και όλα δείχνουν ότι ένας άλλος
από το διπλωματικό σώμα θα είναι ο νέος γραμματέας. Ο λόγος για τον Δημήτρη Καραϊτίδη, ο οποίος την τριετία 1991-1994 ήταν πρέσβης στα Σκόπια. Εν συνεχεία ο κ. Καραϊτίδης είχε αναλάβει τον ρόλο του διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Ανδρέα
Παπανδρέου (είχε επανέλθει από τον Σεπτέμβριο του 1993 στο Μαξίμου), ενώ παρέμεινε
και την οκταετία του Κώστα Σημίτη. Μάλιστα, για αρκετό καιρό ήταν και διπλωματικός
σύμβουλος και της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά. Και όπως μαθαίνω, ο ίδιος
ο κ. Καραϊτίδης ενδιαφέρεται για τη θέση, ενώ και η κα Σακελλαροπούλου συμφωνεί να
αποτελέσει ο έμπειρος διπλωμάτης το δεξί της χέρι.

Και τρεις πρέσβεις
σε εκδήλωση για
χάρη της Άννας
Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώνει την ερχόμενη Τρίτη 18 Φεβρουαρίου το
think tank της Άννας Διαμαντοπούλου, «Δίκτυο
για την Μεταρρύθμιση σε Ελλάδα κι Ευρώπη»,
αποδεικνύοντας ότι η πρώην υπουργός δεν έχει πάρει απόφαση να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Μάλιστα, για χάρη της κας Διαμαντοπούλου αποδέχθηκαν και θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν οι πρέσβεις ΗΠΑ
(Τζέφρι Πάιατ), Ισραήλ (Γιοσί Αμρανί) και Τουρκίας (Μπουράκ Ουζογκεργκίν). Μαζί τους θα
συζητήσει και ο Κυριάκος Λουκάκης (γενικός διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών). Το θέμα της εκδήλωσης είναι «Προϋποθέσεις για την ειρήνη και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο» και τη συζήτηση θα ανοίξει με ομιλία η Άννα Διαμαντοπούλου.
Εν συνεχεία θα ακολουθήσει συζήτηση με τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρέσβη επί τιμή Παύλο Αποστολίδη, τον βουλευτή της Ν.Δ. και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δημήτρη Καιρίδη, και φυσικά την οικοδέσποινα. Η
εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:15΄ και θα την παρουσιάσει ο Παύλος Τσίμας.

Η Ξενογιαννακοπούλου
δεν θέλει συνεργασία
με το ΚΙΝΑΛ
Οι περισσότεροι στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επιφυλάξεις τους, συμφωνούν ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας με το ΚΙΝΑΛ. Μάλιστα, συμφωνούν ότι πρέπει να τεθεί επί
τάπητος και το ζήτημα συνεργασίας. Είτε σε διάφορα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου, είτε ακόμη και για συγκυβέρνηση. Υπάρχει όμως ένα στέλεχος που απορρίπτει αυτόν τον διάλογο και
το ενδεχόμενο συνεργασίας. Το εντυπωσιακό είναι ότι η μοναδική που αντιδρά είναι η πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Προφανώς λησμονεί ότι εάν δεν υπήρχε η Χαριλάου Τρικούπη και το ΠΑΣΟΚ δεν θα την ήξερε ούτε ο θυρωρός της, όπως έλεγε κατά κόρον ο αείμνηστος Γιώργος
Κατσιφάρας. Μιλάμε για κανονικό γενίτσαρο η Μαριλίζα.

Για την Περιφέρεια καίγεται
ο Βασίλης Κόκκαλης
Σας έχω γράψει κι άλλη φορά για την
κεντροδεξιά συνιστώσα που ετοιμάζεται στον ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του
πρώην βουλευτή των ΑΝΕΛ και υπουργού της κυβέρνησης Τσίπρα, του εκ Λαρίσης Βασίλη Κόκκαλη. Όπως μαθαίνω, η πρωτοβουλία της κεντροδεξιάς συνιστώσας ανήκει σε σύμβουλο
του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά αυτό βολεύει τόσο
τον ΣΥΡΙΖΑ, που αναζητεί ψηφοφόρους από όλο το
πολιτικό φάσμα, αλλά και τον θεωρητικά επικεφαλής
της συνιστώσας. Όπως μου ψιθύρισαν κάτι παλιόπαιδα από τον κάμπο, ο Κόκκαλης ενδιαφέρεται πρωτίστως να είναι υποψήφιος έχοντας το χρίσμα από τον
ΣΥΡΙΖΑ για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές, στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς εκτιμά ότι ο Κώστας
Αγοραστός θα αποσυρθεί για να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γι’ αυτό δείχνει αυτή την πρεμούρα για τη συνιστώσα ο Κόκκαλης.

Με ηλεκτρικό ποδήλατο
στο Μαξίμου ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ
To παράδειγμα για «πράσινες» μετακινήσεις μέσα στις
πόλεις έδωσε ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην προ ημερών συνάντηση της ηγεσίας
της με τον πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη, στο
Μαξίμου. Ο Δ. Παπαστεργίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ έφθασε, με ηλεκτρικό ποδήλατο και
φορώντας κράνος. Να θυμίσουμε ότι ο δήμος Τρικκαίων είναι πρωτοπόρος στις «έξυπνες» δράσεις. Μάλιστα, στις αρχές Σεπτεμβρίου στους δρόμους των
Τρικάλων εμφανίστηκαν τα πρώτα ηλεκτρικά ποδήλατα που χρησιμοποιήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία της πόλης. Παράλληλα, η πλειονότητα των κατοίκων χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις ποδήλατα,
ενώ υπάρχουν και αρκετοί ποδηλατόδρομοι.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Ο Βαλεντίνος δεν πήγε στη Βουλή
Μπορεί η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή να σημαδεύτηκε από την κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα για τα εργασιακά και τον κατώτατο μισθό, αλλά είχε ξεκινήσει με πιο… αγαπησιάρικους οιωνούς, ελέω της γιορτής των ερωτευμένων που
γιορτάζεται στις 14 Φεβρουαρίου. Ελέω Βαλεντίνου, λοιπόν,
ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την πρωτολογία του ευχόμενος
«χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες». Η ευχή
του, βέβαια, «το κλίμα αγάπης της σημερινής μέρας να βρει αντανάκλαση στη σημερινή συνεδρίαση», δεν έπιασε. Ήταν, ωστόσο, αρκετή για να κάνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να χαμογελάσει και εν συνεχεία μάλλον να το σχολιάσει στην παρακαθήμενή του Έφη Αχτσιόγλου.

Του «ψάχνει»
γυναίκα…
Το τελευταίο διάστημα, ο
Αλέξης Τσίπρας αναζητεί
γυναίκα στο πλευρό του Αλέξη Χαρίτση για αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου.
Αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί με
γυναικείο «αέρα» το επικοινωνιακό επιτελείο του
ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό,
συνεργάτες τού επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν συνομιλήσει ήδη με γυναίκα δημοσιογράφο.

Η «συγκολλητική» ουσία που
ένωσε Μιχάλη και Κυριάκο
Σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία για τα θέματα του χαρτοφυλακίου
του είναι αλήθεια ότι βγήκε και έδωσε συνέντευξη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με το φονικό στη οδό
Μενάνδρου να είναι πολύ φρέσκο, την Αστυνομία να δέχεται αρκετές
βολές για υπέρμετρη άσκηση βίας και έλλειψη αυτοσυγκράτησης, αλλά
και τον «Ρουβίκωνα» να συνεχίζει τον τρομο-ακτιβισμό του, ο δημοφιλής υπουργός έδειξε γιατί είναι… δημοφιλής: διότι είναι αληθινός και
δεν μασάει τα λόγια του.
Ειδικά στο κομμάτι που μίλησε για την επιστροφή του στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, αλλά και τη συμπόρευσή του με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Μ. Χρυσοχοΐδης ήταν ξεκάθαρος ότι
δεν έχει μετακινηθεί ιδεολογικά από τον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, απλώς –όπως είπε– το ιστορικό ΠΑΣΟΚ έχει αποχωρήσει οριστικά από το τοπίο, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν πολιτική συνάφεια καθώς μοιράζονται τις ίδιες απόψεις περί ασφάλειας.
«Νιώθω ότι χρωστάω στην κοινωνία και ότι μαζί με τους συνεργάτες μου θα
τα καταφέρω. Βρισκόμαστε σε μία σύνθετη εποχή με περισσότερη εγκληματικότητα και πιο πολλές απειλές», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός και
πρόσθεσε: «Είναι μία εποχή όμοια με τη μεταπολίτευση. Η μετάβαση στην
κανονικότητα. Να κλείσουμε μία εποχή όπου κυριάρχησαν οι ακραίοι, που
διατάραξαν την κοινωνία και σήμερα υπάρχει μία αναζήτηση της κανονικότητας, στην οποία δήλωσα παρών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη».
Κατά τα λοιπά, ο Μ. Χρυσοχοΐδης εκτίμησε ότι η επιχείρηση… απομπαχαλοποίησης των Εξαρχείων από τις ομάδες αναρχικών και αντιεξουσιαστών έχει σχεδόν φτάσει στο τέλος της και αποκάλυψε παράλληλα ότι για τη δράση του Ρουβίκωνα «σύντομα αναμένεται νομοθετική πρωτοβουλία».

Μάθημα επιχειρηματικότητας
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στην τελετή
παράδοσης των νέων αεροσκαφών της Aegean έκλεισε την ομιλία του μ’ ένα χιουμοριστικό σχόλιο.
Συγκεκριμένα, μετέφερε
μια συζήτηση που είχε το
1999 με τον ιδρυτή της
Aegean, Θεόδωρο Βασιλάκη, όταν ο ίδιος εργαζόταν
στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά τα
εξής: «…σε ένα μάθημα επιχειρηματικότητας στο πανεπιστήμιο, ένας καθηγητής
μάς έλεγε, “ξέρετε ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος
να γίνεται εκατομμυριούχοι; Να είστε δισεκατομμυριούχοι και να φτιάξετε μια
αεροπορική εταιρεία”. Ο
Θόδωρος Βασιλάκης διέψευσε αυτήν την τάση και έχτισε μια αεροπορική εταιρεία η οποία σήμερα διαφημίζει την πατρίδα μας στα
πέρατα του κόσμου».

Στον Ομαλό για σκι
και γίδα βραστή…
Την ευκαιρία να κάνει σκι αλλά και να ξεδώσει λίγο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο πρωθυπουργός
βρέθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα
Χανιά το βράδυ του Σαββάτου, όπου πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις. Ο πρωθυπουργός παρέμεινε και την Κυριακή στα
Χανιά με χαλαρό πρόγραμμα για τον ίδιο και
την παρέα του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στο χιονισμένο οροπέδιο του Ομαλού,
απολαμβάνοντας το «αλπικό» τοπίο, μαζί με
παρέα φίλων του. Μετά το σκι στο καταφύγιο Καλλέργη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί
με την παρέα του πήγαν σε ταβέρνα της περιοχής. Εκεί απόλαυσαν παραδοσιακές γεύσεις της κρητικής κουζίνας, με τη γίδα να είναι
στο τοπ των γευστικών προτιμήσεων.

Βιβλίο αποκαλύψεων
ετοιμάζει ο Λαφαζάνης
Τη δική του απάντηση στον απολογισμό της κυβερνητικής
θητείας του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Στο κείμενο των 80 σελίδων των Δραγασάκη, Δρίτσα και
Μπαλτά υπάρχουν σαφείς αιχμές για τον Λαφαζάνη και
τις ελπίδες που καλλιέργησε για δάνεια από τρίτες χώρες.
Τώρα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ετοιμάζει βιβλίο και, όπως λένε συνεργάτες του, ο πρώην γραμματέας της ΛΑΕ
«θα προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις και θα αναφέρεται σε
σκληρές αλήθειες που θα πονέσουν και θα ανάψουν φωτιές».
Μάλιστα, ο ίδιος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης προ ημερών
όταν ρωτήθηκε πώς κρίνει την κυβέρνηση της «Πρώτης
φοράς Αριστερά» δεν μάσησε τα λόγια του: «Σαγηνεύτηκαν οι
περισσότεροι στην κυβέρνηση και στα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ από την καρέκλα, τυφλώθηκαν και παραδόθηκαν πολύ
γρήγορα. Έτσι πρόταξαν τα ψέματα, τα μικροπολιτικά παιχνίδια εξουσία και την άνευ όρων παράδοση στο σύστημα». Αυτή
την εξέλιξη, που όπως λέει του θύμισε κινηματογραφική
ταινία με μοιραίο τέλος, θα τη μεταφέρει στο χαρτί με αποκαλύψεις.
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• Σε υψηλούς τόνους η κοινοβουλευτική κόντρα Μητσοτάκη - Τσίπρα για τα εργασιακά,
με αποκαλύψεις για «ανταλλακτικό παζάρι» της προηγούμενης κυβέρνησης με τους δανειστές
Λίγοι πίστευαν πραγματικά –ακόμη κι ο πρωθυπουργός που το ευχήθηκε
από το βήμα– ότι η χθεσινή
ειδική συνεδρίαση της
Βουλής σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που είχε ως
αντικείμενο τα εργασιακά
θέματα θα διεξαγόταν σε
τόνους μειλίχιους, υπό το…
πνεύμα του αγίου Βαλεντίνου. Αντιθέτως, είχε υψηλούς τόνους και αποκαλύψεις που έχουν το πολιτικό ενδιαφέρον τους εφόσον φυσικά αποδειχτούν…
Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Μ

ε τον Αλέξη Τσίπρα να έχει πάρει
πάνω του το παιχνίδι προκειμένου να βγάλει το
κόμμα του από την περιδίνηση της
εσωστρέφειας, η κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Κυριάκο
Μητσοτάκη με θέμα «Εργασιακά δικαιώματα: Επιστροφή στην “κανονικότητα” των Μνημονίων» ήταν για τον
ΣΥΡΙΖΑ μία ευκαιρία να κάνει αυτό
που πολλοί τον κατηγορούν ότι…
δεν κάνει: θεσμική αλλά ισχυρή αντιπολίτευση. Ήταν, άλλωστε, απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου
της ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία να ακολουθήσει η Κουμουνδούρου το προσεχές διάστημα συγκεκριμένη αντιπολιτευτική
στρατηγική που θα κατηγορεί εμφατικά την κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της στα εργασιακά.
Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον
σε επίπεδο εντυπώσεων η επιλογή δεν κρίνεται επιτυχημένη. Κι
αυτό διότι αφενός ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αποδόμησε τον πυρήνα των επιχειρημάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης –κατηγορώντας μάλιστα τον αρχηγό της

Αντιπολίτευση
με… μαγκάλια
και 6 ψέματα
(για τα εργασιακά)
ότι αντιπολιτεύεται με μαγκάλια
όπως στο παρελθόν– αφετέρου
ο άλλοτε «σύντροφος» και υπουργός του πρώην πρωθυπουργού
Γιάνης Βαρουφάκης βγήκε από
τα… αριστερά στον Αλ. Τσίπρα, ισχυριζόμενος ότι παζάρεψε με την
τρόικα των δανειστών τα πλεονάσματα έναντι των εργασιακών.

Τα 6 ψέματα που εντόπισε
η Ν.Δ.
Με φουλ επίθεση απάντησε στις
αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτά-

κης, κατηγορώντας τον πολιτικό
του αντίπαλο ότι στην ερώτησή του
διαστρεβλώνει την πραγματικότητα επικαλούμενος αναλήθειες και
ανακριβή στοιχεία.
Αναφερόμενος, κατ’ αρχάς,
στους ισχυρισμούς της Κουμουνδούρου ότι επί ημερών Νέας Δημοκρατίας υπάρχει αύξηση της ανεργίας, η κυβέρνηση απάντησε διά
του πρωθυπουργού ότι σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία τον Νοέμβριο του
2019 υποχώρησε στο 16,5% από
το 18,6% που βρισκόταν επί ΣΥΡΙ-

ΖΑ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Η δεύτερη ανακρίβεια του Αλ.
Τσίπρα είναι, σύμφωνα με τον
Κυρ. Μητσοτάκη, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθεί να
μιλάει για ρεκόρ απολύσεων, ενώ
όπως είπε «η αλήθεια είναι ότι αντί
για απολύσεις, τους τελευταίους μήνες
οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης
αυξήθηκαν και για την ακρίβεια είναι
65.718 περισσότεροι από πέρυσι, όπως περισσότερες είναι και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν».
Ψέμα χαρακτηρίζουν, επίσης,
στη Ν.Δ. την τοποθέτηση του ΣΥ-

ΡΙΖΑ ότι υποβαθμίστηκε η Επιθεώρηση Εργασίας και έτσι ανθεί η
παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή ο πρωθυπουργός, το β΄ εξάμηνο του 2019 έγιναν 1.000 έλεγχοι περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του
2018. Οι υπόλοιποι κατά ΝΔ. ψευδείς ισχυρισμοί της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και ο αντίστοιχος
«γαλάζιος» αντίλογος είναι:
• Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι χάνονται μόνιμες θέσεις εργασίας υπέρ
της μερικής και της εκ περιτροπής
απασχόλησης. Η κυβέρνηση επιμένει ότι φέτος έχουμε 1.374.482 μόνιμους εργαζόμενους, 65.718 περισσότερους από πέρυσι και για
πρώτη φορά μετά την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ σημειώνεται αύξηση του μεριδίου της πλήρους απασχόλησης
στη συνολική απασχόληση.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι καταστρατηγούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, με τον πρωθυπουργό να απαντάει ότι εξαίρεση
προβλέπεται μόνο εάν οι ίδιοι οι
κοινωνικοί εταίροι αποφασίσουν
να σώσουν μία επιχείρηση.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μη επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, αναφερόμενος στους 55.000 επιστήμονες,
οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. «Δεν γνωρίζετε ότι οι
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι υπέγραψαν
μία σύμβαση ορισμένου χρόνου; Δεν
γνωρίζετε ότι η προκήρυξη που βγάλατε εσείς αναφέρει ότι παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες;» τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Αλ. Τσίπρα και συμπλήρωσε: «Εξακολουθείτε να κοροϊδεύετε τους νέους συμπολίτες μας κλείνοντας το μάτι σε παράνομα βολέματα.
Εγώ πάλι θα επιμείνω, θα κλείνω την
πόρτα στους διορισμούς από το παράθυρο. Να λοιπόν ποιος πρεσβεύει το
παλιό και ποιος πρεσβεύει το νέο».

«Τορπίλη» Βαρουφάκη για το παζάρι των πλεονασμάτων
την ίδια κοινοβουλευτική συζήτηση για τα εργασιακά
και εξελισσόμενος ίσως στον σκληρότερο πολιτικό αντίπαλο του πρώην συνοδοιπόρου του, ο γραμματέας
του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, προχώρησε σε μία σοβαρή καταγγελία. Σύμφωνα με αυτήν, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τον είχε εξουσιοδοτήσει να διαπραγματευτεί με τους δανειστές τα πρωτογενή πλεονάσματα με αντάλλαγμα τα... εργασιακά. Θυμίζεται ότι η τελευταία αντίστοιχη καταγγελία περί πολιτικής ανταλλαγής επί
θητείας ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει πάλι από το βήμα της Βουλής και
από το στόμα του νυν πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη, ο
οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο προκάτοχός του είχε «ανταλ-

Σ

λάξει» το Σκοπιανό με τις μειώσεις των συντάξεων.
Ο Γ. Βαρουφάκης το… τερμάτισε όταν κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής στικάκι που υποστήριξε ότι περιέχει τις ηχογραφημένες συζητήσεις που είχε στο πλαίσιο του
Eurogroup το πρώτο εξάμηνο του 2015. Μάλιστα, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 επικαλέστηκε απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία οι ηχογραφήσεις είναι νόμιμες
καθώς δεν ανάγονται στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής, αλλά έγιναν στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Ο επικεφαλής τού
ΜέΡΑ 25 είπε ότι κάθε φορά που εγείρεται, ακούγονται ψεύδη, και πρόσθεσε ότι με την κίνησή του να καταθέσει τις ηχογραφημένες συνομιλίες «θα σας στερήσουμε το δικαίωμα να

ψευδολογείτε» για το τι έγινε
στο Eurogroup που ήθελε να
εξευτελίσει την Ελλάδα.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας
Τασούλας, αρνήθηκε να παραλάβει την επιστολή που άφησε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 και την επέστρεψε ως «απαράδεκτη». «Η Βουλή δεν
πρόκειται να μετατραπεί σε αχθοφόρο της όποιας ευθύνης
θέλει ο κ. Βαρουφάκης να αναλάβει με την αποκάλυψη τέτοιων κρυφών μαγνητοφωνήσεων», ανέφερε ο κ. Τασούλας.
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Η έντονη διεθνής κινητικότητα του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ που… μυρίζει
come-back και η δήλωση-αίνιγμα του αδελφού του Νίκου Παπανδρέου

Ο Γιούνκερ
δικαίωσε
τον Γιώργο
(και αναστάτωσε Φώφη-Αλέξη)
Τα όσα δήλωσε στην πρόσφατη συνέντευξή του στον
ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ λίγο-πολύ τα γνωρίζαμε, καθώς τα είχε ξαναπεί. Απλά τώρα, ο μέχρι πριν από λίγους μήνες πρόεδρος της Κομισιόν
και από τους πρωταγωνιστές του ελληνικού δράματος
της εποχής των μνημονίων προκαλούν διαφορετικό ενδιαφέρον, καθώς ο πρωταγωνιστής έχει αποστρατευθεί
και δεν αντιμετωπίζει την πίεση της καθημερινότητας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την εποχή που
η Ελλάδα βρέθηκε
στο χείλος της χρεοκοπίας το 2010 ήταν
επικεφαλής του Eurogroup, ενώ
την κρίσιμη περίοδο του 2015 είχε
αναλάβει τα ηνία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Όμως με τα όσα δήλωσε αυτός που νιώθει περισσότερο
από όλους δικαιωμένος είναι ο
Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρωθυπουργός που επί ημερών του υπεγράφη το πρώτο μνημόνιο τον
Μάιο του 2010. Γύρω από το πρώτο μνημόνιο οι αντιμνημονιακοί έφτιαξαν διάφορους μύθους, με
τους οποίους πορευόμαστε μέχρι
σήμερα. Όπως, για παράδειγμα,
αυτό που ισχυριζόταν ο Πάνος
Καμμένος ότι «ο Γιώργος μάς έβαλε
στο ΔΝΤ για να βγάλουν κέρδη από
τα CDS ο αδερφός του Αντρίκος και η
παρέα του». Μία δοξασία, για την οποία καταδικάστηκε ο πρώην υπουργός Άμυνας από την ελληνική
Δικαιοσύνη, αλλά ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να τη διακινεί.
Ο Γιούνκερ ήταν ξεκάθαρος.
Τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας έχει ο Κώστας

Καραμανλής και όπως είπε τον
είχε προειδοποιήσει, αλλά μάλλον
ο πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου με την ευκαιρία των επαφών του με τον πρώην Έλληνα
πρωθυπουργό έμαθε μία ελληνικότατη παροιμία: «Στου κουφού την
πόρτα όσο θέλεις βρόντα».
Ένα άλλο σημείο για το οποίο έχει κατακριθεί ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν για την εμπλοκή τού
ΔΝΤ στο πρόγραμμα διάσωσης της
χώρας. Ακόμη και σήμερα οι κάθε
λογής συνωμοσιολόγοι υποστηρίζουν ότι «ο Γιωργάκης μάς έβαλε στο
ΔΝΤ μαζί με το φιλαράκι του τον Ντονιμίκ Στρος Καν». Κι όμως ο Γιούνκερ ήταν ξεκάθαρος: «Εμείς γιατί
φέραμε το ΔΝΤ; Επειδή οι Γερμανοί
επέμειναν πολύ σε αυτό το σημείο. Ο
Σόιμπλε όχι, η Μέρκελ επέμεινε. Και
τότε ξεκίνησε όλο το θέμα με την Τρόικα. Εγώ ποτέ δεν ήμουν οπαδός της
Τρόικα, επειδή το ΔΝΤ πήρε ρόλο».
Και φυσικά, το τρίτο σημείο για
το οποίο έχει χυθεί πολύ μελάνι είναι για το τι συνέβη στις Κάννες
τον Οκτώβριο του 2011. Τότε που
ο Γ. Παπανδρέου, συνοδευόμενος από τον Ευάγγελο Βενιζέλο
(αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομικών) μετείχαν στην G20. Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός α-

νακοίνωσε την πρόθεσή του για
δημοψήφισμα, από τη μία ούρλιαζε ο Σαρκοζί και από την άλλη η
Μέρκελ πίεζε για Σχέδιο Β. Και ο
κ. Γιούνκερ παραδέχθηκε ότι η όλη αντίδραση των εταίρων μας δεν
ήταν πολιτική. Αντίθετα πιέστηκαν
αφόρητα από τις χρηματαγορές.
«Δεν με καθορίζουν οι χρηματαγορές,
όμως ξέρω ότι υπάρχουν. Δεν τις γνωρίζω προσωπικά τις χρηματαγορές,
αλλά ξέρω ότι αυτή η δύναμη υπήρχε,
και αυτή η δύναμη, αυτό το στρατόπεδο των αγορών δεν ήταν φιλικό
προς την Ελλάδα», είπε στη συνέντευξή του ο Γιούνκερ. Και φυσικά η πίεση που ασκήθηκε προς
την Ελλάδα είχε ως απότοκο την
παραίτηση Παπανδρέου από την
πρωθυπουργία και την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παπαδήμου.

Το παραμύθι
της διαπραγμάτευσης
Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ μίλησε
και για την περίοδο Τσίπρα, όπου
αποδόμησε το παραμύθι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν η χώρα οδηγήθηκε
στα βράχια από την αλόγιστη διαπραγμάτευση του Γιάνη Βαρουφάκη. Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν τουναντίον εξήγησε ότι ο
Βαρουφάκης δεν έπαιζε κανέναν
απολύτως ρόλο και ότι είχε απ’ ευθείας επαφές με τον ίδιο τον κ.
Τσίπρα: «Ποτέ δεν του ζητήσαμε να
αποπέμψει τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης πήρε μέρος σε όλες τις διαπραγματεύσεις στο Eurogroup αλλά
δεν τα πήγε καλά. Ο Βαρουφάκης
στην πραγματικότητα δεν έπαιξε
σπουδαίο ρόλο. Είχα τόσες πολλές
συναντήσεις μέρα-νύχτα με τον Τσίπρα, όπως είχα παλιά και με τον Σα-

μαρά, και σεβόμενοι την Ελλάδα προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση για
το ελληνικό πρόβλημα».
Κι εξέφρασε την πικρία του για
το δημοψήφισμα του Ιουλίου του
2015: «Όχι, δεν με ενημέρωσε για το
δημοψήφισμα. Αυτό ήταν το μόνο σοβαρό λάθος που έκανε. Όχι το μοναδικό, αλλά το μόνο σοβαρό που έκανε
επειδή δεν με ενημέρωσε παρά μόνο
την τελευταία στιγμή. Και οι προτάσεις που κατέθεσε στην κρίση των Ελλήνων, δεν ήταν προτάσεις που βρίσκονταν ακόμη στο τραπέζι. Ήταν
προτάσεις που κάποιοι, το ΔΝΤ και
άλλοι είχαν καταθέσει πριν από εβδομάδες και μήνες».

Τι θα κάνει ο ΓΑΠ
Αυτές οι αποκαλύψεις τού ΖανΚλοντ Γιούνκερ, που δικαιώνουν
τον Γιώργο Παπανδρέου, πρωτίστως έχουν αναστατώσει τη Φώφη
Γεννηματά και τον Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί
μέχρι στιγμής να αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του για το τι θέλει
να κάνει, αλλά η έντονη δραστη-

ριότητά του διεθνώς μέσω της θέσης του ως προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς προκαλεί ανησυχία. Ο Γιώργος Παπανδρέου το
τελευταία επτάμηνο έχει συναντηθεί με περισσότερους αρχηγούς
κρατών από ό,τι ο Τσίπρας τα 4,5
χρόνια που ήταν πρωθυπουργός.
Επίσης, λίγο μετά την προβολή
της συνέντευξης Γιούνκερ, υπήρξε η έκρηξη του Νίκου Παπανδρέου, ο οποίος μιλώντας για το
φλερτ ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ μετά τη συνάντηση Γείτονα-Φλαμπουράρη
χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ως «νομενκλατούρα που ήθελε να ελέγξει τη
Δικαιοσύνη και τα κανάλια». Και αναφερόμενος στον αδερφό του έστειλε ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις: «Ο Γιώργος θα τα πει ο ίδιος όπως θέλει, όταν θέλει».
Και το ερώτημα που τίθεται πλέον σε όλο το φάσμα της Κεντροαριστεράς είναι το εξής: Ήρθε η ώρα
να μιλήσει ο Γιώργος; Ή, πιο σωστά, ήρθε η ώρα να κινηθεί ο
Γιώργος; Το όνομα Παπανδρέου
ακόμη συγκινεί όχι μόνο όσους
παρέμειναν πιστοί στο ΚΙΝΑΛΠΑΣΟΚ, αλλά και σε αυτούς που
μετοίκησαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως όλοι όσοι γνωρίζουν ο μηχανισμός του Γιώργου Παπανδρέου παραμένει ενεργός, παρά το γεγονός ότι για περίπου πέντε χρόνια έμεινε εκτός κεντρικής πολιτικής σκηνής. «Έκανε την αγρανάπαυσή του και τώρα έφτασε η ώρα δικαιωμένος να επιστρέψει», λένε στενοί
συνεργάτες του. Πώς, όμως, θα επιστρέψει; Διεκδικώντας ο ίδιος
την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς, ή στηρίζοντας κάποιον
δικό του άνθρωπο;
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⇣

Το ερώτημα
που εγείρεται
είναι τι
κάνουν οι
ελεγκτικοί
μηχανισμοί.
Υπάρχουν για
τα λεφτά
που…
υπάρχουν, κι
είναι πολλά;
Πόσα μπορεί
να ρεφάρει ο
Γραμμένος
από το ταξίδι
της Εθνικής
για φιλικά
στην Αμερική;
Θα πάρει
350.000
δολάρια, οι
διεθνείς θα
ιδρώνουν στο
χορτάρι, ίσαίσα για να
πληρωθεί η
Βιβή, Ακριβή,
Πανάκριβη…

Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ίναι γεγονός ότι
ο Βάγγος είναι
«προεδράρα»,
πολύ large στα
οικονομικά. Ανοιχτοχέρης
μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Με
τα λεφτά της ΕΠΟ, όμως – όχι
τα δικά του. Τι θέλουμε να πούμε; Ότι σ’ ένα κανονικό κράτος,
οι ασχολούμενοι με το ποδόσφαιρο θα είχαν κρεμάσει τον
Βάγγο ανάποδα στην Ακρόπολη, γιατί στον Όλυμπο δεν θα το
επέτρεπε ο Ιβάν, καθ’ ότι είναι
μετά τα Τέμπη. Για να γίνουμε
πιο σαφείς, ας ρίξουμε μια ματιά
στα «κουβαρνταλίκια» του Βάγγου του Γραμμένου, κατά τη
διάρκεια της θητείας του.

Ε

1

Δεν παρέστη κανένας δικηγόρος
της ΕΠΟ στο δικαστήριο, όπου η Βιβή, σύζυγος Βασίλη Γκαγκάτση,
κέρδισε τη δίκη κι έχει λαμβάνειν
250.000 ευρώ αποζημίωση. Πρωτόδικα, με νομική εκπροσώπηση από την ΕΠΟ, η Βιβή είχε χάσει! Το
πραγματικό της όνομα είναι Ακριβή.
Πανάκριβη από τώρα και στο εξής.
Έτσι τη «βάφτισε» ο Γραμμένος.

Λεφτά υπάρχουν.
Εισαγγελία και κράτος
αναζητούνται...
O εννιάλογος του Βαγγέλη και η πανάκριβη Βιβή

7

2

Στον Γιάννη Παπαδόπουλο επιδικάστηκε αποζημίωση 350.000
ευρώ. Η ΕΠΟ θα μπορούσε να κάνει συμβιβασμό και μετά την εκδίκαση της υπόθεσης. Ο Βάγγος όμως
κουβαρντάς δεν ήθελε δικαστήρια.

3

Ο πρώην ομοσπονδιακός
Γερμανός Μίκαελ Σκίμπε
πληροφορήθηκε από τα… sites
ότι απολύθηκε!
Κι εκεί που έλεγε στους συνεργάτες του ότι αν φύγει δεν πρόκειται να διεκδικήσει αποζημίωση, μετά απ’ αυτό ζητάει
550.000 ευρώ.

4

Ο Άγγελος
Αναστασιάδης
δήλωσε κι αυτός ότι θα διεκδικήσει αποζημίωση 100.000
ευρώ, που μπορεί να φτάσουν και τα 300.000 ευρώ με μπόνους κ.λπ.

5

Στέλιος Γιαννακόπουλος και
Άγγελος Μπασινάς δεν ζήτησαν
αποζημίωση για την απόλυσή τους.
Όχι από καμιά διπλωματική ευελιξία του Γραμμένου, αλλά γιατί έτσι
αισθάνθηκαν.

6

Υπόθεση «Κάρτα Υγείας»: Η ΕΠΟ δήλωσε παράσταση πολιτικής
αγωγής εναντίον του Βασίλη Γκαγκάτση, που καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη πέντε χρόνων.
Ακόμα όμως κι αν τελεσιδικήσει η
ποινή, η ΕΠΟ θα πάρει από τον Γκαγκάτση το… μακρύτερο! Γιατί; Διότι
δεν έχει προβεί σε ενέργεια μη μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων
του Βασιλείου του «μεγάλου». Μάλιστα, για να ξεφύγει από αυτόν τον
«βραχνά», οι πληροφορίες λένε ότι
δεν πρόκειται να παραστεί ως πολιτική αγωγή στο Πενταμελές Εφετείο
Κακουργημάτων.

Στις 4 Μαρτίου εκδικάζεται στο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
με την κατηγορία της απιστίας
η υπόθεση με τα
τηλεοπτικά δικαιώματα. Κατηγορούμενοι
και ο Βασίλης
Γκαγκάτσης με
τον
Γιώργο
Γκιρτζίκη. Η ΕΠΟ έχασε 7 εκατ. ευρώ, δίνοντας μόλις για
250.000 ευρώ
τα δικαιώματα στον Πασχάλη Παπαδόπουλο. Η ΕΠΟ δεν είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής,
παρ’ ότι ζημιώθηκε.

8

Ο Μπέος δήλωσε ότι θα διεκδικήσει από την ΕΠΟ 13 εκατ. ευρώ,
επειδή η ομοσπονδία διέλυσε τον Ολυμπιακό Βόλου και ο
ίδιος κλείστηκε
στη φυλακή για
έναν χρόνο. Επί

της ουσίας, έχει δίκαιο, αφού αθωώθηκε. Ο Ευάγγελος, Βαγγέλης
για τους φίλους, Βάγγος για τους
κολλητούς, τι θα κάνει; Θα προφυλάξει τα συμφέροντα της ΕΠΟ ή θα
εξουσιοδοτήσει τον… Λασκαράκη
(γέλια, πολλά) ν’ αντιπαρατεθεί με
τον Αχιλλέα;

9

Η ΕΠΟ, π.Γ. (Προ Γραμμένου)
είχε 55 υπαλλήλους. Έγιναν 460 από τον ΣΥΡΙΖΑ, που βόλευε αβέρτα
τα «δικά» του παιδιά. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν ο Βάγγος ο Γραμμένος για να διαλύσει το ποδόσφαιρο δεν του αρκούσαν οι 55, αλλά ήθελε περισσότερους.
Όλα τα παραπάνω, αν αθροιστούν, πνίγουν οικονομικά την ΕΠΟ,
που βγήκε στη FIFA και ζητάει δάνεια. Το αν τα πάρει, είναι άλλο θέμα. Το ερώτημα που εγείρεται είναι
τι κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Υπάρχουν για τα λεφτά που… υπάρχουν, κι είναι πολλά; Πόσα μπορεί
να ρεφάρει ο Γραμμένος από το
ταξίδι της Εθνικής για φιλικά στην
Αμερική; Θα πάρει 350.000 δολάρια, οι διεθνείς θα ιδρώνουν στο
χορτάρι, ίσα-ίσα για να πληρωθεί η
Βιβή, Ακριβή, Πανάκριβη…
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Του Νίκου Συνοδινού
ρόνια τώρα η Αθλητική
Δικαιοσύνη παίζει τη…
δική της μπάλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα
δικαιοδοτικά όργανα εκδίδουν πολλές
φορές αποφάσεις που προκαλούν, με αποτέλεσμα να ενισχύουν την αναξιοπιστία των εθνικών μας διοργανώσεων.
Ποιος ξέχασε τον περίφημο Σκουτέρη, με
όσα είχαν γίνει στην Τούμπα στο ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ το οποίο δεν άρχισε λόγω
του τραυματισμού του προπονητή Όσκαρ
Γκαρσία;
Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, ξημερώματα
της 11ης Μαρτίου 2018, έκανε δεκτή εν μέρει
την έφεση του ΠΑΟΚ, και λίγες ώρες πριν από τη
σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ αποφάσισε να ανοίξει την Τούμπα και να γίνει κανονικά με θεατές
το μεγάλο ντέρμπι. Επίσης, αποφάσισε να μην αφαιρεθούν οι 3 επιπλέον βαθμοί από τον ΠΑΟΚ,
αλλά απλά να κατακυρωθεί με 0-3 υπέρ του Ολυμπιακού το παιχνίδι της Τούμπας που δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω του τραυματισμού του Ισπανού
προπονητή. Η απόφαση του Δημήτρη Σκουτέρη
και των Κώστα Δεμέστιχα και Κωνσταντίνας
Γεωργούλια πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς ανέτρεψε την πρωτόδικη ποινή της
κας Σκολαρίκη, που είχε εφαρμόσει τα όσα προβλέπονταν στον Κανονισμό σε τέτοιες περιπτώσεις.
Το τραγούδι… ξημερώματα δίνεις δικαιώματα
έπαιξε πολύ την περίοδο εκείνη, καθώς η Τούμπα
άνοιξε και ως διά μαγείας όλα τα εισιτήρια λίγες
ώρες αργότερα είχαν βρει κατόχους. Παρά τα όσα
συνέβησαν με τον Σκουτέρη, ο Ιβάν… πήρε το
όπλο του και μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο
στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Η συνέχεια
γνωστή. Λόγω των πράξεων του προέδρου του, ο
ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα.
Από τότε οι μεγαλοπαράγοντες εκτίμησαν πολύ τον ρόλο των δικαιοδοτικών οργάνων. Το θέμα έρχεται στην επιφάνεια, καθώς ακόμη ένα
πρωτάθλημα οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες,
όπου θα κριθεί το ζήτημα της πολυϊδιοκτησίας
ΠΑΟΚ-Ξάνθης, προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογες ποινές.
Ήδη για τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου (9:30)
κλήθηκαν σε απολογία οι δύο ΠΑΕ από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League 1. Αυτή στελεχώνεται από δύο πρωτοδίκες. Τη Μαρία Τσαγκιά, που έχει αναναπληρωματικό τον Χριστόφορο Μάρκου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάνθηκε πως υπάρχει ξεκάθαρη
παράβαση και στο πόρισμά της οδηγεί τους αθλητικούς δικαστές σε βαριές ποινές στις δύο
ΠΑΕ. Τι θα κάνουν αυτοί όμως είναι… αλλουνού
παπά Ευαγγέλιο. Στην υπόθεση εκτός από τις
ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ξάνθη θα παραστεί και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ως καταγγέλλουσα.
Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα σε πρώτο
βαθμό, η υπόθεση θα μεταφερθεί στην ΕΠΟ, όπου η Επιτροπή Εφέσεων θα κληθεί ν’ αποφασίσει αν και τι είδους ποινές θα επιβληθούν σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη.
Την Επιτροπή Εφέσεων στελεχώνουν πλέον ο
Παναγιώτης Φιλόπουλος ως πρόεδρος, η Βασιλική Βλαχοπαναγιώτου ως αναπληρώτρια,
και οι Αδαμαντία Γκογκόλη και Νίκος Βόκας
ως μέλη.
Το τελευταίο διάστημα το κλίμα για την Αθλη-

Χ

⇣

Το… κακό δεν
ξεκίνησε
τώρα, αλλά
συνεχίζεται.
Γιατί; Οι
συγκεκριμένοι
αθλητικοί
δικαστές
εκλέχτηκαν
από τη Γ.Σ.
της ΕΠΟ τη
Δευτέρα,
27 Αυγούστου
2018. Πώς
προέκυψαν;
Μέσα από
«μαγείρεμα»,
στο οποίο
είχαν «ρίξει»
τον Δημήτρη
Μελισσανίδη,
καθώς η ΑΕΚ
και οι φίλα σε
αυτήν
προσκείμενες
Ενώσεις είχαν
ψηφίσει
αυτούς που
βγήκαν…
τελευταίοι.

Γάγγραινα η Αθλητική Δικαιοσύνη, αλλά εκεί θα παιχτεί
ακόμη ένα πρωτάθλημα με τους παράγοντες
να επιλέγουν τους δικαστές που τους δικάζουν
και να ψάχνουν το παρελθόν και τους συγγενείς τους

Το φάντασμα
του Σκουτέρη
επιστρέφει
Το κωμικό της υπόθεσης είναι ότι πριν από την
παραίτηση και μετά την αποκάλυψη, ο Γ. Διονυσάτος ρωτούσε την ΕΠΟ να τον ενημερώσει αν
το κανάλι OPEN… υπάγεται στον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Το πώς γίνεται πριν τον ξεσκεπάσουν τόσο καιρό… να αγνοούσε τη σχέση μεταξύ
Σαββίδη - ΠΑΟΚ - OPEN, έχει ενδιαφέρον. Οι
φίλαθλοι πάντως βγάζουν τα συμπεράσματά
τους.
Πλέον στην Επιτροπή Εφέσεων πρόεδρος έγινε ο Παναγιώτης Φιλόπουλος, με αναπληρωτή τη Βασιλική Βλαχοπαναγιώτου και μέλη
την Αδαμαντία Γκόγκολη και τον Νίκο Βόκα,
στο σύνολό τους εφέτες. Είναι δεδομένο ότι οι
ενδιαφερόμενοι θα ψάχνουν ήδη… από πού κρατάει η σκούφια κάθε δικαστή, ποιοι είναι οι συγγενείς του, με ποιους έχει επαφές…
τική Δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία της είναι πολύ βαρύ μετά την αποκάλυψη ότι ο γιος του προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων Γεράσιμου Διονυσάτου, κατείχε έμμισθη θέση στο κανάλι
OPEN του Ιβάν Σαββίδη.
Το σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί με επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λίγες εβδομάδες μετά, ο Γεράσιμος Διονυσάτος υπέβαλε την
παραίτησή του στον πρόεδρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη
Γραμμένο. Συγκεκριμένα, με ιδιόχειρη επιστολή
του, ο τέως πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων
της ΕΠΟ ανέφερε τα εξής: «Για λόγους προσωπικής ευθιξίας παραιτούμαι από την Επιτροπή Εφέσεων».

Η στρέβλωση
Το… κακό δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά συνεχίζεται.
Γιατί; Οι συγκεκριμένοι αθλητικοί δικαστές εκλέχτηκαν από τη Γ.Σ. της ΕΠΟ τη Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018. Πώς προέκυψαν; Μέσα από «μαγείρεμα», στο οποίο είχαν «ρίξει» τον Δημήτρη
Μελισσανίδη, καθώς η ΑΕΚ και οι φίλα σε αυτήν
προσκείμενες Ενώσεις είχαν ψηφίσει αυτούς που
βγήκαν… τελευταίοι.
Οι πίνακες που είχαν στείλει Εφετείο και Πρωτοδικείο είχαν «επεξεργαστεί» –όσον αφορά το
Who is Who κάθε δικαστή– και δόθηκαν στο σώμα των 71 ψηφοφόρων του εκλογικού σώματος
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του ποδοσφαίρου μαύριζαν ή αποθέωναν τους τακτικούς δικαστές με την ψήφο τους.

Η λύση

είναι κατηγορούμενος. Ο γιος του, Μάκης Γκαγκάτσης, διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
στήριξε την εκλογή Κακαβιά.
Τι ψήφισαν όλοι οι στενά συνδεδεμένοι με τον
ΠΑΟΚ, με «εντολοδόχο» τον γιο (Μάκη) του κατηγορούμενου Βασίλη Γκαγκάτση είναι φανερό. Επί 64 ψηφισάντων ο κ. Κακαβιάς πήρε 52
ψήφους. Δηλαδή, εκτός του ΠΑΟΚ, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι και ο Ολυμπιακός –για
δικούς του λόγους, αφού κατηγορούμενοι ήταν
ποδοσφαιρικοί παράγοντες φίλα προσκείμενοι
στον «Θρύλο», όπως οι Γ. Γκιρτζίκης, Γ. Σαρρής, Σ. Πιλάβιος, Ευ. Τοπολιάτης κ.λπ.– έβαλε
το χεράκι του στην επιλογή Κακαβιά.

για να επιλέξουν, υποτίθεται, τους καλύτερους,
για τους οποίους όμως δεν είχαν την παραμικρή
πληροφορία για το θετικό ή ενδεχομένως και το
αρνητικό των προτεινομένων δικαστών.
Παράλληλα, όμως, οι δύο παρατάξεις που εκείνο το διάστημα κυριαρχούσαν στο ποδόσφαιρο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από τη μια,
και η ΑΕΚ από την άλλη, έχοντας μελετήσει ενδελεχώς το ποιόν κάθε δικαστή ή εισαγγελέα, φρόντισαν να υποδείξουν στις δικές τους ενώσεις και
ΠΑΕ ποιοι πρέπει να αναδειχθούν ως «εκλεκτοί»
για την Αθλητική Δικαιοσύνη την επόμενη διετία.
Η ταλαιπωρία που είχαν κάποιοι υποστεί την
προηγούμενη σεζόν από τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις κάποιων δικαστών, έπρεπε –κατά τη
γνώμη τους– να μην επαναληφθεί στο μέλλον, γι’
αυτό φρόντισαν να επιλέξουν δικαστές που να
μπορούν να βρουν το δίκιο τους.
Κάποιοι που είχαν «προβληματάκια» με τα ποινικά δικαστήρια, βλέποντας ότι στον πίνακα των
προς επιλογή δικαστών ήταν και κάποια στελέχη
της έδρας, ενώπιον της οποίας εκδικάζονταν ήδη οι υποθέσεις τους, φρόντισαν με την ψήφο
τους να τους επιλέξουν, επιδεικνύοντας ανωτερότητα…

Πήγαν να καλοπιάσουν
τον Στ. Κακαβιά
Η περίπτωση της επιλογής στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ του προέδρου Εφετών, Στέλιου
Κακαβιά, πρέπει να μελετηθεί με ανάλογη προσοχή, καθώς προέδρευε στην έδρα του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων που συνεδρίαζε για
την υπόθεση του σκανδάλου με την Κάρτα Υγείας
της ΕΠΟ, που στοίχισε 12 εκατ. ευρώ στην Ομοσπονδία και είχε ουρά άλλα 17 εκατ. ευρώ.
Ο τέως πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης, που κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας
ήταν διευθύνων σύμβουλος της Super League,

Αθρόες παραιτήσεις
των εκλεγέντων δικαστών
Η διαδικασία εκλογής των δικαστών έγινε με πολλές σκιές. Όταν αρκετοί δικαστές αντιλήφθηκαν
ότι κινδύνευαν να εκτεθούν στη δικαστική τους
καριέρα, αμέσως παραιτήθηκαν εγγράφως, επιδεικνύοντας έτσι την απόφασή τους να μη συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικά παιγνίδια και παρασκήνια. Από τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Εφέσεων παραιτήθηκαν οι Σπύρος Γεωργουλέας
και Στέλιος Κακαβιάς που είχαν ισοψηφίσει
στην πρώτη θέση με 52 ψήφους.
Παραιτήσεις υπέβαλαν τότε μεταξύ άλλων οι
κ.κ. Αλκιβιάδης Φερεσίδης, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Σπυρίδων Καποδίστριας, Μαρία Σκολαρίκη, Σωτήρης Τσουβαλάς.
Είναι προφανές ότι στο δικαστικό σώμα η ευαισθησία είναι ένα στοιχείο που πλεονάζει, αντίθετα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι παρουσιάζεται μεγάλο έλλειμμα…
Το πρόβλημα ως εκ τούτου με την Αθλητική
Δικαιοσύνη είναι τεράστιο, καθώς οι παράγοντες

Οι εν ενεργεία δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί της Αθλητικής Δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να εκλέγονται από τη Γ.Σ.
της ΕΠΟ, αλλά να ορίζονται, να επιθεωρούνται και να αξιολογούνται κατά τον τρόπο που
ορίζει το Σύνταγμα και οι εφαρμοστικοί του νόμοι, να μην αμείβονται από την ΕΠΟ και, γενικότερα, να μην ασκούν τα καθήκοντά τους στην έδρα της, αλλά στον φυσικό τους χώρο, τις αίθουσες των Δικαστηρίων.
Στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία η ΕΠΟ απέδειξε την εμπιστοσύνη της προς τους δικαστές, τοποθετώντας τους στις θέσεις με αποκλειστικό κριτήριο την αρχαιότητα (απόφαση της
Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. στις
04.09.2015/Νο 53), όπως αυτή διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Χάρη σε αυτό το αντικειμενικότατο κριτήριο, η
Λουίζα-Γλυκερία Ιωαννίδου μεταφέρθηκε από
τη λίστα των αναπληρωματικών εκλεγμένων μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας στα τακτικά μέλη (μετά την παραίτηση της κας Κηπουρού) και
ανέλαβε, λόγω αρχαιότητας, ως πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ οι εκλογικές της επιδόσεις την κατέταξαν στην τελευταία θέση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών με 29 ψήφους σε σύνολο 168 ψηφισάντων στη Γενική Συνέλευση της
ΕΠΟ στις 28.08.2016, την ώρα που η κα Μπόζνου έλαβε 61 ψήφους και ο κ. Βόμβας 47 ψήφους. Αν η ΕΠΟ είχε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο
επιλογής δεν επρόκειτο ποτέ να επιλέξει υποψήφιο (την κα Ιωαννίδου) που είχε λάβει το 11,4%
των εγκύρων ψήφων στη διαδικασία εκλογής
του.
Δύο χρόνια αργότερα, ωστόσο, υπήρξαν τέτοιες ανατροπές που η ομοβροντία παραιτήσεων
ήταν αναμενόμενη και δεδομένη. Οι παράγοντες
του ποδοσφαίρου μας είτε προέρχονται από το
επαγγελματικό (Super League, Football League),
είτε από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο (ΕΠΣ), δεν
γνωρίζουν τις ικανότητες των προτεινόμενων δικαστικών. Κι όμως, έκαναν τις… επιλογές τους
στην κάλπη για αυτούς που θα αναλάμβαναν χρέη
από τις 2 Σεπτεμβρίου 2018 στα δικαιοδοτικά όργανα. Οι παράγοντες ψήφισαν δίχως να ξέρουν
καν το επίπεδο γνώσεων που έχουν στο ποδοσφαιρικό δίκαιο, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο
για την καλύτερη κρίση τους, οι προτεινόμενοι δικαστικοί.

Το αυτοδιοίκητο
στην
Αθλητική
Δικαιοσύνη
Το περίφημο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου
περιλαμβάνει μεν ό,τι
σχετίζεται με τα εσωτερικά σωματειακά/οργανωτικά ζητήματα των αθλητικών φορέων (στο επίπεδο του ερασιτεχνικού
αθλητισμού) ή με τα ακραιφνώς αθλητικά,
σταματά όμως εκεί που
αρχίζουν τα επαγγελματικά/ιδιοκτησιακά/οικονομικά ζητήματα. Γι’ αυτά, η νομολογία έχει παγίως κρίνει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυτοδιοίκητου, δεχόμενη τη
δυνατότητα παρέμβασης
και ελέγχου του κράτους, μέσω κυρίως της
σχετικής αποφασιστικής
αρμοδιότητας της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού (ΕΕΑ), ως
δεσμευτικής για τα αντίστοιχα αθλητικά όργανα
(π.χ. αποβολή από το
πρωτάθλημα της ομάδας
της ΠΑΕ Κασσιόπη μετά
από σχετική απόφαση
της ΕΕΑ, διαβιβασθείσα
κατά τον νόμο ως «έκθεση» στα δικαιοδοτικά
όργανα του ποδοσφαίρου), επισημαίνοντας
μάλιστα πως αυτό εμπίπτει στο δημόσιο συμφέρον.
Συνεπώς, το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου υφίσταται πράγματι, έχει
συνταγματική θεμελίωση, έχει όμως και όρια τα
οποία δεν εμποδίζουν τη
συντεταγμένη Πολιτεία,
διά των αρμοδίων οργάνων της, να ασκήσει τον
έλεγχο νομιμότητας εκεί
που λόγοι δημοσίου
συμφέροντος την υποχρεώνουν προς τούτο.
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ΘΕΜΑ
Ένα ξέρει
ο «ξερόλας»
Γεραπετρίτης, ότι
δεν ξέρει τίποτα
Η «Α» έχει τοποθετηθεί ανοικτά
κατά του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη με βάση τις εξαγγελίες-ασυναρτησίες
καθημερινά για το ποδόσφαιρο
και τις οποίες αναιρεί από Μέσο σε Μέσο, ανάλογα με την ώρα. Άλλα λέει το πρωί, άλλα το
βράδυ. Ο άνθρωπος δεν παίζεται, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Φόρεσε φανέλα βασικού,
παρακάμπτοντας τον Λ. Αυγενάκη και το παίζει «ξερόλας», έστω κι αν οι γνώσεις του περιορίζονται στον χειρισμό ενός…
play station ή ενός σουτ στην αλάνα.
Τελευταίος «νεωτερισμός-μπίνγκο» του Γεωργίου Γεραπετρίτη
ήταν, λέει, να δημιουργηθεί μία
«ανεξάρτητη Επιτροπής Διαιτησίας». Το είπε, έκανε… εντύπωση, που είναι το κυρίως ζητούμενο και απήλθε. Πού, τώρα, να
γνωρίζει ο άσχετος περί του ποδοσφαίρου Γεραπετρίτης ότι η
διαιτησία ανήκε στην ΟΔΠΕ. Ότι αυτή προωθούσε τον πρόεδρο των διαιτητών, κατάρτιζε
τους πίνακες των διαιτητών
κ.λπ.
Κάποιος, λοιπόν, πρέπει να πληροφορήσει τον Γεώργιο Γεραπετρίτη, ότι FIFA/UEFA αποφάσισαν τότε να εντάξουν τη διαιτησία στη δικαιοδοσία της ΕΠΟ.
Όπως γίνεται και στις ΕΠΣ. Και
τι μας λέει, χωρίς να γνωρίζει,
ο Γεώργιος Γεραπετρίτης; Ότι
θα πάει κόντρα σε FIFA/UEFA,
θα πάρει τη διαιτησία από την
ΕΠΟ και θα τη δώσει σε μία ανεξάρτητη επιτροπή.
Ερώτημα: Ποιος θα ορίσει τα
μέλη αυτής της επιτροπής και με
ποια διαδικασία; Θα την φτιάξουν από κοινού αυτός (ο Γεώργιος Γεραπετρίτης) με την ΕΠΟ;
Και πόσο… ανεξάρτητα θα είναι;
Κάτι κομματικά στελέχη περιμένουν, πάντως, στη γωνία τον Γεραπετρίτη για «παιχνίδι» και μεροκάματο. Και σε ποιον θ’ απολογείται η επιτροπή, αν κάποιος διαιτητής κάνει «εγκλήματα», όπως… καλή ώρα;
Στην UEFA ο Κολίνα κι ο αντικαταστάτης του, ο επίσης Ιταλός αρχιδιαιτητής Ρομπέρτο Ροτσέτι δίνουν λογαριασμό στους
ανωτέρους τους αν κάποιος διαιτητής τα κάνει θάλασσα σ’ ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πληρώνονται από την UEFA και είναι
υπόλογοι σ’ αυτήν. Στην Ελλάδα ποιος θα πληρώνει και σε
ποιον θ’ απολογούνται οι διαιτητές;
Ο Γεώργιος Γεραπετρίτης είναι
αμαθής. Δεν λέμε ημιμαθής. Αμαθής. Άσχετος και αλαζόνας,
που νομίζει ότι με το επιτελικό
κράτος μπορεί να ορίζει ακόμα
και διαιτητές, πέραν των μελών
της επιτροπής που δεν θα γίνει
ποτέ. Και η αλαζονία είναι κακός σύμβουλος. Όχι για τον ίδιο
τον «μουσαφίρη» στη ΝΔ, Γεραπετρίτη, αλλά για την παράταξη και τον αρχηγό της.

Εγώ Ιβάν όταν
βλέπω όπλο σηκώνω
τα χέρια ψηλά
NIKOΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτεινό παράδειγμα η ομάδα του ΠΡΟΜΗΘΕΑ!
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ!
ην πεποίθηση ότι ο Προμηθέας θα στεφθεί κυπελλούχος μπάσκετ την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΚ εξέφρασε ο
πρώην βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά:
«Η έκφραση ειλικρινών συγχαρητηρίων δεν αρκεί
για να καταδειχθεί η τεράστια αξία της πρόκρισης
του ΠΡΟΜΗΘΕΑ στον τελικό Κυπέλλου μπάσκετ . Σε
μία μακρά περίοδο “ανομβρίας” και έλλειψης επιτυχιών, ο φιλοπρόοδος σύλλογος αποτελεί την όαση
και το παράδειγμα για συνολική αναβάθμιση του Πατραϊκού αθλητισμού.
»Η Παναχαϊκή στο ποδόσφαιρο, ο Απόλλωνας στο
μπάσκετ, η ΕΑΠ στο βόλεϊ, ο
ΝΟΠ στο πόλο, η ΟΡΜΗ στο
χάντμπολ , καθώς και άλλα αθλητικά σωματεία της πόλης,
είχαν σπουδαίες διακρίσεις
στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
αλλά σήμερα δυστυχώς βρίσκονται στην “σκιά” των επιτυχιών τους, γεγονός που
προσφέρεται για γενικότερο
προβληματισμό.
»Το “θαύμα” του Προμηθέα
πρεσβεύει τη “ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ”
και ακολουθείται από εκείνους
που θέλουν να ζουν σε μία πό-

Τ

λη, η οποία οφείλει να εκσυγχρονίζεται, να αναπτύσσεται και να προοδεύει. Υπάρχουν και οι “άλλοι”
της οπισθοδρόμησης και των ιδεοληπτικών αγκυλώσεων, όπως για παράδειγμα η Δημοτική Αρχή, η οποία την ώρα του μεγάλου ημιτελικού Προμηθέα Περιστερίου είχε προσδιορίσει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου! Η “ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ” με τον επικεφαλής της ήταν εκεί, στις κερκίδες, για να εμψυχώσει
τους αθλητές και να δυναμώσει την καταπληκτική
και τιτάνια προσπάθεια της διοίκησης.
»Όμως, δεν εξεπλάγημεν. Το ΚΚΕ που κατοικοεδρεύει στο Δημαρχείο είναι “ξένο” προς την πόλη και
αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημασία ενός αθλητικού
επιτεύγματος και δη τις πολλαπλές διαστάσεις του σε επικοινωνιακό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε ε3πίπεδο
προβολής και διαφήμισης της
πόλης.
»Εμείς οι Πατρινοί περιμένουμε να στεφθεί την Κυριακή
Κυπελλούχος Ελλάδος ο
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, με την ελπίδα
ότι η εκπληκτική του πορεία
σε Ελλάδα και Ευρώπη θα ανοίξει τον δρόμο της συνολικής αναβάθμισης του Πατραϊκού αθλητισμού».

Εντολή UEFA σε
Περέιρα: Διαιτητής
Champions League
στην Τούμπα
Η είδηση είναι 100% έγκυρη. Από την περασμένη εβδομάδα είπαν του Περέιρα ότι για το ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, πρέπει να βρει διαιτητή
Champions League κι όχι κανένα «σαπάκι», όπως κάτι Βίντσιτς και τα ρέστα.
Η εντολή προς τον Γραμμένο ήρθε από
πολύ ψηλά στον ευρωπαϊκό χάρτη. Από
την Ελβετία. Από τη Νιόν, έδρα της UEFA.
Κι είναι λογικό. Δυο ημέρες μετά, θα έρθουν στην Αθήνα για συνάντηση με τον
πρωθυπουργό ο Κλαρκ με τον Τσέφεριν. Και καλά κάνουν οι UEFAτζήδες.
Ντέρμπι είναι. Τα άλλα ματς, ωστόσο,
που σφύριξαν, όπως κάτι Γκεστράνιους,
Σέφερ και σια, όλα καλά;





Σπάνια
φωτογραφία.
Είναι ο
«στρατηγός» του
ελληνικού
ποδοσφαίρου
Μίμης Δομάζος
σε νεαρή ηλικία.
Πριν ακόμη πάει
στην Άμυνα
Αμπελοκήπων το
1953, σε ηλικία
μόλις 11 ετών.
Στον
Παναθηναϊκό
μεταγράφτηκε το
1959 σε ηλικία
17 ετών, και τα
υπόλοιπα είναι
γνωστά. Στα 36
του έπαιξε για
δύο σεζόν στην
ΑΕΚ πριν γυρίσει
και κλείσει την
καριέρα του στο
«τριφύλλι».

O «La venganza
de los ángeles»
(η εκδίκηση των
αγγέλων) κι
είναι έργο του
Pedro Daniel
Pellegata, ενός
σκληροτράχηλου
αμυντικού της
Tigre του
Μεξικού, που
ασχολήθηκε με
τη ζωγραφική
όταν κρέμασε τα
παπούτσια του.
Δημιούργησε τον
πίνακα το 1998.
Αναφέρεται,
βέβαια, στο «χέρι
του Θεού» του
Μαραντόνα
κόντρα στην
Αγγλία στο
Μουντιάλ του
Μεξικού το
1986.

Αυγενάκης… Coca Cola,
αυτός φταίει για όλα
Τους Σαββιδοτέχνες τούς έπιασε πονόψυχος, γιατί ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα βόλεϊ γυναικών με τον Παναθηναϊκό, αν προχθές Πέμπτη στο γήπεδο πήγαινε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ντροπή
για το σύγχρονο κράτος και τα ρέστα. Και ποιος φταίει
γι’ αυτό; Ο… Αυγενάκης! Έχει καταντήσει σαν την… Coca Cola ο υφυπουργός. Πάει
με όλα. Αυτός φταίει που δεν έφτιαξε… πλαίσιο, ώστε οι πρόεδροι άλλων ομάδων να επισκέπτονται αντίπαλες έδρες κ.λπ. Όταν ο Μαρινάκης είχε πάει στην Τούμπα, όμως, το
έκανε «για να προκαλέσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ». Το δε thetoc, το έχει προεξοφλήσει από
τώρα, μετά την επίσκεψη Αυγενάκη και Μενδώνη στο Μαξίμου, τι θα γίνει μετά το
Πάσχα. Ότι ο Αυγενάκης φεύγει στον ανασχηματισμό που θα γίνει τότε.

Βάγγο, θα μείνει κανένας
να δικάσει στην Επιτροπή
Εφέσεων;
Η ΕΠΟ μπορεί να μας ενημερώσει επίσημα αν στην Επιτροπή Εφέσεων μετά τον Γεράσιμο Διονυσάτο παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια πρόεδρος Βασιλική Βλαχοπαναγιώτου, επικαλούμενη «φόρτο εργασίας»; Να μας
πληροφορήσει, επίσης, ο Βάγγος ο Γραμμένος, ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτες τους
και πού θ’ αποταθεί για να τους βρει; Στο Πρωτοδικείο, μήπως; Στην Επιτροπή Εφέσεων,
όταν πάει η προσφυγή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, μπορεί να μην υπάρχει κανένας δικαστής εκεί, λένε κάποιες «κακές» γλώσσες. Να έχουν παραιτηθεί όλοι. Προς το παρόν,
η Επιτροπή Εφέσεων συνεχίζει με πρόεδρο τον Παναγιώτη Φιλόπουλο και μέλη την
Αδαμαντία Γκογκόλη και τον Νικόλαο Βόκα.

«Συμβουλές» στον
Γεραπετρίτη για… ΜΚΟ,
Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ,
ΑΕΚ, Παναθηναϊκό
Για τον Γεραπετρίτη το έγραψε η «Α» ότι τον πήρανε στον μεζέ στη ΝΔ, με τα τόσα «δοκάρια κι άουτ»
που έχει από τότε που ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Το τελευταίο που κυκλοφορεί είναι ότι ο Γεραπετρίτης μπορεί να λύσει το πρόβλημα του ποδοσφαίρου, τοποθετώντας επικεφαλής μία… ΜΚΟ! Από
αυτές τις ΜΚΟ που κονομάνε στις πλάτες των προσφύγων. Άλλοι, πάλι, στις μεταξύ τους συζητήσεις, έλεγαν ότι ο Γεραπετρίτης μπορεί να περάσει μία
τροπολογία, ώστε ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα, για να μη φωνάζει, ο ΠΑΟΚ να πάρει το
Κύπελλο για να είναι ευχαριστημένος που δεν τον
υποβίβασαν, ενώ έκανε την κουτσουκέλα με την
Ξάνθη, η ΑΕΚ να φτιάξει και μπάσκετ δίπλα στην «Αγιά Σοφιά» και ο Παναθηναϊκός να παίξει στην Ευρώπη με μεσολάβηση του Γεραπετρίτη στην UEFA,
τώρα που έχει μάθει τα κατατόπια.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Ο Κωνσταντινέας
τότε ξέχασε
ΚουρίδηΣταθόπουλο…
Φαντάζει απίστευτο ως
προς τις ενέργειές του, αλλά χωρίς ενοχές ο Πέτρος
Κωνσταντινέας τα κατέθεσε στις δικαστικές αρχές. Ο
πρώην διεθνής διαιτητής
είπε ότι παραμονές του αγώνα Ξάνθης-Ολυμπιακού
που είχε οριστεί το 2012,
πήγε στο μαγαζί του στην
Καλαμάτα ο επικεφαλής
της νομικής υπηρεσίας της
ΕΠΟ Θόδωρος Κουρίδης
και του ζήτησε να κερδίσει
η ομάδα του Πειραιά!!
Κατέθεσε χαρακτηριστικά
ο μετέπειτα βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Θόδωρος
Κουρίδης, με τον οποίο δεν
είχε πάρε-δώσε, του είπε:
«“Πρόσεχε το παιχνίδι επάνω, κοίταξε τι θα κάνεις πάνω, για το παιχνίδι πρέπει
να νικήσει ο Ολυμπιακός,
δεν υπάρχει περίπτωση να
μην κερδίσει ο Ολυμπιακός,
ο Βασάρας θα φύγει”. Ο Βασάρας ήταν ο μόνος αρχιδιαιτητής που δεν με είχε σε εκτίμηση. Εκείνη την περίοδο όλοι μίλαγαν για τον
Κουρίδη».
Ήταν πανίσχυρο πρόσωπο
λοιπόν στην ΕΠΟ κατά τον
Κωνσταντινέα ο Κουρίδης
εκείνη την περίοδο και δεν
περιοριζόταν στα καθήκοντά του ως νομικός σύμβουλος. Και δεν βγήκε να
τον καταγγείλει. Δεν ήταν
όμως μόνο ο Κουρίδης που
κατέθεσε ότι επιχείρησε να
τον επηρεάσει να σφυρίξει
υπέρ μιας ομάδας. Ανέφερε πως και ο πρόεδρος της
ΕΠΣ Μεσσηνίας Άρης Σταθόπουλος, ο οποίος ήταν
από τα βασικά στελέχη της
ΕΠΟ, έπραξε κάτι ανάλογο.
«Μου είπε ότι πρέπει να νικήσει ο Ολυμπιακός», κατέθεσε ο Κωνσταντινέας για
τον άνθρωπο που τον είχε
στηρίξει όσο κανείς άλλος
και για να γίνει διεθνής
στην Ομοσπονδία. Ούτε
και τον Σταθόπουλο κατήγγειλε για επηρεασμό. Ο
Μεσσήνιος ρέφερι πήγε
στην Ξάνθη, με τη διαιτησία του ζύμωσε κι έκαψε
τον Ολυμπιακό, και η υπόθεση έληξε εκεί… Κατά τ’
άλλα υποστηρικτής της δικαιοσύνης ο Πέτρος…

20
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
15/16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020



Α Π Ο Κ Α ΛΥ Ψ Η

Κλαρκ σε Γεραπετρίτη:
«Τα αιτήματά σας
σε ΕΠΟ και Αυγενάκη»
Αμέσως μετά τις συναντήσεις που είχε στη Ζυρίχη με στελέχη της FIFA ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε μαζί με τον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιος Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας και πρόεδρο της Αγγλικής,
Γκρεγκ Κλαρκ, να συνεργαστούν και να δώσουν λύσεις στα επαναλαμβανόμενα ζητήματα που αφορούν το
ελληνικό ποδόσφαιρο.
Σε άλλες δηλώσεις του τόνισε (ο υπουργός) ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα εφαρμοστεί το… αγγλικό μοντέλο!
Τι εννοούσε ο… ποιητής δεν διευκρινίστηκε. Προφανώς, ο Κλαρκ θα του υποσχέθηκε κάποια πρόσκληση για
κάνα παιχνίδι της Premier League.
Γιατί επί της ουσίας ο αντιπρόεδρος της FIFA έδωσε
δύο ξεκάθαρες απαντήσεις στον Έλληνα υπουργό ως προς
το ποδόσφαιρο, τις οποίες η «A» σήμερα αποκαλύπτει.
Πρώτον: Για τα θέματα της βίας και των στημένων αγώνων έχει συγκροτηθεί επιτροπή υπό τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, για τα θέματα.
Και δεύτερον: Για ζητήματα διαιτησίας και εκλογικού
σώματος θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ΕΠΟ…
Αυτά…

Από το καράτε στον Αρκούδη
μία δίκη δρόμος για τον Παναγόπουλο
Τρεξίματα στην Ευελπίδων είχε τη Δευτέρα ο Γιώργος Παναγόπουλος. Ο γνωστός δικηγόρος
συμμετείχε στην ομάδα του Γιώργου Γερόλυμπου, ο οποίος προσπαθούσε να αποτρέψει τον
διορισμό προσωρινής διοίκησης στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, έπειτα από την αφαίρεση
της φιλάθλου ιδιότητας στο μισό ΔΣ λόγω καταγγελίας από τα σωματεία της αντιπολίτευσης. Η
εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή για την Τετάρτη, κι έτσι ο Παναγόπουλος βρήκε χρόνο να
καταγγείλει τον Ηλία Αρκούδη ότι κάποτε ζήτησε να δωροδοκηθεί, όπως του μετέφερε ένας άλλος δικηγόρος, το όνομα του οποίου δεν μπορούσε να αποκαλύψει. Και έπειτα, βέβαια, βρήκε και
τον χρόνο να πάει στον Θωμαΐδη για να ρίξει τη βόμβα του. Ούτε εκεί, βέβαια, είπε ο Γιώργαρος
το όνομα του συναδέλφου του που του εκμυστηρεύθηκε ένα τόσο σοβαρό θέμα που επηρεάζει
και το δημόσιο συμφέρον μιας και μιλάμε για μέλος μίας Επιτροπής. Θα ’χει, πάντως, ενδιαφέρον
να δούμε αν θα βρει ο Παναγόπουλος τον απαιτούμενο χρόνο για να ετοιμάσει την υπερασπιστική γραμμή του εάν προσφύγει ο Αρκούδης στη Δικαιοσύνη. Τότε θα πρέπει να ζητήσει
τη βοήθεια του Κυριάκου, που
έχει πολλές φορές επισκεφτεί
τα δικαστήρια, αλλά στην περίπτωση Παναγόπουλου τα
πράγματα δεν είναι εύκολα…

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Το μήνυμα
του Περέιρα
στον Σνάιντερ
μέσω
του Σέρερ
Ωραίοι είναι εκεί στο λιμάνι
του Πειραιά! Τα έβαλαν με τον
διαιτητή του αγώνα στο Περιστέρι, επειδή έβγαλε δύο κίτρινες σε ισάριθμα παραπτώματα του Ομάρ. Περίμεναν,
δηλαδή, κάτι διαφορετικό; Ελβετό διαιτητή έστειλε ο Περέιρα στο ματς
με τον Ατρόμητο. Τον Ουρς Σνάιντερ επέλεξε ο Μέλο. Το παλικάρι θα
σφύριζε όπως ακριβώς το έπραξε στα Δυτικά Προάστια! Διότι και οι διαιτητές άνθρωποι είναι! Βλέπουν! Ακούν! Αφουγκράζονται! Από τη στιγμή που ο άλλος ρέφερι από την Ελβετία, ο Σάντρο Σέρερ, έδωσε στην
Τούμπα ένα ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στον πρώτο προημιτελικό εναντίον του Παναθηναϊκού και δεν άνοιξε μύτη, το μήνυμα είχε δοθεί
στον Σνάιντερ! Αν, μάλιστα, συζήτησαν οι δύο Ελβετοί, τότε το μήνυμα
θα ήταν και ξεκάθαρο! Χωρίς αμφιβολίες ή χώρο για παρερμηνείες. Ο
Ουρς θα ρώτησε τον Σάντρο πώς τα πέρασε στην Ελλάδα, τι είδε, τι
κατάλαβε… Και φυσικά ο Σέρερ θα είπε στον Σνάιντερ ότι στη χώρα
μας υπάρχει κόντρα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για τον τίτλο, και πως σημασία έχει να μη στενοχωρηθούν στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι η αγαπημένη πόλη του Περέιρα, του αρχιδιαιτητή. Τι θα έκανε, λοιπόν, ο Ουρς
στο Περιστέρι; Το αυτονόητο για εκείνον. Θα βάδιζε στα χνάρια του συμπατριώτη του! Για αυτό, άλλωστε, επέλεξε ο Μέλο δύο διαιτητές από
την ίδια χώρα για ισάριθμους αγώνες μέσα σε τρεις μέρες! Για να φτάσει
άμεσα το μήνυμα δίχως να χρειάζεται ενδιάμεσος ή δραγουμάνος.

Ο Μαρτίνς
είναι υπάλληλος,
ενώ ο Κόλκας
δεν είναι!!!
Ο Μαρτίνς, μετά το ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στάθηκε στις
λεπτομέρειες, στα «σπόρια» του αγώνα. Και πράγματι, ο Ελβετός διαιτητής τα σπόρια τα έδωσε όλα στον
Ατρόμητο. Και ο σοφοστικέ Κόλκας
τι βρήκε να πει στο «θέατρο της Κυριακής» στο ΟΡΕΝ; Ότι ο Μαρτίνς
τα λέει αυτά επειδή είναι υπάλληλος
του Μαρινάκη. Συμφωνούμε. Όλοι
οι υπάλληλοι ό,τι θέλει ν’ ακούσει το
αφεντικό λένε. Ο Μαρτίνς ό,τι θέλει ν’ ακούσει ο Μαρινάκης, κι ο
Κόλκας ό,τι θέλει ο Ιβάν. Αλλά,
μπας κι ο Κόλκας δεν θεωρεί τον εαυτό του υπάλληλο; Αυτό είναι μία
υπόθεση. Και η άλλη: Μπας και το ΟΡΕΝ δεν ανήκει στον Σαββίδη;
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Μαρούπα: «Καλύτερος είναι ο Καλπαζίδης;»
δικηγόρος Ειρήνη Μαρούπα δεν θεωρεί τον Γιάννη
Καλπαζίδη πιο έξυπνο από αυτήν. Ως εκ τούτου, στον
λογαριασμό της στο fb, ξεκαθάρισε με βάση το παράδειγμα του… μακρινού συγγενή του Ιβάν Σαββίδη, πως μπορεί ν’ ακολουθήσει το παράδειγμά του και να πλουτίσει.
Με βάση την απόφαση της ΕΕΑ, η Ειρήνη Μαρούπα ως μέλος
της ΕΕΑ παρατηρεί:
«1) ότι ο κ Καλπαζίδης απέκτησε την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ
2) ότι ο κ Καλπαζίδης είναι παρένθετο πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη.
Παρ όλ’ αυτά, με έκπληξη διαπιστώνω ότι πολλοί ακόμα παριστάνουν
τους χαζούς ή τους στρουθοκαμήλους.
Γι’ αυτό λοιπόν,
Ζητώ από τον κ Ιβάν Σαββίδη να χρηματοδοτήσει μια από τις RFA

Η

του, να την «αποκτήσω» χωρίς να την αγοράσω, ούτε να μου τη δωρίσει, παρόλο ότι δεν είμαι συγγενής του, να αξιοποιήσω τη γνωριμία
που απέκτησα μαζί του από το ποδόσφαιρο στην εμπορία καπνού
στην οποία δραστηριοποιείται, να κάνω συναλλαγές τουλάχιστον 4050 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο με εταιρείες που είναι αποκλειστικά Στ όνομα του ίδιου της συζύγου και των παιδιών του, να αποκομίζω 6-25 εκ ευρώ τον χρόνο κέρδη από αυτήν και υπόσχομαι σε όλους σας ότι θα έχω αυτεξούσιο, δεν θα του χρωστάω καμία χάρη
και στην εταιρεία «μου» θα κάνω μόνη μου κουμάντο!
Γιατί δηλαδή;
Ο κ. Καλπαζίδης είναι καλύτερος στην εμπορία καπνού με έτοιμες
δουλειές από τις εταιρείες Σαββίδη;»
Δεν παίζεται η Ειρηνούλα!!!

Ποιο μεταναστευτικό; Στην μπάλα
για να… σωθεί ο Γεραπετρίτης

Ήπιαν έναν καφέ ο Γραμμένος
και ο Θεοδωρίδης!

Φόρα-παρτίδα βγαίνει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, για να δικαιολογήσεις τις ενέργειές
του στο ποδόσφαιρο. Λογικό. Όταν σαν αρχάριος
την πατάει από τη μια μέρα στην άλλη με τις αστοχίες του. Πρέπει να τις διορθώνει για να σώσει το
τομάρι του…
Όλα αυτά, την ώρα που στα νησιά γίνεται ένας χαμός με τους πρόσφυγες, και τώρα που ο καιρός ανοίγει, ο αριθμός των προσφύγων θα αυξάνεται με γεωμετρική
πρόοδο, ο Νο2 της κυβέρνησης Μητσοτάκη ασχολείται με την μπάλα…
Τυχαίο; Δεν νομίζουμε.
Ο Γεραπετρίτης βρήκε μ’ αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να αποφύγει τη φθορά
από το μεταναστευτικό.
Τα φόρτωσε όλα στον Μηταράκη και τρέχει στις… Ζυρίχες για να δει τους υπαλλήλους της FIFA.
Άσ’ τον Μηταράκη να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
Για τέτοια είμαστε τώρα…

Ούτε οι πλέον στενοί συνεργάτες του
δεν πιστεύουν πλέον τον Γραμμένο. Ο
Βάγγος βιώνει την αμφισβήτηση από
ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί
του την τελευταία τριετία. Γελούσαν ακόμα και για όσα τους μετέφερε από τη
συνάντησή του με τον Θόδωρο Θεοδωρίδη στη Νιόν. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ υποστήριξε ότι ο Έλληνας αξιωματούχος της UEFA
του εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του.
«Για έναν καφέ κι ένα τσιγάρο είδε τον Θεοδωρίδη», σχολίαζε ένας από τους δελφίνους. Από τους στενούς συνεργάτες του Γραμμένου που ορέγονται την προεδρική καρέκλα και ελπίζουν ότι μπορούν να πάρουν το δαχτυλίδι της διαδοχής.

Ο Βρέντζος έκοψε την μπάλα στον
«αντιπρόεδρο» Κατσουράνη
Ο Κατσουράνης ήταν έτοιμος, μόλις άκουσε για Ντέμη σε επιτελική
θέση. Αν ο Ντέμης αρχηγός, σ’ αυτή
την επιτροπή που υποτίθεται ότι θα
έφτιαχνε ο Γεραπετρίτης για να διοικήσει το ποδόσφαιρο, ο Κωστάκης δεύτερος στην ιεραρχία, οπωσδήποτε. Χρόνια «αδέρφια» με τον
Ντέμη. Θα ήταν και μια πρώτης τάξης ευκαιρία να πάρει και μια ρεβάνς
από τον Ολυμπιακό που «του έκοψε
την μπάλα». Αυτό λέει στα κολλητάρια του, ότι ο Βρέντζος δεν τον γούσταρε και μεσολάβησε για να τελειώσει την
καριέρα του στον Ατρόμητο. Όχι ότι είχαν περάσει τα χρόνια και περπατούσε στο
γήπεδο, αλλά για όλα έφταιγε ο Βρέντζος. Και μετά ήρθαν οι «Άγριες Μέλισσες»
με τον Φύσσα για τον Ατρόμητο, ότι δεν έβαλε τους βασικούς με τον Ολυμπιακό
και κ.λπ.

Βροχή οι παραιτήσεις των
δικαστικών στην ΕΠΟ
Βροχή πέφτουν οι παραιτήσεις στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ-Ξάνθης, που…. ζεματάει.
Μετά τον πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων, Γεράσιμο
Διονυσάτο, που παραιτήθηκε, εξαιτίας της αποκάλυψης από τον Ολυμπιακό ότι ο γιος του προσλήφθηκε στο κανάλι
OPEN του Ιβάν Σαββίδη, την παραίτησή της υπέβαλε και η αναπληρώτρια πρόεδρος Βασιλική Βλαχοπαναγιώτου, επικαλούμενη φόρτο εργασίας. Η ΕΠΟ αν κι έβγαλε από την ιστοσελίδα της
αμέσως μετά την παραίτηση κατευθείαν το όνομα του Γεράσιμου
Διονυσάτου, δεν έχει πράξει το ίδιο με τη Βασιλική Βλαχοπαναγιώτου. Ίσως γιατί θεωρεί πως… μπορεί να το ξανασκεφτεί. Η
ουσία είναι πως η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ συνεχίζει με πρόεδρο τον Παναγιώτη Φιλόπουλο και μέλη την Αδαμαντία Γκογκόλη και τον Νικόλαο Βόκα.

Πάγκο ο
Μάτος γιατί
φοβούνται
την κόκκινη
κάρτα
Ο Μάτος τώρα τελευταία
όλο και πάει προς τον
πάγκο ή την κερκίδα. Λογικό, αφού ο Βιεϊρίνια
είναι καλύτερος, αλλά
και για έναν, ακόμα, λόγο. Τώρα που έσφιξαν τα
πράγματα, έστω και λίγο, με τη διαιτησία, ο
Μάτος έτσι όπως παίζει
μπορεί να έπαιρνε κόκκινη κάρτα κι από το πρώτο λεπτό, που λέει ο λόγος. Υπό την ανοχή των
διαιτητών, ο Μάτος έπαιζε κανονικά στα χρόνια
της «εξυγίανσης». Έτσι
επιβίωνε. Γιατί παικτικά,
όλοι θυμούνται ότι το
’παιξε «τροχονόμος» στο
ντέρμπι με τον Άρη…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Τι ήθελε να πει
ο Δουξ της Μενεμένης
ποιητής Λευτεράκης;

Ο Μπαλτάκος στο ΟΡΕΝ,
μπας κι εκτοπίσει
τον… Βελόπουλο

Ο δικηγόρος
είπε ότι
ο Αρκούδης
«ψαχνόταν»
Ο δικηγόρος Παναγόπουλος είπε ότι είδε
στον διάδρομο των δικαστηρίων έναν συνάδελφό του να μιλάει με
τον Αρκούδη της ΕΕΑ.
Και μετά, έπιασε τον
συνάδελφό του ο Παναγόπουλος και τι άκουσε; Ότι ο Αρκούδης
την… έψαχνε τα «τ’ αρπάξει»! Ο Αρκούδης μίλησε στον Μπούζο και
είπε ότι δεν έχει πρόβλημα ν’ ανοιχτούν οι
τραπεζικοί του λογαριασμοί, ούτε να γίνει η
άρση του τηλεφωνικού
απορρήτου. Κι αν βρεθεί κάτι ύποπτο, έχει
καλώς. Αν όχι, όλη αυτή η φασαρία του Σαββιδοτεχνείου ότι ο Αρκούδης ζήτησε «να τα
πάρει», πώς θα μαζευτεί; Ο δε Παναγόπουλος, αν δεν βγει τίποτα,
θα πάει να παίξει στη
σειρά «Suits» (Κοστούμια) του Μακεδονία TV,
όπου πρωταγωνιστούν
μόνο δικηγόροι.

Ο μέγας ηθοποιός και σκηνοθέτης Κλιντ Ίστγουντ είπε
τη μεγαλύτερη ατάκα όλων των εποχών: ότι «όλοι έχουν
και από μία διαφορετική γνώμη, όπως όλοι έχουν από μία…
κωλ…δα». Υπέρμαχος αυτής της τεράστιας ρήσης, ο γνωστός νομικός Τάκης Μπαλτάκος, πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Σαμαρά, που ως γνωστόν παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση συζήτησής του με τον
Κασιδιάρη. Και είπεν ο Μπαλτάκος: «Έχουμε μία επιτροπή που ισχυρίζεται ότι είναι δικαιοδοτικό όργανο. Το άρθρο 8 του Συντάγματος λέει “δικαστικές επιτροπές” δεν επιτρέπεται να συνταχθούν. Είναι συνταγματικά ανύπαρκτη, ανυπόστατη, διότι το λέει το Σύνταγμα. Το άρθρο 26
αναφέρει “η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια, όχι από επιτροπές”. Αν αυτή η επιτροπή είναι δικαιοδοτικό όργανο, είναι ανυπόστατη και η έκθεσή της. Αν δεν είναι, πάλι η απόφασή της δεν είναι δεσμευτική, άρα η υπόθεση ξεκινάει από μηδενική βάση στον αθλητικό δικαστή. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Μέχρι τώρα ό,τι έγινε, διαγράψτε το, δεν υπάρχει. Η υπόθεση ξεκινάει σήμερα»! Είπεν…
Δηλαδή, με λίγα λόγια, ΕΕΑ δεν υφίσταται. Ο δε σερβιτόρος Καλπαζίδης, «ψυχοπαίδι»
του Ιβάν, που τροφοδοτούσε οικονομικά τον ΠΑΟΚ, το ΟΡΕΝ και τις άλλες εταιρείες του
Σαββίδη, δεν αγόρασε την Ξάνθη μαζί με το σαλέ για ποδοσφαιρικούς λόγους, αλλά για να
έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, όταν κατεβαίνει για βόλτα στην πόλη της Θράκης.
Ο Τάκης είναι καλός νομικός και γνωρίζει ότι όποια νομική κρίση εύστοχη ή άστοχη εκφράζει κάποιος νομικός, θα την καταλάβουν οι πέντε στους 100. Κι αυτοί οι πέντε θα είναι
δικηγόροι και παίζεται αν την καταλάβουν κι αυτοί.
Επομένως, μια εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί ως συμπέρασμα, είναι πως ο Τάκης
ως δεξιός και ακόμα… δεξιότερα έχει ως στόχο να συμπράξει ή –γιατί όχι– να εκτοπίσει
τον Κυριάκο Βελόπουλο, με όλα τα παραπάνω. Το… «να ’χαμε να λέγαμε καμιά μαλακία για
να περνάει η ώρα»…

Ο Δουξ της Μενεμένης Λευτεράκης τρέλανε
τον κόσμο του ΠΑΟΚ με όσα δήλωσε. Αφού στην
αρχή το ’παιξε εξπέρτ που γνωρίζει, είπε: «Υπάρχουν κάποια νομικά στοιχεία που
είναι αδιαμφισβήτητα. Από την
άλλη, υπάρχει και
μια δίκη. Δεν υπάρχει νομικό υπόβαθρο όμως
στις καταγγελίες
του Ολυμπιακού». Και μετά,
έγινε ρεαλιστής:
«Σε καμία δίκη
δεν μπορούμε να
προδικάσουμε τίποτε, όπως ακριβώς συμβαίνει
και στη ζωή». Τι ήθελε να πει ο ποιητής Δουξ της
Μενεμένης Λευτεράκης, με το δεύτερο σκέλος;
Ότι άπαξ και γίνει καμία «στραβή» και τιμωρηθεί
ο ΠΑΟΚ, «έτσι είν’ η ζωή και πώς να την αλλάξεις»; Δεν προανήγγειλε πορείες, αίμα και χωρισμό της Ελλάδας ο Δουξ.

Aύξηση
ο Γραμμένος σε
μεγαλοστέλεχος
της ΕΠΟ

Kατεβάζει Καλπαζίδη
για βουλευτή ο Ιβάν!
Πρόσωπο της χρονιάς, ο Γιάννης Καλπαζίδης. Ο ανιψιός
του Ιβάν, που από σερβιτόρος βρέθηκε μέτοχος σε πολλές εταιρίες του Σαββίδη και εν τέλει αγοραστής των εγκαταστάσεων της Ξάνθης. Η «πέτρα του σκανδάλου» στην υπόθεση
της πολυϊδιοκτησίας, ο οποίος από γκαρσόνι έφτασε στο σημείο να συνάπτει… ομολογιακό δάνειο. Μέχρι και ο Γεραπετρίτης έφτασε στο σημείο να ασχοληθεί μαζί του και να αλλάξει τον νόμο περί πολυϊδιοκτησίας για να μην πέσουν κατηγορία ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Δικαιολογημένα ο Ιβάν σκέφτεται
να τον κατεβάσει… για βουλευτή στις επόμενες εκλογές.

Μπάχαλο επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά για τον Βάγγο πέρα
βρέχει. Ή, τουλάχιστον, αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει στους συνεργάτες του, αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη. Εκτός και αν όντως
βιώνει ο Γραμμένος μία εικονική
πραγματικότητα. Αλλά και σε αυτή την
περίπτωση, μόνο αφωνία μπορεί να
προκαλέσει η πληροφορία ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ αναζητά τρόπους για να
δώσει αύξηση σε ένα μεγαλοστέλεχος της ομοσπονδίας, παρά την έλλειψη
χρημάτων από το ταμείο. Η έκπληξη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη από το γεγονός
ότι έως πρόσφατα ο Γραμμένος έκραζε τον συνεργάτη του και του απέδιδε μεταξύ άλλων και την αδυναμία να διαχειριστεί διάφορες υποθέσεις. Τι μεσολάβησε το γνωρίζουν μόνο οι δυο τους. Ίσως να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η τιμιότητα του Βάγγου. Ίσως να συνέβη κάτι άλλο. Όπως και να ’χει, η ουσία είναι ότι ο Γραμμένος θέλει να αυξήσει τις αποδοχές σε έναν υπάλληλο της ΕΠΟ, αν και όλοι ξέρουν τη
δεινή οικονομική θέση της ομοσπονδίας.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

«Ρε, μπας και μπήκε σφήνα ο Βαγγέλης;»
το «θέατρο της Κυριακής» στο ΟΡΕΝ θα πλακωθούνε στο τέλος μεταξύ τους και θα γελάσει ακόμα περισσότερο το παρδαλό κατσίκι. Και μεταξύ μας, τον Βασιλάκη τον Βέργη δεν τον βλέπω και πολύ καλά.
Διότι ποιος είναι ο Βέργης που θα διαφωνήσει με τον Βασιλόπουλο και τον Κόλκα; Δικό του είναι το κανάλι ή δικό τους; Λένε οι Σαββιδοτέχνες ότι ήταν πέναλτι του Ινσούα στον Πέλκα και ο Βασιλάκης λέει ότι δεν
ήταν; «Αφού τα λέει ο Κάκος», σου λέει ο Βασιλόπουλος. Λίρα εκατό, δηλαδή, που το είπε ο Κάκος. Κι εκεί που
μαίνεται η κόντρα με τον Βέργη και τους Σαββιδοτέχνες, πετάγεται ο Κάκος και σου λέει, «πέναλτι υπέρ του Βαλμπουενά δεν έδωσε ο Ελβετός διαιτητής». Κόκκαλο άπαντες! Σου λένε, τι έπαθε ο Κάκος; Τρελάθηκε; Κι όχι μόνο
αυτό, αλλά αφού ο Κάκος λέει ότι έγινε πέναλτι, ρωτάει ο Βέργης τον Κόλκα αν συμφωνεί. Κι αυτός τι να πει; Όχι. Αφού είναι «θεούλης» ο Κάκος και δεν κάνει ποτέ λάθος. Αναγκάζεται να πει ότι ήταν πέναλτι. Κι εγώ λέω ότι πρέπει ν’ αρχίσουν να παρακολουθούν τον Κάκο, μη τυχόν κι έμπλεξε με τίποτα «κόκκινες» παρέες. Ξέρουν αυτοί από παρακολουθήσεις. Μη τυχόν και τον πλησίασαν άνθρωποι του Μαρινάκη. Σ’ ένα «θέατρο» σαν κι αυτό
της Κυριακής, όλα τα σενάρια παίζουνε.

Σ

Μιλάει κι ο Κοντονής, που έκανε νόμο να βγαίνουν ηλεκτρονικά
σε πλειστηριασμούς τα σπίτια των Ελλήνων
Την ψήφο του έψαχνε και δεν έβρισκε ο Κοντονής στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
Άκρως παράδοξο, για έναν πολιτικό που ήταν επί χρόνια στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, είτε με το ποδόσφαιρο (ως υφυπουργός Αθλητισμού), είτε ως υπουργός Δικαιοσύνης, όπου αντιμετώπισε ακόμη σοβαρότερα ζητήματα.
Κι όμως, ο ελληνικός λαός (με το αλάνθαστο κριτήριο) μαύρισε τον Ζακυνθινό πολιτικό
στις εκλογές, για λόγους που εκείνος γνωρίζει.
Ο Κοντονής πήγε σπίτι του και από εκεί θέλει να ξαναβγεί στην επικαιρότητα. Και με αφορμή όσα γίνονται στο ποδόσφαιρο, κατηγόρησε την κυβέρνηση για το σύνολο της πολιτικής της, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Κοιτάξτε τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης,
στο προσφυγικό, όπως επίσης στον τρόπο που διαχειρίζεται το ζήτημα του ονόματος της

Ο Κατσουράνης απέτυχε
στην Παναχαϊκή, αλλά
δηλώνει έτοιμος για ΕΠΟ…
Η συνάντηση του Ντέμη Νικολαΐδη με τον Γεραπετρίτη…
άνοιξε την όρεξη σε πολλούς πρώην διεθνείς να πάρουν μέρος στην… επόμενη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Το ότι ο υπουργός τούς χρησιμοποιεί για… επικοινωνιακούς λόγους είναι μια λεπτομέρεια που τους διαφεύγει.
Παρ’ όλα αυτά, πολλοί από αυτούς δηλώνουν… έτοιμοι για
την επόμενη μέρα στην ΕΠΟ.
Ο Κατσουράνης μπορεί να μην τα κατάφερε στην Παναχαϊκή, αλλά νιώθει έτοιμος να… διοικήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι ικανά και πέτυχαν πράγματα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Τα παιδιά του 2004 έχουμε παραστάσεις και μπορούμε να βοηθήσουμε…» είπε ο «Κατσούρ» και βρήκε την ευκαιρία να τα
βάλει και με τους… παράγοντες: «Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι παράγοντες και οι ομάδες. Εάν δεν κάτσουν κάτω να τα
βρουν, δεν νομίζω ότι μπορεί να
αλλάξει η κατάσταση».
Ας πει κάποιος στον Κατσουράνη ότι οι παράγοντες (καλοί
ή κακοί) είναι αυτοί που πληρώνουν στο ποδόσφαιρο.
Δεν πληρώνονται από αυτό, όπως ο Κατσουράνης…

Βόρειας Μακεδονίας, μετά την ανεύθυνη και επικίνδυνη στάση της Γαλλίας και Ολλανδίας, για να μην
αναφέρουμε την επένδυση στο Ελληνικό, όπου τα
έργα θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από τον Αύγουστο. Λαϊκισμός, δημαγωγία, ομηρία από επιχειρηματικά συμφέροντα, οδήγησαν την κυβέρνηση της δεξιάς να τα έχει κάνει “μούσκεμα” σε όσα ζητήματα είχαν ένα αυξημένο βαθμό δυσκολίας».
Μιλάει ο Κοντονής, που ήταν ο εμπνευστής του νόμου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς με τους οποίους οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους… χωρίς να το καταλαβαίνουν!!!

Θα ρώτησε τον
Βρακά

Αγωνία στην Ελλάδα
για το Ξάνθη-ΠΑΟΚ…

Αναρωτιούνται πολλοί, πώς κάποιοι διαιτητές ανέβηκαν στη Super League. O
Βίτορ Μέλο Περέιρα θα ξέρει καλύτερα, καθώς σε τόσα ταξίδια
που έκανε αποκόμισε ολοκληρωμένη εικόνα για τους… ικανούς.
Δυστυχώς όμως τα φρούτα που επέλεξε ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής αποδεικνύονται πολύ άγουρα. Μπορεί για παράδειγμα να
ρώτησε τον Κώστα Βρακά. Είναι καλός ο Κατσικογιάννης; Και
αυτός να του απάντησε θετικά. Γιατί, τι θα πει ένας πρόεδρος Ένωσης για διαιτητή της γειτονιάς του; Να τον κακολογήσει;
Φθάσαμε στη Super League να βλέπουμε Κατσικογιάννηδες.
Διαιτητές που, αν δεν ήταν το Var, θα έκαναν και τα τσιμέντα από
τα γήπεδα να φωνάζουν για τις αποφάσεις τους. Ο Κατσικογιάννης πήγε να τινάξει στον αέρα το ματς του Παναιτωλικού με
τον Βόλο τη Δευτέρα στο Αγρίνιο. Στο 52΄ έγινε φάουλ του Σιέστεντ στον Τόρες, όμως αυτός ανακάλυψε πέναλτι. Μετά από
συνεννόηση, είδε το VAR και άλλαξε απόφαση.
Στο 89΄ πλακώθηκαν οι παίκτες, ο Κατσικογιάννης απέβαλε μόνο τον Ντίας του Παναιτωλικού και μετά από χρήση βίντεο, έβγαλε και τον Μάντζη του Βόλου. Όσο για τις καθυστερήσεις… έχασε
το μέτρημα και δεν κράτησε αυτές που έπρεπε. Πού να τα έκανε
αυτά και σε κρίσιμο αγώνα μεγάλων ομάδων. Οι ανακοινώσεις θα
έπεφταν βροχή. Όχι ότι τώρα τη γλίτωσε, καθώς ο Παναιτωλικός
τον έλουσε για την ανικανότητά του, αλλά σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε ομοβροντία δηλώσεων και ανακοινώσεων.

Με το ντέρμπι
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός πολύ… νωπό, θα
έλθουν στην
Αθήνα ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και
ο αντιπρόεδρος της FIFA, Γκρεγκ Κλαρκ,
για την υπογραφή μνημονίου –πολύ μνημόνιο, αλήθεια– με την ελληνική κυβέρνηση.
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου θα γίνει το
ματς πρωταθλήματος στην Τούμπα, την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου θα έχουμε τους αξιωματούχους στην ελληνική πρωτεύουσα.
Μνημόνιο, λέει, θα υπογραφεί. Να λέει ότι…
απαγορεύονται οι εισβολές παραγόντων
στον αγωνιστικό χώρο, μετά συνοδεία μπράβων και με όπλο ανά χείρας. Να αναφέρει τιμωρίες για πολυϊδιοκτησία. Συμπτωματικά,
την πρώτη αγωνιστική μετά τη συνάντηση με
τους αξιωματούχους FIFA και UEFA, θα παίξουν Ξάνθη-ΠΑΟΚ στα Πηγάδια. Ματς που
όλη η Ελλάδα έχει αγωνία για το ποιος θα
κερδίσει…

24
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
15/16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

τις 25 έρχονται οι
UEFA/FIFAτζήδες για συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Δυο μέρες νωρίτερα θα γίνει το ντέρμπι στην Τούμπα,
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Ο Πέτσας τους ήθελε πριν από την Τούμπα, γι’ αυτό κι έστειλε ραβασάκια στα παπαγαλάκια ότι αναμένονται την Παρασκευή στις 21 του μήνα.
Μέχρι που ο Γεραπετρίτης, ο σοφός της κυβέρνησης την ανθίστηκε τη δουλειά, ότι είναι κακό να έρθουνε πριν από το ντέρμπι.
Γάτος είναι ο Γεραπετρίτης. Όπως σ’ το λέω.
Σου λέει ότι άπαξ κι έρθουνε Παρασκευή ο
Τσέφεριν με τον Κλαρκ και γίνει καμιά στραβή
Κυριακή στην Τούμπα, τι χαμπάρια, μάστορα; Θα
πούνε ότι τους γράψανε κανονικά τους
UEFA/FIFAτζήδες και τον πρωθυπουργό και τα
μνημόνια μαζί. Έτσι είναι. Ήρθανε - δεν ήρθανε,
ουδείς ασχολήθηκε. Στα παπάρια τους και δυο
αυγά Τουρκίας. Μάλιστα. Κι αν οι UEFA/FIFAτζήδες ερχόντανε πριν από το ντέρμπι, ποιος θα έδινε
λύση, έτσι και γινότανε μπάχαλο στην Τούμπα; Θα
έδινε η κυβέρνηση, τα όργανα δηλαδή. Δεν θέλει
πολύ α γίνει μπάχαλο. Ένα ανάποδο σφύριγμα
δρόμος είναι. Γίνεται της αλεπούς ο θάνατος και
μετά, η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει λύση, αφού
οι UEFA/FIFAτζήδες θα είχανε φύγει.
Κατάλαβες, μάστορα; Στο ψιλό θα τους παίρνανε όλοι. Ποια μνημόνια, σου λέει, ρε. Εδώ έγινε
της πουτάνας κι εσείς ασχολείστε με μνημόνια,
που υπογράφτηκαν δυο μέρες πριν; Παρασκευή
ήρθανε Κλαρκ και Τσέφεριν και Κυριακή έγινε
Κούγκι, τι μνημόνια μας τσαμπουνάς; Και θα είχανε δίκαιο.
Κατάλαβες, μάστορα, πως την είδε τη δουλειά
ο Γεραπετρίτης και το πήγε το ταξίδι για μετά το
ντέρμπι; Σου λέει ο σοφός ότι, αφού θα έρθουνε
μετά το παιχνίδι κι αν έχουν σηκωθεί τίποτα μποφόρ στην Τούμπα, εμείς στην κυβέρνηση στην από πάνω θα είμαστε. Θα είναι εδώ οι
UEFA/FIFAτζήδες και ό,τι μας πούνε, εμείς θα το
κάνουνε. Άπαξ και δεν γίνει τίποτα στο ντέρμπι με
τον Ολυμπιακό, πάλι στην από πάνω θα είμαστε.
Εμείς το καταφέραμε, που πείσαμε τους
UEFA/FIFAτζήδες να έρθουνε για να βάλουνε τάξη.
Έτσι είναι. Κι άπαξ και κυλήσουνε ρυάκι στην
Τούμπα, ο Μητσοτάκης θα υποδεχτεί με τιμές
τους UEFA/FIFAτζήδες. Μαξίμου και τα ρέστα.
Κυριλίκια πράγματα και χλίδα με τον Τσέφεριν
και τον Κλαρκ. Ο ένας πρωθυπουργός της Ευρώπης κι ο άλλος αντιπρόεδρος πλανητάχης. Μάλιστα. Και θα συζητήσουνε, λέει, για να μπούνε
κανόνες στο ποδόσφαιρο. Να γίνει επανεκκίνηση, που είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Δεν είναι
κακό αυτό το πράγμα. Να γίνει εκατό φορές, όχι
μία επανεκκίνηση. Άλλο θέλω να σου πω εγώ.
Θα γίνει μία συνάντηση ενός πρωθυπουργού
με δυο πρωτοκλασάτους. Μάλιστα. Και τι θα συζητήσουνε; Κανένας δεν ξέρει, σου λένε τα παπαγαλάκια, που το παίζουνε δημοσιογράφοι. Άπαξ κι είσαι δημοσιογράφος και λες στον πελάτη
ότι δεν ξέρω τι θα συζητήσουνε, κάνε καμιά άλλη
δουλειά. Δουλειά σου είναι να μάθεις τι θα συζητήσουν. Γι’ αυτό είσαι δημοσιογράφος. Και μιλάω
για τους κανονικούς δημοσιογράφους, όχι τους
παλαμάκηδες που ό,τι πει ο Γεραπετρίτης, αυτοί τα γράφουνε με Πάρκερ στυλό και laptop των
χιλίων ευρώ και πάνω, επειδή τα είπε ο Επικρα-
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Μόνο ΠΑΟΚ
η κουβέντα
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, έρχονται
οι UEFA/FIFAτζήδες
Κλαρκ και Τσέφεριν
στην Αθήνα για να υπογράψουνε μνημόνιο με
τον πρωθυπουργό. Κανένα μνημόνιο δεν θα υπογραφτεί. Το δίδυμο
έρχεται για να δικαιώσει
τον Μάκη Γκαγκάτση,
που δήλωσε στην τηλεόραση πως θα χωρίσει την
Ελλάδα στα δύο. Γι’ αυτό
έρχονται. Γι’ αυτό έτρεχε
ο Γεραπετρίτης στις Νιόν
και τις Ζυρίχες για να
κλείσει τα ραντεβού και
να δώσει την ατζέντα.
Αυτό είναι το χαρτί που
θα παίξει η κυβέρνηση με
τους UEFA/FIFAτζήδες.
Ότι κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή. Αυτή την
παπαριά που είπε ο Γκαγκάτσης στον Θωμαΐδη.
Γι’ αυτό και πάνω σ’ αυτό
θα γίνει όλη η κουβέντα
με τον Μητσοτάκη. Για
ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Όλα τα
άλλα για βία και στημένα, από ’δώ πήγαν κι άλλοι και χαιρετίσματα.

Παρακάλια
σε FIFA, UEFA
τα… μνημόνια
Γεραπετρίτη
Αφού ο «σοφός» της κυβέρνησης «άδειασε» τον
Πέτσα, φέρνει τους UEFA/FIFAτζήδες Κλαρκ και
Τσέφεριν μετά το ντέρμπι της Τούμπας, ώστε να
πάρουν αυτοί την ευθύνη αν γίνει κανένα πατατράκ,
το κυρίως πιάτο στην κουβέντα με τον Μητσοτάκη θα
είναι «κάντε κάτι που να βολεύει και τον ΠΑΟΚ και τον
Ολυμπιακό, γιατί κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή»

τείας. Να μην ξεφύγω, όμως.
Ερώτηση κάνω. Κλείνεται ένα ραντεβού Μητσοτάκη και Ερντογάν. Ή ό,τι άλλο γουστάρεις.
Μητσοτάκης με Μέρκελ. Τραμπ με Πούτιν. Και
τι γίνεται μετά; Κλείνονται σ’ ένα γραφείο και κάνουνε καφενείο; Ξεκινάνε από ποδόσφαιρο, μετά πάνε στο μπάσκετ, ύστερα στους πρόσφυγες
και ό,τι άλλο φέρει η κουβέντα; Πλάκα κάνουμε

τώρα, ρε; Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άλλα
γίνονται. Ατζέντα βάζουνε οι διπλωμάτες πριν γίνει η συνάντηση. Ότι πρώτα θα συζητηθεί αυτό,
μετά το άλλο, τρίτον για τα εξοπλιστικά και τα ρέστα. Έτσι είναι. Δεν πάνε χωρίς να ξέρουνε τι θα
συζητήσουνε. Άλλο αν βγούνε για κάνα καφέ
στην παραλία.
Πάμε παρακάτω. Ο Κλαρκ της FIFA κι ο Τσέφεριν της UEFA, δεν θα έρθουνε για καφέ στο
Μαξίμου. Ατζέντα έχουνε. Και ποιος την ετοίμασε;
Ο Γεραπετρίτης. Αυτός έκλεισε το ραντεβού. Κι
όχι μόνο το ραντεβού, αυτά κλείνονται κι από την
Αθήνα. Πήγε εκεί για να βάλει την ατζέντα. Αυτά
που λέει ο Γεραπετρίτης στα ράδια ότι θα έρθουνε εδώ οι UEFA/FIFAτζήδες για να δώσουν
τεχνογνωσία είναι παπαριές ανάλατες, μάστορα.
Ούτε για τη βία θα έρθουνε, ούτε για τα στημένα, ούτε για να βάλουνε κανόνες. Τους κανόνες
τους ξέρουνε. Αυτοί τους φτιάξανε. Ποιοι κανόνες
και παπαριές, Γιωργίτσα μου, που έγραφε κι ο μακαρίτης ο Καίσαρης. Για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη
θα συζητήσουνε πρώτα. Κι άντε, μετά, θα βγάλουνε και καμία ανακοίνωση ότι θα έρθει καμιά
νέα τεχνική επιτροπή και πιάσε το αυγό και κού-
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ρευτο. Να ’χαμε να λέγαμε. Ο ΠΑΟΚ είναι το ζήτημα.
Μάλιστα. Και ρωτάω τώρα εγώ. Τι έβαλε στην
ατζέντα για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη ο Γεραπετρίτης; Τον ρώτησαν και ο Κλαρκ και ο Τσέφεριν τι παίζει με τον Ιβάν και τον Καλπαζίδη και
την πολυϊδιοκτησία. Δεν είναι άσχετοι. Ρουφιάνους πληρώνουνε στην Ελλάδα και τα μαθαίνουνε όλα. Όχι αυτά που γράφουνε το Μαρινακέικο
και το Σαββιδοτεχνείο. Για όσα γίνονται πίσω από
την κουρτίνα, μάστορα. Όλα τα ξέρουνε.
Έρχομαι στο ψητό. Ο Γεραπετρίτης είπε αυτά
που έπρεπε να πει στους UEFA/FIFAτζήδες, τον
Κλαρκ και τον Τσέφεριν. Ότι, κύριοι, εδώ κινδυνεύει να διαλυθεί μία χώρα. Άπαξ και υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ, θα χωρίσουνε την Ελλάδα. Άπαξ και
αθωωθεί ο ΠΑΟΚ, θα ξεσηκωθούνε όχι μονάχα
οι Ολυμπιακοί, αλλά κι οι Παναθηναϊκοί και οι ΑΕΚτζήδες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, για να
είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό λέει η ατζέντα
του Γεραπετρίτη.
Όπως βρέθηκε ένας ΧρυστοστομάκηςΓκαγκάτσης και είπε ότι θα χωρίσουμε την Ελλάδα
στα δύο, δεν μας θεωρείτε Έλληνες κι άλλες τέτοιες παπαριές, δεν μπορεί να βρεθεί κι ένας από
τον νότο να πει τα ίδια; Εύκολα, σου λέω εγώ.
Μαλάκες με περικεφαλαία υπάρχουν παντού, σε
όλη την Ελλάδα. Όπως είπε ο Μάκης ότι θα βάλουνε σύνορα στα Τέμπη, να πει κι ένας αλαφρός
στην Αθήνα, θα βάλουνε σύνορα στη Λαμία.
Έχω λάθος; Δεν είναι κανένας χτεσινός ο Γε-

ραπετρίτης. Τον Γιάννη τον Δρόσο που δεν είναι του τζάμπα έχει από πίσω του να τον συμβουλεύει. Γι’ αυτό προετοίμασε έτσι την ατζέντα. Στο
πολύ παρακαλετό θα πάει η κουβέντα του Μητσοτάκη με τον Κλαρκ και τον Τσέφεριν. Έτσι
είναι. Πολιτικός είναι ο Μητσοτάκης. Δεν θέλει
να δυσαρεστεί τον λαό. Σου λέει ότι άπαξ κι οι
UEFA/FIFAτζήδες πούνε ότι εμείς έχουμε ένα καταστατικό που λέει υποβιβασμός και δεν μας νοιάζει τι νομοθετείτε, πάει κι η κυβέρνηση, πάει κι η
ΝΔ μαζί. Στα ντόρτια κάθισε η ζαριά. Άπαξ κι αθωωθεί ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, όλοι οι Ολυμπιακοί
που ψήφισαν ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές θα
ψάχνω να τους βρω.
Κι ο Μαρινάκης θα τα πάρει στο κρανίο με το
Mega, το μεταναστευτικό είναι μπουρδέλο με τον
Μουντζούρη τον Περιφερειάρχη να τη λέει στον
Μηταράκη, αντίο εξουσία και σύνταξη στα 53 ο
Κυριάκος. Γι’ αυτό και θα το πάει στο παρακαλετό. Ότι να βρούνε έναν τρόπο να τα βολέψουμε.
Και να πάρουνε την ευθύνη οι UEFA/FIFAτζήδες.
Σ’ το έγραψα και στο περασμένο φύλλο. Και η κυβέρνηση να τα φορτώσει όλα στο μνημόνιο. Ότι οι
ξένοι φταίνε για τις ποινές στον ΠΑΟΚ και την
Ξάνθη.
Κατάλαβες τώρα, μάστορα, πώς θα παιχτεί το
έργο με τον Μητσοτάκη, τον Κλαρκ και τον Τσέφεριν; Στο δώστε και σώστε, που έλεγε παλιά η
διαφήμιση. Κι αυτό είναι δουλειά του Γεραπετρίτη. Μάλιστα. Και ξαναρωτάω τώρα εγώ, γιατί ο
Γεραπετρίτης νομίζει ότι τους δουλεύει όλους

σε ψιλό γαζί; Την «Α» δεν μπορεί να την δουλέψει.
Όταν η Ελλάδα υπόγραφε μνημόνια με την
τρόικα, τα στέλνανε όλα έτοιμα. Χιλιάδες σελίδες.
Οι βουλευτές δεν προλαβαίνανε να τα διαβάσουνε και, μέσα σε μια νύχτα, ό,τι ήθελε η Μέρκελ. Τα
ψηφίζανε. Μάλιστα. Είχανε κάτι στα χέρια τους,
όμως. Το βλέπανε. Άσχετα που δεν το άνοιξαν να
το διαβάσουνε. Αλλά και να το ανοίγανε το μνημόνιο, άντε καμία δεκαριά δικηγόροι θα το καταλαβαίνανε, κανένας άλλος. Ο Γεραπετρίτης θα
μοιράσει το μνημόνιο στους δημοσιογράφους; Εδώ είναι το κλειδί, μάστορα. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή. Θα το στείλει ηλεκτρονικά στα mail
των δημοσιογράφων ή θα το κάνει print;
Διότι, κανονικά, έτσι πρέπει να γίνει. Κείμενο
του μνημονίου που να λέει για τον ΠΑΟΚ και την
Ξάνθη, κείμενο για τα στημένα παιχνίδια, κείμενο για τη βία, κι από κάτω φαρδιά-πλατιά η υπογραφή του Μητσοτάκη, του Τσέφεριν και του
Κλαρκ. Το κάνεις αυτό και λες ότι, κύριοι, ορίστε,
εδώ είναι όλα γραμμένα. Τα πάντα όλα. Για τα πάντα υπεύθυνοι είναι ο μίστερ Κλαρκ κι ο μίστερ
Τσέφεριν.
Κανένα μνημόνιο και κανένα συνυποσχετικό
δεν πρόκειται να υπογραφτεί. Όπως το ακούς, μάστορα. Τρικάκι πολιτικό είναι αυτό. Λόγια του αέρα, μάστορα. Οι UEFA/FIFAτζήδες έρχονται στην
Αθήνα να δούνε τον Μητσοτάκη για να μη χωριστεί η Ελλάδα στα δύο. Έρχονται γιατί το είπε ο
Μάκης Γκαγκάτσης.

Ο Μάκης
πάει για
βουλευτής
Ο Μάκης ο Γκαγκάτσης,
ο γιος του Βασιλομπίλαρου, κυκλοφορεί με άλλον αέρα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι. Και καλά κάνει. Και ψήλωσε κι
ομόρφυνε. Σου λέει, όλον αυτόν τον πανικό με
τους UEFA/FIFAτζήδες
να έρχονται να δούνε
τον Μητσοτάκη, εγώ τον
προκάλεσα. Με τις παπαριές στον Θωμαΐδη,
αλλά δεν έχει σημασία.
Τσίμπησαν και τρέχουνε.
Αλλάζουνε και τους νόμους για πάρτη μου. Μέχρι και συγχαρίκια για
το νέο του πόστο του δίνανε του Μάκη στα καφέ. Για βουλευτιλίκι, δηλαδή. Δεν το γλιτώνει με
τίποτα το έδρανο στη
Βουλή ο Μάκης. Όλα τα
ρεκόρ θα σπάσει. Και μη
ρωτήσει κανένα κορόιδο
με ποιο κόμμα θα κατέβει
ο Χρυστοστομάκης. Όπου του πει ο Ιβάν. Στην
ενωμένη Ελλάδα θα τον
κατεβάσουνε τον Μάκη.
Όχι στη χωρισμένη. Κι άμα είπε και τη μαλακία ότι κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή, λέει ακόμα
μία ότι όλα είναι νορμάλ
και μετά αναλαμβάνει το
Σαββιδοτεχνείο για να
κάνει ρεκόρ ψήφων.
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Αν και ο Παναιτωλικός έχει έννομο συμφέρον για την υπόθεση
που εμπλέκει τον ΠΑΟΚ με την ομάδα της Θράκης, στο Αγρίνιο
αποφεύγουν να ασχοληθούν με το θέμα…
ντίστροφα μετράει ο
χρόνος για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στη Super
League, και τα δεδομένα στη
μάχη του τίτλου, αλλά και της επιβίωσης έχουν λίγο-πολύ ξεκαθαρίσει στον αγωνιστικό χώρο.
Υπάρχουν, όμως, εξωαγωνιστικές εκκρεμότητες που προκύπτουν από την τριγωνική σχέση
του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης μέσω
του Ιωάννη Καλπαζίδη. Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στέλνει τις
δύο ΠΑΕ στα δικαιοδοτικά όργανα και παρά τις γκέλες του
Γιώργου Γεραπετρίτη, η εφαρμογή των κανονισμών βρίσκεται μπροστά στους αθλητικούς
δικαστές.
Η εμπλοκή της οικογένειας Σαββίδη και στην ομάδα της Θράκης, έστω και διά του… ανιψιού, προφανώς και καθιστά αβέβαιο το μέλλον
του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Όποιο επικοινωνιακό όπλο κι αν χρησιμοποιούν οι επιτελάρχες του Λευτεράκη Δούκα, η αλήθεια είναι ξεκάθαρη: η ΕΕΑ με την απόφασή της
στέλνει ουσιαστικά τις δύο ΠΑΕ
στην έξοδο από τη Super League.
Και αν για τον ΠΑΟΚ μπορεί να βρεθεί κάποιο νομικό παράθυρο και να
επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών,
στην περίπτωση της Ξάνθης η αφαίρεση του πιστοποιητικού δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχουν λυσσάξει στη Θεσσαλονίκη κατά της ΕΕΑ και στρέφονται
εναντίον των μελών της. Ξέρουν ότι
η απόφαση της Επιτροπής είναι δεσμευτική και επιδιώκουν να την ακυρώσουν με κάθε τρόπο.
Τώρα, μπορεί ο πρωθυπουργός
να είπε στον ??? ότι είναι εισήγηση,
αλλά με υποβολέα τον Γ. Γεραπε-
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Έπεφτε βαριά η…
σιωπή (Στο Αγρίνιο…)

τρίτη κάθε γνώμη είναι πιθανή…
Στη χειρότερη των περιπτώσεων,
οι συνεργάτες του Ιβάν θα προσπαθήσουν να μεταθέσουν την επιβολή
των κυρώσεων για την επόμενη σεζόν. Αν, βέβαια, τους επιβληθεί ποινή
αφαίρεσης βαθμών. Διότι αν αστράψει και βροντήξει μία ποινή υποβιβασμού, τότε ο χρόνος επιβολής είναι το τελευταίο που απασχολεί τον
κόσμο στην Τούμπα.
Για την Ξάνθη, βέβαια, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ό,τι και αν
σκαρφιστεί ο «Κύρος Γρανάζης» του
Μαξίμου, σωτηρία δεν υπάρχει. Το
λέει και το άσμα. «Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία». Ούτε
και σωτηρία, λέμε εμείς.
Για την έκβαση της υπόθεσης έδειξε έντονο ενδιαφέρον ο Κούγιας. Έχεις τους λόγους του. Κι αυτό δεν είναι μεμπτό. Σε τελική ανάλυση δεν είναι το θέμα μας ο Κού-

γιας. Περισσότερο μας ενδιαφέρει
η κινητοποίηση από τον Πανιώνιο.
Αν υποβιβαστεί η Ξάνθη, τότε αυτόματα αυξάνονται οι πιθανότητες επιβίωσης για την ομάδα της Νέας
Σμύρνης. Γι’ αυτό και αποφάσισαν ο
Χρήστος Δάρρας και ο Νίκος Ζαμάνης να εξαντλήσουν τα ένδικα
μέσα για να σώσουν τον Πανιώνιο.
«Θα προσφύγουμε όπου μπορούμε να προσφύγουμε. Αλλά αυτά κάνουν πάρα πολύ καιρό να εκδικαστούν. Το θέμα είναι πως όλα είναι
στον αέρα και κανένας δεν ξέρει τι
μπορεί να γίνει αύριο», δήλωσε πρόσφατα ο Δάρρας.
Από τον Πανιώνιο προχώρησαν
ήδη στις πρώτες ενέργειές τους.
Προσέφυγαν κατά του κύρους του
αγώνα με την Ξάνθη στη Νέα Σμύρνη. Θέλουν να σώσουν την ομάδα
τους και ψάχνονται για την εφαρμογή των νόμων.
«Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει το πειθαρχικό της ΕΠΟ. Δεν
ξέρουμε τι θα γίνει, όπως δεν ξέρουμε και τι παρέμβαση θα κάνει η FIFA
και την UEFA. Πιστεύω ότι η ΕΠΟ θα
φέρει αφαίρεση βαθμών. Έτσι θα έρθει σε κόντρα με την FIFA, την UEFA
αλλά και όσες ομάδες έχουν έννομο
συμφέρον», πρόσθεσε ο Δάρρας.
Η τελευταία φράση του έχει πολύ
ζουμί. Σε απόσταση τεσσάρων πόντων από τον Πανιώνιο βρίσκεται ο
Παναιτωλικός. Η διαφορά είναι πο-

λύ μικρή και μπορεί να καλυφθεί
στα play offs. Άρα, η ομάδα του Αγρινίου εξακολουθεί και διατρέχει
κίνδυνο είτε για άμεσο υποβιβασμό
είτε μέσω του μπαράζ με την ομάδα
της Super League 2.
Οι Αγρινιώτες, λοιπόν, έχουν έννομο συμφέρον για την εφαρμογή
κανονισμών και νόμων στην τριγωνική σχέση ΠΑΟΚ και Ξάνθης, όπως
την ανέδειξε η ΕΕΑ. Κι όμως, ο Φώτης Κωστούλας ακολουθεί εντελώς διαφορετική πολιτική από εκείνη που έχουν επιλέξει οι άνθρωποι
του Πανιωνίου.
Ο μεγαλομέτοχος του Παναιτωλικού αποφεύγει τις αναφορές στην
υπόθεση. Λες και κάνει τζιζ. Λες και
δεν τον ενδιαφέρει το θέμα. Λες και
δεν ισχύει στην περίπτωσή του η
φράση «ο θάνατός σου, η ζωή μου».
Ίσως ο Κωστούλας να ’χει καλές
σχέσεις με τον Χρήστο Πανόπουλο. Ενδεχομένως να σέβεται τα
χρήματα που πήρε από τον ΠΑΟΚ
για τον Αμρ Ουάρντα και για τον
Ενέι Μιχάι. Στο Αγρίνιο, άλλωστε,
λένε ότι «ο σκύλος δεν δαγκώνει χέρι που τον ταΐζει». Όπως και να ’χει,
όμως, η στάση που ακολουθεί ο μεγαλομέτοχος του Παναιτωλικού έχει αρχίσει και συζητιέται έντονα και
στα ποδοσφαιρικά στέκια της πόλης. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί ο Φώτης εάν
σφίξει η θηλιά του υποβιβασμού…
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10ΕΤΙΕΣ ΠΑΛΙΝΩΔΙΩΝ, Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Ξανανοίγουν
τα φτερά τους
τα υδροπλάνα
Με καθυστέρηση δεκαετιών, επιτέλους ψηφίστηκε ο νόμος που δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίων και σε ιδιωτικούς φορείς εκτός από τους λιμένες
και τις λίμνες της χώρας, ανοίγοντας έτσι ξανά τα φτερά των παροπλισμένων υδροπλάνων, θυμάτων μιας απίστευτης γραφειοκρατίας μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων και αλληλοσυγκρουόμενων επιχειρηματικών συμφερόντων.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ιστορία των υδροπλάνων ξεκινά το
1926 στον Φλοίσβο, με ειδικά υδροπλάνα που εκτελούσαν πτήσεις cargo και
συνέδεαν την Ευρώπη με τη
Μέση και Άπω Ανατολή και την
Αφρική και βάσεις στη Νέα Πέραμο, Μίκρα, Εύβοια, Σποράδες, Κύθηρα, Κρήτη, Πελοπόννησο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Σύρο. Έπειτα από κενό δεκαετιών,
το 2004 εμφανίζεται ξανά ενδιαφέρον, η εταιρεία ΑirSea
Lines του Ελληνοκαναδού Μιχάλη Πατέλη από την Κάλυμνο
εξασφαλίζει άδειες και δημιουργεί 10 υδατοδρόμια σε νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου,
πραγματοποιώντας μέχρι το
2008 που σταμάτησε περίπου
18.500 πτήσεις, μεταφέροντας
180.000 επιβάτες.
Επί υπουργίας Χρήστου Βερελή ψηφίζεται ο ν.3333/2005
που προέβλεπε τις γενικές κατευθύνσεις για την ίδρυση αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας, αλλά το προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα ρυθμίζονταν τα επί μέρους ζητήματα ουδέποτε εκδόθηκε. Με αυτόν τον
νόμο εκδόθηκαν προσωρινές
άδειες λειτουργίας υδατοδρομίων σε ορισμένες περιοχές της
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χώρας, ωστόσο οι περιορισμοί
που τέθηκαν στη λειτουργία
τους ήταν υπερβολικοί, με κυριότερο τον όρο που επέτρεπε
μόνο τρεις πτήσεις την ημέρα,
γεγονός που καθιστούσε ασύμφορη την επένδυση.

Δυσκολία να
συντονιστούν στο
Δημόσιο
Ο επόμενος υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Ραγκούσης, επιχείρησε να απλοποιήσει τις
διαδικασίες ίδρυσης και κατασκευής των υδατοδρομίων, με
στόχο την κατασκευή ενός δικτύου 40-50 υδατοδρομίων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή μεικτούς σχηματισμούς
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
χωρίς ωστόσο να προβεί σε
σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Σοβαρό όμως πρόβλημα αποτέλεσε η «δυσκολία» συντονισμού
του Δημοσίου (Ολυμπιακά Ακίνητα, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολεμικό Ναυτικό
κ.λπ.), για τη δημιουργία μιας
κεντρικής βάσης στο Φάληρο,
αλλά πολλοί διαπίστωσαν ότι,
πίσω από αυτήν τη δυσκολία
βρίσκονταν τα ισχυρά ναυτιλιακά συμφέροντα, που ήδη εξυπηρετούσαν τις γραμμές του Αιγαίου με τα δικά τους καράβια.
Έτσι, παραχωρήθηκε τελικά
τμήμα του λιμανιού του Λαυρίου για τη δημιουργία υδατοδρομίου, αλλά τόσο η δαπανηρή
και χρονοβόρα πρόσβαση των
επιβατών στο Λαύριο, όσο και
η ακαταλληλότητα του λιμένος
λόγω μελτεμιών ακύρωσαν
στην πράξη μια κεντρική βάση
στην Αττική που θα εξυπηρε-

τούσε χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Με την άρνηση του
Δημοσίου να παραχωρήσει κεντρικό χώρο με άμεση πρόσβαση στην πρωτεύουσα, η εταιρεία
έγραψε ζημιά 25 εκατ. ευρώ το
2009 και αποχώρησε από την
Ελλάδα.

Το φιλόδοξο «υδάτινο»
σχέδιο της κυβέρνησης
Σαμαρά
Το πρόβλημα φάνηκε ότι θα λυθεί με τον φιλόδοξο ν.
4146/2013 για την «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες
διατάξεις». Με βάση αυτόν τον
νόμο της τότε κυβέρνησης Σαμαρά, η Hellenic Seaplanes και
Ελληνικά Υδατοδρόμια υπέγραψαν με την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου συμφωνία δημιουργίας
20 υδατοδρομίων. Το μεγαλόπνοο πρόγραμμα περιελάμβανε
δαπάνη €480.200 και τα ωφελούμενα νησιά ήταν η Ρόδος, η
Χάλκη, η Σύμη, η Τήλος, η Κάρπαθος, το Καστελλόριζο, το Αγαθονήσι, η Νίσυρος, η Αστυπάλαια, η Κάσος, η Μύκονος, η
Σαντορίνη, η Κύθνος, η Κέα, η
Άνδρος, η Σίκινος, η Σέριφος,
η Δονούσα και η Ανάφη.
Την ίδια στιγμή βρισκόταν σε
εξέλιξη η διαδικασία για 8 ακόμη υδατοδρόμια στην Κάλυμνο,
τη Λέρο, στους Λειψούς, στη
Σύρο, στην Πάρο, στη Νάξο,
στη Μήλο και στην Αμοργό, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκονταν
τα υδατοδρόμια σε Ίο, Τήνο,
Σίφνο και Πάτμο και αναμενόταν να προστεθεί άμεσα στο δίκτυο και το υδατοδρόμιο στην
Κω. Και το 2015 θα ήταν η χρονιά που τα υδροπλάνα θα πετούσαν. Αλλά δεν πέταξαν.

Νέο ξεκίνημα…
Με τις εγκαταστάσεις και το πλαίσιο λειτουργίας ήδη έτοιμο βάσει του ν. 4146/2013, φτάσαμε
στον ν. 4568/2018 με την… πινελιά Σπίρτζη που περιέπλεξε
την κατάσταση ακόμα περισσότερο: απαγόρευε τα υδατοδρόμια
σε λιμάνια που έχουν παραχωρηθεί, όπως του ΟΛΠ και του
ΟΛΘ, σε ιδιωτικές μαρίνες ή σε
σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα, παρ’ ότι τα Προεδρικά Διατάγματα το επέτρεπαν!

Εν έτει, πλέον, 2020 τα υδροπλάνα ξαναρίχνουν… άγκυρα
και με τον νέο νόμο επιχειρείται
αποφασιστικά η απλούστευση
και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε να αξιοποιηθούν οι δομές και το μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Η βασική τομή στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο αφορά στη
δυνατότητα χορήγησης άδειας
υδατοδρομίου, όχι μόνο σε δημόσιο αλλά και σε ιδιωτικό φορέα, και σε τουριστικούς λιμένες
(μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης
(Π.Ο.Τ.Α.) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ενώ πλέον η
δυνατότητα εκπαίδευσης του
προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου, παρέχεται όχι μόνο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και σε άλλους
πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Σύμφωνα με τη συνοδευτική
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κάθε εταιρεία
αεροσκαφών που πραγματοποιεί πτήσεις θα καταβάλλει υπέρ του Δημοσίου τέλος €10/επιβάτη, ενώ προβλέπονται συνολικά 100 υδατοδρόμια πανελλαδικά. Υπολογίζοντας ότι
σε ένα κεντρικό υδατοδρόμιο
πραγματοποιούνται ετησίως περίπου 3.000 πτήσεις υδροπλάνων χωρητικότητας 19 επιβατών, τα έσοδα του Δημοσίου αναμένονται σε 45 εκατ. ευρώ, με
επιπλέον έσοδα €4.000 για χορήγηση αδείας και ποσού €500
για παράβολο επιθεώρησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν των ελληνικών εταιρειών
«Ελληνικά Υδατοδρόμια» με
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστάσιο Γκόβα,
όπου συμμετέχει με ποσοστό
55% η εταιρεία Άκτωρ Facility
Management και της «Hellenic
Seaplanes» με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικόλα Χαραλάμπους, συμμετοχή
αναμένεται να αποκτήσει και ο
Ελληνομεξικάνος Ricardo
Farias Nicolopoulos, που
δραστηριοποιείται στην αεροπορική βιομηχανία μέσω δικών
του εταιρειών, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επενδυτές από την Ιαπωνία, τον
Καναδά και τις ΗΠΑ.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ομολογιακή
«έξοδος» για
€500 εκατ. με
χαμηλό επιτόκιο
Σε νέα έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) προχωρά
η Τράπεζα Πειραιώς, σχεδιάζοντας
να αντλήσει ποσό που θα φτάνει
μάξιμουμ τα €500.000.000.
Στόχος της διοίκησης Μεγάλου
δεν είναι άλλος από την άντληση
μειωμένου κόστους ρευστότητας,
η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη
βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών της τράπεζας και την ταχύτερη απομείωση των «κόκκινων» δανείων της. Επί του προκείμενου
σημειώνεται ότι προ ημερών η Πειραιώς γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει το 2020 σε πρόσθετες
τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ποσού 7
δισ. ευρώ (project Vega και
Phenix) με στόχο τη μείωση των
NPEs κατά 11 δισ. ευρώ.
Το αν, τώρα, ο στόχος του ομολογιακού επιτευχθεί, αυτό εξαρτάται
από την υπερκάλυψη της έκδοσης
που θεωρείται εξασφαλισμένη,
αλλά κυρίως από το πού θα «κάτσει» το επιτόκιό της. Αν το επιτοκιακό εύρος κυμανθεί μεταξύ του
5% και του 5,5%, τότε τα χαμόγελα θα είναι διάπλατα στην οδό Αμερικής, δεδομένου ότι στην προηγούμενη φορά που βγήκε στην αγορά η Τράπεζα Πειραιώς (βλ. Ιούνιος 2019), το κόστος δανεισμού
είχε διαμορφωθεί τότε στο 9,75%.
Κι εδώ οι οιωνοί μοιάζουν να ευνοούν την αισιοδοξία, αφού το εγχείρημα γίνεται με φόντο την εντυπωσιακή αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων
που «γράφουν» ιστορικά χαμηλά,
ενώ παράλληλα υπάρχει και το
πρόσφατο προηγούμενο της Alpha
Bank που άντλησε 500 εκατ. ευρώ
με επιτόκιο 4,25%.

Παράταση ρύθμισης οφειλών
για τους περίπου 80.000
δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ
ως τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η δυνατότητα
ρύθμισης οφειλών για
τους περίπου 80.000 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ, σύμφωνα με απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση έχουν όσοι έλαβαν δάνειο από ίδια κεφάλαια του
Οργανισμού, ακόμη κι αν έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
(oaed.gr). Με βάση τις προβλέψεις της ρύθμισης:

Έ

• Αυξάνεται κατά δέκα έτη
ο χρόνος αποπληρωμής όλων των δανείων, χωρίς τό-

κους.
• Διαγράφεται χρέος, το οποίο συνυπολογιζομένων τό-

κων και προσαυξήσεων δεν
ξεπερνά τα 6.000 ευρώ.
• Τόκοι που τυχόν έχουν

MYTILINEOS: Πούλησε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών
Tην υπογραφή συμφωνίας
με εταιρεία θυγατρική της
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ανακοινώσε η MYTILINEOS, η
οποία αφορά την πώληση
ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 47MW του
νεοσύστατου τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης
Ανανεώσιμων Πηγών και
Αποθήκευσης Ενέργειας

(RSD), μέσω πώλησης
συμμετοχών της θυγατρικής της METKA-EGN LTD.
Το συνολικό τίμημα για το
εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε 45,8 εκατ. ευρώ.
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα
τέθηκαν σε λειτουργία το
δεύτερο εξάμηνο του
2019, με εξασφαλισμένες
τιμές βάσει 20ετούς σύμβασης πώλησης ηλεκτρι-

κής ενέργειας (PPA) με τον
Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).
Ο τομέας επιχειρηματικής
δραστηριότητας RSD της
MYTILINEOS διαθέτει ένα
χαρτοφυλάκιο ήδη εσωτερικά εγκεκριμένων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος περίπου
540MW σε αγορές όπως
Αυστραλία, Ηνωμένο Βα-
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: «Πράσινη» επένδυση στην… ασφάλεια της καθαρής ενέργειας
Σταθερός στις αρχές του για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης, ο ασφαλιστικός όμιλος
της Ευρωπαϊκής Πίστης προχώρησε στην εξαγορά του 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΕΜ ENERGY SYSTEMS P.C.,
η οποία αποτελεί πλέον θυγατρική του. Μέσω αυτής της «πράσινης» επένδυσης, η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει πλέον στην κατοχή της
φωτοβολταϊκό πάρκο στον νομό Λάρισας, ονομαστικής ισχύος 0,5
ΜWh, το οποίο είναι διασυνδεδεμένο στο δίκτυο μέσης τάσης της
ΔΕΗ. Με τη συγκεκριμένη απόκτηση, η οποία έρχεται να προστεθεί

καταβληθεί από τον δανειολήπτη έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο του
δανείου, ενώ όσοι δεν έχουν εισπραχθεί, διαγράφονται.
• Μειώνεται κατά 15% το αρχικό ποσό δανεισμού για όλους
τους δανειολήπτες.
• Για τους δανειολήπτες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη
ρύθμιση έχουν καταβάλει ποσό
που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το
60% του Τελικού Ποσού Δανεί-

στο ήδη υπάρχον φωτοβολταϊκό πάρκο της στέγης των κεντρικών γραφείων, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη γίνεται παραγωγός
«καθαρής» ενέργειας. Η προσαρμογή σε νέα πρότυπα επένδυσης
και ανάπτυξης είναι μία στρατηγική απόφαση που συνδέεται άμεσα με το ενεργειακό πρότυπο ISO 50001:2011, με το οποίο είναι
πιστοποιημένη η ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη.
Ο Όμιλος θέτει νέα όρια στις δραστηριότητές του, περιορίζει
το ανθρακικό του αποτύπωμα, και αποδεικνύει απτά τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

ου τους, το δάνειο θεωρείται ότι
εξοφλήθηκε.
Ειδικές προβλέψεις
1] Δανειολήπτης του τ. Ο.Ε.Κ.,
στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο από ίδια κεφάλαια και δεν
έχει ολοκληρωθεί η τμηματική
εκταμίευση του συνόλου της παροχής και που με αίτησή του δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δανειοδότησης, μπορεί
να ενταχθεί στη ρύθμιση.
2] Δανειολήπτης που έχει λάβει
«μικτό δάνειο» (από ίδια κεφά-

λαια του τ. ΟΕΚ και τραπεζικά
κεφάλαια) δύναται να ενταχθεί
στις ρυθμίσεις της παρούσας μόνο κατά το μέρος του δανείου
που προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.
3] Δανειολήπτης που αποδεδειγμένα και αιτιολογημένα ανήκει έστω σε μία από τις ευάλωτες
ομάδες των τριτέκνων, συνταξιούχων, περιπτώσεων χηρείας
με προστατευόμενο μέλος, μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ, σεισμοπλήκτων-πυρόπληκτων, ατόμων
με αναπηρία 67% και άνω, δικαιούται έκπτωσης 10% στο ποσό του δανείου που έχει προκύψει, μετά τη διαγραφή ποσοστού
15% από το ποσό του αρχικού
δανείου.
Πολύτεκνος δανειολήπτης,
καθώς και δανειολήπτης που αποδεδειγμένα και αιτιολογημένα
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ανήκει στην ομάδα των
πολυτέκνων, όπως αυτή ορίζεται
από τις διατάξεις της νομοθεσίας, δικαιούται έκπτωσης 20%
στο ποσό του δανείου που έχει
προκύψει, μετά τη διαγραφή ποσοστού 15% από το ποσό του
αρχικού δανείου.

πάρκων στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αντί 45,8 εκατ. ευρώ
σίλειο, Ισπανία, Κύπρος, Ν. Κορέα, Μεξικό, έχοντας ως στόχο
την ανάπτυξη, κατασκευή και
πώληση τουλάχιστον 1.500
MW φωτοβολταϊκών πάρκων
και συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας, μέσα στα επόμενα
πέντε χρόνια.
Όπως λένε οι άνθρωποι της
MYTILINEOS, η συναλλαγή
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
ακριβώς αυτής της στρατηγικής
του τομέα RSD της εταιρείας η

οποία βασίζεται στην πολυετή
εμπειρία της θυγατρικής της,
ΜΕΤΚΑ-EGN, στην ανάπτυξη
και κατασκευή φωτοβολταϊκών
έργων σε διεθνές επίπεδο, έχοντας ολοκληρώσει ήδη περισσότερα από 1,2GW φωτοβολταϊκών έργων και 200MW έργων αποθήκευσης ενέργειας
και στις 5 ηπείρους.
Η ενσωμάτωση της METKAEGN ως τομέα επιχειρηματικής
δραστηριότητας της

MYTILINEOS, αποσκοπεί στο
να συνδυάσει την τεχνογνωσία
και διεθνή εμπειρία της με το ισχυρό πιστωτικό προφίλ και
την εμπειρία της MYTILINEOS
στη λειτουργία των ενεργειακών αγορών, καθώς και στη φιλοσοφία της τελευταίας στη
διαχείριση του ρίσκου, ώστε να
εξασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου «Build, Operate &
Transfer».

Ο ιδρυτής και
διευθύνων
σύμβουλος της
ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή
Πίστη, Χρήστος
Γεωργακόπουλος

Ντεμπούτο της MediaMarkt
στο Public Marketplace
Δύο και κάτι μήνες μετά την ανακοίνωση της επιχειρηματικής
συμπόρευσης των Public και της MediaMarkt, στις αρχές της εβδομάδας ανακοινώθηκε το «ντεμπούτο» της τελευταίας στο
Public Marketplace, το portfolio του οποίου ενισχύεται πλέον
με τη νέα κατηγορία των μεγάλων οικιακών συσκευών (ψυγείο,
πλυντήριο, κουζίνες, τηλεοράσεις κ.ά.), ενώ εμπλουτίζεται σημαντικά και η κατηγορία των οικιακών μικροσυσκευών (συσκευές μαγειρικής, προσωπικής φροντίδας, κλιματισμός και
θέρμανση κ.ά.). Εγκαινιάζοντας, μάλιστα, τη νέα μεγάλη κατηγορία προϊόντων, σχεδιάστηκαν μεγάλες προσφορές έως -58%
σε κορυφαίες μάρκες αποκλειστικά για τους πελάτες του Public
Marketplace.
Η ένταξη των οικιακών συσκευών της MediaMarkt στο
Public Marketplace είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τον
σκοπό της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της ζωής του καταναλωτή μέσα και έξω από το σπίτι, μέσω της προσφοράς μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων και αξεπέραστων υπηρεσιών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε λιγότερα από δύο χρόνια λειτουργίας, το Public.gr είναι το πρώτο marketplace στην Ελλάδα
αλλάζοντας τα δεδομένα στον χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου
στη χώρα. Κι αυτό διότι έδωσε τη δυνατότητα στα ελληνικά καταστήματα (σ.σ. φιλοξενούνται περισσότερα από 220 συνεργαζόμενα καταστήματα) να αποκτήσουν το δικό τους shop-ina-shop και να έρθουν σε επαφή με πάνω από 50,5 εκατομμύρια
επισκέπτες σε ετήσια βάση, προσφέροντας online περισσότερα
από 150.000 προϊόντα σε συνολικά 6 μεγάλες εμπορικές κατηγορίες.
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Καραντίνα και στο Βιετνάμ λόγω κορωνοϊού
αποκλεισμός ολόκληρων πόλεων λόγω του φόβου εξάπλωσης της ασθένειας COVID-19
που προκαλεί ο φονικός κορωνοϊός
SARS-CoV-2 δεν αποτελεί δυστυχές
«προνόμιο» της κινεζικής επικράτειας,
αλλά εφαρμόστηκε ως αναγκαστικό μέτρο και στο όμορο με την νότια Κίνα,
Βιετνάμ. Αυτό ανακοίνωσε πριν από
μερικά 24ωρα το υπουργείο Υγείας της
χώρας, διευκρινίζοντας ότι δόθηκε

Ο

διαταγή να τεθεί σε καραντίνα για διάστημα 20 ημερών η κοινότητα Σον
Λόι, πληθυσμού 10.000 κατοίκων, καθώς σε αυτήν επιβεβαιώθηκαν 5 νέα
κρούσματα της COVID-19.
Σε όλη τη βιετναμική επικράτεια έχουν επιβεβαιωθεί έως αυτό το στάδιο
συνολικά 15 κρούσματα της επιδημίας, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε
πάνω από 1.300 ανθρώπους, σχεδόν
όλους στην ηπειρωτική Κίνα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης

1 Οι δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως,
όπως το Tinder και το Badoo, συχνά γίνονται δόλωμα για την εξάπλωση
κακόβουλου mobile λογισμικού ή για την κλοπή προσωπικών δεδομένων

Ρομαντζάδα με έναν…
κυβερνοεγκληματία
Η
μέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν χθες και
στην εποχή της απόλυτης ψηφιοποίησης ακόμη και ο έρωτας έχει
καταλήξει να αναζητείται, να… διασπείρεται, ενίοτε και να «ανθίζει»
μέσα από διαδικτυακά κανάλια και
εφαρμογές γνωριμιών. Όση όμως
και αν είναι η αίσθηση συναισθηματικής ασφάλειας που δημιουργεί
στους e-ρομαντικούς ο εξ αποστάσεως έρωτας, άλλη τόση είναι και η
ψηφιακή ανασφάλεια που κρύβει η
χρήση τέτοιων εφαρμογών.
Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνουν
οι ερευνητές της παγκόσμιας εταιρείας
ψηφιακής ασφάλειας Kaspersky, οι οποίοι αξιολόγησαν τους κινδύνους και
τις προκλήσεις στην πορεία προς τον
ρομαντισμό και διαπίστωσαν ότι οι ψηφιακοί εγκληματίες «αγαπούν» τις ερωτικές υποθέσεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, όπως το Tinder και το Badoo,
συχνά γίνονται δόλωμα για την εξάπλωση κακόβουλου mobile λογισμικού
ή για την κλοπή προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να βομβαρδίσουν αρ-

γότερα τους χρήστες με ανεπιθύμητες
διαφημίσεις ή ακόμα και να ξοδέψουν
τα χρήματά τους σε δαπανηρές συνδρομές. Τέτοιου είδους αρχεία δεν έχουν
καμία σχέση με νόμιμες εφαρμογές, καθώς χρησιμοποιούν μόνο το όνομα και
μερικές φορές το design των αυθεντικών υπηρεσιών dating.
Η ανάλυση κακόβουλου λογισμικού
που χρησιμοποιεί τα ονόματα πάνω από
20 δημοφιλών dating εφαρμογών και
η λέξη «dating» έδειξαν ότι 1.963 μοναδικά αρχεία διαδόθηκαν το 2019 υπό
το πρόσχημα νόμιμων εφαρμογών. Συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα αυτών προσποιούνταν ότι ήταν το Tinder (1.262
αρχεία) και το υπόλοιπο ένα έκτο ήταν
συνδεδεμένο με το Badoo (263 αρχεία).
Και οι δύο είναι εφαρμογές αναγνωρισμένες παγκοσμίως.

λα αρχεία σαν τα παραπάνω ποικίλλει
από αρχείο σε αρχείο. Μπορεί, λ.χ., να
είναι από Trojans που μπορούν να μεταφορτώσουν άλλο κακόβουλο λογισμικό, μέχρι αρχεία που στέλνουν ακριβά SMS, adware, καθιστώντας κάθε πιθανό «ping» στο κινητό ενός χρήστη να
είναι δυνητικά κάποιο είδος ενοχλητικής ειδοποίησης διαφήμισης αντί ενός
μηνύματος από πιθανό ραντεβού. Για
παράδειγμα, υπάρχει μία εφαρμογή που
με την πρώτη ματιά μοιάζει με
Tinder αλλά στην πραγματικότητα είναι
ένας τραπεζικός «δούρειος ίππος» που
απαιτεί συνεχώς δικαιώματα πρόσβασης. Όταν, δε, τα αποκτήσει, χορηγεί όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να κλέψει χρήματα από τον χρήστη. Ένα άλλο,
με το όνομα «Ρυθμίσεις» αμέσως μετά
την εγκατάσταση, παρουσιάζει ένα ψεύτικο μήνυμα σφάλματος και αργότερα εξαφανίζεται, με μεγάλη πιθανότητα να
επιστρέψει με ανεπιθύμητες διαφημίσεις λίγες μέρες αργότερα.

«Ψάρεμα» των…
αγαπησιάρηδων
Ποικίλλει ο κίνδυνος
Σύμφωνα πάντα με την Kaspersky, ο
κίνδυνος που παρουσιάζουν κακόβου-

Οι κυβερνοεγκληματίες που ειδικεύονται στο phishing επίσης δεν χάνουν
την ευκαιρία να τρέφονται με όσους α-
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ΡΩΣΙΑ: Η Τουρκία δεν τηρεί τις συμφωνίες για τη Συρία
εν τις λες και ένθερμες τις σχέσεις της Ρωσία με
την Τουρκία τον τελευταίο καιρό. Αιτία οι επιθέσεις που, σύμφωνα με ανακοίνωση της ενοχλημένης Μόσχας, πραγματοποιεί η Άγκυρα εναντίον μαχητών στις συριακές και τις ρωσικές δυνάμεις στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας. Ειδικότερα,
ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις συμφωνίες που σύναψε με την Τουρκία και ότι η «κόκκινη αρκούδα» θεωρεί ότι οι εν λόγω επιθέσεις στην Ιντλίμπ

Δ

είναι απαράδεκτες και αντιβαίνουν τα όσα έχουν συμφωνήσει οι δύο χώρες.
Προφανώς σε μια απόπειρα κατευνασμού των ρωσικών
ενστάσεων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι τις προσεχείς ημέρες τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα, προκειμένου να συζητήσει την κλιμάκωση της έντασης στην επαρχία Ιντλίμπ, ενώ πρόσθεσε ότι περίπου 1.000.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις επιχειρήσεις που διεξάγει στην περιοχή ο συριακός στρατός με την υποστήριξη της Ρωσίας.

ΜΑΤΕΟ ΣΑΛΒΙΝΙ:
Παραπέμφθηκε σε δίκη αλλά
δεν πιστεύει ότι θα
καταδικαστεί
εν νομίζω ότι θα με καταδικάσουν. Διαχειριστήκαμε την όλη υπόθεση
μαζί με τον Τζουζέπε Κόντε και τον αρχηγό των Πέντε Αστέρων Λουίτζι
Ντι Μάιο». Με αυτά τα λόγια προσπάθησε να υπερασπιστεί πολιτικά τον εαυτό του ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας και
γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, μετά την ετυμηγορία της ιταλικής Γερουσίας να τον παραπέμψει σε δίκη με την κατηγορία ότι στέρησε την ατομική
ελευθερία σε 131 μετανάστες. Πρόκειται για το περιστατικό που έλαβε χώρα τον
Ιούλιο του 2019, όταν ως υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας ο Σαλβίνι είχε αποφασίσει να καθυστερήσει επί πέντε ημέρες την αποβίβαση 131 μεταναστών
και προσφύγων από το ιταλικό στρατιωτικό πλοίο «Γκρεγκορέτι».
Επί του προκειμένου ο Σαλβίνι ισχυρίζεται ότι «η αποβίβαση των μεταναστών του
“Γκρεγκορέτι” καθυστέρησε για να εξασφαλισθεί πρώτα το πράσινο φως για την ανακατανομή
τους σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες και σε δομές της Καθολικής Εκκλησίας», ενώ προσθέτει πως
«αν χρειαστεί, η αναλυτική αναφορά στο όλο αυτό θέμα θα γίνει στις δικαστικές αίθουσες».
Πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία, ο Σαλβίνι πήρε τον λόγο και επικαλέστηκε το
χρέος του ως προς την υπεράσπιση των συνόρων της χώρας του, λέγοντας ότι «η υπεράσπιση της πατρίδας είναι ιερό χρέος και θεωρώ ότι αυτό έπραξα. Πάντως δεν ζητώ να με
βραβεύσουν, και αν πρέπει να τελεσθεί δίκη, ας τελεσθεί (…) Χρειάζεστε ένα πειραματόζωο;
Είμαι εδώ. Δεν ανησυχώ για τον εαυτό μου, αλλά για τα όσα θα διαβάσουν αύριο τα παιδιά
μου στον Τύπο». Συνολικά για το μεταναστευτικό ζήτημα, ο επικεφαλής της Λέγκα θεωρεί ότι η Ευρώπη άλλαξε στάση
χάρη στη συμπεριφορά του, «διότι μέχρι πρότινος η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία αποτελούσαν τους μόνους προσφυγικούς καταυλισμούς της Ένωσης», αν και τα ρεπορτάζ
του ιταλικού Τύπου καταρρίπτουν τη συμβολή του υπογραμμίζοντας ότι, ως υπουργός Εσωτερικών, ο Σαλβίνι συμμετείχε σε ελάχιστες διασκέψεις της Ένωσης στις οποίες συζητήθηκε η στρατηγική για
την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και
του προσφυγικού.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι αρκετοί
από τους Ιταλούς πολικούς αναλυτές θεωρούν πως ο γραμματέας της Λέγκα επιδιώκει την παραπομπή του σε δίκη,
προκειμένου «να την εκμεταλλευθεί
προς όφελός του και να παρουσιαστεί
ως πολιτικά διωκόμενος». Δεν μοιάζει
παράλογο ως σκεπτικό, αλλά δεν είναι και βέβαιο ότι θα πιάσει το…
κόλπο. Κι αυτό διότι στελέχη της κεντροδεξιάς συμμαχίας προειδοποίησαν τον Σαλβίνι ότι μια δίκη με την κατηγορία της στέρησης ατομικής ελευθερίας δεν αποκλείεται να έχει αβέβαιη έκβαση
και να οδηγήσει ακόμη και σε καταδίκη του σε
κάθειρξη άνω των 10 ετών.

«Δ

Μία ιστοσελίδα phihing που παρουσιάζεται ως το Tinder παρακινεί τους χρήστες να
εγγραφούν και να βρουν ταίρι

ναζητούν την αγάπη. Τα ψεύτικα αντίγραφα
δημοφιλών dating εφαρμογών και ιστοσελίδων, όπως Match.com και Tinder,
πλημμυρίζουν το διαδίκτυο, λένε οι ερευνητές της Kaspersky. Οι χρήστες υποχρεούνται να αφήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να συνδεθούν με τις εφαρμογές
μέσω λογαριασμών τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αποτέλεσμα δεν προκαλεί έκπληξη: τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ή θα πωληθούν αργότερα από
κυβερνοεγκληματίες, ενώ ο χρήστης δεν
θα πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα.
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν επίσης
ότι το ενδιαφέρον για το θέμα της αγάπης
αυξάνεται όσο πλησιάζει η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Για παράδειγμα, ο αριθμός των κλικ στην phishing έκδοση της ιστοσελίδας PeopleMedia αυξήθηκε περισσότερο από δύο φορές σχεδόν έναν
μήνα πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου.

Προσέχουμε για να… μην
έχουμε (πρόβλημα)
Το τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες για
να μην έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις το περιγράφει ο head of advanced threat
research and software classification
στην Kaspersky, Vladimir Kuskov, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το «online dating έ-

φερε στο προσκήνιο και νέους κινδύνους στο
μονοπάτι της αγάπης». Βασική οδηγία προς
τους… σοσιαλίζοντες είναι να παραμένουν
προσεκτικοί και να χρησιμοποιούν νόμιμες εκδόσεις εφαρμογών που είναι διαθέσιμες σε επίσημα καταστήματα εφαρμογών, ενώ ειδικότερα συνιστάται:
• Να ελέγχονται πάντα τα δικαιώματα χρήσης για να διαπιστώνεται τι επιτρέπεται να
κάνουν οι εγκατεστημένες εφαρμογές.
• Να μην εγκαθίστανται εφαρμογές από
μη αξιόπιστες πηγές, ακόμα κι αν διαφημίζονται ενεργά, και να αποκλείεται η εγκατάσταση προγραμμάτων από άγνωστες
πηγές στις ρυθμίσεις του smartphone.
• Να αναζητά ο δυνητικός χρήστης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την dating ιστοσελίδα που πρόκειται να επισκεφθεί, ελέγχοντας τη φήμη της στο
διαδίκτυο και προσπαθώντας να βρει ανατροφοδότηση από άλλους χρήστες.
• Να αποφεύγεται η κοινοποίηση-ανταλλαγή πάρα πολλών προσωπικών πληροφοριών με ξένους.
• Να βεβαιώνεται ο χρήστης ότι το πρόσωπο που συναντάει είναι πραγματικό, καθώς οι απατεώνες συχνά χρησιμοποιούν
ψεύτικα προφίλ για απάτες.
• Να γίνεται χρήση μιας αξιόπιστης λύσης ασφαλείας της συσκευής που χρησιμοποιείται.
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τον ελληνικό τουρισμό, όπως και
όλους τους άλλους προορισμούς
που επισκέπτονταν οι Κινέζοι.
Τα ξενοδοχεία δέχονται τα πρώτα ωστικά κύματα των αναταράξεων, καθώς υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις. Στη Σαντορίνη, μάλιστα, όπως αναφέρουν οι τουριστικοί φορείς, έχουν ακυρωθεί όλες οι κρατήσεις για τον Φεβρουάριο, ενώ έχουν «παγώσει» οι νέες κρατήσεις.
Προεξοφλούν, ωστόσο, πως οι
κρατήσεις θα ανακάμψουν ταχύτατα
«με συμπεριφορά συμπιεσμένου ελατηρίου», αμέσως μόλις ελεγχθεί η
κατάσταση από τις κινεζικές αρχές,
καθώς η ζήτηση για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη. Όμως τα όσα αναφέρουν οι ειδικοί λοιμοξιωλόγοι
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν επιτρέπουν και μεγάλη αισιοδοξία, καθώς κάνουν λόγο για
παγκόσμια επιδημία.

• Οι κινέζικες αεροπορικές εταιρείες
αυξάνουν τις απευθείας πτήσεις από
Πεκίνο και Σαγκάη, αλλά οι Σίνες
ακυρώνουν τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία

Κόλλησε…
κορωνοϊό
ο τουρισμός
Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα
κρούσμα από τον κορωνοϊό που πλήττει την Κίνα και άλλες χώρες της Ανατολικής Ασίας. Όμως, όπως δείχνουν
τα πράγματα, και η χώρα μας θα πληγεί από τη βουλιμία
και τη συνήθεια των Κινέζων να τρώνε πράγματα που για
τους Ευρωπαίους χαρακτηρίζονται ως μιάσματα. Όπως
τον σπάνιο φολιδωτό μυρμηγκοφάγο, τον Παγκολίνο,
που φέρεται να είναι ο ύποπτος ξενιστής από τον οποίο
μεταδόθηκε σε ανθρώπους ο φονικός κορωνοϊός.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ή

δη ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, παραδέχθηκε δημοσίως ότι
λόγω του φονικού ιού θα υπάρξουν επιπτώσεις στον
κλάδο της κρουαζιέρας, ενώ «σε
δεύτερο επίπεδο οι επιπτώσεις αφορούν στους ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας από την Κίνα, καθώς ήδη υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ακυρώσεων από ταξιδιώτες που έρχονται από τη χώρα αυτή». Κάτι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς κάθε ταξιδιώτης που προέρχεται από την
Κίνα μπαίνει τουλάχιστον για ένα
τριήμερο σε καραντίνα για ιατρική
παρακολούθηση. Οπότε, ποιος λογικός άνθρωπος θα χαραμίσει τρεις
ημέρες από τις διακοπές του για να
μείνει σε ένα νοσοκομείο;
Μέχρι πριν από λίγο καιρό, η
έννοια του Κινέζου τουρίστα αποτελούσε δυσεύρετο είδος για τον
ελληνικό τουρισμό. Σπάνιοι και
περιζήτητοι, σχεδόν όσο και ο
μυρμηγκοφάγος Παγκολίνος (είδος προς εξαφάνιση που το φολιδωτό δέρμα του κοστίζει πανάκριβα) στην αχανή Κίνα. Όπως υπολογίζουν οι φορείς του τουρισμού,
οι Κινέζοι τουρίστες που επισκέ-

πτονται την Ελλάδα υπολογίζονται
περί των 500.000. Όμως όλοι ήλπιζαν ότι θα υπάρξει ραγδαία αύξηση. Κι αυτό διότι πλέον υπάρχει
η απευθείας αεροπορική σύνδεση
Αθήνα-Πεκίνο μέσω της Air
China. Η κινεζική εταιρεία πετούσε
μέχρι το 2017 στην ελληνική πρωτεύουσα μέσω Γερμανίας, με το
δρομολόγιο Πεκίνο-Μόναχο-Αθήνα. Οι απευθείας πτήσεις Πεκίνο-Αθήνα ξεκίνησαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, με δύο εβδομα-

Χαμένη σεζόν

διαία δρομολόγια στα οποία πολύ
γρήγορα προστέθηκε ένα τρίτο (Απρίλιος 2018). Οι απευθείας πτήσεις συνέδεσαν ουσιαστικά για
πρώτη φορά τον ελληνικό τουρισμό με τη μεγαλύτερη αγορά εξερχόμενου τουρισμού του πλανήτη.

Αλλαγή δεδομένων
Κάπως έτσι, λοιπόν, Κινέζοι τουρίστες άρχισαν να εμφανίζονται στο
κέντρο της Αθήνας, να κυκλοφορούν στο μετρό, να ανεβαίνουν στα
κρουαζιερόπλοια που αναχωρούσαν από τον Πειραιά, να ταξιδεύουν στα νησιά με πλοίο. Έγιναν βασικοί πελάτες των ξενοδοχείων στο
κέντρο της Αθήνας, ενώ προορισμοί όπως η Σαντορίνη εξελίχθηκαν σε Γη της Επαγγελίας για τα γαμήλια ταξίδια τους. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το 81% των Κινέζων έρχεται στην Ελλάδα για λόγους αναψυχής και το 16% για ε-

παγγελματικούς λόγους. Όπως προκύπτει από ανεπίσημα στοιχεία, οι
Κινέζοι που ήρθαν στην πρωτεύουσα το 2019 απευθείας μέσω Πεκίνου έφθασαν τις 62.000 (+22%) ενώ ξεπέρασαν τις 150.000 (+21%)
οι Κινέζοι που ήρθαν μέσω άλλων
χωρών. Η συνολική αύξηση των
Κινέζων που ήρθαν στην Αθήνα το
2019 σε σύγκριση με το 2018 έφθασε το 31%.
Οι προοπτικές για το 2020 εμφανίζονταν εξαιρετικές. Η Air
China είχε ανακοινώσει πως θα έκανε τέσσερις τις εβδομαδιαίες
πτήσεις της, ενώ από τις 23 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η απευθείας σύνδεση της Σαγκάης με την Αθήνα, με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας Juneyao
Airlines. Ο κορωνοϊός, ωστόσο,
και η διακοπή των ομαδικών ταξιδιών Κινέζων στο εξωτερικό άλλαξε άρδην τα φετινά δεδομένα για

TΟ 2018 ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ

ΔΑΠΑΝΗΣΑΝ 130 ΔΙΣ.
ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ένας κλάδος που θα επηρεαστεί από την εξάπλωση του ιού είναι και
αυτός της κρουαζιέρας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές
προσπάθειες για διείσδυση στην
Κίνα, με μεγάλες προοπτικές και τα
επόμενα χρόνια λόγω του μεγέθους
της αγοράς. Η επένδυση της Cosco
στο λιμάνι του Πειραιά με την επέκταση του τμήματος του λιμανιού
κρουαζιέρας ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα για το επιχειρούμενο άνοιγμα της Ελλάδας στη χώρα του
«μεταξιού». Οι προσπάθειες για ισχυροποίηση του τουριστικού ρεύματος από την Κίνα εντάθηκαν τις
σεζόν που ακολούθησαν.
Η Celestyal Cruises χαρακτηριστικά έχει ξεκινήσει από το 2017
προγράμματα κρουαζιέρας με Κινέζους τουρίστες. Μέχρι και πέρσι υπήρχε εξέλιξη της αγοράς, όμως σε
αργούς ρυθμούς. Τα κρούσματα
του ιού εντούτοις έφεραν φέτος ακυρώσεις γκρουπ και για το επόμενο εξάμηνο τουλάχιστον η συγκεκριμένη αγορά εκτιμάται πως θα είναι μηδενική. Όπως τονίζουν πηγές της εταιρείας, οι προσπάθειες
για ενίσχυση της κινεζικής αγοράς
θα ξεκινήσουν και πάλι από τον
Σεπτέμβριο.
Η ανησυχία παραγόντων του
Τουρισμού, και πανευρωπαϊκά και
φυσικά στην Ελλάδα, προκύπτει από το γεγονός πως η Κίνα έχει τα
τελευταία χρόνια εξελιχθεί σε ένα
πανίσχυρο ταξιδιωτικό κολοσσό.
Σύμφωνα με στοιχεία της China
Tourism Academy, το 2018 οι Κινέζοι δαπάνησαν 130 δισ. δολάρια
για ταξίδια στο εξωτερικό, με το ποσό να είναι αυξημένο κατά 13% σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη η Ιταλία
(με 5,3 εκατ. διανυκτερεύσεις), η
Γαλλία (4 εκατ. διανυκτερεύσεις),
η Γερμανία (3 εκατ.) και η Ισπανία
(2,5 εκατ.).
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Μία από τις πληγές της ευρωπαϊκής οικονομίας και
κατ’ επέκταση της αναιμικής ακόμη ελληνικής οικονομίας είναι το λαθρεμπόριο στον κλάδο του καπνού. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χαμένα έσοδα για
το ελληνικό Δημόσιο το
2018 ανήλθαν στα 690 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 150 περίπου
εκατομμυρίων σε σύγκριση με το 2017, που τα χαμένα έσοδα ήταν 550 εκατ.
ευρώ.

Η ΑΠΟΨΗ

• Σχεδόν 700 εκατομμύρια κάθε χρόνο χάνει το ελληνικό Δημόσιο από την παράνομη διακίνηση καπνικών προϊόντων, που πωλούνται ακόμη και στις λαϊκές αγορές

Χρυσές δουλειές κάνουν
οι λαθρέμποροι τσιγάρων

Του Μιχάλη Κωτσάκου

A

ν υπολογίσουμε ότι
το κοινωνικό μέρισμα
που δόθηκε στο τέλος
Δεκεμβρίου του 2019
ανήλθε στα 175 εκατ.
ευρώ και η λεγόμενη 13η σύνταξη
που έδωσε τον Μάιο του 2019
(παραμονές ευρωεκλογών) η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν στα 800 εκατ. ευρώ, τότε μπορεί και ο πλέον αδαής περί των οικονομικών
να κατανοήσει το μέγεθος των χαμένων εσόδων από το λαθρεμπόριο στα καπνικά προϊόντα.
Η μελέτη της εταιρείας KPMG,
που χρησιμοποιείται ευρέως και
στην Ε.Ε., αναδεικνύει το μέγεθος
του προβλήματος. Όπως του ότι
στην Ελλάδα έχει καταγραφεί το
μεγαλύτερο ποσοστό λαθραίων
τσιγάρων στην Ευρώπη, που σύμφωνα με την έρευνα μόνο το 2018
έφτασε στο 23,6%. Στη χώρα μας
καταγράφηκαν 1,5 δισεκατομμύρια παραποιημένα τσιγάρα, το υψηλότερο νούμερο που παρατηρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό
έγινε, διότι σε όλη την Επικράτεια
εξακολουθούν να λειτουργούν αρκετά παράνομα εργοστάσια, ενώ τα
λαθραία τσιγάρα πωλούνται ακόμη και στις λαϊκές αγορές. Βέβαια,
για να λέμε και του στραβού το δίκιο, και στην Ευρώπη τα πράγματα
δεν είναι καλύτερα. Όπως υπολογίζει η έρευνα, τα χαμένα έσοδα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από τα καπνικά προϊόντα
ξεπερνούν τα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Σημαντικά έσοδα
Πολλοί θα υποθέσουν ότι «δεν έχασε και η Βενετιά βελόνι», όπως
λέει μία παροιμία από τα χαμένα
700 εκατομμύρια. Κι όμως, τα
στοιχεία δείχνουν πως από τη φορολογία των καπνικών προϊόντων
το ελληνικό κράτος εισπράττει 2,8
δισεκατομμύρια ευρώ, που αναλογεί στο 5% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού. Σχεδόν τα
μισά από τα έσοδα προήλθαν από
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την πώληση των προϊόντων της
Παπαστράτος, εταιρείας που πρωτοστατεί στη συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Οι δύο πλευρές (υπουργείο και
νόμιμες βιομηχανίες) αναζητούν
τρόπους για να παταχθεί το λαθρεμπόριο. Κι αυτό διότι θα βγουν όλοι κερδισμένοι. Το κράτος θα βά-

ζει στα ταμεία ένα σημαντικό ποσό,
ενώ οι νόμιμες βιομηχανίες θα αυξήσουν τζίρους και κέρδη. Όπως
εκτιμούν οι παράγοντες του κλάδου, οι αυξήσεις στα τσιγάρα την
εποχή των μνημονίων παρουσίασαν αύξηση ύψους 40%, όταν το
διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε σε
κάποια νοικοκυριά ακόμη περισσότερο.

Λόγω αυτών των φορολογικών
μέτρων, έβαλαν λουκέτο σχεδόν
10.000 καταστήματα λιανικής πώλησης, ενώ η φορολογητέα ύλη (από τη νόμιμη αγορά των τσιγάρων)
συρρικνώθηκε σχεδόν 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009 ήταν 34
δισ. ευρώ και το 2018 έπεσε στα
12,8 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα η παράνομη αγορά απογειώθηκε. Το

το υπουργείο Οικονομικών
το θέμα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα
καπνικά προϊόντα που στοιχίζει
την απώλεια εσόδων ύψους
σχεδόν 800 εκατ. ευρώ είναι μείζον και γι’ αυτόν τον λόγο ο Χρήστος Σταϊκούρας, το τελευταίο διάστημα έχει πραγματοποιήσει αρκετές
συσκέψεις. Και με υπηρεσιακούς παράγοντες
και το ΣΔΟΕ, αλλά και με παράγοντες του χώρου. Ο «τσάρος» της οικονομίας ισχυρίζεται ότι
το λαθρεμπόριο στα αγαπημένα σπορ των Ελλήνων (καύσιμα, τσιγάρα, ποτά) ξεπερνά τα δύο δισεκατομμύρια ετησίως.
Έτσι ο κ. Σταϊκούρας εντός του Μαρτίου θα
φέρει νομοσχέδιο για την «ολιστική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου» στη Βουλή. Νομοσχέδιο,

Σ

2009 είχε μερίδιο 3% στην κατανάλωση και το 2018 το μερίδιό της
καταγράφηκε στο 23,6%. Κάτι που
σημαίνει ότι σε μία χώρα θεριακλήδων (όπως είναι καταγεγραμμένη η Ελλάδα)το κράτος χάνει σίγουρα έσοδα, ενώ έχουν λιγοστέψει και οι θέσεις εργασίας. Κάτι
που συνεπάγεται και λιγότερα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Διότι
μπορεί να έχουν αυξηθεί οι θέσεις
εργασίας στα παράνομα εργοστάσια, αλλά οι μισθοί που δίνονται είναι με τη διαδικασία των αμοιβών
κάτω από τα μάτια της εφορίας.
Ως λύση οι καπνοβιομηχανίες
προτείνουν τη μείωση των χαμηλών τιμών, έτσι ώστε καταναλωτές
να επιστρέψουν από την παράνομη αγορά στη νόμιμη και άρα αυτό
θα οδηγήσει σε υψηλότερα φορολογικά έσοδα. Βέβαια, θεωρείται
εξαιρετικά δύσκολο όσο και εάν
μειωθούν οι τιμές να φτάσουν στο
επίπεδο του 1,5 ευρώ που πωλείται στη μαύρη αγορά ένα λαθραίο
πακέτο τσιγάρων. Από την άλλη
πλευρά, η Ευρώπη δεν συμφωνεί
με την μείωση των χαμηλών τιμών, επισημαίνοντας ότι η χώρα
μας έχει ακόμη τα πιο φθηνά τσιγάρα στην Ευρώπη, ειδικά σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες
του βορρά.

βεβαίως, στο οποίο θα είναι συνυπεύθυνα και άλλα υπουργεία, όπως το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το υπουργείο
Νησιωτικής Πολιτικής. Μάλιστα
ο υπουργός Οικονομικών έχει
προβλέψει ένα ποσό γύρω στα 10
εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να
στηρίξει το σχέδιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, με την αγορά δυο πλωτών, αλλά και με
μπόνους για τους κρατικούς λειτουργούς που θα
απαιτηθεί να το τρέξουν. Πάντως στο υπουργείο
Οικονομικών θεωρούν ότι μέρα με την ημέρα και
οι λαθρέμποροι θα χάνουν πελάτες από τη στιγμή
που εφαρμόζεται με θρησκευτική ευλάβεια ο αντικαπνιστικός νόμος και ήδη μετά τις πρώτες
γκρίνιες οι πολίτες ανταποκρίνονται.

Νομοσχέδιο
στα σκαριά

Θερόν ή Ντε Τζένερις η… βασίλισσα
των selfies;

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
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Μία selfie φωτογραφία από
τα φετινά βραβεία Oscar, που
δημοσίευσε η
Σαρλίζ Θερόν
στο Instagram,
συγκρίνεται ήδη
από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με εκείνη που είχε τραβήξει το 2014 η παρουσιάστρια Έλεν Ντε Τζένερις.
Η διάσημη ηθοποιός ανέβασε μια selfie με τους πολυάριθμους σταρ φίλους της από τη λαμπερή βραδιά της περασμένης
Κυριακής, σχολιάζοντας: «Καλή παρέα!»
Αλήθεια, εσείς ποια από τις δύο φωτογραφίες προτιμάτε;

• Στην επίδειξη μόδας «Yes I Do Catwalk» συμμετείχε η παρουσιάστρια που έχουν
χρίσει οι θαυμαστές… βασίλισσα

Η «Queen Ντίνα»
(Σπυροπούλου)
φόρεσε το στέμμα της
και σε όποιον αρέσει!

Σ

την πασαρέλα ως νύφη περπάτησε η πληθωρική ξανθιά παρουσιάστρια, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου,
γνωστή και ως «Queen Ντίνα» ή αλλιώς βασίλισσα, όπως την έχουν χρίσει εδώ και αρκετό καιρό οι θαυμαστές της.
Έτσι, λοιπόν αποφάσισε να φανεί αντάξια… του τίτλου της φορώντας ένα εντυπωσιακό στέμμα από πέρλες και ένα υπέροχο νυφικό της σχεδιάστριας Irene Angelopoulos και συμμετείχε στην επίδειξη μόδας «Yes I Do Catwalk», που ήταν αφιερωμένη στα παιδιά ευχής του «Make-A-Wish Greece» (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).
Ακριβώς δηλαδή όπως αρμόζει σε μια πραγματική… βασίλισσα!

Η «τριτοκλασάτη» Αλεξανδράκη
στο στόχαστρο της Ραμόνα
πρώτη νικήτρια του «My Style Rocks», Ραμόνα Βλαντή, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για το πώς βλέπει τον φετινό κύκλο του ριάλιτι μόδας και κατά τον συνήθη
τρόπο της… έσταξε (πάλι) φαρμάκι!
Στο στόχαστρό της αυτή τη φορά βρέθηκε η παίκτρια Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία
μάλλον δεν θα χαρεί ιδιαίτερα μαθαίνοντας για την κριτική που της άσκησε η Mrs. Ραμόνα.
«Αν ήμουν κριτής θα έκρινα τη Δήμητρα Αλεξανδράκη πολύ αυστηρά. Δεν ξέρω γιατί
πήγε. Επειδή έχει πέντε τσάντες που δεν είναι καν αληθινές; Συμφωνώ για το “δευτεροκλασάτη” κι εγώ το πάω ένα βήμα παραπέρα και τη λέω “τριτοκλασάτη”».
Α, πα, πα…

Η
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• Φουντώνουν οι φήμες περί διαζυγίου για το λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ

«Σύννεφα» στον γάμο του Τζορτζ
Κλούνεϊ και της Αμάλ Αλαμουντίν!

O

λο και πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα τα
δημοσιεύματα που
ισχυρίζονται ότι ο
Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός
του, Αμάλ Αλαμουντίν, βρίσκονται ένα βήμα πριν από τoν χωρισμό.
Μάλιστα, «λάδι στη φωτιά» έριξε και μία πρόσφατη δήλωση
του γοητευτικού ηθοποιού, ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει δει τα
παιδιά του εδώ και 200 μέρες(!).
Όπως αναφέρει ο ξένος Τύπος, οι δυο τους έχουν επιλέξει διαφορετικό τρόπο ζωής και τα παιδιά τους ζουν με
τη μητέρα τους, ωστόσο ακόμη φέρονται να μην έχουν χωρίσει οριστικά αλλά να
βρίσκονται τουλάχιστον προς το παρόν σε διάσταση.
Η τελευταία φορά, πάντως, που το ζευγάρι κυκλοφόρησε μαζί δημοσίως, ήταν
τον περασμένο Μάιο στην πρεμιέρα της ταινίας «Catch-22».
Ευχόμαστε πραγματικά όλα αυτά να είναι μόνο φήμες και οι δυο τους να παραμείνουν μαζί για πολλά-πολλά χρόνια…

Ο «φιλόσοφος» Χολίδης:
«Οι καριέρες δεν χτίζονται
με χαστούκια και κλωτσιές»
Μιλώντας στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night
Show», ο Χρήστος Χολίδης ήταν
ξεκάθαρος: δεν τσακώθηκε και δεν
έφαγε χαστούκι από την Άντζελα
Δημητρίου και δεν ευθύνεται εκείνος για τη διάλυση της συνεργασίας τους σε κέντρο διασκέδασης
της συμπρωτεύουσας, λίγες ώρες
πριν από την πρεμιέρα.
«Με ενόχλησε που το χρεώθηκα εγώ. Ο επιχειρηματίας αποφασίζει. Δεν μάλωσα ποτέ με την Άντζελα, δεν έφαγα κανένα χαστούκι. Οι καριέρες δεν χτίζονται με χαστούκια και κλωτσιές!» Να τον ακούτε τον… φιλόσοφο! Κάτι παραπάνω ξέρει…

Δεν άφηνε τη Χριστίνα Σούζη
να προβλέψει τον καιρό…
με την ησυχία της ο Μπογδάνος!

Η Χριστίνα Σούζη είναι μια από τις αγαπημένες μετεωρολόγους του τηλεοπτικού κοινού. Το
να την ακούει κανείς στον τηλεοπτικό σταθμό
ΣΚΑΪ, να προβλέπει τις… διαθέσεις του καιρού, είναι κάτι παραπάνω από απλά απολαυστικό!
Η ίδια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής
«Ευτυχείτε» και –μεταξύ άλλων– αποκάλυψε ό-

τι υπήρχαν παρουσιαστές που την παρεμπόδιζαν με τον τρόπο τους να πει ολοκληρωμένα τις
προβλέψεις της. Ένας από αυτούς; Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος(!).
«Αυτά συνήθως μου συνέβαιναν με τον Κωνσταντίνο, που δεν με άφηνε να μιλήσω. Αλλά τον αγαπώ, δεν έχει σημασία», παραδέχτηκε η μετεωρολόγος της… καρδιάς μας. Αγάπη μόνο..!
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ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Δεν θα μπορούσε να μη σχολιά
σει τη φημολογούμενη αποχώρηση της Ελένης Μενεγάκη από την τηλεόραση ο
Λάκης Λαζόπουλος: «Η
Μενεγάκη θα
βρει τι θα κάνει. Ούτε κουτή
είναι,
ούτε
πρόσωπο που
δεν της κόβει.
Για ξανθιά…
είναι πολύ μελαχρινή!» Μάλλον αυτό ισχύει τελικά. Για να παραμένει τόσα
χρόνια στο γυαλί, κατά βάθος είναι μελαχρινή…
Η Μαρία Μαρκέζη, η μητέρα της

παίκτριας του «My Style Rocks»,
Κιάρας, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή αποκαλύπτοντας ποια είναι η γνώμη του πρώην πολιτικού παππού της

νεαρής κοπέλας –του Άκη Τσοχατζόπουλου– για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μόδας: «Ο παππούς της δεν θέλει να
σχολιάζεται. Ούτε η Κιάρα το ήθελε». Εμ,
έτσι είναι αυτά, κύριε… Άκη μας. Η δημοσιότητα θέλει «θυσίες»…
Στην κάμερα της εκπομπής

«Πρωινό» μίλησε ο Γρηγόρης
Πετράκος και αναφέρθηκε στην πρόσφατη ομοφοβική δήλωση που είχε κάνει πριν
από λίγο καιρό: «Μετάνιωσα για τον αιχμηρό τρόπο με
τον οποίο έγραψα το συγκεκριμένο ποστ. Το μάθημα που πήρα,
είναι ποτέ να μη γράφω εν βρασμώ κάτι».
Σημασία έχει το ότι μετάνιωσε…
Τον καυστικό τρόπο με τον οποίο

αναφέρονται στην οδοντοστοιχία
της, στο διαδίκτυο, σχολίασε η πρώην
παίκτρια του «GNTM», Κέισι Μίζιου:
«Μου βάζουν κάτι memes με ένα γαϊδουράκι με τεράστια
δόντια. Όταν βγήκα έξω και το είδα, πραγματικά
γέλασα πάρα πολύ!» Μπράβο
ψυχραιμία και
ανωτερότητα…
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ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ… ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙ ΤΟΥ «ΓΙΑΤΡΟΥ» ΡΕΜΟΥ Η
ΣΑΣΑ! Τι είναι αυτό που, μόλις το ακολουθείς, ανοίγει κατευθείαν η φωνή και… κελαηδάς; Το μυστικό γιατροσόφι του Αντώνη Ρέμου, το οποίο η Σάσα Σταμάτη είχε δοκιμάσει στο παρελθόν και εκεί που η φωνή της είχε κλείσει, ως διά μαγείας ακούστηκε… καμπάνα! «Τον φωνάζω γιατρό», δήλωσε πρόσφατα η παρουσιάστρια και συνέχισε λέγοντας ότι «στο παρελθόν έκλεινε συνέχεια η φωνή μου από το άγχος και κάθε Παρασκευή ήμουν στο
“Αθηνών Αρένα” στο καμαρίνι του. Μου έδινε τη μαγική συνταγή και την επόμενη μέρα κελαηδούσα!». Ωστόσο, δεν μας αποκάλυψε ποιο ακριβώς είναι αυτό το γιατροσόφι..!

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

«Η Φαίη δεν ήθελε πια να παίζει
κρυφτούλι με τα μέσα ενημέρωσης
για τον νέο της έρωτα!»

T

η δημοσιοποίηση της νέας σχέσης
της Φαίης Σκορδά με τον Νίκο Ηλιόπουλο σχολίασε η Σταματίνα
Τσιμτσιλή με το πάνελ της εκπομπής
της «Happy Day»:
«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν της ήταν άγνωστος. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πρόσωπο των
media, head of digital στο “Πρώτο Θέμα” και έχει
μια εταιρεία δική του, που σαν άμεσος συνεργάτης
της Google στήνει ιστοσελίδες. Ένα από τα σάιτ που
έχει στήσει, είναι και της Φαίης.
»Σε ποια στιγμή αυτή η γνωριμία μετατράπηκε σε
φιλία και αυτή η φιλία σε έρωτα είναι κάτι που γνωρίζουν μόνο οι δύο. Με τη Φαίη τα τελευταία χρόνια
έχουμε απομακρυνθεί αρκετά, ωστόσο την ξέρω αρκετά σαν άνθρωπο και πιστεύω ότι για να επιλέγει
αυτήν τη στιγμή να δημοσιοποιήσει τη σχέση της,
είναι έτοιμη να μιλήσει ανοιχτά για αυτό το νέο κεφάλαιο και δεν ήθελε άλλο να παίζει κρυφτούλι»,
συμπλήρωσε η πα-

) κολλητή φίλη της
Τι αποκάλυψε η (πρώην στην προσωπική ζωή
λαιο
Σκορδά για το νέο κεφά
υ «Πρωινού»
της παρουσιάστριας το

Τον νανούρισε στα ιαπωνικά
τον Κουτσόπουλο ο Κοντιζάς!
Όπως φαίνεται… περνάνε καλά στα παρασκήνια, και αυτό
βγαίνει προς τα έξω, οι κριτές του «Masterchef 4»!
Αυτό διαπιστώσαμε βλέποντας ένα βίντεο που ανάρτησε από τα καμαρίνια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, στο
οποίο ζητά από τον Σωτήρη Κοντιζά να του τραγουδήσει
ένα γιαπωνέζικο νανούρισμα, κι εκείνος μη θέλοντας να
του χαλάσει χατίρι, το κάνει!
Συναδελφική αλληλεγγύη, όχι αστεία..!

ρουσιάστρια του Alpha. Και κλείνοντας ευχήθηκε
στην (αλλοτινή) στενή της φίλη: «Φαιάκι, να είσαι
ευτυχισμένη, κουκλάρα μου! Δυο μέτρα άντρας είναι
και σίγουρα σε κάνει να περνάς πολύ καλά!»
Αυτό θα πει φιλία..!
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΗ ΒΙΚΥ… ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗ ΦΟΒΗΘΗΚΕ! Εμφανώς εκνευρισμένη εμφανίστηκε πρόσφατα η Βίκυ Σταυροπούλου, όταν αναγκάστηκε να κάνει
δηλώσεις στους δημοσιογράφους, για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους! Τι απάντησε η (συνήθως) συμπαθής ηθοποιός για την έντονη φημολογία ότι θα τη δούμε
στο σόου «Just the 2 Of Us»; «Ο λόγος που βγήκα από μπροστά, είναι ότι σέβομαι τη δουλειά σας. Όταν έχω κάτι, ξέρετε ότι θα το επικοινωνήσω μαζί σας. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα
πάρετε τις απαντήσεις που θέλετε σήμερα», τόνισε η ίδια. Ή αλλιώς: Ποιος είδε τη Βίκυ…
και δεν τη φοβήθηκε!
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STOrIES
Οι επιδόσεις του πρώτου επεισο
δίου της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» στο YouTube είναι εντυπωσιακές!

Ρυθμίστηκαν και οι τελευταίες
λεπτομέρειες για την επιστροφή του
μεγάλου καναλιού στις οθόνες μας

Βγαίνει στον «αέρα» το νέο
Mega στις 17 Φεβρουαρίου!

O

πως φαίνεται, ρυθμίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, και έτσι το νέο
και πολυαναμενόμενο
Mega επιστρέφει στις οθόνες και βγαίνει στον «αέρα» στις 17
Φεβρουαρίου!
Με αυτόν τον τρόπο, το κανάλι του
Βαγγέλη Μαρινάκη θα γίνει το έκτο κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας για την ιδιωτική τηλεόραση, ευελπιστώντας να
κερδίσει ένα αξιόλογο μερίδιο τηλεθέασης.
Επικεφαλής του ενημερωτικού τομέα
είναι ο Σταμάτης Μαλέλης, το ψυχαγωγικό κομμάτι έχει αναλάβει η Ιζαμπέλα Σασλόγλου, ενώ ρόλο συμβούλου

έχει ο Πέτρος Μπούτος.
Η πρώτη εκπομπή που θα μεταδοθεί
είναι η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»,
με τον Νίκο Φιλιππίδη και την Μπάγια Αντωνοπούλου, και κατά τη διάρκεια της ημέρας οι τηλεθεατές θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ξανά
παλιές αγαπημένες σειρές, όπως «Το Ρετιρέ», «Εμείς και Εμείς», «Βέρα στο Δεξί», «Η Νταντά», «Μαρία η Άσχημη»,
«Στο Παρά Πέντε», «Η Ζωή της Άλλης»,
«Σαββατογεννημένες», «Πενήντα-Πενήντα», «Μαύρα Μεσάνυχτα», αλλά και τα
δελτία ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Ευαγγελάτο, τη Δώρα Αναγνωστοπούλου και τη Ράνια Τζίμα.
Καλή επιτυχία!

Σε λιγότερο από 24
ώρες είχαν
παρακολ ο υ θ ή σ ει
το επεισόδιο 80.000 θεατές, ενώ μια εβδομάδα
μετά το έχουν παρακολουθήσει
350.000 και ο αριθμός αυτός ανεβαίνει συνεχώς.
Τη χαμηλότερη τηλεθέαση στην ι
στορία της κατέγραψε η αναμετάδοση της 92ης τελετής απονομής των
βραβείων Όσκαρ, καθώς την είδαν
μόλις 23,6 εκατομμύρια τηλεθεατές
στις ΗΠΑ,
όπου μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Το 2019, η ίδια βραδιά είχε
προσελκύσει το ενδιαφέρον 29,6 εκατομμυρίων τηλεθεατών, έπειτα από ένα ιστορικό χαμηλό 26,5 εκατομμυρίων έναν χρόνο πριν.
Έφυγε από τη ζωή, το πρωί της

Τρίτης, ο δημοσιογράφος Κλέαρχος Τσαουσίδης, σε ηλικία 73 ετών.
Εργάστηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό
«Ράδιο Ζήτα», στην
εφημερίδα «Τα Νέα»,
στη «Βόρεια Ελλάδα»
της εφημερίδας «Καθημερινή» και στον
τηλεοπτικό σταθμό MEGA. Καλό Παράδεισο…
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα

στοιχεία της Nielsen, ο τηλεοπτικός σταθμός Αnt1 είναι αυτός που α-

Τα είπε… χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος
η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
Στο «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε προσκεκλημένη η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η οποία μίλησε, εμφανώς δυσαρεστημένη, για τη σειρά
«Κρατάς μυστικό;» του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, που ολοκληρώθηκε πρόωρα.
«Πολλοί με έχουν στεναχωρήσει επαγγελματικά. Εννοείται πως όταν νιώθω ότι αδικούμαι τα λέω κατάμουτρα. Όταν κάτι με πειράζει, θα τα πω παντού με ευγένεια και
με όρια. Γιατί να μην τα πω; Μήπως δεν με ξαναπάρουν; Ας μη με ξαναπάρουν!» τόνισε η ηθοποιός… χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
Αν σε πνίγει το δίκιο, τι να σου πουν και οι σειρές και οι τηλεθεάσεις…

ναδείχθηκε πρώτος στο σύνολο του
κοινού, την εβδομάδα
3-9 Φεβρουαρίου, με
ποσοστό 16,5%. Ακολουθεί με 15,1% ο
ΣΚΑΪ, με 14,3% το
Star, με ποσοστό
12,8% ο Alpha, ενώ το Open συγκέντρωσε 7,8%, η ΕΡΤ1 5,6%, η ΕΡΤ2
1,9%, το Μακεδονία TV 1,6% η ΕΡΤ3
1,4% και το ΕΡΤ Sports 1%.
Διπλή τηλεοπτική καριέρα για την

ταινία «Ευτυχία», καθώς η πρώτη μετάδοση θα γίνει από την Cosmote
TV και στη συνέχεια από τον Αnt1. Επίσης, ο τηλεοπτικός σταθμός του Αμαρουσίου εξασφάλισε
την πρώτη μετάδοση της
ταινίας του Μάρκου
Σεφερλή «Χαλβάη 50», που έχει ήδη κόψει
100.000
εισιτήρια
στους κινηματογράφους.
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ΙχνηλατωνταΣ…

με την Καίτη νικολοπούλου

«The Phantom
Of The Opera»,

«Ο Άνθρωπος
Ελέφαντας»
του Bernard Pomerance

του Andrew LIoyd Webber

Σε διασκευή-σκηνοθεσία Κοραή
Δαμάτη στον Πολυχώρο VAULT
αράταση παραστάσεων λόγω μεγάλης
αποδοχής από κοινό και κριτικούς, για
το πολυβραβευμένο έργο του Bernard
Pomerance «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας», που
παρουσιάζεται σε διασκευή και σκηνοθεσία
Κοραή Δαμάτη, με αφορμή τα 40 χρόνια από το πρώτο του ιστορικό ανέβασμα στο
Broadway (Απρίλιος του 1979 - Ιούνιος του 1981,
916 παραστάσεις) στον Πολυχώρο VAULT (Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός, Σταθμός μετρό
Κεραμεικός, τηλ.: 213-0356472 / 6949534889), κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακές στις 18:15, έως και την Κυριακή 12 Απριλίου. Το έργο τιμήθηκε με τα Βραβεία Tony,
Drama Desk, Obie Awards και New York Drama Critics’ Circle ως το Καλύτερο Έργο της
χρονιάς το 1979. Από τότε συνεχώς παρουσιάζεται στις θεατρικές σκηνές ανά τον κόσμο, μιας
και ο ρόλος του Τζον Μέρρικ θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες υποκριτικές προκλήσεις, με μερικούς πολύ σπουδαίους ηθοποιούς να έχουν αναμετρηθεί κατά καιρούς μαζί του (David
Schofield, David Bowie, Mark Hamill, Bradley Cooper κ.ά).
Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε το 1980 από το θέατρο Έρευνας του Δημήτρη Ποταμίτη και αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εισπρακτικές επιτυχίες του πάντα πρωτοποριακού
καλλιτέχνη. O Άνθρωπος Ελέφαντας (The Elephant Man) παρουσιάστηκε στην τηλεόραση σε
σκηνοθεσία Jack Hofsiss με τους Philip Anglim, Glenn Close, κ.ά (υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα
και 4 βραβεία Emmy), και στον κινηματογράφο σε σκηνοθεσία David Lynch, με τους John Hurt,
Anthony Hopkins, Anne Bancroft, κ.ά, όπου απέσπασε οκτώ Υποψηφιότητες για Όσκαρ (Kαλύτερου Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Ταινίας, Σεναρίου, Κουστουμιών, Σκηνικών, Μουσικής και Μοντάζ). Η ταινία καθιέρωσε τον David Lynch ως grand auteur, αποτέλεσε σταθμό στην
καριέρα του Anthony Hopkins και ανέδειξε το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του John Hurt.

Π

Η παράσταση-φαινόμενο
των 140.000.000 θεατών
παγκοσμίως, έρχεται με τους
αυθεντικούς πρωταγωνιστές
του West End του Λονδίνου,
για πρώτη φορά στην Ελλάδα!
Στο Christmas Theater (Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι),
από 15 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου

Λίγα λόγια για το έργο
Πρόκειται για την πραγματική ιστορία ενός άνδρα, του Τζον Μέρρικ, γνωστού και ως Ανθρώπου Ελέφαντα, στη Βικτοριανή Αγγλία του 19ου αιώνα που είχε μια άνευ προηγουμένου φυσική παραμόρφωση και αναπηρία. Όταν ο καταξιωμένος γιατρός Τριβς τον παίρνει υπό την προστασία του,
για να τον απαλλάξει από έναν κόσμο καιροσκόπων και εκμετάλλευσης, εκπλήσσεται από το λαμπρό
μυαλό, την ακλόνητη πίστη του και τη δίψα του για αποδοχή, αγάπη και έρωτα. Πόσο όμως ο
Τζον Μέρρικ έχει αληθινά απομακρυνθεί από τα Freek Shows και από έναν κόσμο τεράτων;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συγγραφέας: Bernard
Pomerance
Μετάφραση: Μαρλένα
Γεωργιάδη
Δραματουργική
επεξεργασίαΔιασκευή-Σκηνοθεσία:
Κοραής Δαμάτης
Σκηνικά - Κοστούμια:
Κοραής Δαμάτης
Μάσκες: Ελένη Σουμή
Μουσική: Μάνος
Αντωνιάδης
Επιμέλεια κίνησης:
Μαρίζα Τσίγκα
Σχεδιασμός φωτισμών:
Κοραής Δαμάτη

Βοηθός φωτιστή:
Θοδωρής Μαργαρίτης
Βοηθός σκηνοθέτη:
Αναστασία Τσούτση
Β΄ βοηθός σκηνοθέτη:
Λήδα Μεϊντάνη
Κατασκευή μάσκας
Ελέφαντα:
Σωκράτης
Παπαδόπουλος
Κατασκευή
φωτόσπαθων:
Χρήστος Σάλεμ
Κατασκευές σκηνικών:
Φώτης Μουρτάς
Φωτογραφίες
παράστασης: Χριστίνα
Φυλακτοπούλου

Trailer: Στέφανος
Κοσμίδης
Επικοινωνία
παράστασης: Χρύσα
Ματσαγκάνη
Παραγωγή: VAULT

ΔΙΑΝΟΜΗ
Τζων Μέρρικ (ο
Άνθρωπος Ελέφαντας):
Δημήτρης Καρατζιάς
Φρέντερικ Τριβς
(ιατρός στο
νοσοκομείο του
Λονδίνου): Περικλής
Μοσχολιδάκης
Κυρία Κένταλ
(ηθοποιός), Σουβλίτσα:

Μαρία Καβουκίδη
Ρος (μάνατζερ του
Άνθρωπου Ελέφαντα) /
Επίσκοπος / Γουίλ
(νοσοκόμος): Στέλιος
Καλαϊτζής
Καρλ Γκομ (Διευθυντής
του Νοσοκομείου) /
Ελεγκτής: Μιχάλης
Καλιότσος
Άνδρας στο τσίρκο /
Άγγλος Αστυνομικός,
Σνορκ (νοσοκόμος):
Αντώνης
Καραθανασόπουλος
Δις Σάντουιτς /
Σουβλίτσα: Σοφία
Ρούβα

Τ

ο διάσημο μιούζικαλ
του Andrew LIoyd
Webber, μία από τις
μεγαλύτερες επιτυχίες
παγκοσμίως με
12.000 παραστάσεις στο Her
Majesty’s Theatre του Λονδίνου
και παρουσιάσεις σε 165 πόλεις
ανά τον κόσμο, έρχεται από την
People Entertainment Group
στον υπερσύγχρονο χώρο του
Christmas Theater τον Φεβρουάριο του 2020, στη μεγαλύτερη θεατρική παραγωγή που έχει πα-

ρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα!
Το ρομαντικό και επιβλητικό
έργο του Lloyd Webber με τα
διάσημα κλασικά τραγούδια που
έχουν αφήσει εποχή, το άρωμα
σασπένς και μυστηρίου και την
τρυφερή ιστορία αγάπης μεταξύ
της Κριστίν και του μυστηριώδους
«Φαντάσματος της Όπερας των
Παρισίων» ανεβαίνει στη σκηνή
του Christmas Theater (Λεωφ.
Βεΐκου 137, Γαλάτσι) με την υπογραφή κορυφαίων διεθνών συντελεστών. Μια μεγαλειώδης πα-
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Συντελεστές
Σκηνοθεσία:
Stephen Barlow
Χορογραφίες:
Ewan Jones
Μουσική διεύθυνση |
Μαέστρος:
Michael England
Σχεδιασμός φωτισμού:
Howard Hudson

Εμφανίζονται
The Fantom: Ben Forster
Christine Daaé:
Celinde Schoenmaker και
Amy Manford
Raoul: Nadim Naaman
Carlotta Giuducelli:
Lara Martins
Monsieur Richard
Firmin: Sion Lloyd
Monsieur Andre
Gilles: Arvid Larsen
Madame Giri:
Valerie Cutko
Ubaldo Piangi: John Ellis
Meg Giri: Daisy Hulbert
ραγωγή που θα συναρπάσει και
θα μαγέψει και τους πιο απαιτητικούς θεατές.

Η ΑΠΟΨΗ

Στο έργο που διαδραματίζεται
στην όπερα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα, παρακολουθούμε τη νεαρή τραγουδίστρια
Κριστίν να κερδίζει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη σε μία Λυρική
Σκηνή στοιχειωμένη από την παρουσία ενός μυστηριώδους άνδρα που καλύπτει το πρόσωπό
του με μάσκα και κρύβεται στα
σκοτάδια των παρασκηνίων.
Το «Φάντασμα» είναι ένας ιδιοφυής μουσικός και τραγουδιστής
που χειραγωγεί την Κριστίν, βάζει
τους δικούς του όρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία της και
κερδίζει τη συμπάθειά της – τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή της αναπόφευκτης προδοσίας που θα οδηγήσει και τους δύο σε ένα
φλερτ με τον θάνατο.
Το «Φάντασμα της Όπερας», ένα πλάσμα με φωνή αγγέλου,
φτιαγμένο από σκοτάδια και θρύλους ερμηνεύει ο superstar του
παγκόσμιου μουσικού θεάτρου
Ben Forster, που κατέκτησε όλο
τον κόσμο ως Ιησούς στο «Jesus
Christ Superstar».
Στον ρόλο της νεαρής πριμαντόνας Κριστίν η Celinde
Schoenmaker, μία από τις πιο
αγαπημένες ερμηνεύτριες του
West End του Λονδίνου, που άφησε εποχή με την ερμηνεία της
στο «Les Miserables».
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ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ: «Προδοσία»

Νίκος Βολάκος &
Ζωή Τηγανούρια

ετά το Balkan-Swing «Κορδέλα στα μαλλιά», ο τραγουδοποιός Νίκος Βολάκος και η γνωστή σε όλους μας
συνθέτης και βιρτουόζος του ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια, μάς παρουσιάζουν το αποτέλεσμα μίας νέας μουσικής
σύμπραξης, με τίτλο «Προδοσία». Το νέο αυτό τραγούδι σε στίχους της Ματίνας Καρελιώτη ήρθε για να βάλει φωτιά στις πίστες των fans του Tango. Η συνεργασία δύο καλλιτεχνών που
προέρχονται από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, δημιούργησε ένα πρωτότυπο μουσικό αποτέλεσμα, αποτυπωμένο άψογα από μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών και συντελεστών.
Με την ιδιαίτερη ενορχήστρωση εγχόρδων και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία της στο ακορντεόν η Ζωή Τηγανούρια, σε
συνδυασμό με τη Nuevo Tango ενορχήστρωση του Στέλιου Γενεράλη, και φυσικά με την αισθαντική ερμηνεία από τον Νίκο
Βολάκο, η «Προδοσία» εκπέμπει έναν ερωτισμό έτοιμο να ξεδιπλωθεί στα βήματα των χορευτών του Tango.

Μ

Μουσική: Ζωή Τηγανούρια/Νίκος Βολάκος
Στίχοι: Ματίνα Καρελιώτη Ερμηνεία: Νίκος Βολάκος
Ακορντεόν/Ενορχήστρωση Εγχόρδων: Ζωή Τηγανούρια
Κιθάρα: Γιάννης Ταυλάς Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου
Κρουστά: Simone Mongelli
Ενορχήστρωση/Sequencing: Στέλιος Γενεράλης
Φωνητικά: Πελαγία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα






▶ ΣΕΛ. 26

 
 


▶ ΣΕΛ. 21






▶ ΣΕΛ. 22



 


Παρακάλια
σε FIFA, UEFA
τα… μνημόνια
Γεραπετρίτη
Αφούο«σοφός»τηςκυβέρνησης«άδειασε»τονΠέτσα,φέρνειτους
UEFA/FIFAτζήδεςΚλαρκκαιΤσέφερινμετάτοντέρμπιτηςΤούμπας,
ώστεναπάρουναυτοίτηνευθύνηανγίνεικανέναπατατράκ,
τοκυρίωςπιάτοστηνκουβένταμετονΜητσοτάκηθαείναι
«κάντεκάτιπουναβολεύεικαιτονΠΑΟΚκαιτονΟλυμπιακό,
γιατίκινδυνεύειηκοινωνικήσυνοχή»

ΕΠΟ
Λεφτά υπάρχουν.
Εισαγγελία και κράτος
αναζητούνται





Τοφάντασματου
Σκουτέρηεπιστρέφει

▶ ΣΕΛ. 22



▶ ΣΕΛ. 23

• O εννιάλογος του Βαγγέλη
και η πανάκριβη Βιβή

• Γάγγραινα η Αθλητική Δικαιοσύνη, αλλά εκεί θα παιχτεί
ακόμη ένα πρωτάθλημα με τους παράγοντες να επιλέγουν
τους δικαστές που τους δικάζουν και να ψάχνουν
το παρελθόν και τους συγγενείς τους

▶ ΣΕΛ.15

▶ ΣΕΛ.16-17

