







• Για ποιες αντισυνταγματικότητες του νόμου
ενίσταται το Ελεγκτικό Συνέδριο ▶ ΣΕΛ. 14, 27



▶ ΣΕΛ. 10
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• Το άνοιγμα των
ελληνοτουρκικών
συνόρων –με τις
χιλιάδες προσφύγων
που θα «εισβάλουν»
χωρίς υγειονομικό
έλεγχο– εκτοξεύει την
πιθανότητα φορείς του
ιού να μολύνουν ΟΛΕΣ
τις δομές διαμονής
• Κινούμενη άμμος το
μεταναστευτικό, που
«στέλνει» τον Κυριάκο
στα νησιά, για να
μειώσει τη φθορά
της κυβέρνησης

• Βράζουν στον ΣΥΡΙΖΑ μαθαίνοντας
τι συνέβαινε στο Μαξίμου την περίοδο
της «πρώτης φοράς αριστεράς»
▶ ΣΕΛ. 5





▶ ΣΕΛ. 28

▶ ΣΕΛ. 3, 4

    

Υ Π Ο Θ Ε Σ Η N OVA R T I S



Το κατά Μιωνή
παραδικαστικό
και η ανεπαρκής
κα Τουλουπάκη





• Τα πυρά του επιχειρηματία κατά Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου και η ανύπαρκτη –
νομικά- ερμηνεία της κας Τουλουπάκη για
τις προϋποθέσεις δικαστικής συνδρομής
▶ ΣΕΛ. 13

• Με το συνυποσχετικό, οι διεθνείς ομοσπονδίες
εγκλώβισαν τον πρωθυπουργό στις δικές τους
κατευθύνσεις, που μέσα σε 20 χρόνια μετέτρεψαν το
ποδόσφαιρό μας σε παρία της Ευρώπης ▶ ΣΕΛ. 6-7
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ατά έναν περίεργο λόγο, τις τελευταίες ημέρες η Αθήνα είχε μια ανεξήγητη κίνηση. Δίχως κακοκαιρία, δίχως έκτακτα γεγονότα –μια πορεία ή ένα τροχαίο– κάτι τέλος πάντων που να δικαιολογεί ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα
στους οδικούς άξονες. Η εξήγηση ήταν, τελικά, άκρως απλή και… ελληνική: οι πολίτες είχαν επιλέξει την εποχούμενη μετακίνηση και την ασφάλεια που προσφέρει το ιδιωτικό τετράτροχο έναντι του γραώδους συγχρωτισμού
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ η μερική υστερία που ξεκίνησε με την επιβεβαίωση των τεσσάρων πρώτων κρουσμάτων του κορωνοϊού στη χώρας μας ώθησε πολλούς οικογενειάρχες στις ουρές και στα πάρκινγκ των σούπερ
μάρκετ για το παραδοσιακό άδειασμα των ραφιών.
Είναι η ίδια αντίδραση που στις αρχές της εβδομάδας οδήγησε στο γκρέμισμα του χρηματιστηριακού δείκτη της Αθήνας, οδηγώντας τον σε απώλειες που είχε να δει από το μίνι κραχ του καλοκαιριού του 2015, όταν και είχαν κλείσει
οι τράπεζες και είχαν επιβληθεί τα capital controls.
Δικαιολογείται, άραγε, η
φοβική αντίδραση των πολιτών ενός κράτους όταν μάλιστα οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν ότι έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, όταν
καθημερινά δίνονται οδηγίες
και ανανεώνονται μέτρα προστασίας και πρωτόκολλα; Αν
το κράτος λέγεται Ελλάδα, ίσως και να είναι. Διότι ουδείς
θα μπορούσε να τους/μας ψέξει για το αντίθετο, όταν το κράτος –σε όλες του τις εκφάνσεις– έχει προ πολλού απολέσει το τεκμήριο της εμπιστοσύνης.
Σκεφτείτε λίγο: πριν από τις εκλογές άκουγαν, για παράδειγμα, οι πολίτες ότι τα νησιά θα αποσυμφορηθούν από
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και τώρα βλέπουν τους εγκλωβισμένους να έχουν τετραπλασιαστεί. Νωρίτερα είχαν ακούσει ότι θα σκιστούν τα μνημόνια με ένα νόμο και σε ένα άρθρο και τελικά κατέληξαν με ακόμη ένα –αριστερό αυτήν τη φορά– μνημόνιο στην πλάτη. Για να μη θυμηθούμε πως όταν πλημμυρίζουν (όπως στη Μάνδρα) ή καίγονται (όπως στο Μάτι) ανθρώπινες ζωές και περιουσίες οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες ανήκουν πάντα σε κάποιον
αόρατο «άλλον».
Πώς, λοιπόν, σήμερα να πιστέψει κάποιος ότι η κρατική μηχανή είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
μία υγειονομική απειλή του μεγέθους που φαίνεται να προκαλεί ο κορωνοϊός, όταν ο ίδιος πολίτης καλεί ένα ασθενοφόρο από το κέντρο της πρωτεύουσας (σ.σ. η στήλη έχει δυστυχώς ιδία αντίληψη για το θέμα) και αυτό έρχεται σε
2,5 ώρες; Ή πόση ασφάλεια να αισθανθεί όταν για την ανανέωση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού των νοσοκομείων
σε κλινοσκεπάσματα καθημερινής χρήσης απαιτείται η χορηγική συνδρομή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών;
Γι’ αυτό φοβούνται τόσο πολύ οι Έλληνες. Όχι τόσο γιατί θα γριπιαστούν, αλλά πρωτίστως γιατί όσες φορές χρειάστηκαν το κράτος στα σοβαρά και στα μεγάλα, αυτό δεν ήταν εκεί. Οπότε, τρέχουν κάθε φορά στα σούπερ μάρκετ, ώστε μαζί με τα μακαρόνια, το ρύζι και τα χαρτιά υγείας να νιώσουν έστω ασυνείδητα ότι αγοράζουν και κάνα… μισόκιλο
εξασφάλισης. Καλά και προπάντων υγιή Κούλουμα…

Κ

Η έλλειψη
εμπιστοσύνης
γεννά την υστερία
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Όσο οι σειρήνες του συναγερμού χτυπούσαν στην
Ελλάδα για τα πρώτα τέσσερα –και ποιος ξέρει πόσα
ακόμη– κρούσματα του κορωνοϊού, στο Ιντλίπ της
Συρίας ηχούσαν οι σειρήνες του πολέμου. Εκεί, τα
ξημερώματα της Παρασκευής έχασαν τη ζωή
τους 33 Τούρκοι στρατιώτες έπειτα από αεροπορικό
βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του Άσαντ υποστηριζόμενες από
τη Ρωσία. Το πόσο εφιαλτικά συνδεδεμένα είναι τα
δύο γεγονότα για την Ελλάδα φάνηκε μερικές ώρες
αργότερα.
Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Η ΑΠΟΨΗ
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ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Κορωνο-εφιάλτης
με τoυρκικό δάκτυλο
• Το casus belli του Ερντογάν με το άνοιγμα των ελληνοτουρκικών
συνόρων στους πρόσφυγες εκτοξεύει τις πιθανότητες να πληγεί ανεξέλεγκτα
η Ελλάδα από τη διασπορά του κορωνοϊού, αφού είναι πρακτικά αδύνατος
κάθε υγειονομικός έλεγχος

Ξ

ημερώνοντας Παρασκευή, τα ελληνικά
ΜΜΕ άρχισαν να δημοσιοποιούν δηλώσεις
που έκανε εκπρόσωπος
του κυβερνητικού κόμματος της
Τουρκίας ΑΚΡ, ο οποίος διεμήνυσε
ότι η Άγκυρα δεν είναι πλέον σε θέση να συγκρατήσει την εντεινόμενη ροή των προσφύγων από τη Συρία, και πως δόθηκε εντολή να μην
εμποδίζονται από τις τουρκικές αρχές ασφαλείας οι πρόσφυγες-μετανάστες που θέλουν να περάσουν
στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας.
Μετά από τα περίπου 300 άτομα
που πέρασαν τα ξημερώματα περπατώντας τη συνοριακή πύλη της
Αδριανούπολης, χθες το μεσημέρι
η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά
σύνορα ήταν στα κόκκινα. Κι αυτό
γιατί εκατοντάδες πρόσφυγες και
μετανάστες είχαν συρρεύσει στην
περιοχή με στόχο να εισέλθουν στη
χώρα μας. Οι πληροφορίες ήθελαν
να βρίσκονται το μεσημέρι της Παρασκευής περίπου 1.000 άτομα
στις Καστανιές του Έβρου, ενώ κυκλοφόρησε η φήμη ότι οι Τούρκοι
ναυλώνουν δωρεάν λεωφορεία από την Αδριανούπολη.
Η άμεση αντίδραση της Αθήνας
ήταν να κλείσει το τελωνείο στις Καστανιές Έβρου. Μάλιστα, τοποθετήθηκαν συρματοπλέγματα, ενώ λόγω
της κατάστασης αυξημένης επιφυλακής ενισχύθηκαν οι αστυνομικές
δυνάμεις στον συνοριακό σταθμό
και ανακλήθηκαν οι άδειες των αστυνομικών στην περιοχή του Έβρου. Την κρισιμότητα που αποδίδει το Μαξίμου στην κατάσταση ενισχύει το γεγονός ότι στην «εμπόλεμη» περιοχή βρίσκεται ο υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ,
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο,
αλλά και τον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Κι αν μας κάτσει κι ένα
κρούσμα;
Κάπου εδώ είναι που αρχίζουν τα
εφιαλτικά απόνερα για την Ελλάδα
από τον ωμό εκβιασμό τη Τουρκίας. Κατ’ αρχάς, με την Ελλάδα να
βιώνει στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μία άνευ προηγουμένου αναταραχή λόγω του μεταναστευτικού βάρους που αρνούνται να συνεχίσουν να σηκώνουν
οι νησιώτες, είναι τουλάχιστον ουτοπικό να πιστεύει κάποιος ότι η
χώρα θα μπορέσει να αντεπεξέλθει σε ένα τόσο μαζικό κύμα που
όντως θα μοιάζει με εισβολή, είτε
αρέσει είτε δεν αρέσει ο όρος. Ούτε, φυσικά, μπορεί να προβλεφθεί
ποια θα είναι η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών –είτε στα νησιά
είτε στην ενδοχώρα–, όταν οι ίδιοι
άνθρωποι δεν «ανέχτηκαν» στον
τόπο τους ούτε καν τις ελληνικές α-

στυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν να συνδράμουν το έργο της
δημιουργίας κλειστών δομών.
Από την άλλη, το μεταναστευτικό δεν παύει να έχει για την Ελλάδα και μία εξόχως επικίνδυνη υγειονομική διάσταση. Είναι μία
παράμετρος που σαν από ειρωνεία
της τύχης θίχτηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το
απόγευμα της Πέμπτης, χωρίς να
γνωρίζει πώς θα εξελίσσονταν τα
πράγματα 24 ώρες αργότερα με τον
πειρατικό «ετσιθελισμό» της κυβέρνησης Ερντογάν. Εστίασε, συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωθυπουργός στην πιθανότητα οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα
να περιλαμβάνουν ανθρώπους από το Ιράν, όπου έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα κορωνοϊού,
καθώς και πολλοί διερχόμενοι από το Αφγανιστάν.

Αυτό σημαίνει, συνέχισε ο κ.
Μητσοτάκης , ότι τα νησιά υποδοχής που είναι ήδη επιβαρυμένα
σε θέματα δημόσιας υγείας πρέπει
να προστατευτούν διπλά. Αυτός ήταν και ο λόγος που εκείνη την ημέρα η Αθήνα επικαλέστηκε τον
Κανονισμό 2016/399 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικά την
παράγραφο 6, περί ελέγχου για
την πρόληψη απειλής κατά της δημόσιας υγείας.
Σε αυτό το πλαίσιο δόθηκαν εντολές στον υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας και στον αρχηγό του Λιμενικού για σημαντική αύξηση του
αριθμού των σκαφών και του αριθμού των περιπολιών στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου.
Δυστυχώς για την Ελλάδα, σημασία έχει αυτό που ΔΕΝ λέγεται.
Και δεν λέγεται όχι επειδή δεν έχει καλές προθέσεις ή ψεύδεται η

κυβέρνηση, αλλά διότι είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί άμεσα ένα αποτελεσματικό σχέδιο αποτροπής και υγειονομικής ασφάλειας. Με τους μετανάστες ήδη να
συνωστίζονται κατά εκατοντάδες
στα σύνορα και με ανύπαρκτους
ακόμη και τους στοιχειώδεις υγειονομικούς ελέγχους (π.χ. θερμομέτρηση), αρκεί να μεταφερθεί
στις δομές ένας φορέας του ιού.
Και τότε, με την απίστευτη ευκολία διασποράς που παρουσιάζει ο
COVID-19, η σημερινή κόλαση
της (κάθε) Μόριας θα μοιάζει με
παράδεισο μπροστά στην υγειονομική βόμβα που θα έχει εκραγεί.
Κι αυτό γιατί μεταφορά στην ενδοχώρα αποκλείεται, ενώ δεν υφίστανται οι ειδικά διαμορφωμένες
μονάδες αρνητικής πίεσης για νοσηλευτούν οι δυνητικά ασθενείς.

4 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1 μΑΡΤΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

• Άγνωστος για την ώρα ο πολιτικός αντίκτυπος
που θα προκαλέσει στον «κορμό» του Μαξίμου οι
αντιδράσεις των νησιωτών του Βορείου Αιγαίου –
Περιοδεία Μητσοτάκη σε Σάμο, Λέσβο και Χίο

Κινούμενη άμμος
το μεταναστευτικό
για το Μαξίμου
Σε ένα επικίνδυνο τέλμα έχει περιέλθει η κυβέρνηση λόγω μεταναστευτικού, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία οποιαδήποτε εκτίμηση και πρόβλεψη για τον πολιτικό αντίκτυπο και κατ’ επέκταση φθορά που θα προκαλέσουν
στον «κορμό» του Μαξίμου οι αντιδράσεις των νησιωτών του Βορείου Αιγαίου.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Έβγαλαν
τα ματάκια τους…

Τ

Ως γνωστόν, τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση βασίζονται σε ένα
σχέδιο 4 αξόνων που περιλαμβάνει: α) φύλαξη των συνόρων, β)
ταχύτερες επιστροφές, γ) διεθνοποίηση της κρίσης, και δ) δημιουργία των κλειστών δομών. Το
πότε όμως αυτή η ολιστική προσέγγιση θα αποδώσει καρπούς είναι μέγα ζητούμενο για την Ηρώδου Αττικού, αφού ελέω μεταναστευτικού η κυβέρνηση μπήκε απότομα στο μικροσκόπιο των ψηφοφόρων του κόμματος και τελεί υπό την κριτική των όσων είχε προεκλογικά υποσχεθεί στους Αιγαιοπελαγίτες, αυτών δηλαδή που βιώνουν πρώτοι και σχεδόν αποκλειστικά το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
δύο στους τρεις Έλληνες καταθέτουν πλέον στις δημοσκοπήσεις
την αρνητική γνώμη τους για τους
κυβερνητικούς χειρισμούς, ακριβώς επειδή γκρεμίστηκαν οι αρχικές προσδοκίες ότι η Νέα Δημοκρατία θα εφάρμοζε ένα αποτελεσματικότερο σχέδιο από εκείνο
των ανοιχτών συνόρων που εφάρμοζαν οι αριστεροί προκάτοχοί της.
Ανεξαρτήτως των ακραίων αντιδράσεων και βιαιοπραγιών πολιτών εναντίον των ανδρών των
ΜΑΤ, αλλά και των χυδαίων συμπεριφορών που επέδειξαν τις τελευταίες ημέρες αιρετοί άρχοντες

η φωτιά που έχει ανάψει η πανθομολογούμενα άγαρμπη και αστυνομική διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος προσπαθεί να κατασβέσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμη
και μετά το τέλος των εργασιών του
Δ΄ Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, που έλαβε χώρα την Τετάρτη στην Αλεξανδρούπολη παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του, ο Έλληνας
πρωθυπουργός «έκλεψε» λίγο χρόνο για να κάνει έκκληση να πέσουν
οι τόνοι. Χαρακτηρίζοντας άγονη
την αντίδραση, «η οποία δεν οδηγεί
ουσιαστικά πουθενά», ο πρόεδρος
της κυβέρνησης επιχειρηματολόγησε ότι είναι, τελικά, προς όφελος
των ίδιων των νησιών το κλείσιμο
των προβληματικών δομών που υποδέχονται σήμερα πρόσφυγες και
μετανάστες και η κατασκευή σύγχρονων φυλασσόμενων δομών.
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα με αποδέκτες όσους γνωρίζουν ότι δεν
δικαιούνται άσυλο και παρά ταύτα
επιλέγουν να έρθουν στην πατρίδα
μας: «Μην έρχεστε. Γιατί ο δρόμος
στον οποίο σας οδηγούν οι διακινητές
–τους οποίους πληρώνετε αδρά– δεν
οδηγεί στην ενδοχώρα της Ελλάδος και
τελικά στην Ευρώπη. Σταματά στα νησιά και από εκεί θα ξεκινά ο δρόμος
της επιστροφής».

όπως ο περιφερειάρχης Μουτζούρης, δεν αναιρείται η αλήθεια
ότι οι ροές γιγαντώθηκαν από τις
επιθετικές κινήσεις του Ερντογάν,
που ξάφνιασαν την κυβέρνηση και
την οδήγησαν σε συνεχή μπροςπίσω για να σώσουν ό,τι σωνόταν:
άμα τη αναλήψει της εξουσίας τον
περασμένο Ιούλιο κατάργησε το υφιστάμενο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και υπήγαγε τις
«ορφανές» αρμοδιότητες στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και στον αναπληρωτή υπουργό
Γιώργο Κουμουτσάκο. Όταν τον
περασμένο Οκτώβριο το σχέδιο έδειχνε ότι δεν περπάταγε, ο Κυρ.
Μητσοτάκη έδωσε εντολή να αναλάβει ειδικός συντονιστής για το
προσφυγικό ο εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εθνικής Άμυνας,
Αλκιβιάδης Στεφανής. Τελικά,
τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους
η κυβέρνηση αποφάσισε την επανασύσταση του καταργημένου υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δίνοντας τα υπουργικά
κλειδιά στον Νότη Μηταράκη και
τα… αντικλείδια του αναπληρωτή
στον Γ. Κουμουτσάκο.

Δύο παράγοντες θα
κρίνουν το αποτέλεσμα
Πέρα από αναθέματα, το αν η κυβέρνησης θα κρατήσει το κεφάλι
της έξω από το νερό ή αν θα βουλιάξει στην κινούμενη άμμο του
μεταναστευτικού προβλήματος, θα
εξαρτηθεί από δύο παράγοντες:
α) Από το πώς θα εξελιχθεί το
ίδιο το σχέδιο της κυβέρνησης,
που χρειάζεται περίπου δύο με
τρεις μήνες – τόσο θέλουν για να
κατασκευαστούν τα κλειστά κέντρα
στα νησιά.
β) Από την εξέλιξη των ροών

που θα έρχονται από την απέναντι
πλευρά του Αιγαίου, ειδικά όταν θα
αρχίσει να καλυτερεύει ο καιρός.
Σοβαρό είναι και το θέμα της απόδοσης ασύλου. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν σχεδόν 80.000 εκκρεμείς αιτήσεις, εκ των οποίων οι
40.000 είναι στα νησιά. Τα κλειστά
κέντρα προβλέπεται να έχουν χωρητικότητα της τάξεως των 18.000
με 20.000 ατόμων, κάτι που σημαίνει πως η αποσυμφόρηση των
νησιών πρέπει να γίνει άμεσα το
επόμενο διάστημα μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας.
Την ίδια ώρα, στα συρτάρια του
Ν. Μηταράκη υπάρχει και το σχέδιο μετεγκαταστάσεων που αφορά
την ηπειρωτική Ελλάδα. Χωρίς ακόμη να έχει αποκρυσταλλωθεί το
πλάνο, το σχέδιο είναι βέβαιο πως
περιλαμβάνει δομές σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα,
που είναι οι πρώτες περιφέρειες
που θα κληθούν να συνεισφέρουν
στη διαχείριση. Ο αριθμός των
προσφύγων που προβλέπεται να
μεταφερθούν στην ενδοχώρα είναι
συνολικά γύρω στις 20.000, με
περίπου 9.000-10.000 να βρίσκονται ήδη σε ξενοδοχεία και σπίτια.
Με αυτά και μ’ αυτά, το βράδυ της
Πέμπτης ο πρωθυπουργός συμφώνησε με τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών του Βορείου Αιγαίου να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες με οριζόντια οικονομικά μέτρα καθώς και εξειδικευμένα
μέτρα για κάθε νησί με βάση τις ανάγκες τους. Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιοδεύσει
τις επόμενες ημέρες σε Σάμο, Χίο
και Λέσβο, αρχής γενομένης από το
νησί του Πυθαγόρα. Ο… άυλος κίνδυνος, πάντως, για το Μέγαρο Μα-

ξίμου παραμένει και είναι η δεδομένη αδυναμία κάθε κυβέρνησης να
διαχειριστεί χωρίς πληγές τον μαξιμαλισμό των πολιτών-ψηφοφόρων. Κι εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει να αντιπαρατεθεί με την αξίωση
όχι μόνο των νησιωτών που αρνούνται τελικά κάθε δομή –ανοιχτή
ή κλειστή–, αλλά και με την ευρωπαϊκού τύπου απροθυμία των τοπικών κοινωνιών στην ενδοχώρα να
βάλουν πλάτη και να φιλοξενήσουν
πρόσφυγες στα μέρη τους.

Αμηχανία…
Μάλλον αμηχανία είναι ο χαρακτηρισμός που ταιριάζει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν
τους κυβερνητικούς χειρισμούς
στο μεταναστευτικό οι ίδιοι οι «γαλάζιοι» βουλευτές. Η κατάσταση
στο εσωτερικό του κυβερνώντος
κόμματος έμοιαζε να βελτιώνεται
μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις
για τη δημιουργία κλειστών κέντρων, επιλογή που έχει αρκετούς
θιασώτες εντός των κομματικών
τειχών. Ωστόσο, το κρας τεστ θα γίνει όταν αποφασιστούν οι χώροι
που θα δημιουργηθούν δομές στην
ενδοχώρα. Τότε θα αρχίσουν τα
πραγματικά δύσκολα για τους βουλευτές που θα έχουν να βάλουν στη
ζυγαριά από τη μία το κομματικό
καθήκον και πειθαρχία, κι από την
άλλη τους εξαγριωμένους ψηφοφόρους των περιφερειών τους. Σημειολογικά να πούμε απλώς ότι τις
τελευταίες ημέρες της οργής, το
γραφείο του Νότη Μηταράκη στη
Χίο είχε κατεβάσει ρολά, ενώ 16 από τα συνολικά 20 στελέχη της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής
(ΝΟΔΕ) και της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜΤΟ) της
Ν.Δ. στη Χίο παραιτήθηκαν.
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• Ο Τσίπρας αντέδρασε με αντιπερισπασμό στις
αποκαλύψεις Μιωνή για τις διευθετήσεις που είχαν
επίκεντρο το Μαξίμου

Ούτε λέξη για την ταμπακιέρα
Από το προηγούμενο Σάββατο και την ομιλία του στην πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο κλειστό γήπεδο του Ταε
κβο ντο στο Π. Φάληρο, ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί το
Μαξίμου για την υπόθεση Novartis με τη φράση: «Εδώ είμαι, ελάτε να με στείλετε στο Ειδικό Δικαστήριο». Όμως
μετά τις αποκαλύψεις του Σάμπυ Μιωνή στην Προανακριτική Επιτροπή για τη συνάντησή του με τους Παπαγγελόπουλο και Παππά στο Μαξίμου και την παραδοχή τού πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, ότι ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού κανόνισε το ραντεβού, το κλίμα για τον κ. Τσίπρα άλλαξε.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Γνώριζε για τη
συνάντηση

Κ

Κατ’ αρχάς, ο πρώην πρωθυπουργός γνώριζε για τη συνάντηση και
τη μεσολάβηση του Νίκου Παππά, καθώς ο στενός του συνεργάτης παραδέχθηκε πως το ραντεβού
έγινε κατόπιν πιέσεων της Ισραηλινής κυβέρνησης. Εκτός αν αυτή
η παραδοχή –περί πιέσεων του Ισραήλ– είναι ένα τα πολλά ψέματα
που εκστομίζουν με χαρακτηριστική ευκολία τα στελέχη της Κουμουνδούρου.
Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο κ.
Τσίπρας δεν είπε κουβέντα, παρά
το γεγονός ότι ο στενός του συνεργάτης κλήθηκε και θα καταθέσει
στην Προανακριτική Επιτροπή της
Βουλής. Τουναντίον, ο πρώην
πρωθυπουργός, γνωρίζοντας ότι
από τη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής την Πέμπτη το πρωί
θα απουσίαζε ο πρωθυπουργός,
πήγε κι έκανε το δικό του σώου με
σφοδρότατη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ζητώντας (όπως είπαμε) και την παραίτηση
του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έτσι,
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε το αμίμητο «ο πρωθυπουργός δεν τολμάει να έρθει στη
Βουλή να δώσει απαντήσεις. Οφείλει
να έρθει στη Βουλή, να έχει τα κότσια
να έρθει στη Βουλή και να αναλάβει
την ευθύνη».
Φυσικά, στα κυβερνητικά έδρανα υπήρχε την ώρα εκείνη ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος κι ανέλαβε
να απαντήσει στον πρώην πρωθυπουργό. Μόνο που ο κ. Τσίπρας
μετά το σώου εξαφανίστηκε με τα-

αι αυτή η αλλαγή δεν
παρατηρείται μόνο μεταξύ των πολιτικών
του αντιπάλων, οι οποίοι και λόγω αντιπαλότητας ποτέ δεν πίστεψαν στην...
αγνότητά του, αλλά και στο εσωκομματικό πεδίο. Η δημοσιοποίηση της συνάντησης στο Μαξίμου
αν μη τι άλλο ήταν γροθιά στο μαλακό υπογάστριο των συντρόφων
του στον ΣΥΡΙΖΑ, που πίστευαν ότι εντάξει κάποιες χάρες έγιναν,
αλλά δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η διαπλοκή έλυνε τις διαφορές της με διαιτητή το δεξί χέρι
του πρώην πρωθυπουργού, επί ημερών κυβέρνησης της πρώτης
φοράς αριστεράς.
Και ποια ήταν η αντίδραση του
Αλέξη Τσίπρα στις καταγγελίες
Μιωνή; Αυτές που λίγο-πολύ έχουμε συνηθίσει να τις χαρακτηρίζουμε παλαιοκομματικές. Πέταξε
την μπάλα στην κερκίδα, προσπαθώντας να αλλάξει την ατζέντα ζητώντας μέχρι και την παραίτηση
Χρυσοχοΐδη, για τα επεισόδια σε
Λέσβο και Χίο και τον πόλεμο των
κατοίκων των νησιών με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Ένας σύγχρονος
πολιτικός, όταν αποκαλύπτεται ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός, έχει
δύο επιλογές. Ή καθαρίζει κόσμο
και κοσμάκη εάν το αγνοούσε, ή το
αποδέχεται ζητώντας συγγνώμη. Ο
κ. Τσίπρας τουναντίον απέδειξε ότι δεν είναι τίποτε άλλο από ένα
γνήσιο τέκνο της παλαιοκομματικής λογικής που διέπει την πολιτική ζωή του τόπου εδώ και πολλές δεκαετίες.

χύτητα που θα ζήλευε και ο περίφημος Γιουσέιν Μπολτ. Έτσι, δεν άκουσε τον υπουργό Επικρατείας να
του λέει ότι η ομιλία Τσίπρα και η
επίθεσή του στον κ. Μητσοτάκη ήταν για αντιπερισπασμό. «Η κυβέρνηση Τσίπρα λειτουργούσε ως μεσάζων ιδιωτικής μεσιτείας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην κατάθεση Μιωνή.

Ο κλήρος στον Ευκλείδη
Και από τη στιγμή που ο αρχηγός
έφυγε, ο κλήρος έπεσε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο (κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος) να απαντήσει και να τον υπερασπιστεί όπως
και τον Νίκο Παππά. Και όπως έλεγαν σύντροφοί του από τους
«53», τους θύμισε ο πρώην υπουργός Οικονομικών το γνωστό γαλλικό παιδικό τραγούδι «και τότε ρίξανε τον κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί...».
Και φυσικά ο κ. Τσακαλώτος
μπορεί να μη μιλά καλά ελληνικά,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον
λες χαζό. Με τον Νίκο Παππά και
τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο
δεν είχε ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις.
Γι’ αυτό δεν είχε κανέναν λόγο για
να τους υποστηρίξει. Ούτε φυσικά
και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
προφανώς γνώριζε τα του οίκου
του (για τα ραντεβού των συνεργα-

τών του στο Μαξίμου). Οπότε εξαπέλυσε βολές κατά του επιτελικού
κράτους τού κ. Γεραπετρίτη, βαθμολογώντας τις διάφορες δράσεις
του, αλλά για την ταμπακιέρα δεν
είπε κουβέντα.
Βέβαια, οι «53» είναι πλέον στα
κάγκελα. Διότι είναι άλλο πράγμα
απλά να υποψιάζονται ότι το προεδρικό περιβάλλον έκανε και κάποιες διευθετήσεις, και είναι διαφορετικό όλο αυτό το σκηνικό να
αποκαλύπτεται με τον πλέον επίσημο τρόπο, που να αναγκάζει και
τους εμπλεκόμενους υπουργούς να
επιβεβαιώνουν την κατάθεση
Μιωνή σε ό,τι αφορά την ημέρα,
την ώρα και τον τόπο της συνάντησης.
Ακόμη και οι δύο δικαιολογίες
που σκαρφίστηκε ο Νίκος Παππάς, ότι αφενός μεν υπήρχε παρέμβαση της ισραηλινής κυβέρνησης και αφετέρου δε ότι ανάλογη
συνάντηση είχε γίνει κι επί κυβερνήσεως Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ δεν πείθουν
το εσωκομματικό πεδίο. Εξάλλου,
οι «ανησυχούντες» στον ΣΥΡΙΖΑ
για το πού οδεύει το κόμμα τους είναι στα κάγκελα, τόσο με το ότι οι
μεταγραφέντες από το ΠΑΣΟΚ
τους πνίγουν, κατεβάζοντας αυτόνομα ψηφοδέλτια στις εκλογές για
τα διάφορα συνδικαλιστικά όργανα, όπως έγινε με την περίπτωση

του Νίκου Φωτόπουλου (πρώην
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), που μάλιστα υπερκέρασε σε ψήφους το επίσημο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές
της ΓΣΕΕ. Ανάλογη ανησυχία υπάρχει και για το συνέδριο της νεολαίας, όπου η ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ,
διεκδικεί τα πρωτεία και οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ φέρονται αποφασισμένοι για μάχη μέχρις εσχάτων
για να κρατήσουν το μαγαζάκι τους.
Συν τοις άλλοις, ο βαθύς ΣΥΡΙΖΑ έχει να σκεφτεί και τη δεξιά συνιστώσα που ετοιμάζεται να πάρει
θέση στο κομματικό τοπίο με τις
ευλογίες του κ. Τσίπρα και με επικεφαλής τον βουλευτή Λαρίσης
Βασίλη Κόκκαλη (πρώην ΑΝΕΛ). Τα αποκαλυπτήρια της δεξιάς συνιστώσας θα γίνουν στις 7
Μαρτίου, παρουσία του Αλέξη
Τσίπρα και με εφαλτήριο το προσυνέδριο που πραγματοποιεί ο
ΣΥΡΙΖΑ για την αγροτική ανάπτυξη. Κόκκαλης και Χρυσοβελώνη
αυτοπροσδιορίζονται ως «προοδευτικό κέντρο»! Πάντως, ο Βασίλης Κόκκαλης είναι βουλευτής,
είναι τομεάρχης Αγροτικών του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμη δεν έχει εγγραφεί ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν
δεν ενταχθεί οργανικά στο κόμμα
ως μέλος, τότε μόνον ως «συνεργαζόμενος» μπορεί να συμμετάσχει
στην επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.
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• Με το συνυποσχετικό, οι διεθνείς ομοσπονδίες εγκλώβισαν τον πρωθυπουργό στις δικές τους
κατευθύνσεις, που μέσα σε 20 χρόνια μετέτρεψαν το ποδόσφαιρό μας σε παρία της Ευρώπης

O

ταν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης την
περασμένηΔευτέρα
υπέγραφετοσυνυποσχετικόμεFIFA
καιUEFAγιατοποδόσφαιρο,είναιπροφανέςότιδενείχευποψιαστείότιδιάτηςυπογραφήςτουεγκλωβιζότανσεμιαχωρίςπροηγούμενοαποδοχήόλωντωναπαιτήσεωντωνδιεθνώνομοσπονδιών,πουμέσωτουπερίφημου
αυτοδιοίκητουαναγνωρίζουνως
μοναδικό ρυθμιστή των ποδοσφαιρικώνθεμάτωντηνΕΠΟτου
κ.Βαγγέλη Γραμμένου.
Επειδήωςπρωθυπουργόςήταν
αδύνατονναγνωρίζειτονόημα
τωνπαραγράφωντουεπίδικουσυνυποσχετικού,είναιεπίσης προφανέςότιηευθύνηγιατησύνταξη
καιτηναξιολόγησήτων διάτηςυπογραφήςτουσυνεπειώνβαρύνουντουςσυνεργάτεςτου,οιοποίοιαγνόησανκατάπροκλητικότρόποτιςυπηρεσίεςτουαρμόδιουυπουργείου(Αθλητισμού),καιστην
προσπάθειάτουςνααποδείξουνότιτο«επιτελικόκράτος»επιλύειτα
πάντα–πάλικαλάπουδεν έβαλαν
στοτραπέζικαιτοντετραγωνισμό
τουκύκλου–ενέπλεξαντονπρωθυπουργόσεμιαδιαδικασίαπου
δενέχεικαμίαπιθανότηταεπιτυχούςέκβασηςγιατοποδόσφαιρό
μας.Στιςδηλώσειςτουοπρωθυπουργόςείπεεπίλέξει:«Σκοπεύουμε να πετύχουμε εκεί που οι άλλοι απέτυχαν».
Δυστυχώς,τααποτελέσματατου
συνυποσχετικού,εφόσονυλοποι-

Συνυποσχετικό
μεFIFAκαιUEFA
Άνθρακεςο
θησαυρός,Κυριάκο…
ηθούντααναγραφόμεναστοπεριεχόμενότου,θαείναιδυσμενέστεραόλωντωνπροηγούμενωναστοχιώνεπίσειράδεκαετιών.Ας
κάνουμεόμως«λιανά»εκείναταοποίαοισύμβουλοιτουΚυριάκου
ΔΕΝγνώριζαν–στηνεπιεικέστερη
γι’αυτούςέκφραση–γιανατον
προφυλάξουν.
1] Στο συνυποσχετικό δεν υπάρχει καμία μνεία για αλλαγή
του εκλογικού συστήματος στην
ΕΠΟ.
Άρα,ηΕΠΟ θαπροχωρήσεισε
εκλογέςμεσώμα71ψήφων,τα

γνωστά «πακέτα»θασυνεχίσουν
νααλλάζουν χέρια,όπωςγίνεταιεδώκαι25χρόνια,τανέαΔΣτηςΕΠΟ,όπωςκαιταπροηγούμενα,θα
έχουνεκλεγείαπότονισχυρότερο
–εννοούμεοικονομικά παράγοντα–,στησυνέχειαθαεπιλέγεται
ΚΕΔμεσυγκεκριμέναφιλικάτου
«ισχυρού»παράγοντα πρόσωπα,
ταοποίαμετησειράτουςθαεπιλέγουντουςδιαιτητέςτωναγώνων,
καιθασφυρίζουν–όπωςγίνεται
μέχριτώρα–σύμφωναμετιςεντολέςπουθαπαίρνουν.
Οιφίλαθλοι,πουμόνοχόρτο

δεντρώνε,συνεχώςθααπομακρύνονται,ηβίαθαμεγεθύνεται,
αφούακόμηκαιταδιάγυμνούοφθαλμούορατάλάθητωνδιαιτητώνδενθατιμωρούνται,μετελικό
αποτέλεσματηνοπισθοδρόμηση,
αντίγιαπροέλαση,τουποδοσφαίρουμας.
Και επειδή στην «Α» δεν συνηθίζεται να γράφεται κάτι χωρίς τις δέουσες αποδείξεις, παραθέτουμε αυτούσια τα εδάφια
του συνυποσχετικού, εξηγώντας άμεσα τις συνέπειες.
Εδάφια κειμένου συνυπο-

σχετικού
κυβέρνησης
–
FIFA/UEFA
(Ε) Η UEFA και η ΕΔ επιθυμούν
να θεσπίσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο
για την παροχή προς την ΕΠΟ συνδρομής και στήριξης στις προσπάθειες της ΕΠΟ για την υλοποίηση των
καταστατικών στόχων της και όλων
των δραστηριοτήτων της.

Επεξήγηση-ερμηνεία
Η μόνη διεθνής αρχή του ποδοσφαίρου που μπορεί να παρέμβει κανονιστικά με βάση το
εδάφιο (Ε) στο διοικητικό καθεστώς και τον τρόπο λειτουργίας των ομοσπονδιών-μελών
της είναι η FIFA. Είναι η παγκόσμια ομοσπονδία που αποτελεί τον επίσημα φορέα του
Ποδοσφαίρου και ο ρόλος της
υποστηρίζεται από τη νομική
της σύνδεση με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ολυμπιακή Χάρτα. Η UEFA είναι
ηπειρωτική ομοσπονδία και
δεν έχει καταστατικά αντίστοιχη νομική δυνατότητα. Γι αυτό
και όλοι οι διορισμοί (Επιτροπή Εξομάλυνσης, Επιτροπή
Παρακολούθησης, Κ.Ε.Δ. και
στελέχη της) έχουν αποφασιστεί και ανακοινωθεί από τη
FIFA και την Γενική της Γραμματέα.
(Η) Με επιφύλαξη στα κυρίαρχα
δικαιώματα της Πολιτείας, η ΕΔ δηλώνει τον σεβασμό της προς το αυτοδιοίκητο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και την αυτονομία των ποδοσφαιρικών οργανισμών. Ταυτόχρονα,
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η ΕΔ δηλώνει τη θέλησή της να εφαρμόσει πλήρως κανόνες για το επαγγελματικό ελληνικό ποδόσφαιρο μέσω
της επιβολής αναλογικών κυρώσεων
στις περιπτώσεις παραβίασης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των οικείων οργάνων της ΕΠΟ όσον αφορά την επιβολή αθλητικών κυρώσεων.

Επεξήγηση-ερμηνεία
Κατά τη δήλωση αυτή της Ελληνικής Δημοκρατίας, το αυτοδιοίκητο και η αυτονομία του ποδοσφαίρου, όπως περιγράφονται στο καταστατικό της FIFA
και -κατά συνέπεια- της ΕΠΟ υπερέχουν κάθε είδους παρέμβασης. Άρα με βάση ότι συνομολογείται στο (Η) η Κυβέρνηση επισημοποιεί και αποδέχεται ενυπόγραφα την περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης
σε θέματα καταστατικής λειτουργίας και διαδικασιών της
ΕΠΟ και αναγνωρίζει ότι δικαιούται να αναλάβει δράση μόνο
σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως η Δικαιοσύνη και η Νομοθεσία επαγγελματικού Αθλητισμού.
(Ι) Η παρούσα Δήλωση Προθέσεων που υπογράφεται μεταξύ της
UEFA και της ΕΔ δεν μπορεί να εκληφθεί ως προηγούμενο, διέπεται δε από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πε-

ρίπτωσης. Δεν αντιβαίνει σε ούτε αμφισβητεί το άρθρο 7β παρ. 2 του Καταστατικού της UEFA (Σχετ. απόσπασμα: Οι Ομοσπονδίες Μέλη θα διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από
τρίτους).

Επεξήγηση-ερμηνεία
Σε συνέχεια του (Η) η πλήρης
παραδοχή της απόλυτης ισχυροποίησης του αυτοδιοίκητου
και της αυτονομίας του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Το αυτοδιοίκητο καθίσταται ισχυρότερο από την εποχή της «Ρήτρας
Ανεξαρτησίας» της τροπολογίας
Ορφανού.
2. ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ UEFA
Η UEFA εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, θα
υποβάλλει μια ολιστική μελέτη αναφορικά με τη βελτίωση και αναβάθμιση του ελληνικού επαγγελματικού
ποδοσφαίρου.
Η UEFA θα καταβάλλει εύλογες
προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις αυτές θα ενισχύονται από την ΕΠΟ διαμέσου
των θεσμικών μέσων της.
Επεξήγηση-ερμηνεία
Άρα τα αποτελέσματα της μελέτης της UEFA δεν είναι δεσμευτικά για τον ΕΠΟ, αλλά θα γίνει
προσπάθεια, ώστε να τις απο-
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δεχτεί και να τις υλοποιήσει η
ΕΠΟ… Αν βέβαια θέλει ο κ.
Γραμμένος ή ο διάδοχός του.
3. ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΔ)
Η ΕΔ θα παρέχει κάθε απαραίτητη
πολιτική στήριξη στις προτάσεις που
ορίζονται στο πλαίσιο στου προηγούμενου Άρθρου (“ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
UEFA”), εγκαίρως και με κάθε δυνατό
τρόπο.

Επεξήγηση-ερμηνεία
Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Άντζελο Ρηγόπουλος, Πρίμο
Κορβάρο, Ζόραν Λάκοβιτς, Νόνταρ Αχαλκάτζε, Μπιορν Βάσαλο, Χέρμπερτ Χούμπελ, Ιβάν
Βέλα, Έντι Ντερβισάι, Μάριος
Γεωργίου, Πετρ Φούσεκ, Βίτορ
Περέιρα, Χοσέ Μαρίν, Λιφ Λιντμπεργκ εργάζονται για το ελληνικό ποδόσφαιρο από το
2016.
Ποιοι και πόσοι άλλοι να έρθουν και τι άλλο να προτείνουν;
Η εργασία τους στην Ελλάδα
είναι απόλυτα νόμιμη και την
εγγυάται η τροπολογία Κοντονή (Πέμπτο Άρθρο του
Ν.4431/2016), με την οποία
νομιμοποιήθηκε ο διορισμός
«ειδικών οργάνων διοίκησης
για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένη ε-

ντολή για την αντιμετώπιση έκτακτων και εξαιρετικών καταστάσεων» για το σύνολο των αθλητικών ομοσπονδιών.
Η συγκεκριμένη δέσμευση
μιας «δήλωσης προθέσεων» αποτελεί… νομικό ανέκδοτο, καθώς υπάρχει εν ισχύ νομοθετική διάταξη.
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
5.1. Η παρούσα Δήλωση Προθέσεων δεν γεννά δικαιώματα ή υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές ή εγχώριο δίκαιο.

Επεξήγηση-ερμηνεία
Ποια νομική ισχύ ή δέσμευση
παράγει η «δήλωση προθέσεων», καθώς δεν μπορεί να συνδεθεί με νομικές πρωτοβουλίες; Πολύ περισσότερο για το
καταστατικό της ΕΠΟ;
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
– ΑΛΕΞ. ΤΣΕΦΕΡΙΝ
Σε συζήτηση που είχαν πριν από
την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της
UEFA, Aleksander eferin, ανέφεραν:
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Σκοπεύουμε χωρίς αμφιβολία να πετύχουμε εκεί όπου οι άλλοι απέτυχαν».
«Όσον αφορά τα όρια της κυβερνητικής παρέμβασης, ναι, στέλνουμε
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ένα πολύ ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα,
και αυτό σηματοδοτεί εκτός των άλλων
και η παρουσία σας εδώ, ότι αυτό το
μήνυμα θα φτάσει σε όλους τους εμπλεκόμενους».
Aleksander eferin: «Είμαι
χαρούμενος ότι αυτή η συμφωνία που
θα υπογράψουμε αναφέρει σαφώς ότι
το νόημά της δεν είναι η κυβερνητική
ανάμειξη στο άθλημα».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Πολύ απλά και με ξεκάθαρο
τρόπο ο πρωθυπουργός υπέγραψε το συνυποσχετικό με
κείμενο που διατύπωσε ο κ. Γεραπετρίτης και διά του οποίου
ανεγνώρισε ότι τα όρια της κυβερνητικής παρέμβασης τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα αντίστοιχα FIFA/UEFA όπως
προβλέπεται από το καταστατικό τους. Ο δε πρόεδρος της
UEFA δήλωσε χαρούμενος, αφού δεν θα υπάρχει κυβερνητική ανάμειξη στο ποδόσφαιρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
όλα τα παραγοντικά πρωτοπαλίκαρα του ποδοσφαίρου δεν
πρόκειται να συμμετάσχουν σε
γιορτινές εκδηλώσεις για τα
προαναφερόμενα επειδή, σύμφωνα με κυβερνητική εντολή,
απαγορεύονται οι εορτασμοί
λόγω κορωνοϊού…
Με τις υγείες μας…
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Τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν την ΠΑΣΟΚοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν στο Κίνημα Αλλαγής.
Διότι καλές και άγιες οι
δηλώσεις που έγιναν όλες
τις προηγούμενες ημέρες
μετά την πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο Σάββατο και ο Τσίπρας μίλησε
σε πράσινο φόντο, όμως η
πραγματικότητα
είναι
σκληρή. Αυξάνονται και
πληθύνονται τα πρώην
πράσινα στελέχη που περνούν την πόρτα της Κουμουνδούρου.
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• Στη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν έμφαση στις αποκαλύψεις της
Προανακριτικής για τη σκευωρία της Novartis, ενώ αναδεικνύουν από το βιβλίο της
Κατσέλη ότι οι τσοχατζοπουλικοί που μετακόμισαν στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία ιδεολογία

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

αι ως φαίνεται, για να
ξεφύγουν τόσο από τη
σκληρή πίεση, όσο και
για να προφυλάξουν
την κληρονομιά του
ΠΑΣΟΚ από την υφαρπαγή που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη Χαριλάου
Τρικούπη ποντάρουν σε τρία πράγματα. Πρώτα στην ενεργοποίηση
των δύο πρώην πρωθυπουργών
της παράταξης, του Κώστα Σημίτη
και του Γιώργου Παπανδρέου,
που θα είναι μαζί με τη Φώφη Γεννηματά οι μοναδικοί κεντρικοί ομιλητές στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη το διήμερο 14-15 Μαρτίου. Δεύτερον, στο να αναδείξει όσο το δυνατόν περισσότερο στην
Προανακριτική Επιτροπή όχι μόνο τις ευθύνες των Παπαγγελόπουλου-Τουλουπάκη στην υπόθεση Novartis, αλλά βάζοντας στο
κάδρο ακόμη και τον Αλέξη Τσίπρα. Και τρίτον, με το να συνεχίζει το ντάντεμα σε όλους τους επαγγελματίες συνδικαλιστές, οι οποίοι
κρατούν ψηλά τη σημαία του ΚΙΝΑΛ, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ
που στις κοινωνικές ομάδες, στην
τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς έχει πολύ μικρή απήχηση, δυσανάλογη με την εκλογική του δύναμη.
Στη Χαριλάου Τρικούπη, παρά
το γεγονός ότι κάποιοι (όπως ο
Θόδωρος Μαργαρίτης) εργάζονται για να έρθουν πιο κοντά ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, κρατούν αποστάσεις. Εξάλλου, και να ήθελε η
κα Γεννηματά να κάνει ένα βήμα
προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζει πως
κινδυνεύει το κόμμα της με διάσπαση. Και εάν κάνει το βήμα
προς τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μείνει με
τους λιγότερους. Κάτι που επί της
ουσίας είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΚΙΝΑΛ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας,
υπενθυμίζοντας ότι «από τον Τσί-

Οι 3 γραμμές
άμυνας του ΚΙΝΑΛ
πρα, και το κόμμα μου και εγώ έχουμε
υποστεί τα πάνδεινα και όταν ήταν
στην αντιπολίτευση και όταν ήταν κυβέρνηση». Και ο λόγος του Ανδρέα
Λοβέρδου μετράει στην ηγετική ομάδα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο κ.
Λοβέρδος δεν αντέδρασε πρώτος
στα σενάρια μετά τη συνάντηση
Γείτονα-Φλαμπουράρη, καθώς
είχαν προηγηθεί βουλευτές με μικρότερη κοινοβουλευτική θητεία.
Οπότε στο ΚΙΝΑΛ ασχολούνται
με το πώς θα αποδομήσουν την
ΠΑΣΟΚοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’
αυτό και οι αλλεπάλληλες δηλώσεις του Παύλου Χρηστίδη. «Το
γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει
να βάζει πίσω από την πλάτη του πράσινο φόντο και επιχειρεί να μιμηθεί
τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου δεν
κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Απλά επιβεβαιώνει ότι είναι ένα κόμμα απομίμηση», λέει και ξαναλέει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Η αρωγή της Κατσέλη
Ταυτόχρονα στο ΚΙΝΑΛ έχουν αποφασίσει να αναδείξουν κάποια
σημεία από το βιβλίο της Λούκα
Κατσέλη «Δίνες και Ευθύνες» που
θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 16
Μαρτίου. Στο βιβλίο της η κα Κατσέλη γράφει: «Στο ΠΑΣΟΚ υπήρχαν δύο ρεύματα που είχαν διαμορφωθεί από το 1985. Το εκσυγχρονιστικό ρεύμα του λεγόμενου μεσαίου
χώρου, του οποίου κύριος εκφραστής

ήταν ο Κώστας Σημίτης, υποστήριζε
μια σχετικά νεοφιλελεύθερη προσέγγιση στην οικονομία, με ενδυνάμωση
της οικονομίας της αγοράς, ελαχιστοποίηση του ρόλου του δημόσιου τομέα στην άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής και υποβάθμιση του αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους προς όφελος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Αντίθετα, το αναπτυξιακό-κοινωνικό
ρεύμα, του οποίου ηγείτο ο Γεράσιμος
Αρσένης και το οποίο με εξέφραζε πάντα, πίστευε ότι ο αναγκαίος οικονομικός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ελληνικής παραγωγικής βάσης αποτελεί βασική προτεραιότητα
για την Ελλάδα και ότι, για να αποδειχθεί βιώσιμος, θα έπρεπε να είναι
κοινωνικά δίκαιος και να στηρίζεται
στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των
πολιτών. Η τρίτη συνιστώσα, αυτή

των Προεδρικών, με επικεφαλής τον
Άκη Τσοχατζόπουλο και ισχυρά ερείσματα στο κόμμα, δεν είχε σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά».
Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι γνωστό, έχει μετακομίσει όλη η συνιστώσα των Τσοχατζοπουλικών, η
οποία κατά την κα Κατσέλη δεν έχει καμία ιδεολογία και το μόνο για
το οποίο νοιάζεται είναι το κράτοςλάφυρο. Και εκεί θα δοθεί μεγάλη
βάση στη γραμμή άμυνας του ΚΙΝΑΛ. Εξάλλου, το όνομα Τσοχατζόπουλος και ο όρος τσοχατζοπουλικοί αποτελούν μίασμα για
την ελληνική κοινωνία.

Δεν έχει απήχηση
Βέβαια, μπορεί στο ΚΙΝΑΛ να είναι οργισμένοι με τον Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια που κά-

νει για αρπαγή της κληρονομιάς
του ΠΑΣΟΚ, όμως ακόμη έχουν ισχυρούς φρουρούς που δεν είναι
άλλοι από τους συνδικαλιστές και
την απήχηση που έχουν. Στη Χαριλάου Τρικούπη είναι εξόχως ικανοποιημένοι από την επίδοση
της ΠΑΣΚΕ στο συνέδριο της
ΓΣΕΕ, όπου αναδείχθηκε πρώτη
δύναμη με αύξηση των δυνάμεων
κατά δύο έδρες (17 από 15)στο κεντρικό συμβούλιο. Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε διασπασμένος. Ο
επίσημος υποψήφιος Θάνος Βασιλόπουλος κέρδισε δύο έδρες,
ενώ ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος
που εκπροσώπησε τους ΠΑΣΟΚογενείς του ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τρεις έδρες.
Και όπως λένε στο ΚΙΝΑΛ, αυτό
δεν συμβαίνει για πρώτη φορά και
θα συνεχιστεί. Δηλαδή οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ να είναι διασπασμένες, καθώς οι παραδοσιακοί
ΣΥΡΙΖΑιοι δεν αντέχουν ούτε να
βλέπουν τους ΠΑΣΟΚους και τανάπαλιν. Και φυσικά στη Χαριλάου Τρικούπη σκοπεύουν το επόμενο διάστημα να ανάβουν το φιτίλι
σε ανάλογες συγκρούσεις.

Η υπόθεση Novartis
Και στην υπόθεση Novartis το ΚΙΝΑΛ φέρεται αποφασισμένο να
την πάει μέχρι τέλους, όπως λέει
και ο Αντώνης Σαμαράς. Και δεν
διστάζουν να εμπλέκουν ακόμη και
τον Αλέξη Τσίπρα, όπως και να αφήνουν αιχμές για τις στενές σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού,
τόσο με τον Κώστα Καραμανλή,
όσο και με την καραμανλική συνιστώσα, μέλος της οποίας είναι και
ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την
Πέμπτη σε ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ ενέπλεξε τους πάντες. Μεταξύ άλλων τόνισε: «Την ίδια ώρα, η κ.
Τουλουπάκη αρνήθηκε προκλητικά να
καταθέσει ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής, προσβάλλοντας βάναυσα το Κοινοβούλιο και το Σύνταγμα. Επικαλείται καταχρηστικά τυπικούς λόγους, ενώ δεν υπάρχει νόμος ή
διάταξη που δεν έχει παραβιάσει!
Κρύβει και κρύβεται! Αποδεικνύεται
καθημερινά πλέον, και με αδιαμφισβήτητο τρόπο, ότι το καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τις καραμανλικές παραφυάδες του, επέλεξε να συγκαλύψει
το πραγματικό σκάνδαλο στο φάρμακο, στήνοντας τη σκευωρία για τους
πολιτικούς του αντιπάλους, ιδιαίτερα
δε για να πλήξει το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής».

«Χειροκροτούν
και οι εραστές του
καραμανλισμού»
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Κίτσος
ο κοριός

Υπόσχεση
Αναρωτιούνται στο υπουργείο Εξωτερικών τι
έχει αλλάξει και ο ΟΗΕ ανήρτησε το Μνημόνιο
Τουρκίας-Λιβύης; Ο
Γκουτιέρες προ τριμήνου
άλλα είχε υποσχεθεί όταν
επισκέφθηκε την Αθήνα.

Το νέο όνομα που έβγαλε η νέα
γενιά επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ είναι «κόμμα-απομίμηση». Και αυτό
ανέλαβε να εξηγήσει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος
Χρηστίδης. Στη Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζουν το ότι ως φόντο
στις ομιλίες του ο Αλέξης Τσίπρας
χρησιμοποιεί το πράσινο φόντο,
ενώ κάνει αγώνα για να μοιάσει η
φωνή του με αυτήν του Ανδρέα
Παπανδρέου. Αυτό, όμως, που
τρέλανε όλους –προκαλώντας γέλια μέχρι δακρύων– είναι, όπως είπε ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, το ότι
«στις ομιλίες του ναι μεν προσπαθεί
να κάνει τον Ανδρέα, αλλά από την
άλλη χτυπάει τη δεξιά και τον Καραμανλή, και από κάτω να χειροκροτούν
οι εραστές του καραμανλισμού, ο κ.
Παπαχριστόπουλος, η κα Κουντουρά, ο
κ. Βασίλης Κόκκαλης και πολλοί ακόμα
που ετοιμάζονται να ιδρύσουν και δεξιά
τάση μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ».

Μέτρησε
Πρώτο τραπέζι πίστα
ο Μόσιαλος στη σύσκεψη
για τον κορωνοϊό

Μία οδηγία για να καλμάρει
τους διαμαρτυρόμενους
Δεσμευτική οδηγία εξέδωσε, όπως είναι γνωστό, η Κουμουνδούρου προς τους βουλευτές (κατά κύριο λόγο)
και τα στελέχη σχετικά με τις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Μία
οδηγία, η οποία φυσικά δεν θα τεθεί ποτέ σε ισχύ, καθώς
για το ποιος θα εμφανιστεί το αποφασίζει το κάθε ενημερωτικό
μέσο. Προφανώς, η δεσμευτική οδηγία είναι φανερό πως ελήφθη υπό την
πίεση των βουλευτών που δεν έχουν πρόσβαση στα κανάλια, σε αντίθεση με
συναδέλφους τους που έχουν προνομιακή μεταχείριση. Όλοι γνωρίζουν ότι συνήθως καλούνται είτε αυτοί που πουλάνε στο τηλεοπτικό κοινό, είτε
αυτοί που είναι επιρρεπείς σε γκάφες και τους αρέσει να προκαλούν. Και φυσικά σε μία περίοδο, όπου το ασφαλιστικό είναι στο επίκεντρο, είναι λογικό
να είναι περιζήτητη κατά κύριο λόγο η Έφη Αχτσιόγλου, καθώς ο Κατρούγκαλος αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι τις συζητήσεις για το ασφαλιστικό προτιμώντας τα εξωτερικά θέματα. Προφανώς, η δεσμευτική
οδηγία δεσμεύει τόσο πολύ τους βουλευτές όσο και η επιπλέον παρακράτηση μισθού που ζητήθηκε, αλλά τελικά έμεινε στις καλένδες.

Αρκέστηκαν σε ένα «γεια χαρά»
οι δύο... ξένοι
Για μία ακόμη φορά σε προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες, η Φώφη Γεννηματά (τακτικό μέλος το ΚΙΝΑΛ) και
ο Αλέξης Τσίπρας (επισκέπτης) θύμισαν την ιστορική γαλλική αστυνομική ταινία του 1973 «Δύο ξένοι στην ίδια πόλη» σε σκηνοθεσία του Ζοζέ
Ζιοβανί και με πρωταγωνιστές τον Αλέν Ντελόν και τον Ζαν Γκαμπέν.
Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι μετέχοντες στην Προσύνοδο, δεν κατάφεραν να φέρουν πιο κοντά την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ και
τον πρώην πρωθυπουργό. Πάντως το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν το
«βρείτε τα». Οι σχέσεις αμοιβαίας καχυποψίας θέλουν... πολλή δουλειά
για να βελτιωθούν, αν κρίνει κανείς από το εξ αποστάσεως «γεια χαρά»,
που ήταν και η μόνη φράση που αντάλλαξαν οι δύο ηγέτες.

Τελικά η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προτίμησε για τη θέση του γενικού γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας
τον πρέσβη Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος ασχολείται ενεργά με το
λογοτεχνικό έργο του Σεφέρη. Είναι γαλλοσπουδαγμένος, και προφανώς
αυτό μέτρησε στην επιλογή του.

Μόνο μπράβο
Όλα τα νοσοκομεία έχει
επισκεφθεί ως τομεάρχης
Υγείας ο Ανδρέας Ξανθός, και πραγματικά εισπράττει μόνο μπράβο από το κόμμα του. Πάντως,
αρκετοί στην Κουμουνδούρου λένε πως «εάν έκανε το ίδιο και όταν ήταν
υπουργός δεν θα χάναμε
τις εκλογές».

Απάντηση μέσω άρθρου ο Ευκλείδης
Το μικρό σκορ υπέρ του Τσίπρα (55-50) στην Κεντρική Επιτροπή, που προήλθε χάρη στην αποχή του Νίκου Βούτση και άλλων παλαιών για να μη δημιουργηθεί πολιτικό πρόβλημα στον
ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να το καταπιεί η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου. Και ναι μεν έγινε δεκτή –ως είναι γνωστό– η τροπολογία για τα ιντερνετικά μέλη, όμως τώρα βλέπουμε μία συντονισμένη επίθεση του προεδρικού μπλοκ και των λοιπών φίλων του Αλέξη κατά του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Στην Κεντρική
Επιτροπή πέρασε στα ψιλά η έντονη κριτική που άσκησαν ο Πολάκης και ο εξάδελφος Τσίπρας. Και οι δύο κατηγόρησαν τον
πρώην «τσάρο» ότι φούσκωσε υπερβολικά το μαξιλάρι και ότι
θα μπορούσε αρκετά από τα 37 δισ. ευρώ να δοθούν ως πρόσθετες παροχές πριν από τις εκλογές. Όμως η κριτική συνεχίζεται
και μετά την Κεντρική Επιτροπή, καθώς οι προεδρικοί διαρρέουν
για τον τομεάρχη οικονομικών (δηλαδή τον Τσακαλώτο) που
«είναι εξαφανισμένος, δεν ασκεί αντιπολίτευση στην οικονομία και
πως προτιμά την ίντριγκα και τον φραξιονισμό από το βασικό καθήκον
να αντιπολιτεύεται τον κ. Σταϊκούρα». Και μαθαίνω ότι για όλα αυτά
ο Ευκλείδης θα απαντήσει μέσω βαρυσήμαντου άρθρου. Το αναμένω ημέρα με την ημέρα.

Μόνο προτάσεις και όχι μεταγραφή
Ξαφνιάστηκαν πολλοί από τη συμμετοχή του Ηλία Μόσιαλου,
πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Γιώργου Παπανδρέου, στη
σύσκεψη για τον κορωνοϊό που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου.
Ο Μόσιαλος μέσω ηλεκτρονικών μέσων, καθώς βρίσκεται στο
Λονδίνο. Και πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η σύσκεψη (Δευτέρα
πρωί) έσπευσαν ουκ ολίγοι από την «καραμανλική» πτέρυγα να
μιλήσουν για νέα μεταγραφή. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο
Μόσιαλος δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην πολιτική, απλά αποδέχθηκε την πρόσκληση του πρωθυπουργού να συμβάλει με ιδέες στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Να σημειωθεί ότι ο Μόσιαλος είναι καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας στο London
School of Economics. Όσο για τις προτάσεις επέστησε την προσοχή για την ανάγκη να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία διαχείρισης κρουσμάτων σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, όπως οι φυλακές, τα στρατόπεδα, αλλά και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Περιορίζει τις σελίδες
ο Σταθάκης

Κίτσος ο κοριός
Αναμένει στο ακουστικό του ο Αβραμόπουλος
Φίλοι του Δημήτρη Αβραμόπουλου έλεγαν πως ο
πρώην Επίτροπος αναμένει ότι θα κληθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει θέση, προκειμένου να
συμβάλει στην επίλυση του μεταναστευτικού γρίφου, λόγω και της εμπειρίας του επί μία πενταετία στην Ευρώπη.
Μάλιστα επισημαίνουν αφενός μεν τις καλές σχέσεις
που έχει με τον πρωθυπουργό, αφετέρου δε το γεγονός
ότι οι αρμόδιοι υπουργοί σε τρία υπουργεία που τα γνωρίζει πολύ καλά κάνουν νερά. Και δείχνουν τους Δένδια, Παναγιωτόπουλο και Μηταράκη.

Οι αφελείς
Δυσαρεστήθηκαν κάποιοι εκ των συνεργατών
της Φώφης Γεννηματά,
όταν έμαθαν ότι ο Κώστας Σημίτης αποδέχθηκε την πρόσκληση των
διοργανωτών του Φόρουμ των Δελφών (5-8
Μαρτίου) και θα μιλήσει
κι εκεί. Πίστευαν οι αφελείς ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλούσε μόνο στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του
ΚΙΝΑΛ το Σαββατοκύριακο 14-15 Μαρτίου.

Οι σπιτονοικοκύρηδες
λιγότεροι από
τους μουσαφίρηδες
Καλή και άγια η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ που επιθυμεί διακαώς ο Αλέξης Τσίπρας με την προσέλκυση στελεχών που προέρχονται από το
ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα από την τσοχατζοπουλική συνιστώσα, αλλά υπάρχουν και απρόοπτα, που δημιουργούν μπερδέματα και έριδες. Όπως για παράδειγμα το… σύστριγκλο που συμβαίνει στη νεολαία. Εκεί
όπου τα ΣΥΡΙΖΟπουλα βλέπουν πρώην ΠΑΣΠιτες και βγάζουν καντήλες. Και το κακό είναι ότι οι «μουσαφίρηδες» είναι περισσότεροι. Κι αυτό φάνηκε στην πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο.
Εκεί οι νεολαίοι ήταν χωρισμένοι. Από τη μία τα ορίτζιναλ ΣΥΡΙΖΟπουλα που φώναζαν «η νεολαία στην πρώτη τη γραμμή, αριστερή, μαχόμενη και ριζοσπαστική», και από την άλλη οι «μουσαφίρηδες» που ξέθαψαν ένα παλιό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ, το παράφρασαν και φώναζαν: «Αλέξη γερά, να πέσει η Δεξιά». Αλλά και στον συνδικαλιστικό τομέα
τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα. Εκεί οι ΣΥΡΙΖΑίοι κατέβηκαν διασπασμένοι στις εκλογές της ΓΣΕΕ.
Ο επίσημος της Κουμουνδούρου (Βασιλόπουλος) πήρε δύο έδρες,
ενώ ο «μουσαφίρης» Φωτόπουλος (ο πρώην της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ) έλαβε
τρεις έδρες. Κι όπως σχολίαζε στέλεχος της ΠΑΣΠ, που κέρδισε τις εκλογές της ΓΣΕΕ, «οι μουσαφίρηδες είναι περισσότεροι από τους σπιτονοικοκύρηδες».

Έχει τη στήριξη
ο Κεγκέρογλου
Ως άκρως επιθετικό κρίνουν πολλά στελέχη του
ΚΙΝΑΛ τον Βασίλη Κεγκέρογλου, που μετέχει
στην Προανακριτική Επιτροπή για τη Novartis.
Μάλιστα κάποιοι ισχυρίζονται πως το ΚΙΝΑΛ θα
πρέπει να κάτσει και λίγο στην άκρη. Όμως ο
Βασίλης Κεγκέρογλου όχι μόνο διαθέτει την πλήρη στήριξη της προέδρου
Φώφης Γεννηματά, ενώ,
όπως λένε στους πάνω ορόφους της Χαριλάου
Τρικούπη, «κανείς δεν
θέλει να δυσαρεστήσει
τον Ανδρέα Λοβέρδο».

Σχεδόν έτοιμο έχει ο Γιώργος Σταθάκης το
νέο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
το έφτιαξε μόνος του, απλά ο ίδιος είναι ο επικεφαλής της επιτροπής που ανέλαβε τη
συγγραφή. Ήδη το πρόγραμμα είναι 80 σελίδων και ο ίδιος
ανέλαβε να το
περιορίσει στις
40-50, ώστε να
είναι ευανάγνωστο για τους ψηφοφόρους. Η
παρουσίαση του
νέου προγράμματος λογικά θα
γίνει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις 8 Μαρτίου. Και λέμε λογικά, διότι ουδείς γνωρίζει μήπως συμβεί κάποιο απρόοπτο μέχρι τότε.

Τραβάνε τα μαλλιά τους
οι δήμαρχοι για το «άκυρο»
στα καρναβάλια
Τραβάνε τα μαλλιά τους –όσοι… έχουν τουλάχιστον– οι δήμαρχοι ανά την επικράτεια, εξαιτίας της απόφασης του αρμόδιου υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, να ακυρωθούν
τα καρναβάλια σε όλη τη χώρα λόγω της «απόβασης» του
κορωνοϊού και στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι στην οδό
Αριστοτέλους δεν είχαν και πολλά περιθώρια για αυτοσχεδιασμούς, πολλώ δε μάλλον για παλικαρισμούς. Οπότε εύλογα ακολουθήθηκε το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών
χωρών που ματαίωσαν τις αντίστοιχες καρναβαλικές εκδηλώσεις τους, με πρώτο και καλύτερο το περίφημο Καρναβάλι της Βενετίας.
Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει την εικόνα… κατάθλιψης
στην οποία έπεσαν πολλοί αυτοδιοικητικοί άρχοντες, που
βλέπουν τις προετοιμασίες μηνών να πηγαίνουν στράφι,
μετρώντας παράλληλα και την οικονομική χασούρα από τα
διαφυγόντα κέρδη. Ήδη έχουν δημοσιοποιήσει τις ενστάσεις τους ο δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσεπέλης, ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, ενώ η δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου ξεκαθάρισε μέσα
από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης ότι δεν θα
συμμορφωθεί με τις σχετικές οδηγίες και το φετινό καρναβάλι στο νησί θα διεξαχθεί κανονικά.
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Γλυκό «καρφί» Παπαχριστόπουλου σε Παππά
«Εγώ δεν θα το έκλεινα το ραντεβού στο Μαξίμου, αλλά κάπου έξω». Αυτό δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, αναφερόμενος στην καταγγελία του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, για συνάντηση που φέρεται να είχε οργανωθεί στις 10 Μαρτίου του 2016 στο γραφείο του τότε υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, παρουσία του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και με αντικείμενο τη διευθέτηση διαφορών του Μιωνή με τον εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη. Βέβαια, μετά από το γλυκό
καρφάκι, ο «σύντροφος» Θανάσης υποστήριξε ότι ο Νίκος Παππάς δεν είχε καμία εμπλοκή
στην υπόθεση: «Σε καμία περίπτωση ο κ. Μιωνής δεν μπέρδεψε τον Νίκο Παππά, ο Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση… Στο γραφείο του Νίκου του Παππά έγινε η συνάντηση. Ο Νίκος πνιγόταν εκείνη την εποχή, λέει εντάξει, ρε παιδιά, να τα βρείτε να τελειώνει αυτή η ιστορία».

Παρακολουθεί
τα... γεγονότα
το Μαξίμου
Προχθές ένας δικός μου μιλούσε με πρόσωπο του Μαξίμου, το οποίο έχει σημαίνοντα ρόλο στο επιτελικό κράτος. Και η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις εξελίξεις
στην υπόθεση της Novartis και την πρόσκληση που απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας –
κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του
ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο Σάββατο– να τον
στείλουν στο Ειδικό Δικαστήριο. Όπως του μετέφεραν, «ο πρωθυπουργός ενημερώνεται για την
υπόθεση και κατανοεί τη διεκδίκηση των θιγομένων για αποκαλύψεις και στοιχειοθέτηση των κατηγοριών για τη σκευωρία που ύφαναν συγκεκριμένα πρόσωπα». Και επεσήμανε ότι «όντως η υπόθεση Παπαγγελόπουλου εξελίσσεται δυναμικά, μπορεί να κρύβει εκπλήξεις και αποκαλύψεις, έναντι των οποίων προφανώς δεν θα μείνει αδιάφορος ο κ. Μητσοτάκης». Απλά να θυμίσω ότι
κάποτε ο Χάρολντ Μακμίλαν (Βρετανός πρωθυπουργός 1957-1963), όταν είχε ρωτηθεί τι φοβάται περισσότερο, απάντησε: «Μα, τα γεγονότα, αγαπητέ μου». Οπότε και το Μαξίμου θα κρίνει
το πώς θα κινηθεί στην υπόθεση Novartis με βάση τα γεγονότα.

Οι... στοχευμένες παρεμβάσεις του κ. Πάκη
Λίγες ημέρες παραμονής στο Προεδρικό Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού απομένουν ακόμη στον Προκοπή
Παυλόπουλο και, όπως λένε συνεργάτες του σε φιλικά προσκείμενους δημοσιογράφους, «το νέο γραφείο είναι
έτοιμο, έχει επιπλωθεί και μόλις ο κ. Παυλόπουλος αποχωρήσει από το
Προεδρικό Μέγαρο στις 12 Μαρτίου θα εγκατασταθεί εκεί».
Η ακριβής τοποθεσία του γραφείου δεν είναι για την ώρα ανακοινώσιμη, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι βρίσκεται πλησίον
του κέντρου. Μάλιστα ενοικιάστηκε από τον προηγούμενο Οκτώβριο, όταν ο κ. Παυλόπουλος κατάλαβε ότι δεν θα προταθεί από
τον πρωθυπουργό για δεύτερη θητεία στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Οι συνεργάτες του απερχόμενου Προέδρου διαρρέουν
πως «ο Πρόεδρος έχει αποφασίσει να παραμείνει ενεργός πολιτικά,
αλλά όπως είναι φυσικό οι παρεμβάσεις του πλέον θα είναι περιορισμένες και στοχευμένες».
Εάν κρίνουμε από τις αστείες παρεμβάσεις του κατά τη διάρκεια
της αποτυχημένης θητείας του, τότε μάλλον δεν θα του δίνει κανένας σημασία, παρά μόνο οι φίλοι του δημοσιογράφοι.

Βλέπει κίνδυνο
μόνο από τη Ν.Δ.
Κανένα περιθώριο παρερμηνείας δεν αφήνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, όταν ερωτάται αν θα συνεργαζόταν
ποτέ με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. «Από
τον Τσίπρα και το κόμμα του
και εγώ έχω υποστεί τα πάνδεινα και όταν ήταν στην αντιπολίτευση και όταν ήταν
κυβέρνηση», είπε ο βουλευτής και πρώην υπουργός,
σημειώνοντας τόσο ότι δεν βλέπει κοινά σημεία επαφής, όσο ότι «δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας». Σε κάθε περίπτωση, ο πρώην υπουργός του
ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «μεγαλύτερος κίνδυνος για
τον χώρο μου είναι η Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ», καλώντας το Κίνημα Αλλαγής να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο κέντρο.

«Όλοι επιζητούν
την ΠΑΣΟΚοποίηση»
Ο Νίκος Ιωσήφ, μέλος της Γραμματείας του Τομέα Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ και στέλεχος
της ΕΔΕΜ, προέβη σε έναν συλλογισμό σχετικά με το ΠΑΣΟΚ
που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κι όπως μαθαίνω άρεσε πολύ στη Χαριλάου Τρικούπη. Έγραψε λοιπόν:
«Στον ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για ΠΑΣΟΚοποίηση, ο αρχηγός
θέλει Κεντροαριστερά και προετοιμάζει Συνέδριο μετασχηματισμού. Στη Ν.Δ. μιλούν για “φιλελεύθερο εκΠΑΣΟΚισμό”, ο αρχηγός επιθυμεί κεντροδεξιά και
προετοιμάζει κεντροβαρή ανασχηματισμό. Το Κίνημα
Αλλαγής έχει το ΠΑΣΟΚ που δεν μετανάστευσε, η αρχηγός έχει την Κεντροαριστερά και προετοιμάζει Συνδιάσκεψη παραγωγής πολιτικής».

ΓΡΑΦΕΙ Ο

«Ένωσε» τα Κύθηρα
με τον Πειραιά
ο Κατσαφάδος

Κίτσος ο κοριός
Ελπίζει στην ολική ανατροπή…
Παρά τον δημοσκοπικό –έναντι του ΣΥΡΙΖΑ– καλπασμό
της Ν.Δ., ο Αλέξης Τσίπρας δεν χάνει την αισιοδοξία
του. Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρεί ότι πολύ σύντομα θα εκπνεύσει η ανοχή
των πρώτων μηνών για τη «γαλάζια» διακυβέρνηση και
τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την ευκαιρία να ανακάμψει και να
μπει ξανά στο παιχνίδι της εξουσίας. Η Κουμουνδούρου βασίζει την περί ανατροπής αισιοδοξία της στην έναρξη των πλειστηριασμών και στην (αναγκαστική) στήριξη του μέτρου από
την κυβερνητική πλειοψηφία, που όμως θα φέρει τη Ν.Δ. αντιμέτωπη με την κοινωνική δυσαρέσκεια, όπως γίνεται τώρα με τους νησιώτες λόγω μεταναστευτικού. Το αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι η εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα μένει να φανεί. Ωστόσο στον ΣΥΡΙΖΑ ξεχνούν ότι
ναι μεν η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, εντούτοις πεθαίνει…

«Έφυγε»
ο Νασίκας

Ο ΣΥΡΙΖΑίος σωσίας του Άρη
Στην εποχή του fake news και του τρολαρίσματος στα social media,
δεν θέλει πολύ να γίνει η… μούφα δήθεν αποκαλυπτική είδηση. Έτσι
ακριβώς έγινε στην περίπτωση του Άρη Σπηλιωτόπουλου, που εμφανίστηκε ένθερμος οπαδός του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας μάλιστα το
«παρών» στην τελευταία πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ στο Tαε Κβο Ντο του Φαλήρου.
Όλα ξεκίνησαν μερικές ώρες μετά τη λήξη της ομιλίας του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν ένα φωτογραφικό ενσταντανέ από τις κερκίδες του κλειστού ολυμπιακού γυμναστηρίου έγινε
viral. Ο λόγος; Η κάλπικη, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, απεικόνιση που εμφάνιζε τον
άλλοτε υπουργό να στέκεται όρθιος και να καταγράφει με το κινητό του την ομιλία του Τσίπρα. Η πλάκα είναι ότι η φωτογραφία
αποδείχτηκε «κάλπικη» όχι γιατί η λήψη ήταν πειραγμένη αλλά γιατί ο αληθινός πρωταγωνιστής της
δεν ήταν αλλά έμοιαζε πολύ στον Άρη. Ήταν δε τέτοια η ομοιότητα των δύο
ανδρών, που ο νεοδημοκράτης πρώην υπουργός
τη χαρακτήρισε «καταπληκτική», εκφράζοντας
μάλιστα την επιθυμία του
να γνωρίσει διά ζώσης
τον σωσία του! «Η ομοιότητα καταπληκτική! Σας ευχαριστώ μου φτιάξατε τη
μέρα!» ήταν το σχόλιο
που ανήρτησε στο Facebook ο Άρης Σπηλιωτόπουλος συμπληρώνοντας: «Φίλε σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σε γνωρίσω από κοντά…»

Την τελευταία του πνοή
σε ηλικία 66 ετών
άφησε πριν από μερικά
24ωρα ο γνωστός
αγροτοσυνδικαλιστής
και πρώην δήμαρχος
Τυρνάβου, Θανάσης
Νασίκας. Ο Νασίκας
νοσηλευόταν τις
τελευταίες ημέρες στο
Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας
αντιμετωπίζοντας
σοβαρό πρόβλημα,
το οποίο όμως και δεν
κατάφερε να ξεπεράσει.
Ο εκλιπών έγινε
γνωστός για τους
αγώνες του ως
συνδικαλιστής
κατά τις αγροτικές
κινητοποιήσεις, ενώ
την περίοδο
2003-2006 διετέλεσε
δήμαρχος Τυρνάβου.
Στις εθνικές εκλογές της
7ης Ιουλίου 2019
ο Θ. Νασίκας κατέβηκε
υποψήφιος με το κόμμα
«Ελληνική Λύση»,
λαμβάνοντας την πρώτη
θέση στο ψηφοδέλτιο.
Ωστόσο, δεν ορκίστηκε
βουλευτής καθώς την
έδρα κράτησε ο αρχηγός
του κόμματος, Κυριάκος
Βελόπουλος.

Αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή 6 Μαρτίου
θα κάνει το παρθενικό του ταξίδι το πλοίο που
έχει δρομολογηθεί στη θαλάσσια γραμμή Πειραιάς-Κύθηρα και αντίστροφα. Κι αυτό θα γίνει πραγματικότητα χάρη στην επιμονή που
επέδειξε ο «γαλάζιος» βουλευτής, Κώστας
Κατσαφάδος. Μετά την εξασφάλιση της παραμονής των Κυθήρων στην άγονη γραμμή
των αεροπορικών πτήσεων, ο εκλεγμένος
στην Α΄ Πειραιώς και Νήσων βουλευτής της
Ν.Δ. πήρε την πρωτοβουλία και κατόρθωσε
τελικά να εξασφαλίσει τη δέσμευση τόσο του
αρμόδιου υπουργού Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη, όσο και της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ώστε τα δρομολόγια να ξεκινήσουν την
πρώτη Παρασκευή του Μάρτη.

Αν δεν τους… γράφουμε
δεν θα μας «γράφουν»
Με ένα έξυπνο μότο και με
πρωταγωνιστή στο σχετικό βίντεο τον ίδιο τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα
Μπακογιάννη, «τρέχει»
εδώ και μερικές ημέρες η
καμπάνια της δημοτικής
αρχής σχετικά με την επί
πληρωμή
στάθμευση
στους καθορισμένους γι’
αυτόν τον σκοπό δρόμους
της πρωτεύουσας.
«Για να μη σας γράφουμε,
μη μας γράφετε», προειδοποιεί το σλόγκαν με τον
δήμαρχο να προτρέπει τους Αθηναίους να κατεβάσουν στα
κινητά τους το application του δήμου «myathenspass». Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής οι πολίτες θα μπορούν
να αγοράσουν και να χρησιμοποιήσουν χρόνο ελεγχόμενης στάθμευσης εύκολα και γρήγορα, χωρίς να αναγκάζονται να ψάχνουν για τις γνωστές χάρτινες «ξυστές» κάρτες
στάθμευσης. Η ελεγχόμενη στάθμευση με πληρωμή τέλους
μέσω της εφαρμογής myathenspass ισχύει μόνο στις θέσεις επισκεπτών με κατακόρυφη σήμανση Ρ69 «Ρ - Με
πληρωμή» και ενδεικτική λευκή γραμμογράφηση επί του
οδοστρώματος.
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από τη ΔΑΕΜ ΑΕ, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Πληροφορικής
του Δήμου Αθηναίων, εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από 30.000 χρήστες για 3.500 θέσεις επισκεπτών και είναι
διαθέσιμη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
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Μ

ετά τις τελευταίες
αποκαλύψεις από
τον Σάμπι Μιωνή, για τη λειτουργία του παραδικαστικού κυκλώματος, που επικεφαλής είχε τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και εκτελεστικά
όργανα ομάδα εισαγγελέων και δημοσιογράφων, οι οποίοι δημιουργούσαν υποθέσεις εκ του μη όντος
με σκοπό αφενός μεν να εκβιάζουν
τα θύματά τους για να αποκομίζουν
παράνομο κέρδος, αφετέρου να εξυπηρετούν την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, ως προς το να εξοντώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, η αίσθηση ότι η αλήθεια θα
λάμψει γίνεται όλο και πιο δυνατή.
Και όσο πλησιάζει η ώρα της
κάθαρσης, αυτό το αδίστακτο παραδικαστικό κύκλωμα παίζει τα
ρέστα του, ελπίζοντας ότι έτσι θα
τη γλιτώσει. Για τον σκοπό αυτό μεταχειρίζεται κάθε μέσο που κρίνει
ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Αφήνουμε κατά μέρος, οποιαδήποτε
κρίση για τις εμφανίσεις του Δημ.
Παπαγγελόπουλου σε όλα τα κανάλια, οι οποίες είναι απλώς θλιβερές (αφού αρκείται σε υπονοούμενα εκβιασμών και σε διάφορα
κουτσομπολίστικα σχόλια του στυλ
«τον έχω συναντήσει σπίτι του», «μου
έκανε το τραπέζι», «μου ζήτησε ρουσφέτια», που θα ήταν άξια παρουσίασης στα «Παρατράγουδα» της
Αννίτας Πάνια).
Άξιες σχολιασμού είναι οι αντιδράσεις της ΕλένηςΤουλουπάκη,
όπως αυτές αποτυπώνονται σε απαντητικά έγγραφα που έστειλε
στον πρόεδρο της Προανακριτικής
Επιτροπής κ. Μπούγα, όταν αυτός
της ζήτησε να περιέλθουν σε γνώση της Επιτροπής διάφορα έγγραφα του FBI, τα οποία η περιώνυμη
κυρία εισαγγελέας αρνείται να παραδώσει, επικαλούμενη διάφορες
απίθανες δικαιολογίες.
Το ότι η κα Τουλουπάκη είναι
ημιμαθής στα νομικά και ανεπαρκής στην εκτέλεση των καθηκόντων της είναι γνωστό σε εμάς και
το έχουμε δημοσιεύσει προ πολλού. Η γνώση μας δε αυτή δεν είναι αυθύπαρκτη, αλλά είναι αποτέλεσμα πληροφοριών από μεγάλο
αριθμό δικαστικών που διαθέτουν
άρτια γνώση νομικών αλλά –το
κυριότερο– κύρος και την έξωθεν
καλή μαρτυρία. Προκειμένου η Ελένη Τουλουπάκη να μην αποστείλει έγγραφα του FBI στην Προανακριτική Επιτροπή, απέστειλε το
από
26-2-2020
έγγραφο
(Αρ.Πρωτ.483) στο οποίο επικαλείται τις εξής δικαιολογίες:
Α) Ότι υπάρχει ρήτρα των αμερικανικών αρχών, η οποία επί λέξει αναφέρει τα εξής: «Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι μόνο για σκοπούς πλη-
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Το κατά Μιωνή
παραδικαστικό και
η ανεπαρκής κα Τουλουπάκη
ΥΠΟΘΕΣΗ

• Τα πυρά του επιχειρηματία κατά Δημήτρη Παπαγγελόπουλου
και η ανύπαρκτη –νομικά- ερμηνεία της κας Τουλουπάκη
για τις προϋποθέσεις δικαστικής συνδρομής

ροφορικούς και καθοδηγητικούς. Οι
πληροφορίες που περιέχονται στον
παρόν έγγραφο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε νομική
διαδικασία και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ...... χωρίς την προηγούμενη άδεια των Κεντρικών Γραφείου του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.....»
Για τον συγκεκριμένο λόγο εμείς
με τη σειρά μας απευθύνουμε μόνο
2 απλά ερωτήματα, προς τον εισαγγελέα Πλημ/κών κ. Ντζούρα (και
ξέρουμε πολύ καλά γιατί ρωτάμε
αυτόν, και αυτός με τη σειρά του ξέρει πολύ καλά γιατί ερωτάται):
Πρώτον, υπήρχαν ή δεν υπήρχαν
οι συγκεκριμένες ρήτρες και στα
δύο αμερικανικά έγγραφα που η Ελένη Τουλουπάκη απέστειλε στη
Βουλή και τα έχει κάνει σημαία ο
ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ανέγραφαν τα ονόματα των 10 πολιτικών; Τότε δεν έγινε παραβίαση της ρήτρας;
Β) Όταν υπάρχει απαγόρευση

γνωστοποίησης σε οποιαδήποτε
υπηρεσία του κράτους θεωρούνται
οι εισαγγελείς Διαφθοράς την
Προανακριτική Επιτροπή –όργανο
συνταγματικά προβλεπόμενο–, απλή υπηρεσία του κράτους και όχι
θεσμό ισότιμο της Εισαγγελίας
Διαφθοράς; Ανεξάρτητα από την
αντίδραση που πρέπει να έχει κάθε
βουλευτής μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής για την απαξιωτική αυτή αντίληψη, και δεν είμαστε
εμείς που θα υποδείξουμε τον τρόπο, εμείς το μόνο που μπορούμε
να πούμε είναι ότι αυτή η άποψη
της Ελένης Τουλουπάκη, δηλαδή η απαξίωση της Προανακριτικής Επιτροπής, αποτελεί την επιτομή της θεσμικής αλητείας.
Γ) Στη συνέχεια επικαλείται τον
Ν.3771/2009 που έχει τίτλο
«Πρωτόκολλο Σύμβασης για δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις», ισχυριζόμενη ότι υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση αποδεικτικών στοιχείων ή πληροφο-

ριών χωρίς την έγκριση του κράτους των ΗΠΑ. Αναφέρει δε ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.1 του Νόμου 3771/2009, για να ενδυναμώσει τον ισχυρισμό της. Αυτό το έγγραφο το κοινοποιεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Πλειώτα
και στον επότπη της Εισαγγελίας
Διαφθοράς κ. Μπρακουμάτσο, οι
οποίοι από ό,τι φαίνεται συμφώνησαν, αφού μέχρι τώρα δεν υπήρξε
καμία αντίδραση εκ μέρους τους.
Αν όμως κάποιος διαβάσει
προσεκτικά το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου θα διαπιστώσει ότι
η Ελένη Τουλουπάκη μάλλον θεωρεί όλους τους άλλους βλάκες και
τον εαυτό της πολύ έξυπνο για να
μπορεί να υποστηρίζει τέτοιες απόψεις, αφού το άρθρο αυτό λέει
ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή ότι επιτρέπεται η γνωστοποίηση των αποκρυπτόμενων εγγράφων για
πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Το άρθρο αυτό επί λέξει αναφέρει:

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ.
1. Το προς ό η αίτηση κράτος (δηλ. ΗΠΑ) μπορεί να απαιτήσει το αιτούν κράτος (ΕΛΛΑΔΑ) να χρησιμοποιήσει κάθε
αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία
που λαμβάνει από το προς ό η αίτηση
κράτος (ΗΠΑ) για τους εξής σκοπούς:
α) Για ανακρίσεις και ποινικές διώξεις
οι οποίες διεξάγονται σε αυτό (κάτι που
στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνει η
Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής).
β) Για πρόληψη άμεσης και σοβαρής
απειλής για τη δημόσια ασφάλειά
του
γ) Για μη ποινικές δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν
κινηθεί σε αυτό και οι οποίες συνδέονται άμεσα με ανακρίσεις και ποινικές
διώξεις.
δ)............
ε) Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, μόνο
με την προηγούμενη συγκατάθεση του
προς ή αίτηση κράτους (δηλ. ΗΠΑ).
Από την απλή γραμματική ερμηνεία του άρθρου διαπιστώνει ο οποιοσδήποτε μέσος πολίτης ότι
προηγούμενη συγκατάθεση των ΗΠΑ απαιτείται μόνο για την περίπτωση (ε), δηλαδή για χρήση για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό, επειδή
πολύ απλά μόνο για το συγκεκριμένο εδάφιο έχει τεθεί η συγκεκριμένη ρήτρα. Αντίθετα, για την περίπτωση του εδαφίου α΄ δεν υπάρχει
ουδεμία απαγόρευση, αφού πρόκειται για ανακρίσεις και ποινικές
διώξεις, τις οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση διενεργεί η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής.
Από την ερμηνεία που δίδει η
Ελένη Τουλουπάκη στο θέμα αυτό προκύπτουν δύο ερωτήματα: Ή
μετέρχεται συμπεριφορές νομικού
απατεώνα (σαν μαθήτρια του Δημ.
Παπαγελλόπουλου) ή μπορεί να
αναρωτηθεί κάποιος αν έχει τελειώσει νομική ή ΙΕΚ.

14 | Η ΑΠΟΨΗ
Μπορεί το νέο ασφαλιστικό να μην είναι και τόσο…
νέο και να μην ωφελεί τόσους πολλούς συνταξιούχους –όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι επικριτές
της κυβέρνησης– είναι
πλέον όμως νόμος του
κράτους και για την κυβέρνηση αποτελεί ακόμη μία
από τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της που είχε
αναγγελθεί προεκλογικά
και εκτιμάται ότι θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα
του σύστημα.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

A

υτά που μοιάζουν να
μένουν… ανασφάλιστα είναι τέσσερα σημεία του σχετικού νόμου, καθώς στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που συνόδευσε το ν/σ για το ασφαλιστικό εντοπίζονται αποχρώσεις αντισυνταγματικότητα. Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο «ενίσταται» ως προς τις παρακάτω
πρόνοιες του νόμου:
Α) Την πολυσυζητημένη αύξηση των κύριων συντάξεων με βάση
τα νέα, βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Όπως προκύπτει από την γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ποσό που θα
διατεθεί φέτος, δεν ξεπερνά τα
€79.000.000. Δεδομένου ότι η
συνταξιοδοτική δαπάνη αγγίζει τα
2,3 δισ. ευρώ κάθε μήνα, συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι
αυξήσεις, θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες.
Η δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει έως το 2023 στα 222 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της αύξησης
του αριθμού των ασφαλισμένων,
οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν με
τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.
β) Την απασχόληση των συνταξιούχων, στην οποία εντοπίζεται
θέμα συνταγματικότητας καθώς
προκύπτει αναδρομική ισχύς της
διάταξης. Υπό αυτό το πρίσμα δεν
αποκλείεται να υπάρξουν αξιώσεις
για επιστροφή της διαφοράς που
θα προκύψει μεταξύ του αρχικώς
θεσπισθέντος ποσοστού μείωσης
της τάξης του 60% και της προβλεπόμενης με τη νέα διάταξη μείωσης του 30%.
γ) Την ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων που σύμφωνα με
το Σύνταγμα δεν μπορούν να υπαχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό. Η πρόβλεψη, αφενός μεν
εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας αφετέρου δεν στηρίζεται σε
αναλογιστικές μελέτες, ώστε να
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• Aντισυνταγματικές... αποχρώσεις αποτυπώνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η
οποία συνοδεύει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που κατέθεσε και ψηφίστηκε από την κυβέρνηση

Τα τέσσερα…
ανασφάλιστα
σημεία του
ασφαλιστικού
μπορεί να τεκμηριωθεί ότι στο μέλλον θα λειτουργήσει προς όφελος
των ασφαλισμένων, ενώ
Δ) Νομικά προβλήματα εντοπίζονται και στην ενσωμάτωση στο
νέο φορέα όλων των ταμείων κύριας, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.

Τι προβλέπει
η αναλογιστική μελέτη

Ποιους αφορά
Στις συντάξεις, οι αυξήσεις θα δοθούν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου, πιθανότατα τον Ιούνιο.
Οι αυξήσεις αφορούν όλους όσοι
συνταξιοδοτήθηκαν από τις 13
Μαΐου 2016 και μετά, έχοντας πάνω από 30 έτη ασφάλισης, καθώς
και αυτούς που το καλοκαίρι του
2016 είδαν τις επικουρικές τους
συντάξεις να μειώνονται έως και
48%. Όσοι παλαιοί συνταξιούχοι
είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν τον
νόμο Κατρούγκαλου και έχουν
στην κύρια σύνταξή τους αρνητική
προσωπική διαφορά ή πολύ μικρή θετική προσωπική διαφορά
θα λάβουν αυξήσεις, οι οποίες όμως θα δοθούν σε 5 δόσεις: από
φέτος έως το 2024. Πάντως, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι θα κυριαρχήσει ο συμψηφισμός της όποιας αύξησης με
την προσωπική διαφορά που είχε
προκύψει από τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση το νόμο Κατρούγκαλου κι έτσι οι περισσότεροι δεν θα δουν χρήματα στα
χέρια τους. Οι αλλαγές, αφορούν
σε ζητήματα που δεν μεταβάλλουν
τον κεντρικό πυρήνα του νομοσχεδίου. Ωστόσο, στην πλειονότητα
τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της
πολιτικής αντιπαράθεσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

επιλογή εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
• Καταργείται το όριο ηλικίας των
52 ετών για την παροχή χηρείας σε
δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
• Το εξωιδρυματικό επίδομα, το
επίδομα απολύτου αναπηρίας και
το επίδομα τυφλότητας εξαιρούνται από την επιβολή εισφοράς υγείας 6%.
• Καταργείται το ηλιακό όριο των
52 ετών για τους χήρους ή χήρες
κατά το χρόνο του θανάτου των
πρώην μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, για την διακοπή και την επαναχορήγησή του κατά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας
τους, ενώ
• Δίνεται η δυνατότητα να λάβει
σύνταξη από δικό του δικαίωμα ο
γονέας, σύζυγος ή αδελφός ανάπηρου που είχε λάβει σύνταξη
προστάτη – υποστηρικτή αλλά αυτή έχει ανασταλεί επειδή ο ανάπηρος έπιασε δουλειά ως μισθωτός
ή αυτοαπασχολείται.

Αναλυτικότερα, στο ν/σ συμπεριλαμβάνονται διατάξεις, οι
οποίες προβλέπουν:
• Την καταβολή μειωμένων εισφορών κατά 50% των γυναικών
για ένα δωδεκάμηνο μετά τον τοκετό.
• Μεταβατική περίοδο έως την 1η
Ιανουαρίου του 2021 στο ευνοϊκό
καθεστώς για τους απασχολούμενους συνταξιούχους πριν από τις
13 Μαϊου του 2016, οπότε τέθηκε
σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου.
• Πολύτεκνοι και αγρότες συνταξιούχοι και άτομα ειδικών κατηγοριών, που συνεχίζουν να εργάζονται
ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί, δεν θα
έχουν περικοπή στην σύνταξη.

• Ειδική ρύθμιση για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης
των ένστολων που υπηρετούν στις
ειδικές δυνάμεις, με υψηλότερο
ποσοστό αναπλήρωσης κατά μιάμιση μονάδα μετά τα 45 έτη ασφάλισης.
• Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (παροχές υγείας) με 50 ημερές ασφάλισης αντί των 75 που ίσχυε για μισθωτούς και με 2 αντί
3 μήνες ασφάλισης για μη μισθωτούς.
• Έως τις 31 Μαρτίου δίδεται η
δυνατότητα επανένταξης στις 120
δόσεις για όσους αποκλείστηκαν
από αυτήν.
• Έως τις 12 Μαρτίου, θα γίνει η

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η εκούσια ή ακούσια παράταση του
εργασιακού βίου, η μείωση της ανεργίας και η συγκράτηση των δαπανών, στην διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος έως το 2070, σύμφωνα
με την μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που συνοδεύει το
νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Επίσης, στην έκθεση αποτυπώνονται:
• Περιορισμένες αυξήσεις στις
κύριες συντάξεις με βάση τον φετινό επανυπολογισμό.
• Μεγαλύτερες αυξήσεις στις επικουρικές στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ.
• Διασφάλιση πόρων για την αύξηση των συντάξεων έως το 2045,
μέσω της κατάργησης της 13ης σύνταξης.
• Εξάντληση των δυνατοτήτων
του νέου μηχανισμού στήριξης από το 2050, ενώ
• Η δαπάνη για παροχές από
15,6% του ΑΕΠ το 2018 εκτιμάται
σε 11,9% του ΑΕΠ για το 2070.
Την ίδια ώρα, όμως, για τη
μέση σύνταξη προβλέπεται αυξητική όσο και συγκρατημένη
τάση. Ειδικότερα:
• To όριο των €1.000 θα ξεπεράσει η μέση μηνιαία σύνταξη με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης
σε 10 χρόνια, το 2030 από €807
σήμερα, ενώ η μέση περίοδος α-
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Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
ποιο δικαστήριο
δεν δικαιώνει τον
ΠΑΟΚ, είναι στημένο. Τέρμα και τελείωσε. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Μόνο ο Σκουτέρης είναι κανονικός δικαστής, που βγάζει ανακοινώσεις υπέρ του ΠΑΟΚ
στις 3 τα χαράματα. Όλοι οι άλλοι είναι μπλεγμένοι στα πλοκάμια του Μαρινάκη. Κι όλοι αυτοί
οι ανώτατοι δικαστές του ΣτΕ
στο κόλπο είναι για να ρίξουνε
τον ΠΑΟΚ. Αθώος παντού είναι
ο ΠΑΟΚ. Κι άμα σε καμιά βδομάδα φάει τιμωρία από την Τσαγκιά, πάλι στημένο θα είναι. Κι
άμα η Εφέσεων τη διατηρήσει,
στημένη κι αυτή. Και το διαιτητικό δικαστήριο στημένο, και το
CAS στημένο. Όλα στημένα.
Τον ΠΑΟΚ εννοούσε ο γίγαντας
ο Βραζιλιάνος συγγραφέας Πάολο
Κοέλιο, όταν έγραφε ότι θα συνωμοτήσει το σύμπαν να το πετύχεις, έτσι και θέλεις κάτι πολύ. Θα τον έχει
διαβάσει ο Δουξ της μενεμένης
Λευτεράκης. Όλοι οι δικαστές κι όλες οι επιτροπές έχουν συνωμοτήσει εναντίον του ΠΑΟΚ. Όλοι πιασμάν είναι. Και στο CAS έχει πρόσβαση ο Μαρινάκης. Εδώ μιλάμε
ότι στον ΠΑΟΚ έχουν χάσει τα αυγά
και τα καλάθια. Παντού στημένα.
Κάνω ένα διάλειμμα ολίγων λεπτών.
Πριν από καμιά σαραντάρα χρόνια
και βάλε, ο Ολυμπιακός είχε βγει στα
κάγκελα για τον Βαρδινογιάννη.
Όταν δεν νικούσε ο Ολυμπιακός,
έφταιγε ο Βαρδινογιάννης. Δεν έπαιρνε έναν παίκτη στις μεταγραφές,
ο Βαρδινογιάννης έκανε τη χαλάστρα. Δεν έβγαζε απόφαση το δικαστήριο που να συμφέρει τον Ολυμπιακό; Ο Βαρδινογιάννης είναι από πίσω. Κάθε που ξεκινούσε η χρονιά, ο Τσαλουχίδης με τον Τσιαντάκη έκαναν τις ίδιες δηλώσεις.
Φέτος είμαστε καταδικασμένοι
να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όπως
λέει ο Μίνος κι οι Σαββιδοτέχνες.
Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Κι επειδή ο Φερέιρα είναι μυρουδιάς, που δεν λέει να πάρει ένα
ντέρμπι, φταίει ο Μαρινάκης. Ξαναρχίζει το έργο.
Ο Μάκης Χρυσοστομάκης
Γκαγκάτσης απείλησε να χωρίσει
την Ελλάδα στα δύο, εκείνο το βράδυ στου Θωμαΐδη. μάλιστα. Ο
Σαββίδης τα έλεγε αυτά, κανένας
Χρυσοστομάκης. Αχθοφόρος λέξεων ήταν ο Χρυσόστομος. Έτσι έλεγε ο Ιβάν. μάλιστα. Και τι περιμένει και δεν τη χωρίζει την Ελλάδα

Ό

Δεν μιλάει κι
ο Ζουράρις,
ρε φίλε
Στις 2 Απριλίου θα εκδικαστεί η αίτηση αναστολής της απόφασης της ΕΕΑ που κατέθεσαν ΠΑΟΚ
και Ξάνθη. Κι η Τσαγκιά
είναι να αποφασίσει εντός της εβδομάδας. Και
σου λέω εγώ ότι ρίχνει ένα δεκάρικο βαθμούς
στον ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει
στις 2 Απριλίου, έτσι και
κερδίσει ο ΠΑΟΚ την υπόθεση της αναστολής;
Θα επιστραφούν στον
ΠΑΟΚ οι βαθμοί. Τίποτα
δεν θα γίνει, ρε. Κι η αίτηση αναστολής θ’ απορριφθεί κι αυτή. Αφού
είναι όλα στημένα, θ’ απορριφθεί η αίτηση. Το
κράτος των Αθηνών δεν
θ’ αποφασίσει; Και τώρα
που το θυμήθηκα, όλοι
αυτοί, ΣΥΡΙΖΑίοι και άλλοι φορείς που στήριξαν
τον Σαββίδη, πού είναι
να κάνουν δηλώσεις για
την απόφαση του ΣτΕ;
Ούτε καν ο Ζουράρις δεν
είπε κουβέντα. Να έλεγε
ότι μόλις ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάρει τους αρμούς της εξουσίας στα
χέρια του, όλες οι αποφάσεις θα είναι υπέρ του
ΠΑΟΚ. Σάμπως θα τον
παίρνανε με τις πατσαβούρες; Τα ορφανά του
Σαββιδοτεχνείου θα τον
αποθέωναν.

Στημένο και το ΣτΕ, στημένη κι η Τσαγκιά, στημένη κι η ΕΕΑ με το
CAS από τα πλοκάμια του Μαρινάκη, στημένη και η απόφαση στις
2 Απριλίου, και ο μόνος «καθαρός» σ’ αυτόν τον τόπο, ο Σαββίδης,
ετοιμάζεται και πάλι να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο, ή δεν…

Όλες οι δυνάμεις
του σύμπαντος
(Πάολο Κοέλιο)
συνωμοτούν
εναντίον του ΠΑΟΚ
στα δύο; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το
πήδημα. μια ανακοίνωση βγάζεις
και τα τινάζεις όλα στον αέρα.
Θέλει κι άλλο, δηλαδή; Δεν φτάνουν δυο στημένα δικαστήρια. Κι άντε η ΕΕΑ, να το πάρει το ποτάμι. Το
ΣτΕ που πάει να καταστρέψει τον
ΠΑΟΚ; Δεν αξίζει να κάνει τσαμπουκάδες; Τι περιμένει, δηλαδή; Πότε
θα έχει καλύτερη ευκαιρία; Εκτός κι
αν περιμένει την Τσαγκιά πρώτα
και μετά. Έτσι πάει. Σου λέει, ο Σαββίδης ότι μήπως δεν είναι στημένη
η Τσαγκιά, μπορεί να του ξέφυγε
του Μαρινάκη. Να το σοβαρέψω.
Είπε μια παπαριά ο Χρυσοστομάκης - Μάκης και δώσε κλώθο να
γυρίσει, παραμύθι ν’ αρχινίσει.
Τι θα κάνει, δηλαδή, ο Ιβάν Σαββίδης; Θα κηρύξει γενική απεργία
στη μακεδονία και τη Θράκη; Θ’ αποκλείσει τα Τέμπη; Θ’ ανακηρύξει

την ανεξαρτησία της μακεδονίας;
Θα φύγει ο ΠΑΟΚ από το πρωτάθλημα; Τι θα πει θα χωρίσει την Ελλάδα στα δύο, ρε, πλάκα κάνουμε
τώρα; Δική του είναι; Να σ’ το πω,
μάστορα. Ο Σαββίδης έχει τόσα
χρόνια στην Ελλάδα. Κάνα δυο χρόνια του πήρε να καταλάβει ότι το
κράτος είναι μπουρδέλο, ότι όποιος
θέλει μπαίνει κι όποιος θέλει βγαίνει και λογαριασμό δεν δίνει.
Και τι να κάνει, δηλαδή, ο Ιβάν;
Να το παίξει ηθικολόγος; Σου λέει,
έτσι παίζεται το παιχνίδι εδώ. Ρίχνει
τριάμισι μιλιόνια στην πιάτσα, βγάζει
τον Γραμμένο πρόεδρο, και μετά το
προχωράει. Αγοράζει την Ξάνθη,
μπορεί να είχε και στα σκαριά να πάρει και τίποτα άλλες ομάδες. μέχρι
που τον πιάσαμε με την κατσίκα
στον ώμο. Και τώρα τι να κάνει, δηλαδή; Να βγει και να παίζει ότι έτσι

παίζεται στο έργο στην Ελλάδα, έτσι έκανα κι εγώ; Στον Μητσοτάκη
και τον Μαρινάκη θα τα ρίξει. Κορόιδα υπάρχουνε πολλά, σου λέει,
για να τσιμπήσουνε.
Κι έχεις από την άλλη τον Γεραπετρίτη και σου λέει για κοινωνική
συνοχή. Ποια κοινωνική συνοχή, ρε,
πλάκα κάνουμε τώρα; Άπαξ κι ήταν
σοβαρός ο Γεραπετρίτης θα έβγαινε και θα έλεγε, ένα κι ένα κάνουν
δυο. Εδώ υπάρχουν νόμοι. Κι όποιος τους παραβεί, υφίσταται και τις
συνέπειες. Τέλος. Τον Γεραπετρίτη, όμως, τον ενδιαφέρει τι θα πει ο
Κόλκας. Δεν κάνω πλάκα. Στημένος είναι να δει τον Κόλκα να μιλάει για το κράτος των Αθηνών κι ότι
θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας. μη τυχόν
και φύγει κανένα ψηφαλάκι για τον
ΣΥΡΙΖΑ.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ίσαι ΠΑΟΚ. Δεν είσαι Λαμία ή Πανιώνιος. Είσαι
νταμπλούχος και πρωταθλητής, που λέει ο Μίνος.
Μάλιστα. Και περιμένεις πώς και πώς
το παιχνίδι με τον «γαύρο» στην Τούμπα. Τον ξεκατινιάζεις και τον αποτελειώνεις. Και ποιος δίνει τον τόνο για το
ντέρμπι; Ο Μάκης ο Μανάβης, που βραβεύτηκε πριν από το ματς. Ο Κόλκας που έκανε
χιούμορ στην τηλεόραση, αν τελικά ο Ολυμπιακός θα κατέβαινε να παίξει, σαν ουρά
του instaGiorgis, που κι αυτός έγραψε τα ίδια. Και παίζεις με τα πανό και τα κορεό. Αυτοί δίνουν τον τόνο του ματς.
Και να σου πω ποιο είναι το αποτέλεσμα; Αυτό
που έγραψε ο Δουξ της μενεμένης Λευτεράκης
μετά; Το ματς. Ότι η ήττα έδωσε οντότητα στον
ΠΑΟΚ. Πρόσεξε, οι ήττες δίνουν οντότητα. Να το
διαβάσουν οι ΠΑΟΚτσήδες και να τιγκάρουν τα
σανατόρια. Άμα τέτοιες ήττες δίνουν οντότητα
στον ΠΑΟΚ, ας κάνει κάνα δυο τρεις ακόμα στα
play off για ν’ αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη.
Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν Σαββίδης τα ’παιξε
όλα για όλα στο ντέρμπι. Όχι για νίκη του ΠΑΟΚ,
ρε. Σ’ το έγραψε η «Α» το περασμένο Σάββατο.
Σιγά, μην τον ενδιέφερε η νίκη του ΠΑΟΚ τον Ιβάν. Η κυβέρνηση τον ενδιέφερε. Βγάζει ανακοίνωση και μιλάει για χούντα του Μαρινάκη. μάλιστα. Το κάνεις μπουρδέλο το παιχνίδι. Τον πήδηξες τον ποδοσφαιριστή σου. Άπαξ και διαβάζει ο άλλος ότι ο Μαρινάκης είναι χούντα, τον
παίρνει από κάτω. Έτσι είναι. Τρακαρισμένος
μπαίνει στο ματς.
Και μην πει κανένα κορόιδο, πού ξέρει ελληνικά ο Μαουρίτσιο και ο Ίνγκασον. Άνθρωποι είναι και ρωτάνε να μάθουνε τι παίζει. Και τους λένε ότι ο Μαρινάκης τα ελέγχει όλα στην κυβέρνηση, είναι χούντα. με τι ψυχολογία θα κατέβουνε στο γήπεδο, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; μπαίνουνε και για ζέσταμα και βλέπουνε τα κορεό με
τον Μαρινάκη, την Ντόρα, τον Καρυπίδη. Και
το πανό που να λέει στον Μητσοτάκη για τον Εσκομπάρ. Σε πήρε από κάτω. Σε τελείωσε το αφεντικό σου.
Κάνω λάθος; Άπαξ και βλέπεις το αφεντικό
σου και βγάζει ανακοινώσεις, κρεμάει πανό και
κορεό, πάει να πει ότι αισθάνεται αδύνατος. Κι
αρχίζει το ματς και περνάει γύρω στα 80 λεπτά
για να κάνει ευκαιρία ο ΠΑΟΚ με τον Σβιντέρσκι. Πεθαμένα πράγματα ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Η ίδια ομάδα με την περσινή είναι. Ατσάλι έλιωνε πέρυσι. Φέτος, ο Τσιμίκας έκανε κούρσα 50 μέτρα
στο γκολ και τον κοιτάγανε. Κάνω λάθος; Τους
διέλυσε ψυχολογικά ο Σαββίδης – και ο μικρός
και ο μεγάλος.
Έτσι είναι. Κι ο Ιβάν δεν είναι κανένας τυχαίος.
Δυνατό μυαλό είναι. Εγκέφαλος. Ξέρει τι κάνει.
Ποιο ματς και παπαριές, σου λέει. ο Τσίπρας να
γυρίσει στα πράγματα, κι αν χάσουμε το πρωτάθλημα δεν τρέχει και τίποτα. Πάνε οι αστυνομικοί
και κάνουνε έρευνα στην Τούμπα τα χαράματα
και ο Κόλκας με τον Βασιλόπουλο ξεσηκώνουν
τον κόσμο. μας συμπεριφέρεστε σαν πολίτες
δεύτερης κατηγορίας, σου λένε. Επειδή η αστυνομία πήγε κι έκανε έρευνα, αυτοί αισθάνονται
πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Ύστερα, ο Κόλκας με τον Βασιλόπουλο δεν
μπορούσανε να πίνουνε καφέ στην παραλία και
να πετάει ελικόπτερο της Αστυνομίας από πάνω

Ε

Ο Πέλκας
περιμένει
συμβόλαιο
Ο Πέλκας τα φόρτωσε
στον κόκορα στον
ΠΑΟΚ. Είτε παίζει είτε
δεν παίζει, το ένα και
το αυτό. Καμία σχέση
με τον Πέλκα των δυο
περασμένων σεζόν.
Μπαίνει βασικός και
γίνεται αλλαγή, ή δεν
παίζει βασικός και
μπαίνει αλλαγή. Μίαμία τον πάει η
υπηρεσία. Και που
μπαίνει και που
βγαίνει, σκέτος
θαλαμοφύλακας. Έτσι
είναι, Ιβάν. Άπαξ και
τάζεις στον Πέλκα
λαγούς με πετραχήλια
και συμβόλαιο να
παίρνει περισσότερα
από τον Φορτούνη,
αυτά παθαίνεις. Στο
περίμενε τον έχει ο
Ιβάν τον Δημητράκη
εδώ και μήνες. Πέρυσι
θα τον πουλούσε και
καλά στην Μπεσίκτας.
Μάλιστα. Για να τον
πουλήσει, ωστόσο, θα
έπρεπε να υπάρχει και
πρόταση. Τζίφος.
Καμία πρόταση.
Παραμύθι του
πουλάγανε του
Δημήτρη, ότι θα πάρει
μεταγραφή και θα
χεστεί στο τάλιρο. Νέο
συμβόλαιο δεν του
προτείνανε και
περιμένουνε να βγάλει
τα κάστανα από τη
φουφού.

Ο ΠΑΟΚ έχασε το ματς με σαχλαμαρίτσες του τύπου
«θα κατέβει ο Ολυμπιακός», και με το πανό που έδειξε
πόσο αδύνατος αισθάνεται

ΠΑΟΚ: Πέρυσι
έλιωνε ατσάλι,
φέτος φταίει ο…
Μητσοτάκης
και να κάνει φασαρία. Και τα χώνει ο Κόλκας στο
Χρυσοχοΐδη κατ’ ευθείαν. Που έδωσε τη διαταγή
για να γίνει έρευνα τα χαράματα. μια χαρά του
κάθισε του Ιβάν η έρευνα. Και ρωτάω τώρα εγώ.
Ο Κόλκας είναι δημοσιογράφος. Έτσι λέει, του-

λάχιστον. Έκανε ρεπορτάζ για να μας πει αν έδωσε τη διαταγή ο ίδιος ο Χρυσοχοΐδης κι όχι η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης; Όχι βέβαια.
Είπε αυτό που ήθελε ο Σαββίδης.
Έτσι είναι. Ο Σαββίδης έβαλε στόχο τον Μη-
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Ν’ αποσύρει
τις
καταγγελίες
ο Μαρινάκης
τσοτάκη και τον βαράει στο δόξα πατρί. Και με ποιους θα τον
βαρέσει; Με τους Κόλκες. Για την
πλέμπα, δηλαδή, γιατί ο σοβαρός
ο ΠΑΟΚτσής πάει στο γήπεδο για
να δει τον ΠΑΟΚ να κερδίζει κι όχι να παίζει παιχνίδια ο Ιβάν εις
βάρος του. Και ξαναρωτάω τώρα
εγώ. Θέλεις να βρίσεις τον Μαρινάκη; Με γεια σου, με χαρά
σου. Τον Μητσοτάκη γιατί τον
ανακατεύεις; Ούτε τα προσχήματα, δηλαδή, ο γίγας Ιβάν. Γι’ αυτό
και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξενέρωσε μ’ αυτά που είδε.
Και πάει το πρωτοπίστολο ο
Κόλκας και γράφει ότι ο λαός
του ΠΑΟΚ πήρε μια πολιτική απόφαση με το πανό
και το κορεό. Στο facebook τα λέει αυτά. Κι ότι η
ρήξη δεν είναι ποδοσφαιρική αλλά κοινωνική. Μιλάμε ότι ο Σταυράκης θέλει να το παίξει ο Τσε
Γκεβάρα της μπουγάτσας. Σήκωσε το λάβαρο
της επανάστασης. Ενοχλούνται, σου λέει, με ό,τι
δημοκρατικό. Το πανό και το κορεό είναι δημοκρατία για τον Κόλκα. Και κακώς τα βάζω με τον
Κόλκα, δηλαδή. Αφού τον βάζει ο Ιβάν, τι να κάνει, δηλαδή, ο Σταυράκης; Να πει όχι και να χάσει το μεροκάματο;
Ο λαός του ΠΑΟΚ δίδαξε ποδοσφαιρικό πολιτισμό, σου λέει το Σαββιδοτεχνείο. Μάλιστα. Συμφωνώ. Τον έγραψε κανονικά και τον Κόλκα και
τον Σαββίδη κι αποχώρησε ήσυχα από το γήπεδο. Κουβέντα δεν έβγαλε ο λαός του ΠΑΟΚ. Έτσι
είναι. Τέτοια ξενέρα που έφαγε, ούτε ν’ αποδοκιμάσει δεν είχε τη δύναμη. Σου λέει, πέρυσι τον
στήσαμε στον τοίχο τον «γαύρο», και φέτος φεύγει νικητής. Κι όχι μόνο οι σοβαροί ΠΑΟΚτσήδες.
Και τα χουλιγκάνια τού την πέσανε. Ότι κάνε μας
τη χάρη, και με ΣΥΡΙΖΑ χάσαμε πρωτάθλημα. Κι
απαντάει ο άλλος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δικούς
του τους αρμούς της εξουσίας. Τσίρκο Μεντράνο και κάτι παραπάνω. Κι ύστερα, πού είναι ο Τσίπρας να τα καυτηριάσει όλα αυτά που γίνονται
εις βάρος του ΠΑΟΚ και να τα χώσει στον Χρυσοχοΐδη; Άφαντος.
Άντε, λέω εγώ, και να νικούσε ο ΠΑΟΚ στο
ντέρμπι. Τι θα έκανε ο πολυχρονεμένος Ιβάν; Θα
ζητούσε παραίτηση της κυβέρνησης και να πάμε
σε εκλογές; Αυτό θα έκανε; Ότι να πέσει η χούντα

του Μαρινάκη; Καβάλα στο άλογο θα ήτανε. Τώρα που έχασε, φταίει η χούντα και ο Μητσοτάκης
και η Αστυνομία που έψαξε την Τούμπα, μήπως
υπήρχανε τίποτα ωραία κόλπα κρυμμένα από την
προηγούμενη μέρα. Και δεν φταίει αυτός που το
έκανε μπουρδέλο το ματς πριν αρχίσει με τους
Κόλκες και τα ελικόπτερα.
Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν βάζει το Σαββιδοτεχνείο να γράφει ότι η ΝΔ έκανε κωλοτούμπα με
το Σκοπιανό. Μάλιστα. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δηλαδή. Πόσες φορές το είπε αυτό ο Ιβάν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική; Το αερόπλανο έπαιρνε και την έκανε για το Ροστόφ όταν μαζευόντουσαν χιλιάδες κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Για
να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή. Ο λαός του ΠΑΟΚ

δεν είναι κανένα κορόιδο να τον
πιάνει κώτσο το Σαββιδοτεχνείο.
Άντε καμιά χιλιάδα είναι αυτή
που νομίζουμε ότι κρατάνε τον
παπά από τα αχαμνά, άμα μιλάμε με τους Κόλκες στο
facebook.
Κι απομένουν δυο ακόμα
παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
στην Τούμπα. Σε Κύπελλο και
play off. Μη γίνει καμιά παπαριά και ξανακρεμάσουνε το ίδιο.
Έχουνε ανθρώπους έξυπνους
στον ΠΑΟΚ. Ο Δουξ της Μενεμένης Λευτεράκης να κατεβάσει καμιά ιδέα καινούργια για
πανό και κορεό. Ιδεολογικός ινστρούχτορας του ΠΑΟΚ δεν είναι, Λαβρέντι
Μπέρια, που τον βάφτισε για πλάκα η «Α». Ερώτηση κάνω: Το πανό που έβρισε τον Μητσοτάκη
θα υπάρχει; Στο ημίχρονο την περασμένη Κυριακή
έπεσε ένα τηλεφώνημα για το πανό και στην αρχή
ξεκρέμασαν εκεί που έλεγε «πρωθυπουργέ». Μετά ξανακρέμασαν τη λέξη αυτή και βάλανε κάτι
μαύρα στα γράμματα, για να μη φαίνεται το
«πρωθυπουργέ». Το κακό είχε γίνει. Κι από πού έπεσε το τηλεφώνημα στον Σαββίδη; Αυτό μικρή
σημασία έχει, σου λέω εγώ. Σημασία έχει τι πήρε ο
Ιβάν Σαββίδης από αυτό το τηλεφώνημα. Και
μιλάμε για τηλεφώνημα κατ’ ευθείαν. Και ποιος
ξέρει ρώσικα και τον πήρε; Και τι του είπε για το
γήπεδο της Τούμπας το καινούργιο;

Εγώ, πάντως, έτσι κι
ήμουνα Μαρινάκης θα
έδινα εντολή ν’
αποσυρθούν όλες οι
καταγγελίες για
πολυϊδιοκτησία. Σαν
να μην έγινε τίποτα.
Θα έβγαζα και μια
ανακοίνωση ότι
σεβόμενος τις
ιστορικές καταβολές
του ΠΑΟΚ, αποσύρω
τις καταγγελίες. Το
κεφάλι τους στον
τοίχο θα χτυπάγανε οι
Σαββίδηδες και τα
Σαββιδοτεχνεία, άπαξ
και γινότανε αυτό από
τον Μαρινάκη.
Κατραπακιά. Θα έκοβε
το γάλα και θα ξίνιζε.
Μετά θα έπρεπε να το
πάνε στο αγωνιστικό
με τον Ολυμπιακό.
Ποιο αγωνιστικό,
όμως; Της πλάκας
ομάδα τον κατάντησε
τον ΠΑΟΚ αυτός ο
Φερέιρα, και το
Σαββιδοτεχνείο
κοροϊδεύει τον κόσμο.
Ο Μαρτίνς, λέει, έχει
δυο χρόνια στην
Ελλάδα και ξέρει
καλύτερα το
πρωτάθλημα. Μιλάμε
για σανοτροφή. Κι
αφού είναι έτσι,
λογικά ο ΠΑΟΚ θα τον
κρατήσει τον
Πορτογάλο και του
χρόνου, για να μάθει κι
αυτός καλά το
ελληνικό πρωτάθλημα.
Αν μείνει ο Μαρτίνς, ας
τον διώξει. Ας
ξαναφέρει τον
Λουτσέσκου.
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⇣

Πέρα από τον
πρωταθλητή
στη
βαθμολογία,
στην κανονική
διάρκεια του
πρωταθλήματος, έχει
προκύψει κι
ένας ακόμη
πρωταθλητής.
Ο Παναθηναϊκός.
Αυτός όμως
στα… πέναλτι.
Ούτε αυτό δεν
ανατρέπεται,
καθώς με όσα
έχουν γίνει τις
τελευταίες
αγωνιστικές
το «τριφύλλι»
έχει
εξασφαλίσει
την πρωτιά.

Ο ΠΑΟΚ ψήφισε πριν ενάμιση χρόνο να υποβιβαστεί, αλλά οι «πράσινοι»… ξέχασαν και
τον έσωσαν πηγαίνοντας στο μπλοκ με Ξάνθη, Παναιτωλικό και Βόλο

Ο κυνηγημένος (στην αρχή)
Παναθηναϊκός έσπασε
(στη συνέχεια)
τα κοντέρ στα πέναλτι
Του Νίκου Συνοδινού
την κανονική περίοδο
του πρωταθλήματος με
τη νίκη του στην Τούμπα
ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρωτιά, καθώς ξέφυγε
από τον ΠΑΟΚ πέντε βαθμούς.
Συνεπώς στις κυριακάτικες αναμετρήσεις Ολυμπιακού-Παναιτωλικού και Ξάνθης-ΠΑΟΚ, δεν
μπορεί να υπάρξει ανατροπή,
πέραν του ότι άπαντες βλέπουν
τη διαφορά να παραμένει η ίδια
μετά και την 26η αγωνιστική.
Πέρα από τον πρωταθλητή στη
βαθμολογία, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, έχει προκύψει κι ένας ακόμη πρωταθλητής.
Ο Παναθηναϊκός. Αυτός όμως στα…
πέναλτι. Ούτε αυτό δεν ανατρέπεται, καθώς με όσα έχουν γίνει τις τε-

Σ

λευταίες αγωνιστικές το «τριφύλλι»
έχει εξασφαλίσει την πρωτιά.
Ο κυνηγημένος από τη διαιτησία
τις πρώτες αγωνιστικές Παναθηναϊκός, που δεχόταν το ένα χτύπημα
μετά το άλλο με αποκορύφωμα τα
όσα έγιναν στην αναμέτρηση με την

Ξάνθη στη Ριζούπολη όπου η νίκη
του μετατράπηκε σε ήττα, ξαφνικά
αναθάρρησε και είδε ν’ αντιμετωπίζεται σαν μεγάλη ομάδα.
Η διαφορετική αντιμετώπιση του
Παναθηναϊκού από τους διαιτητές
συνέβαλε ώστε να φθάσει σε δια-

δοχικές επιτυχίες. Οι «πράσινοι» πήραν 15 πέναλτι και δεν χάνουν την
6άδα με… τίποτα.
H ομάδα του Γιώργου Δώνη έχει εκτελέσει σε 25 αγωνιστικές 15
πέναλτι, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
της ΑΕΚ, που κρατούσε από την περίοδο 2001-02. Τότε η «Ένωση» είχε κερδίσει 14 πέναλτι σε 26 αγωνιστικές. μένει το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, με τον Βόλο στο
ΟΑΚΑ, για να μάθουμε αν θα ισοφαρίσει ή θα ξεπεράσει το ρεκόρ... 34
αγωνιστικών (16 πέναλτι)!
Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 15
πέναλτι και το 1990-91, αλλά σε
πρωτάθλημα 34 αγωνιστικών. Αυτό
ήταν το ρεκόρ του, το οποίο ισοφάρισε στην Τρίπολη και πιθανότατα
θα το ξεπεράσει δεδομένου του γεγονότος ότι απομένουν 11 αγωνιστικές για το τέλος της χρονιάς (μία
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για την κανονική περίοδο και 10 για
τα πλέι οφ).
Ο Σα απέκρουσε το πέναλτι του
Μακέντα στο ντέρμπι «αιωνίων»
του α΄ γύρου (1-1) και ο Χατζηγιοβάνης έχει χάσει πέναλτι στις νίκες του Παναθηναϊκού επί του Πανιωνίου (Μαλέρμπ) και της ΑΕΛ
(Κρίστινσον). Ο Ιταλός νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του Αστέρα
Τρίπολης, αλλά η εκτέλεση επαναλήφθηκε και ευστόχησε...
Ο Μακέντα εκτέλεσε επτά πέναλτι κι ευστόχησε στα έξι, ο Χατζηγιοβάνης έξι και πέτυχε γκολ
στα τέσσερα, ενώ από ένα εύστοχο
πέναλτι είχαν Μπουζούκης και
Μολό.
Πολύ πίσω από τον Παναθηναϊκό, τη δεύτερη θέση μοιράζονται
στα πέναλτι Ολυμπιακός και Αστέρας Τρίπολης με οκτώ, το οποία ωστόσο είναι όλα εύστοχα, ενώ ακολουθούν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με έξι πέναλτι.

www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Η εξάδα και
οι μπλόφες

Κι όμως… ξεχνάει
Ήταν 3 Μαΐου 2018, όταν για τον
Παναθηναϊκό παιζόταν το αν θα
γράψει ή όχι την πιο μαύρη σελίδα
της ιστορίας του. Το φάσμα του υποβιβασμού για πρώτη φορά από
την ίδρυσή του ήταν προ των πυλών.
Το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού και η χρησιμότητα της
παρουσίας του στην εμπορικότητα
του πρωταθλήματος, μέτρησε καταλυτικά ώστε με ψήφους 11 υπέρ και
4 κατά πέρασε στη συνεδρίαση της
Λίγκας η αλλαγή στον κανονισμό
για υποβιβασμό των ομάδων που
δεν παίρνουν άδεια, και κάπως έτσι
δεν ξεριζώθηκε το «τριφύλλι».
Στην κρίσιμη συνεδρίαση της
Super League, το «παρών» έδωσαν
15 ομάδες και απουσίαζε μόνο η
Κέρκυρα, γεγονός που μόνο τυχαίο
δεν ήταν! Οι απαιτούμενες ψήφοι
για να περάσει η αλλαγή ήταν 11
και βρέθηκαν μετά τη σχετική ψηφοφορία! Συγκεκριμένα, υπέρ ψή-

φισαν οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Πανιώνιος, Ατρόμητος, Ξάνθη, Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Λάρισα, Απόλλων Σμύρνης, Λαμία, και φυσικά ο
Παναθηναϊκός.
Κατά, να μην αλλάξει δηλαδή ο
κανονισμός για τον υποβιβασμό των
ομάδων που δεν είχαν φάκελο ικανό να πάρει άδεια, ήταν οι: ΠΑΟΚ,
Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννινα και

Πλατανιάς. Οι δύο από τις τέσσερις
αυτές ομάδες βρίσκονται σήμερα
στη Super League 2.
Ο ΠΑΟΚ ήταν υπέρ της διατήρησης της διάταξης που έριχνε τον
Παναθηναϊκό.
Στήριξε πρακτικά τον υποβιβασμό του. Ενάμιση χρόνο μετά στην
Αθήνα αποδείχθηκαν… ξεχασιάρηδες.

Αυτήν τη φορά με καθοριστική
την ψήφο του Παναθηναϊκού πήγε
στα... αζήτητα η καταγγελία του Ολυμπιακού για αποβολή του ΠΑΟΚ
και της Ξάνθης με αφορμή την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια κατά της απόφασης για πολυϊδιοκτησία της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού.
Ο Παναθηναϊκός κράτησε τον
ΠΑΟΚ στη μεγάλη κατηγορία. Η υπόθεση τέθηκε σε ψηφοφορία στο
διοικητικό συμβούλιο της Super
League και η πρόταση του Ολυμπιακού κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις τέσσερις ψήφους: τη δική
του και άλλων τριών ομάδων, του
Πανιωνίου και της ΑΕΛ που συνυπέγραφαν την πρόταση, καθώς επίσης και του Άρη. Σύνολο ψήφοι δηλαδή: 4.
Καθοριστική ήταν η στάση του
Παναθηναϊκού που τάχθηκε υπέρ
της απόρριψης της καταγγελίας μαζί με τον ΠΑΟΚ, την Ξάνθη, τον Βόλο και τον Παναιτωλικό.
Τρεις ΠΑΕ, οι ΑΕΚ, Ατρόμητος,
ΟΦΗ, πρότειναν η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Διαιτητικό Δικαστήριο.
Ο Αστέρας Τρίπολης απείχε από
την ψηφοφορία, η ΕΠΟ ψήφισε
λευκό, ενώ η Λαμία απουσίασε. Κατόπιν αυτών οδηγούμαστε στα πλέι
οφ ως μια… ωραία ατμόσφαιρα.

Ο Ολυμπιακός και ο
ΠΑΟΚ ξέρουν ότι
σίγουρα στα πλέι οφ θα
πάρουν μέρος η ΑΕΚ, ο
Παναθηναϊκός και ο
Άρης. Η ΑΕΚ τήρησε
ουδέτερη στάση στην
καταγγελία του
Ολυμπιακού για τον
ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός
ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ,
ενώ ο Άρης υπέρ του
Ολυμπιακού. Απόλυτη…
ισορροπία δηλαδή.
Ως εκ τούτου, κρίσιμο
είναι ποια ομάδα θα
πάρει την έκτη θέση στο
πρωτάθλημα, ώστε να
μπει στα πλέι οφ.
Κάποιες ομάδες άνοιξαν
στη Super League τα
χαρτιά τους, αλλά
κάποιες άλλες όχι. Αυτό
μπορεί και να έγινε για
λόγους σκοπιμότητας.
Να μη… χρειάστηκε
δηλαδή να εκτεθούν.
Ουσιαστικά μία από
αυτές θα πλαισιώσει την
εξάδα, καθώς η Ξάνθη
που τυπικά έχει
πιθανότητες θα χάσει
από τον ΠΑΟΚ.
Οι ομάδες που
διεκδικούν την έκτη
θέση:
• ΟΦΗ 31 βαθμοί
(τήρησε ουδέτερη στάση).
Τελευταίο ματς:
ΟΦΗ-Λαμία
• Αστέρας Τρίπολης
30 βαθμοί (απείχε από
την ψηφοφορία).
Τελευταίο ματς:
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης
• Ατρόμητος 29 βαθμοί
(τήρησε ουδέτερη στάση).
Τελευταίο ματς:
Άρης-Ατρόμητος
• Ξάνθη 29 βαθμοί
(ψήφισε υπέρ του ΠΑΟΚ).
Τελευταίο ματς:
Ξάνθη-ΠΑΟΚ
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ΘΕΜΑ

Χάθηκαν
οι Έλληνες
σκόρερ
Χάθηκαν οι Έλληνες
σκόρερ από το
πρωτάθλημα. Οι
χαρισματικοί επιθετικοί,
αλλά και μέσοι που
έστελναν την μπάλα στα
δίχτυα, ως διά μαγείας
εξαφανίστηκαν. Είναι
χαρακτηριστικό ότι
στους 10 πρώτους
σκόρερ του
πρωταθλήματος μόνο
ένας είναι Έλληνας, και
αυτός δεν αγωνίζεται σε
κάποια από τις μεγάλες
ομάδες.
Ο Γιώργος Μανούσος
του Ατρόμητου έχει
στείλει την μπάλα 9
φορές στα δίχτυα και
είναι αυτός που βγάζει
τους Έλληνες
ασπροπρόσωπους,
αγωνιζόμενος σε μια
ομάδα που δεν
φημίζεται για την
εκτελεστική της
δεινότητα. Από ’κεί και
πέρα, δεν υπάρχει
άλλος Έλληνας να έχει
πετύχει τουλάχιστον 7
γκολ ώστε να
συγκαταλέγεται στους
10 πρώτους.
Γενικότερα πάντως μετά
τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί
που είναι πρώτος
σκόρερ με 17 γκολ, το…
χάος, καθώς
Σφιντέρσκι, Μακέντα
και Μπαράλες που τον
ακολουθούν έχουν
σκοράρει από 10 μόλις
φορές, μια αγωνιστική
πριν από την
ολοκλήρωση της
κανονικής διάρκειας
του πρωταθλήματος.
Την περασμένη σεζόν
πρώτος σκόρερ ήταν ο
Ευθύμης Κουλούρης του
Ατρόμητου με 19 γκολ,
τρίτος ο Κώστας
Φορτούνης του
Ολυμπιακού με 12 και
πέμπτος ο Γιώργος
Μασούρας που
αγωνιζόταν στον
Πανιώνιο με 10 γκολ.

Μια χαρά
θα είναι
το παιχνίδι
στην Ξάνθη
την Κυριακή

Στα «μανταλάκια» ο Γιαννούλης
Το εύκολο θύμα έγινε ο Γιαννούλης το βράδυ της Κυριακής μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από
τον Ολυμπιακό για το αυτογκόλ που πέτυχε και έκρινε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
Με συνοπτικές διαδικασίες, το Σαββιδοτεχνείο τον έβγαλε στα… «μανταλάκια».
Όχι μόνο για το αυτογκόλ, αλλά και γιατί στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο «Καραϊσκάκης» είχε κάνει το πέναλτι στον Ποντένσε με το οποίο είχε ισοφαρίσει σε 1-1 ο Βαλμπουενά.
Ο κόσμος διψάει για «αίμα» και «θύματα» σε τέτοιες περιπτώσεις, λες και οι άλλοι του ΠΑΟΚ έθελξαν με την απόδοσή τους για να την πληρώσει ο φουκαράς ο Γιαννούλης.

Λίγα τα ψωμιά του
Φερέιρα στον ΠΑΟΚ
Από το γκάλοπ που έβαλε το Openστο TotalFootball
την Κυριακή το βράδυ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό καταλάβαινε κανείς…πού πάει το πράγμα.
«Τι έφταιξε για την ήττα του ΠΑΟΚ;» ρώτησε η εκπομπή στο κανάλι του Σαββίδη, ώστε να απαντήσει το
κοινό, με τρεις πιθανές απαντήσεις: Α) η διαιτησία, Β) ο
προπονητής, Γ) το επίπεδο των παικτών.
Η απάντηση [Β] μάζεψε τις περισσότερες ψήφους
και όλοι αντιλήφθηκαν ότι πλέον είναι…λίγα τα ψωμιά
του Φερέιρα στον ΠΑΟΚ.
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 73 ετών ο άλλοτε
θρυλικός αμυντικός του Άγιαξ, Μπάρι Χουλσόφ, που έκανε
και προπονητής στον ΠΑΣ Γιάννινα. Παίρνει… μαζί του τρία
κύπελλα Πρωταθλητριών. Στη φωτογραφία από τον μεγάλο
τελικό του «Γουέμπλεϊ» στο Λονδίνο κόντρα στον
Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει τον Αριστείδη Καμάρα.
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Δεν νοείται
Βραζιλιάνος
απών από το
περίφημο
Καρναβάλι του
Ρίο. Ο σούπερ
σταρ της
Εθνικής
Βραζιλίας και
της Παρί Σ.Ζ.
Νεϊμάρ ήταν
εκεί πέρυσι,
αναμένεται να
είναι κι
εφέτος. Πέρυσι
ήταν με την
Αννίτα. Εφέτος
θα είναι με
άλλη. Κι
φυσικά, με την
μπίρα στο χέρι
για ξεφάντωμα
και κραιπάλη.

Αυτόνομο κρατίδιο η Τούμπα
(για τους Σαββιδοτέχνες)
Το ακούσαμε κι αυτό!
Για τους Σαββιδοτέχνες η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. την Κυριακή το
πρωί (παραμονές του ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού) στην Τούμπα,
αλλά και στους γειτονικούς Συνδέσμους, ήταν…«οργανωμένη πρόκληση του κρατικού μηχανισμού»!
Προφανώς, κάποιοι θεωρούν ότι η Τούμπα είναι…αυτόνομο κρατίδιο στη χώρα και δεν μπορεί να ελέγχεται για να διαπιστωθούν
παρανομίες.
Και κάθε τέτοιος έλεγχος συνιστά…οργανωμένη πρόκληση!
«Πίναμε καφέ και ήταν το ελικόπτερο πάνω από το κεφάλι μας»,ακούστηκε ως σοβαρό επιχείρημα για τα μέτρα τάξης του αγώνα!
Αυτούς που τα λένε και τα γράφουν αυτά τους βλέπει κόσμος
στην τηλεόραση και τους διαβάζει…

Abert Alert για τον Instagiorgis!
Άφαντος ο Ιnstagiorgis την Κυριακή το βράδυ μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.
Πού είναι εκείνες οι αναρτήσεις στο Instagram που ξεσήκωναν το
φρόνημα του λαού;
Πού είναι εκείνα τα γνωμικά;
Τα τραγούδια των Iron Maiden «Alexander the Great» και με το
μήνυμα «ελάτε, ελάτε».
Τίποτα! Άφαντος ο instagiorgis.
Μέχρι που κάποιοι σκέφτηκαν να σημάνουν Abert Alert για την εξαφάνισή του…

Ανακοινώσεις
ο Κούγιας
ακόμη και
με σωστή
διαιτησία
Η περίπτωση Κούγια στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ ιδιαίτερη. Ο γνωστός ποινικολόγος, που αυτή την περίοδο είναι μεγαλομέτοχος
στην ΑΕΛ, αρέσκεται να βγάζει ανακοινώσεις εναντίον
των… πάντων, καταρρίπτοντας και το ρεκόρ του Πανόπουλου τις καλές εποχές.
Σε μια περίοδο που πρώτοι
οι παράγοντες των ομάδων
πρέπει να δίνουν το καλό
παράδειγμα, ο Αλέξης Κούγιας ψάχνεται να βρει ένα
ανάποδο φάουλ για να εκδώσει ανακοίνωση. Ενώ όλοι οι κριτικοί διαιτησίας
δεν βρήκαν φάσεις να επικρίνουν τον διαιτητή της αναμέτρησης Βόλου-Λάρισας, ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ έβγαλε… σαρωτική ανακοίνωση, με αφορμή τη διαιτησία του Διαμαντόπουλου
(Αρκαδίας) και του Κομίνη
που ήταν στο VAR. Η αποβολή του Μάρκοβιτς της ΑΕΛ
στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου έφερε και την αντίδραση του Αλέξη Κούγια,
αν και ήταν σωστότατη.
Με δύο προσωπικές δηλώσεις του, ο Αλέξης Κούγιας
ανέφερε:
Στην πρώτη: «Ό,τι και να γίνει σήμερα, το συνεργείο θα
καταλάβει μέχρι τον Ιούνιο
ότι θα έχει εξαφανιστεί. Τον
έναν τον βλέπω να ψαρεύει
στην Ηγουμενίτσα στους
κόλπους προς τα Σύβοτα,
γιατί μαθαίνω ότι δεν κάνει
καμιά δουλειά.
Τον άλλο που έπρεπε να έχει
αποβάλει τον Ντεντάκη δυο
φορές ως τώρα και δεν έχει
βγάλει ούτε κίτρινη κάρτα,
τον βλέπω να πίνει καφέ συνέχεια με τον Μποροβήλο.
Ελπίζω να βλέπουν το παιχνίδι όπως γνωρίζω ο κ. Λάκοβιτς και οι υπόλοιποι της
UEFA, για να καταλάβουν τι
έχει κάνει ο κ. Περέιρα με
τους διαιτητές 3 χρόνια τώρα».
Στη δεύτερη: «Ρε Διαμαντόπουλε, 2 φορές έχουν πέσει
μπροστά σου μες στην περιοχή κάνοντας θέατρο και δεν
έβγαλες κίτρινη κάρτα, πότε
θα βγάλεις;
»Δεν έχουν μείνει και καθόλου τρένα για να σφυράτε
του χρόνου, γιατί τα τέλειωσε ο Μελισσανίδης...»
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Δεν γουστάρουν στην
EuroLeague τον Δημητράκη
Για μπάσκετ, δεν ξέρω τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε
πώς παίζεται. Κατά τύχη βρεθήκαμε μ’ έναν μεγάλο μπασκετοπαράγοντα σ’ ένα τραπέζι και ήρθε η κουβέντα για
τον Παναθηναϊκό και την
EuroLeague. Ότι τον χαρακώνουνε οι διαιτητές, στα
δυο τελευταία ματς με την
Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ.
Και τι μου είπε, ρε φίλε. Ότι
μ’ αυτά που κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αυτοί οι EuroLeaguεατοι δεν
τον γουστάρουνε. Που ποστάρει στο instragam άπειρο βρισίδι, που τα βάζει με τη
διοργανώτρια, που πλακώνουν άγνωστοι τον Λαμόνικα, που τιγκάρει το ΟΑΚΑ με

τους μαγκίτες που μπαίνουν
χωρίς εισιτήρια. «Χαλάει το
προϊόν», μου είπε. Κι εκείνα

Οι αθλητικές εκπομπές
δεν κάνουν έναν
Λάκη Γαβαλά
Πανηγυρίζει το Σαββιδοτεχνείο, επειδή, λέει, η εκπομπή
του ΟΡΕΝ «Total Football» είχε μεγαλύτερη τηλεθέαση
6,4% από την «Αθλητική Κυριακή» 5,5% και τη «Super
Μπάλα» του Mega με 4,9%. Λογικό ήταν. Όλοι οι «γαύροι» ήθελαν να δουν τις φάτσες του Κόλκα, του Βασιλόπουλου και των άλλων μετά τη σφαλιάρα. Κι αποζημιώθηκαν με το κλάμα που έπεσε. Όμως, κανένας δεν είπε
ότι και οι τρεις αθλητικές εκπομπές μαζί στη σούμα δεν
ξεπερνούν σε τηλεθέαση το «My Style Rocks» με τον Λάκη Γαβαλά να φοράει καπέλο Βουκεφάλα. Εκεί το κατάντησαν το ποδόσφαιρο, και πανηγυρίζουν κι από πάνω.

τα μπλουζάκια mafia πείραξαν πολύ αυτούς του Μπερτομέου, πώς τους λένε.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Πού ήταν ο «μεγάλος ηγέτης»
Βιεϊρίνια;
Για τους Μάτος και Βιεϊρίνια, μόνο η «Α» το έγραψε, ότι θα εξαρτηθεί από τον διαιτητή ποιος θα παίξει δεξί μπακ. Αν ο διαιτητής ήτανε κανένα κολλητάρι του Περέιρα, θα έπαιζε ο Μάτος, που πρέπει ν’ αποβάλλεται δυο φορές σε κάθε παιχνίδι,
όχι μόνο μία. Βάλανε τον Στίλερ τον Γερμανό, πάγκο ο Μάτος, ο Βιεϊρίνια δεξί
μπακ. Και τώρα που το θυμήθηκα: Πού ήταν ο μεγάλος αρχηγός ο Αντρέ, να κάνει
δηλώσεις μετά το ματς στο ΟΡΕΝ; Πού είναι η αρχηγάρα; Φόρεσε το μπουφάν με
την κουκούλα για να μην κρυώνει, και την έκανε. Κι άφησε τον Ίνγκασον να κάνει
δηλώσεις ο ηγέτης.
Έτσι και νικήσει ο
ΠΑΟΚ στο Κύπελλο,
πρώτος και καλύτερος θα εμφανιστεί
και πάλι ο Αντρέ, να
δικαιώσει και την
κυρά του που μετά
το ματς με την ΑΕΚ
πόσταρε
στο
instagram πόσα
«μεγάλα» τα έχει. Επειδή έβαλε το πέναλτι, που ήταν κι ανύπαρκτο.

Τα παράπονα
στον Παππά και
τον Βασιλειάδη
για το γκολ
Έτσι και υπήρχε το goallinetechnology στην Τούμπα,
θα ξέραμε αν η μπάλα, το γκολ του Ολυμπιακού, είχε
περάσει ολόκληρη εκτός γραμμής. Μέχρι εκεί το πήγανε οι Σαββιδοτέχνες κι ο Κάκος. Και ποιος φταίει
που δεν υπάρχει αυτό το μηχάνημα; Ο… Μαρινάκης;
Ο Παππάς ο Νικόλας με τον γίγαντα τον Βασιλειάδη φταίνε, που ψωνίσανε κουτσό άλογο - μουλάρι
και με διπλάσια λεφτά. Γι’ αυτούς δεν είπε κανένας
κάτι. Ξεχάστηκαν όλα. Τι να πούνε, όμως. Άπαξ κι ο
Παπαθεοδώρου σου λέει ότι ο Πασχαλάκης το είδε «άουτ», άρα έτσι είναι, άντε γεια και χαιρετίσματα.
Μετράμε μέρες για να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Ξάνθη δεν
χρειάζονται τρανζίστορ
και κινητά
Τα παλιά τα χρόνια, την
τελευταία αγωνιστική όπως καλή ώρα, στον πάγκο των ομάδων υπήρχε
το τσανζιστοράκι για να
μαθαίνουνε τι γίνεται στα
άλλα γήπεδα. Σήμερα, τα
κινητά τηλέφωνα. Να τα
φορτίσουν καλά πρέπει
αυτή την αγωνιστική. Να πάρουν και τον φορτιστή για την έξτρα
μπαταρία. Χαμός έχει να γίνει στα ματς του ΟΦΗ με τη Λαμία, της
ΑΕΛ με τον Αστέρα Τρίπολης και του Άρη με τον Ατρόμητο. Μαθηματικές ελπίδες έχει και η Ξάνθη, αλλά εκεί δεν χρειάζεται να
ξοδεύουν τζάμπα την μπαταρία του κινητού.

Συνένοχοι ή βλάκες FIFAτζήδες και UEFAτζήδες;
Ο Γραμμένος να που φάνηκε χρήσιμος στον Σαββίδη, όταν
πριν από μερικούς μήνες αφαίρεσε από τον ΚΑΠ το άρθρο
30 περί ποινών για την πολυϊδιοκτησία.
Αυτό επαναλάμβαναν συνεχώς οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ στο πρωτοβάθμιο. Ότι
δεν υπάρχει καμία διάταξη, κανένα άρθρο που να το προβλέπει. Κι εντάξει, ο
Βάγγος είναι «δικός» μας. Το είπε κι ο
Ιβάν, εκείνο το βράδυ στην Πάολα. Όλοι αυτοί οι FIFAτζήδες και UEFAτζή-

δες παρατρεχάμενοι τι ακριβώς έκαναν, όταν ο Γραμμένος
ξηγήθηκε αφαίρεση του 30; Αυτός ο υπερσύμβουλος Φούσεκ γιατί δεν είπε τίποτα; Ο Χούμπελ;
Δεν το ξέρανε; Αποκλείεται. Ντόρος είχε γίνει όταν ο Βάγγος ξηγήθηκε τη
μαγκιά του να αφαιρέσει το άρθρο. Είναι συνένοχοι ή βλάκες; Ας απαντήσουν
οι ίδιοι. Που δεν θα απαντήσουν. Τι να
πούνε, δηλαδή, ότι μας δούλεψε ο
Γραμμένος;
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

ύτε οι πρωταγωνιστές στα
«Φιλαράκια» δεν βγάζουν
τόση χαρά όταν συναντιούνται, όπως αυτή που είχαν το
πρωί της Τρίτης στο Μαξίμου ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χορστ Χούμπελ. Ο υπουργός Επικρατείας και ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης είχαν ένα χαμογελαστό τετ-ατετ στη διάρκεια των επαφών για την
υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα
στην κυβέρνηση και τις διεθνείς αρχές
του ποδοσφαίρου. Αν τους είχαν δει
διά ζώσης ο Βασίλης Θωμόπουλος και
ο Παναγιώτης Κούτρας, πέραν πάσης
αμφιβολίας θα τους πρότειναν να
μπουν στην ελληνική version της σειράς «Οι Συμμαθητές».

Ο

Το ΟΡΕΝ ρωτούσε,
ο Χρυσοχοΐδης
ξυνόταν…
Μεγάλο θέμα έχει προκύψει στη Θεσσαλονίκη
με την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στην Τούμπα το πρωί
του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
Το Open του Ιβάν έθεσε ορισμένα… ερωτηματικά στον υπουργό,
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
«Τι νόημα είχε η έφοδος;» αναρωτήθηκαν οι
δημοσιογράφοι του
σταθμού του Ιβάν.
«Δεν θυμάμαι να έχει
προηγούμενο…» αναρωτήθηκε μέχρι και η Χριστίνα.
Σφοδρή κριτική!
Ο Χρυσοχοΐδης δεν θα πρέπει να έκλεισε
μάτι την Κυριακή το βράδυ! Συνεχώς θα ξυνόταν…

ΠΑΟΚ TV και…
Βαλμπουένα!
Από την ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα, τον ξέρουμε ως Βαλμπουενά.
Ο τόνος στο «άλφα». Γάλλος, γαρ.
Το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος.
Στο ΠΑΟΚ TV τον βάφτισαν… Βαλμπουένα.
Προφανώς, αν
έβαζε και δεύτερο
γκολ ο Ολυμπιακός
στον ΠΑΟΚ θα τον
έλεγαν «Βαλμπουδύο» ή και «Βαλμπουτρία»…
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Εκτός συζήτησης το εκλογικό της ΕΠΟ

Φυσικά και δεν είναι μεμπτή η καλή σχέση δύο ανθρώπων. Απλά ξένισε πολλούς η
συμπεριφορά Γεραπετρίτη και Χούμπελ,
διότι θεωρητικά οι δυο τους συναντήθηκαν

τρεις ή τέσσερις φορές. Πότε πρόλαβαν και
ανέπτυξαν τόσο προσωπικές σχέσεις; Εκτός
και αν στην περίπτωσή τους εμφανίστηκε
«έρωτας με την πρώτη ματιά». Πολιτικά και
παραγοντικά, εννοείται. Το ξεκαθαρίζουμε
για να μην παρεξηγηθούμε.
Ο Γεραπετρίτης και ο Χούμπελ, λοιπόν, έδειξαν πως βρίσκονταν στην ίδια
πλευρά. Κι επειδή οι μικρές λεπτομέρειες
κάνουν τη διαφορά, εμείς υπογραμμίζουμε
την εξαιρετική σχέση που έχουν αναπτύξει
οι δυο τους.
Τώρα, για να ακολουθήσει ο Χούμπελ
τη γραμμή Μητσοτάκη σχετικά με την αλ-

Τι αποδόσεις δίνει το «Κράμερ
εναντίον Κράμερ» στην Ξάνθη;
Ξάνθη-ΠΑΟΚ στο φινάλε. Ματσάρα. Ντέρμπι. «Κράμερ εναντίον Κράμερ», για να θυμηθούμε και τη θρυλική ταινία με Ντάστιν Χόφμαν και Μέριλ Στριπ.
Κανονικά, ο Σταύρακας ο Κόλκας πρέπει να κάνει ένα κοινωνικό/οικονομικό δώρο στον λαό
του ΠΑΟΚ. Να πει τι να παίξουνε
το στοίχημα. Όπως έκανε και με
το παιχνίδι του Ολυμπιακού με
τον Άρη. Ότι ο άσος ξεκίνησε από το 1,20 και μετά έπεσε στο 1,07 και άλλες τέτοιες παπαριές. Ότι ήταν
«ευκολάκι» ο άσος, δηλαδή. Έτσι και τώρα να παρακολουθεί τι αποδόσεις και να μας πει πόσο πάει το διπλό. Από πού ξεκίνησε και πού έφτασε.
Ντέρμπι είναι στο φινάλε. Κάπου στο 3,40 πρέπει να δίνεται το διπλό.

Άλλα λόγια ο Κάκος…
Με Σιδηρόπουλο στο VAR
θα ήταν αλλιώς…
Το έφερε από ’δώ ο αμισθί στο Open, Τάσος Κάκος, το πήγε από ’κεί, τελικά απέφυγε να πάρει θέση για τις επίμαχες φάσεις του ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.
Όλα ήταν… στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή, κατά τον Κερκυραίο
τηλεκριτικό διαιτησίας.
Και το γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός και αυτό του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν
μέτρησε μετά από εξέταση στο
VAR.
Τι ήθελε να πει ο ποιητής;
Ότι με κάναν Έλληνα διαιτητή (τύπου Σιδηρόπουλου, ας
πούμε) αντί του Γερμανού, το
0-1 του Ολυμπιακού θα είχε
γίνει 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ.
Άνετα…

λαγή του εκλογικού συστήματος στην ΕΠΟ,
το βλέπω λίγο χλομό. Γιατί, όπως ξεκαθάρισε ο Τσεφερίν στην ομιλία του, «συζητάμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς αυτό
σημαίνουν παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο». Επίσης, στο περίφημο συνυποσχετικό –άνθρακας ο θησαυρός– δεν υπάρχει λέξη για
αλλαγή του υπάρχοντος εκλογικού συστήματος.
Συμπέρασμα: Τα «πακέτα» θα συνεχίσουν να πηγαινοέρχονται στις εκλογές της
ΕΠΟ, προς μεγάλη τέρψη κάποιων βλαχοπροέδρων. Κατά τα άλλα, έρχεται η –κατά
Κυριάκο– εξυγίανση στο ποδόσφαιρο.

Έπεσαν τα μπινελίκια,
γι’ αυτό την έκανε
«γυριστή» ο Κάκος
Ο Κάκος είναι «θεούλης», ρε φίλε. Τρεις φάσεις ήτανε που έπρεπε «ν’ αναγνωρίσει» (άλλη μαλακία κι
αυτή «ν’ αναγνωρίσει», λες και είναι ο σκοπός στον
στρατό που πρέπει ν’ αναγνωρίσει την έφοδο), η μία
το γκολ, η άλλη το ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ, και η
τρίτη το σπρώξιμο του Τσιμίκα στον Λημνιό. Και τι
λέει ο γίγας ο Κάκος και για τις τρεις. Ότι είναι στη
διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. Σόρυ, γι’ αυτό πληρώνεται ο Τάσος από τον Ιβάν; Για να υπηρετεί τα
συμφέροντα του ΠΑΟΚ πληρώνεται. Αυτό έχει αποδείξει μέχρι τώρα, που τις διαιτησίες του ΠΑΟΚ τις
βρίσκει όλες κανονικές. Κανένα οφ σάιτ στο γκολ, πεναλτάρα στον Λημνιό και η μπάλα βγήκε έξω στο αυτογκόλ. Όλα έχουν την εξήγησή τους, όμως, ρε φίλε.
Όταν τελειώνει το ματς και γράφει το Σαββιδοτεχνείο
ότι τον πέρασαν «στεγνό καθάρισμα» τον ΠΑΟΚ και
πλακώνουνε τα ΠΑΟΚια με μπινελίκια από κάτω ότι
«αφήστε τις παπαριές, δεν μπήκαμε στην περιοχή», τι
να κάνει κι ο Κάκος; Να πει ότι ήταν πέναλτι; Είπαμε,
αν εξαιρέσεις τους friends του Κόλκα στο facebook,
οι ΠΑΟΚτσήδες δεν μασάνε σανοτροφή.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Στη Μόρια ο νέος «Μέσι», και το μέλλον
της Ελλάδας του Καπουτζίδη, φασίστες,
ρατσιστές, ναζί

Μπαλτάκος: «Να μιλήσουν
οι πολιτικοί, να κερδίσουμε
τη δίκη!»

Στο Σαββιδοτεχνείο τους έπιασε και το ουμανιστικό
τους. Το sdna έχει ένα φοβερό άρθρο για Πούλιτζερ
και βάλε. Αναρωτιέται μήπως στη Μόρια κρύβεται «ο
νέος Μέσι». Κι έχει παράδειγμα τον Αλφόνσο Ντέιβις, που από τις προσφυγικές παράγκες έφτασε μέχρι
την Μπάγερν του Μονάχου. Εδώ γίνεται κανονικός
πόλεμος στα νησιά, και το sdna μιλάει για Μέσι και
Ρονάλντο. Οι πονόψυχοι των Αθηνών, οι «προοδευτικοί» της αμπελοφιλοσοφίας του πληκτρολογίου. Είναι οι ίδιοι που χαρακτήριζαν φασίστες και ναζί
και χρυσαυγίτες και ρατσιστές, όσους αναρωτιόντουσαν τι θα γίνει σε δύο χρόνια, όταν τα νησιά δεν

Ο Μπαλτάκος αναρωτήθηκε στο Metropolis της Θεσσαλονίκης,
γιατί δεν κινητοποιούνται οι πολιτικοί της Θεσσαλονίκης. Για τον ΠΑΟΚ, φυσικά. Η «Α», βέβαια, το έγραψε από την πρώτη στιγμή που ο
Μπαλτάκος ανέλαβε την υπεράσπιση του ΠΑΟΚ, ότι πολιτικό πρόσωπο είναι κυρίως, θέλει να πετύχει κάτι με τον Βελόπουλο, αγαπημένο παιδί του Ιβάν. Γι’ αυτό έκανε αυτήν τη δήλωση. Μιλάμε για
φοβερή υπερασπιστική
γραμμή του Τάκη, να μιλήσουν οι πολιτικοί της Θεσσαλονίκης. Κι άντε και μιλάνε. Θα κερδίσει ο
Μπαλτάκος στο δικαστήριο; Θα επικαλεστεί καμία
φοβερή δήλωση Ζουράρι
για να πείσει τους δικαστές; Η πλάκα είναι ότι του
γράφει ο Θωμαΐδης του
Μπαλτάκου, ότι «ο ΠΑΟΚ
χρυσοπληρώνει δικηγόρους για να κερδίζουν τις υποθέσεις, κι όχι για να κάνουν πολιτικό μανιφέστο».
Ρωγμές.

θα χωράνε τους πρόσφυγες και μετανάστες. Από την
Αθήνα τους χαρακτήριζαν έτσι. Κι όχι από την πλατεία Βικτωρίας. Από κυριλέ συνοικίες. Κι ήρθε ο καιρός κι έγινε το αναμενόμενο. Κι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανοίξει τα πόδια, με την Αντζελίνα Τζολί να το παίζει
ανθρωπίστρια, για να περνάνε μέσα ό,τι καρυδιάς
καρύδι, εκτός από αυτούς που πραγματικά είχαν ανάγκη, ήταν το «προοδευτικό» κόμμα. Υπεράνω. Από
τη μία ο Τσίπρας έκλεινε φιλικό με τον Ερντογάν
για εθνικές ομάδες χωρίς καν να το ξέρουν ΕΠΟ, διεθνείς και Αναστασιάδης, κι από την άλλη ο Τούρκος
έστελνε καραβάνια και κάθε καρυδιάς καρύδι. Με έγγραφα, παρακαλώ. Και παρουσιάζεται το φαινόμενο, καμία εκατοστή, μπορεί να λέω και λίγους, να δηλώνουν ότι γεννήθηκαν 1η Ιανουαρίου. «Πώς γκέγεν ατό;» που αναρωτιέται κι ο Ογκουνσότο. Κι έχεις τώρα τους Μουζαλάδες να το παίζουν ουμανιστές, τον γελωτοποιό Καπουτζίδη να δηλώνει ότι
το «Μολών Λαβέ» είναι παρελθόν και το μέλλον της
Ελλάδας είναι οι πρόσφυγες, λες και την αγόρασε
την Ελλάδα ο Γιωργάκης και το sdna να σιγοντάρει τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάνει το αφεντικό του, και να
ψάχνει τον νέο Μέσι στη Μόρια...

Koύγιας: Περιμένει
στη γωνία τον Κωστούλα
Έβραζε ο Αλέξης Κούγιας μετά τη συνεδρίαση της Σούπερ Λίγκας και την ψηφοφορία για το ενδεχόμενο να υποβιβαστούν ο
ΠΑΟΚ και η Ξάνθη επειδή προσέφυγαν στα πολιτικά δικαστήρια
κατά της απόφασης που έβγαλε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο δικηγόρος δεν μπορούσε να πιστέψει τη στάση που
κράτησαν οι άνθρωποι του Παναιτωλικού. Τον ενόχλησε και η ψήφος του Παναθηναϊκού, αλλά για τον μικρομέτοχο της Λάρισας
μεγαλύτερη σημασία είχε η συμπεριφορά που επέδειξαν οι Αγρινιώτες. Και ο λόγος ήταν ξεκάθαρος. «Οι άνθρωποι πηγαίνουν κόντρα στο συμφέρον τους», έλεγε ο Κούγιας. «Αν είναι δυνατόν, ο
Παναιτωλικός να σώζει την Ξάνθη», έλεγε δεξιά και αριστερά ο Αλέξης. Το ερώτημα είναι: τι δεν κατάλαβε ο Κούγιας. Έξυπνος
άνθρωπος είναι και διαβάζει την «Άποψη». Οπότε, γιατί τον ξένισε η ψήφος του Κωστούλα; Εμείς εδώ και 15 μέρες αναδείξαμε τη σιωπή
του Φώτη, ο οποίος έπαιζε κορώνα-γράμματα την
κατηγορία και δεν έβγαζε
άχνα για την Ξάνθη. Ο δικηγόρος, πάντως, διαβεβαίωνε τους πάντες ότι από ’δώ και πέρα δεν θα αφήσει σε χλωρό κλαρί
τους Αγρινιώτες.

Ο Καλπαζίδης
να πληρώσει
τους Βιεϊρίνια
και Μαουρίσιο
Είναι, όμως, και το άλλο με τον ΠΑΟΚ. Τα συμβόλαια
του Βιεϊρίνια και του Μαουρίσιο τελειώνουν το καλοκαίρι και δεν υπάρχει ούτε φωνή, ούτε ακρόαση
από τον Ιβάν. Θα μείνουν ή θα φύγουν; Τον Μίσιτς
ήθελε να τον κρατήσει ο Ιβάν, τα έσκασε στη Σπόρτιγκ, όλα καλά. Και το ανακοίνωσε τη μέρα του ντέρμπι
με τον Ολυμπιακό. Οι άλλοι, όμως, δεν έχουν ψυχή; Τι
να σκεφτότανε ο Αντρέ ο μεγάλος αρχηγός όταν το
άκουσε αυτό; Κι ο Μαουρίσιο που έβλεπε από μπροστά του τον Τσιμίκα να περνά, όπως τα τρένα στο
Λιανοκλάδι; Και
μην πει κανένα κορόιδο ότι ο ΠΑΟΚ
δεν μπορεί να δώσει λεφτά λόγω
του Financial Fair
Play. Ας τα δώσει ο
Καλπαζίδης, στο
φινάλε. Να κάνει
μια δωρεά στον
ΠΑΟΚ, από τα τόσα
πολλά πουρμπουάρ που έβγαλε τόσα χρόνια με τον τίμιο ιδρώτα του.

Ξεγυμνώθηκε το
Σαββιδοτεχνείο με τον
Μαρινάκη, Ποντένσε
Στο πρώτο παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης», ΟλυμπιακόςΆρσεναλ 0-1, σύσσωμο το Σαββιδοτεχνείο τα έριξε
στον Μαρινάκη, γιατί πούλησε τον Ποντένσε στη
Γουλβς. Ότι ο Μαρινάκης το έχασε το παιχνίδι, γιατί
προτίμησε να κονομήσει. Ότι ο Ποντένσε παίζει δεκάλεπτα στη Γουλβς κι ο Ολυμπιακός χάνει στο «Καραϊσκάκης». Και δώστου-βάρτου, ο Μαρινάκης πήρε 200
εκατομμύρια από πωλήσεις. Κι ο Σαββίδης που δεν
πήρε φράγκο; Ποιος είναι ο κανονικός επιχειρηματίας;
Αυτός ή ο Μαρινάκης; Τα φέρνει, όμως, έτσι η καριόλα
η ζωή και ξεγυμνώθηκε το Σαββιδοτεχνείο. Όπως έγινε
ξεφτίλα με το να προβάλει τις δυο περιπτώσεις που η
Άρσεναλ ζήτησε πέναλτι, μία με τον Μουχαλάκη και
την άλλη με τον Μπα.
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Ξανά… Αγγλίδα στον
δρόμο του Ολυμπιακού
ια πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός βρίσκεται στους
«16» του Κυπέλλου
UEFA/Europa League,
μετά τις σεζόν 1989/90,
2004/05, 2011/12 και 2016/17.
Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τη
μεγάλη ανατροπή στο «Emirates»
και πέρασαν στην επόμενη φάση
των νοκ άουτ αγώνων, αφού άφησαν εκτός την Άρσεναλ.
Η κλήρωση της φάσης των «16»
έφερε στον δρόμο του Ολυμπιακού
τη Γουλβς. Ακόμη μία αγγλική ομάδα
θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού, στη φάση των «16» του Europa
League.
Μετά την Τότεναμ (στους ομίλους του Champions League) και
την Άρσεναλ (στους «32»), οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να αντιμε-

Γ

τωπίσουν αυτήν τη φορά την ομάδα του… Ντανιέλ Ποντένσε!
Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει
στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στις
12/3, και η ρεβάνς μία εβδομάδα
αργότερα (19/3) στο «Μολινό».
Τις προηγούμενες φορές που ο
Ολυμπιακός βρέθηκε στους «16»
της διοργάνωσης είχε τα εξής αποτελέσματα:
Το 1989/90 αποκλείστηκε από
την Οσέρ (1-1 εντός και 0-0 εκτός),
το 2004/05 αποκλείστηκε από τη
Νιούκαστλ με δύο ήττες (1-3 και 40), το 2011/12 αποκλείστηκε από
τη Μέταλιστ Χάρκιβ (νίκη 1-0 εκτός
και ήττα 2-1 εντός) και το 2016/17
από την Μπεσίκτας (1-1 εντός και
ήττα 4-1 εκτός).
Την περασμένη σεζόν, αφού άφησε εκτός των νοκ-άουτ αναμε-

τρήσεων τη Μίλαν, αποκλείστηκε
στη φάση των «32» από την Ντιναμό Κιέβου, με συνολικό σκορ 3-2.
Τα πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 12 Μαρτίου, με τις
ρεβάνς να διεξάγονται στις 19 του
ίδιου μήνα.
Οι αγώνες αρχίζουν στις 19:55
και 22:00 ώρα Ελλάδας.
Η κλήρωση για τα προημιτελικά
και τα ημιτελικά της διοργάνωσης
θα γίνει στις 20 Μαρτίου.
Τα ζευγάρια της φάσης των «16»
είναι:
Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Κοπεγχάγη (Δανία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Γουλβς (Αγγλία)
Ρέιντζερς (Σκωτία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία)
Βόλφσμπουργκ (Γερμανία) - Σα-

χτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Ίντερ (Ιταλία) - Χετάφε (Ισπανία)
Σεβίλη (Ισπανία) - Ρόμα (Ιταλία)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) ή Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)* Βασιλεία (Ελβετία)
Λίντσερ (Αυστρία) - Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ (Αγγλία).

• 12o ΕDUCATION FESTIVAL powered by IEK AΛΦΑ& MEDITERRANEAN COLLEGE!

Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ-θεσμός καλεί τους νέους σε 172
ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια, με σύνθημα «Ελλάδα, Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης»
οιτίδα και λίκνο του ευρωπαϊκού Πολιτισμού και
των Γραμμάτων η Ελλάδα –με τη μαχητική και εμβληματική θεά Αθηνά, προστάτιδα της Αθήνας
και σύμβολο της σοφίας– διεκδικεί δυναμικά τη θέση
που δικαιωματικά της ανήκει ως Μητρόπολη των Σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο… Ελλάδα, Διεθνές Κέντρο
Εκπαίδευσης! Η διαχρονική –25ετής– πρωτοβουλία του
Καθηγητή Σοφοκλή Ξυνή για το άνοιγμα των ελληνικών συνόρων στην Εκπαίδευση αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης του 12ου EDUCATION FESTIVAL, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRA NEAN
COLLEGE!
Μετά από 11 χρόνια προσφοράς εκπαίδευσης, 176 θεματικές εβδομάδες, 1.600 δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης,
1.700 εισηγητές και 150.000 συμμετέχοντες, το φεστιβάλθεσμός στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δρώμενα που έγινε γρήγορα η αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας, έρχεται φέτος για 12η χρονιά και σε καλεί να… μυηθείς στην πιο
ρηξικέλευθη εμπειρία εκπαίδευσης!
• Mε σύνθημα, την πρωτοβουλία «Ελλάδα, Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης!
• Από τις 3 Μαρτίου έως και τις 12 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις των ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας & Θεσσαλονίκης και στο MEDITERRANEAN COLLEGE Αθήνας &
Θεσσαλονίκης!
Το 12ο EDUCATION FESTIVAL στοχεύει να προσφέρει σε
κάθε ενδιαφερόμενο –σπουδαστή, τελειόφοιτο, απόφοιτο, ε-

Κ

παγγελματία, εργαζόμενο– εντελώς δωρεάν, από τον Μάρτιο
έως και τον Ιούνιο, περισσότερα από 170 σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις και συνέδρια πάνω σε πλήθος εκπαιδευτικών αντικειμένων, βασισμένα στο Ολιστικό Μοντέλο Εκπαίδευσης,
και με άξονα το εθνικής σημασίας θέμα της εξωστρεφούς αναδιάταξης της ελληνικής εκπαίδευσης.
Το «ταξίδι» εκπαίδευσης του EDUCATION FESTIVAL ξεκίνησε το 2009, με «επιβάτες» τους νέους της χώρας μας. Σήμερα, 12 χρόνια μετά, εμπνέεται από τον μείζονα στόχο –για
την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία– να γίνει η χώρα μας,

άμεσα, Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης! Ένα στόχο που έχουν
υιοθετήσει, φυσικά, οι εκπαιδευτικοί φορείς ΙΕΚ ΑΛΦΑ και
MEDITERRANEAN COLLEGE – έχοντας καταβάλει, διαχρονικά, συντονισμένες προσπάθειες.
Όποιο κι αν είναι λοιπόν το αντικείμενο των σπουδών σου,
ακολούθησε –και φέτος– το φεστιβάλ σου από τις 3 Μαρτίου
έως και τις 12 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης και του
ΜΕDITERRANEAN COLLEGE Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Εξασφάλισε ΤΩΡΑ την πρόσβασή σου στα 172 ΔΩΡΕΑΝ
σεμινάρια εξειδίκευσης του 12ου EDUCATION FESTIVAL, αποκτώντας το VIP PASS εδώ και δημιούργησε ισχυρό βιογραφικό!
Are you ready?
ΕDUCATION is your PASSPORT – EDUTAINMENT is our
METHOD
EDUTOPIA is your PATH – EDUMANIA is our ATTITUDE
12 ΧΡΟΝΙΑ EDUCATION FESTIVAL
Για περισσότερες πληροφορίες:
• http://www.education-festival.edu.gr/
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210-5279500
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39, 210-4120313
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57,
210-9640117
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9,
2310-552406
• Mediterranean College Αθήνας: 210-8899600
• Mediterranean College Θεσσαλονίκης: 2310-287779.
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Αήττητος ο Ολυμπιακός,
ρυθμιστής ο Παναθηναϊκός,
αδύναμος κρίκος ο ΠΑΟΚ
Του Μανώλη Δράκου

Φαβορί
ο ΟΦΗ για
6η θέση
Μία αγωνιστική πριν
από το τέλος της
κανονικής περιόδου
(διεξάγεται την
Κυριακή 1 Μαρτίου)
και πέντε ομάδες
έχουν εξασφαλίσει τη
συμμετοχή τους στα
πλέι-οφ του
πρωταθλήματος που
θα αναδείξουν τον
πρωταθλητή και τις
ομάδες που θα βγουν
στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις.
Οι ομάδες (θα μπουν
στα πλέι-οφ με τους
βαθμούς που θα έχουν
στο πρωτάθλημα) που
είναι ήδη
εξασφαλισμένες είναι
ο Ολυμπιακός (63), ο
ΠΑΟΚ (58), η ΑΕΚ (50),
ο Παναθηναϊκός (41)
και ο Άρης (34), ενώ
φαβορί για την έκτη
θέση είναι ο ΟΦΗ που
αν κερδίσει την Λαμία
θα την εξασφαλίσει.
Μαθηματικά, έχουν
ελπίδες ο Αστέρας
Τρίπολης, ο Ατρόμητος
και η Ξάνθη.
Το πρόγραμμα της
26ης αγωνιστικής
περιλαμβάνει τα
παιχνίδια:
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης,
Ξάνθη-ΠΑΟΚ,
Άρης-Ατρόμητος Αθ.,
ΟΦΗ-Λαμία,
Ολυμπιακός-Παναιτωλικός,
Παναθηναϊκός-Βόλος
Πανιώνιος-ΑΕΚ

ε την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος (την Κυριακή) ξεκινούν αυτομάτως τα πλέι-οφ για
την ανάδειξη του πρωταθλητή,
αλλά και των ομάδων που θα πάρουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Στα πλέι-οφ θα γίνουν 10 αγωνιστικές, εκ των
οποίων οι πέντε θα είναι εντός έδρας (για κάθε ομάδα) και οι πέντε εκτός έδρας. Η διαφορά είναι ότι ενώ στον πρώτο γύρο τα παιχνίδια θα γίνουν με
μια σειρά (μετά από ηλεκτρονική κλήρωση), στον
δεύτερο γύρο δεν θα ακολουθήσει αντίστοιχη σειρά, αλλά η σειρά των αγώνων θα είναι τυχαία.
Ο Χέρμπερτ Χούμπελ έχει υποσχεθεί πως όλα τα παιχνίδια των πλέι-οφ για την ανάδειξη του
πρωταθλητή θα γίνουν με ξένους διαιτητές. Μένει να διαπιστωθεί αν θα ισχύσει κάτι τέτοιο.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η
δυναμική που έχουν οι έξι ομάδες της κορυφής
(Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Άρης
και πιθανότατα ο ΟΦΗ) στα παιχνίδια που έδωσαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος
μεταξύ τους. Μετά από 25 αγωνιστικές (απομένει
μία μόνο) ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει μια
διαφορά 5 βαθμών από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και
13 από την ΑΕΚ που βρίσκεται στην τρίτη θέση
της βαθμολογίας.
Η «Α» κατέγραψε τα αποτελέσματα των «6»
στα μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα και
επιχειρεί να παρουσιάσει κάποια συμπεράσματα
ως προς την αγωνιστική συμπεριφορά τους…

Μ

Εντός έδρας
• Ο Ολυμπιακός έφερε με ΟΦΗ 2-1, με ΑΕΚ 2-0,
με ΠΑΟΚ 1-1, με Παναθηναϊκό 1-0, με Άρη 4-2,
δηλαδή στο «Καραϊσκάκης» συγκέντρωσε 13
βαθμούς.
• Ο ΠΑΟΚ έφερε με Άρη 2-2, με Παναθηναϊκό
2-2,με ΑΕΚ 1-0, με ΟΦΗ 4-0, με Ολυμπιακό 0-1,
δηλαδή συγκέντρωσε στην Τούμπα 8 βαθμούς.
• Η ΑΕΚ έφερε με ΠΑΟΚ 2-2, με Ολυμπιακό 0-0,
με Παναθηναϊκό 1-0,με Άρη 1-1, με ΟΦΗ 3-0,
δηλαδή συγκέντρωσε 9 βαθμούς στο ΟΑΚΑ.
• Ο Παναθηναϊκός έφερε με ΟΦΗ 1-0, με Ολυ-

Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος
οι «ερυθρόλευκοι» μάζεψαν 24 βαθμούς στα παιχνίδια
με τις ομάδες της πρώτης εξάδας, ενώ οι «ασπρόμαυροι»
της Θεσσαλονίκης μόλις 13 βαθμούς, όσους
δηλαδή πήραν και οι «πράσινοι» οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα
ισχυροί στα παιχνίδια που έδωσαν μέσα στο ΟΑΚΑ
όπου δεν έχασαν από κανέναν!
μπιακό 1-1, με ΑΕΚ 3-2, με Άρη 0-0, με ΠΑΟΚ 2-0,
δηλαδή συγκέντρωσε 11 βαθμούς στο ΟΑΚΑ.
• Ο Άρης έφερε με ΟΦΗ 1-0 , με Παναθηναϊκό 40, με Ολυμπιακό 1-2, με ΠΑΟΚ 4-2, με ΑΕΚ 0-1,
δηλαδή συγκέντρωσε 9 βαθμούς στο Χαριλάου.
• Και ο ΟΦΗ έφερε με ΠΑΟΚ 0-1, με ΑΕΚ 1-0,
με Άρη 3-1, με Παναθηναϊκό 1-1, με Ολυμπιακό
0-1 δηλαδή συγκέντρωσε 7 βαθμούς στο «Γεντί
Κουλέ».
Στα εκτός έδρας παιχνίδια του με τους άλλους πέντε των πλέι-οφ:
• Ο Ολυμπιακός μάζεψε 11 βαθμούς και δεν έχασε από κανέναν της εξάδας.
• Ο ΠΑΟΚ μάζεψε μόλις 5 βαθμούς μακριά από
την Τούμπα.

Η βαθμολογία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Π.Α.Ο.Κ.
A.E.K.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΡΗΣ
Ο.Φ.Η.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
Α.Ε.Λ.
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

63
58
50
41
34
31
30
29
29
27
27
27
17
10

• Η ΑΕΚ μάζεψε 3 βαθμούς μακριά από το ΟΑΚΑ.
• Ο Παναθηναϊκός μάζεψε 2 βαθμούς εκτός έδρας.
• Ο Άρης μάζεψε 3 βαθμούς μακριά από το Χαριλάου
• Και τέλος ο ΟΦΗ δεν πήρε ούτε έναν βαθμό εκτός έδρας.

Βαθμολογία… εξάδας
Αν μετρήσει κανείς, δηλαδή, τα αποτελέσματα
που έφεραν εντός και εκτός έδρας οι πρώτοι 6
του πρωταθλήματος, θα βγάλει ορισμένα χρήσιμα
συμπεράσματα για τη δυναμική τους ενόψει των
αγώνων στα πλέι-οφ.
Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος. Έχει περίπου την
ίδια συγκομιδή βαθμών τόσο μέσα στο «Καραϊσκάκης» όσο και μακριά από αυτό. Στα ματς με
τους άλλους 5 της εξάδας οι «ερυθρόλευκοι» μάζεψαν συνολικά 24 βαθμούς, εκ των οποίων οι
13 ήταν εντός και οι 11 εκτός έδρας.
Ο ΠΑΟΚ μάζεψε στα ντέρμπι της εξάδας τους
ίδιους βαθμούς με τον Παναθηναϊκό. Έχουν από
13. Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πιο
ισχυρός στο ΟΑΚΑ απ’ ό,τι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Οι «πράσινοι» πήραν από τα παιχνίδια στην έδρα
τους 11 βαθμούς (και μόλις 2 μακριά από το ΟΑΚΑ), ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» συγκέντρωσε
8 βαθμούς στην Τούμπα και 5 μακριά από αυτήν!
Η ΑΕΚ μαζί με τον Άρη ισοβαθμούν με 12 βαθμούς στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια με τις ομάδες της πεντάδας. Οι «κιτρινόμαυροι» του Νότου έχουν 9 βαθμούς στο ΟΑΚΑ και 3 μακριά από
αυτό, όπως και οι «κιτρινόμαυροι» του Βορρά.
Τέλος, ο ΟΦΗ έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς
στο «Γεντί Κουλέ» και κανέναν μακριά από αυτό…
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σφάλισης θα ανέλθει στα 32.1 έτη
από 30.8 σήμερα.
• Το 2070 η μέση σύνταξη θα αγγίξει τα €3.601 με τη μέση περίοδο ασφάλισης να φθάνει τα 37.7
έτη.
• Η μέση επικουρική σύνταξη από τα €188 θα φθάσει τα 228 το
2030 και τα €877 το 2070.
Με βάση τις μακροοικονομικές
παραδοχές, προβλέπεται ότι η
συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό αναμένεται να αυξηθεί για τους εργαζόμενους της ηλικιακής ομάδας 20-64 από
73,9% το 2018, σε 80,6% το
2070. Επίσης το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων της ηλικιακής ομάδας 20-64 αναμένεται να αυξηθεί από 59,8 το 2018
σε 74,3 το 2070.

•••
ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ενόψει της κατάθεσης της
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης
προς ψήφιση στην Ολομέλεια
της Βουλής, το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δημοσιοποίησε
μία σειρά πινάκων με
παραδείγματα που όπως λένε
στην οδό Σταδίου
αποδεικνύουν έμπρακτα τα
οφέλη που θα έχουν οι
συνταξιούχοι με την
εφαρμογή των καινούργιων
ρυθμίσεων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: «Δεν αρκεί ένα πυλώνας για το συνταξιοδοτικό σύστημα»
ο «παρών» στη Γ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος έδωσε την περασμένη Τρίτη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης
Στουρνάρας, λέγοντας μεταξύ άλλων πως
σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα, η Ευρώπη έδωσε το μήνυμα ότι δεν
αρκεί ένα πυλώνας. Αναφερόμενος στα
πανευρωπαϊκά Προσωπικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα (ΠΕΠ), ο κεντρικός τραπεζίτης εξήρε τα οφέλη τους, εξηγώντας ότι
«η παραγωγή και διάθεση των προϊόντων
αυτών, όχι μόνον από ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά και από όλες τις οντότητες του
ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, θα
εντείνει τον ανταγωνισμό σε όφελος του ασφαλισμένου».
Σύμφωνα πάντα με τον κ. Στουρνάρα,
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν
πλέον να προβάλλουν την εμπειρία τους
σε συνταξιοδοτικά προγράμματα και να
συμβάλλουν, προς όφελος του ασφαλισμένου, στην επικράτηση του εν λόγω θε-

Τ

σμού και στην Ελλάδα, μέσω του οποίου
θα αυξηθεί και η αποταμίευση. Παρατήρησε ωστόσο ότι για να επιτύχει ο νέος
θεσμός πρέπει η πολιτεία αφενός να αναγνωρίσει την κομβική σημασία του ως συνιστώσα του 3ου πυλώνα ασφάλισης, που
λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνεργασία με την κοινωνική και επαγγελματική ασφάλιση, αφετέρου να τον υποστηρίξει με τα κατάλληλα φορολογικά κίνητρα. «Τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την
εν λόγω συνεργασία και από τα κίνητρα αυτά, τόσο για τους αποταμιευτές όσο και την
οικονομία εν γένει, υπερβαίνουν κατά πολύ το βραχυπρόθεσμο κόστος τους», είπε
χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΤτΕ.
Ο Γ. Στουρνάρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη φορολογική μεταχείριση που πρέπει να ισχύσει και για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Επικαλούμενος το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής διαχειρίζονται σημαντικού
μεγέθους επαγγελματικά συνταξιοδοτικά

κεφάλαια, με ετήσια ασφάλιστρα που ξεπερνούν σήμερα τα 200 εκατ. ευρώ, σε
συνδυασμό με το ότι αυτά τα συμβόλαια
προσφέρονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας, ο κεντρικός τραπεζίτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι από τα
φορολογικά κίνητρα θα επωφεληθούν οι

εργαζόμενοι σε ΜμΕ επιχειρήσεις, όπως
ήδη επωφελούνται οι εργαζόμενοι σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που συμμετέχουν
σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Για
το ίδιο θέμα ο κ. Στουρνάρας δήλωσε υποστηρικτής της ισότητας της φορολογικής κινητροδότησης σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες
παρέχουν προαιρετική συνταξιοδοτική ασφάλιση στους εργαζομένους τους.
Τέλος, ο διοικητής της ΤτΕ χαρακτήρισε καίρια τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης απέναντι στον κλιματικό κίνδυνο, ενώ αναφερόμενος στα Ειδικά Μητρώα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, είπε ότι «η σημερινή εικόνα αυτής της
αγοράς είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτική
του πραγματικού τρόπου λειτουργίας της».
Όσο για τον ρόλο της ΤτΕ ως εποπτικής
αρχής, σημείωσε ότι «προτεραιότητά μας
στο επόμενο διάστημα είναι η εποπτεία του
τρόπου άσκησης του Επιχειρείν της Ασφάλισης».
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• Δανειστών και… κορωνοϊού επιτρέποντος, το πακέτο μέτρων που
σχεδιάζει η κυβέρνηση για το 2021 περιλαμβάνει την πλήρη κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, αλλά και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά επιπλέον δύο
ποσοστιαίες μονάδες
Tο… μάτι στη μεσαία τάξη
«κλείνει» o Κυριάκος Μητσοτάκης και πριμοδοτεί
τους μισθωτούς που ανήκουν σε αυτήν με περίπου
1,8 δισ. ευρώ. Πότε θα
συμβεί αυτό; Εντός του
2021, σύμφωνα με την
πρόβλεψη του κυβερνητικού σχεδίου, η υλοποίηση
του οποίου όμως συνδέεται με δύο «αλλά»: την επίτευξη συμφωνίας για τη
μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων και δυστυχώς με την εξέλιξη στο θέμα του κορωνοϊού, που αφήνει τη γριπώδη συνδρομή στην παγκόσμια οικονομία.

Πεσκέσι €1,8 δισ.
στη μεσαία τάξη

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Π

ού θα διατεθεί το 1,8
δισ. ευρώ; Κυρίως
για τη χρηματοδότηση της πλήρους κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης –μέτρο που απαιτεί περίπου 1,16 δισ. ευρώ– αλλά
και για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά επιπλέον δύο
ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο επόμενο έτος ώστε, μαζί με τη μείωση που θα γίνει τον φετινό Ιούνιο, η συνολική να φτάσει στις
τρεις ποσοστιαίες μονάδες.
Το θετικό πρόσημο στην οικονομία (σ.σ. υπό την προϋπόθεση
πάντα ότι δεν θα διασαλευτεί η…
τάξη από εξωγενείς παράγοντες)
δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να «παίξει μπάλα» στο γήπεδο
της μεσαίας τάξης. Έτσι, ταυτόχρονα με τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν με τους Θεσμούς, το οικονομικό επιτελείο θα προετοιμάσει από τώρα ένα «σενάριο ελαφρύνσεων» για το 2021, το οποίο και θα
ενσωματώσει στο μεσοπρόθεσμο
σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής.
Το μεσοπρόθεσμο –θα καλύπτει
όλη την περίοδο μέχρι το 2024–
και αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή μετά το Πάσχα. Στις διαβουλεύσεις με τον Ιταλό επίτροπο Οικονομικών, Πάολο Τζεντιλόνι, ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των
διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας επί των αιτημάτων

που έχει εγείρει η ελληνική πλευρά
για την εξασφάλιση δημοσιονομικού χώρου.
Τα θέματα που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, θα συζητηθούν
σταδιακά μέσα στον χρόνο, αλλά
οι τελικές αποφάσεις για το αν θα
μειωθούν ή όχι οι στόχοι των

πρωτογενών πλεονασμάτων για τη
διετία 2021-2022 θα ληφθούν το
φθινόπωρο, ενόψει και της κατάθεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021.

Ξεκαθάρισμα του τοπίου
Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική

πλευρά αναμένεται να αποτυπώσει
τις προθέσεις της για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, στις οποίες
προτίθεται να προχωρήσει στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο. Σε αυτό θα
ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά
τα ακόλουθα ζητήματα:
1] Η απόφαση να προχωρήσει

Το φθινόπωρο η ψήφιση των μέτρων
Το πακέτο μέτρων του 2021 θα ψηφιστεί το φθινόπωρο μαζί με τον προϋπολογισμό του 2021, υπό
την προϋπόθεση βέβαια ότι η Ελλάδα θα έχει διασφαλίσει τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο
ύστερα από τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Το 1,8 δισ. ευρώ που θα είναι το όφελος της
μεσαίας τάξης, θα ενισχύσει ισόποσα την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, καθώς το όφελος
θα φανεί από τις αρχές της επόμενης χρονιάς μέσα
από τη μείωση των κρατήσεων. Αυτή θα είναι και η
πρώτη ουσιαστική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη
μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, κα-

θώς η καθαρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος θα φτάσει ακόμη και στο 4%.
Ως αύξηση των καθαρών αποδοχών σε δύο δόσεις θα αποτυπωθεί στους μισθωτούς το κυβερνητικό σχέδιο ελαφρύνσεων της επόμενης χρονιάς. Η πρώτη δόση θα γίνει φέτος τον Ιούνιο –οπότε και θα ενεργοποιηθεί η πρώτη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9%, με το 0,4% να
αφορά τον εργαζόμενο και το 0,5% τον εργοδότη–
ενώ η δεύτερη δόση θα γίνει με την καταβολή του
μισθού του Ιανουαρίου 2021, με την ταυτόχρονη
μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

ως υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα
η πλήρης κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της ΕΣΕΕ, θα επιδιωχθεί η μείωση να
ξεκινήσει από φέτος εφόσον βρεθεί ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. Μείωση της τάξεως
του 20% μπορεί να χρηματοδοτηθεί φέτος ακόμη και αν γίνει δεκτό
το αίτημα της Ελλάδας να μη συμπεριληφθούν στον ορισμό του
πρωτογενούς πλεονάσματος δαπάνες 200 εκατ. ευρώ για το μεταναστευτικό.
Η πλήρης κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης προγραμματίζεται για το 2021, καθώς είναι το
υπ’ αριθμόν ένα μέτρο ενίσχυσης
του εισοδήματος της μεσαίας τάξης. Και αυτό διότι η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται μόνο σε όσους εμφανίζουν ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ.
2] Η απόφαση να υλοποιηθεί
ταχύτερα η κυβερνητική δέσμευση
για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε ποσοστιαίες
μονάδες. Αντί το μέτρο να υλοποιηθεί έως το 2023, θα επιδιωχθεί
η μείωση να έχει ολοκληρωθεί έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή μέσα στο 2022. Αυτό σημαίνει ότι το
2021 θα υπάρξει πρόσθετη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
κατά δύο μονάδες (με τις υπόλοιπες δύο να μετατίθενται για το
2022).
Για να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο μέτρο, μελετάται να αναβληθεί για το 2022 η δεύτερη
μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το
24% στο 20%. Κι αυτό διότι κρίνεται ότι από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (η οποία θα αφορά και τους εργοδότες και όχι
μόνο στους εργαζομένους) θα ωφεληθεί το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, σε αντίθεση με τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών, η οποία ευνοεί
μόνο το ένα στα πέντε νομικά πρόσωπα που δηλώνει κέρδη.
3] Για τη διετία 2022-2023 θα
δρομολογηθεί η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 24% στο 20%
(απαιτεί δημοσιονομικό χώρο περίπου 500 εκατ. ευρώ), αλλά και η
μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ
από το 24% στο 22% και από το
13% στο 11%.
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Τα «μυστικά» της πάγιας
ρύθμισης για χρέη στην εφορία
α πρώτα 24ωρα εν…
ζωή διανύει η πολυαναμενόμενη νέα πάγια
ρύθμισης εξόφλησης οφειλών προς την Εφορία
σε έως 24 ή 48 δόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη ώρα λειτουργίας της η πλατφόρμα υποδέχτηκε περισσότερες από 1.000 αιτήσεις.
Θυμίζεται ότι στην καινούργια
ρύθμιση δικαιούνται να ενταχθούν
όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα χρέη τους στη ρύθμιση των
12-24 δόσεων από τις 2 Νοεμβρίου 2019 έως και 25 Φεβρουαρίου
2020 και θέλουν τώρα να μεταπηδήσουν στις 24-48 δόσεις.

Τ

Η διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επισκεφτούν την ειδική
πλατφόρμα που φιλοξενείται στον
ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων στη διεύθυνση
https://www.aade.gr/polites/
aitisi-rythmisis-ofeilon.
Εισερχόμενοι στην εφαρμογή
θα πρέπει:
•Ανάλογα με το είδος της οφειλής
να επιλεγεί η ρύθμιση των 24 δόσεων (τακτικές οφειλές) ή των 48
δόσεων (έκτακτες οφειλές).
•Εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει τη
ρύθμιση έως 24 δόσεις και προέρχεται από μετάπτωση δηλαδή μεταφέρεται από την υφιστάμενη πάγια
ρύθμιση των 12 δόσεων στη νέα
ρύθμιση θα εμφανισθούν δύο επιλογές. Η πρώτη αναφέρει επιτόκιο
5,32% για αποπληρωμή οφειλών
έως 12 δόσεις και η δεύτερη επιτόκιο 6,82% για αποπληρωμή έως 24 δόσεις. Ο ενδιαφερόμενος
στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει
τον αριθμό των δόσεων
•Στην επόμενη σελίδα πρέπει να
συμπληρώσει τον IBAN καθώς και
να «κλικάρει» ότι δεν έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.
•Τέλος θα πρέπει να προχωρήσει
στην υποβολή της δήλωσης. Η
ρύθμιση επικυρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης η οποία
θα πρέπει να γίνει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
•Εφόσον πρόκειται για φόρο κληρονομιάς τα χρέη μπορούν να αποπληρωθούν σε έως 48 δόσεις.
Το ηλεκτρονικό σύστημα εμφανίζει
αμέσως το φορολογητέο εισόδημα
και βάσει αυτού θα καθορίζεται το

ποσό της κάθε δόσης και κατ’ επέκταση ο αριθμός των δόσεων.
•Tακτικές οφειλές όπως φόρος
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ μπο-

ρούν να εξοφληθούν σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
ενώ οι έκτακτες οφειλές (φόρος
κληρονομιάς, φόροι που προκύ-

πτουν μετά από έλεγχο) ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις αλλά με την
εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.
3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 842.313.498.-, ως εξής:
- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές
ευρώ 13.349.203.
- Έκτακτο αποθεματικό
ευρώ 50.000.000.
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο
ευρώ 778.964.295.
5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.
7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.
8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2019.
9. Εκλογή Συμβούλων.
10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.
11. α. Έγκριση διορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τον μέχρι τη Γενική Συνέλευση χρόνο.
β. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.
13. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα
αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας,
κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Κυριακής 15 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν
στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) με τοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον
εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται
για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την
8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της
79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού
ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο
εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους μέχρι και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους και πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε
άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει σχετική έγγραφη ενημέρωση.
Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιτρεπομένου του διορισμού μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,
β) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ.
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση,
διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση.
Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπροσωπούντες:
α) το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:
1) Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020). Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 7 Μαρτίου 2020) και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση
των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.
2) Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020). Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020).
β) το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας κατόπιν αίτησής τους που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020).
Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020), το Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς επίσης οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064, 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210322 6371).
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Ένταξη
τιτλοποίησης
7,5 δισ. ευρώ
στο σχέδιο
«Ηρακλής»
Tην πρόθεσή της
να εντάξει την
τιτλοποίηση με
την κωδική
ονομασία
«Cairo»,
συνολικού ποσού
7,5 δισ. ευρώ, στο
πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων
«ΗΡΑΚΛΗΣ», δημοσιοποίησε
και επίσημα η Eurobank. Στη
σχετική ανακοίνωσή της, η
τράπεζα ενημέρωσε το
επενδυτικό κοινό ότι το «Cairo»
απαρτίζεται από 3
τιτλοποιήσεις, διαφορετικού
μεγέθους και με διαφορετικές
κατηγορίες απαιτήσεων από
δάνεια, τα Cairo I, II & III.
Έχοντας, εν προκειμένω,
εκπληρώσει όλες τις
προβλεπόμενες προϋποθέσεις,
η Eurobank υπέβαλε στο
υπουργείο Οικονομικών δύο
αιτήσεις σύμφωνα με τον ν.
4649/2019 για την ένταξη στο
πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» των
τιτλοποιήσεων Cairo Ι και
Cairo ΙΙ. Τα εν λόγω αιτήματα
αφορούν στην παροχή
εγγύησης από το ελληνικό
Δημόσιο για ομολογίες υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας
συνολικής αξίας 1,655 δισ.
ευρώ.

Νέα επιχειρησιακή
σύμβαση εργασίας
στην Alpha Bank
Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση
εργασίας στην Alpha Bank για
τα έτη 2020-2022 είναι γεγονός
εδώ και μερικά 24ωρα, με τον
σύλλογο εργαζομένων να
εξαίρει για την υπογραφείσα
συμφωνία τη θετική στάση της
τράπεζας και ειδικά του
διευθύνοντος συμβούλου,
Βασίλη Ψάλτη.
Η τελική συμφωνία ήρθε μετά
το πέρας τρίμηνης
διαβούλευσης των δύο μερών
και, σύμφωνα με την
ανακοίνωση των ίδιων των
εργαζομένων, «ανοίγει νέους
δρόμους ασφάλειας και σιγουριάς
για όλους τους εργαζόμενους στην
Alpha Bank».
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AVIS: Εντυπωσιακά
«γκάζια» σε τζίρο,
κέρδη και επενδύσεις
κόμη μία επιτυχημένη χρονιά με έντονο
αναπτυξιακό πρόσημο «έγραψε» στο
επιχειρηματικό
παλμαρέ της η Avis, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως μία από
τις εταιρείες leader στην ελληνική αγορά μίσθωσης αυτοκινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
τζίρος της Avis για το 2019 έκλεισε στα €190.000.000, τα
κέρδη προ φόρων, τόκων και α-

Α

Ο διευθύνων σύμβουλος της
Avis, Ανδρέας Ταπραντζής

ποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν
στα €95.000.000 και τα κέρδη
προ φόρων (PBT) στα
€31.000.000, με την αξία ενεργητικού της εταιρίας να υπερβαίνει σήμερα τα €500.000.000. Εξίσου… ενεργητική ήταν για την
Avis η περασμένη χρονιά και
στο κομμάτι των επενδύσεων, αφού η εταιρεία δαπάνησε κεφάλαια ύψους €200.000.000, τα οποία κατευθύνθηκαν κατά προτεραιότητα στην ανανέωση και

μεγέθυνση του εταιρικού στόλου
της, ο οποίος ξεπέρασε τα
38.000 οχήματα. Σημειώνεται ότι με την αγορά 11.000 νέων οχημάτων, η Avis υλοποίησε το
10% των ταξινομήσεων της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, αυξάνοντας κατά 30% τους πελάτες
της στις υπηρεσίες μακροχρόνιων μισθώσεων (leasing).
Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις της Avis και στις rent a car
υπηρεσίες (βραχυχρόνιες μι-

Με Ράμφο το ετήσιο συνέδριο στελεχών της
Διανθισμένο με… φιλοσοφικές αλλά και μουσικορυθμικές «πινελιές»
ήταν
το
ετήσιο
συνέδριο των στελεχών της
Praktiker Hellas, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες
στο κτήμα «Οινότρια Γη», του Οινοποιείου Λαζαρίδη.
Με τη συμμετοχή στελεχών από την κεντρική διοίκηση και το
πανελλαδικό δίκτυο της Praktiker,
η ηγετική ομάδα της εταιρείας παρουσίασε στο συνέδριο τον απο-
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Στρατηγική συνεργασία της Πειραιώς με την ORIX Corporation
Στη σύναψη αποκλειστικής στρατηγικής
συνεργασίας με την ORIX Corporation, εισηγμένη εταιρεία στην Ιαπωνία και στις
ΗΠΑ, για την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων στον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο
προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.
H ORIX είναι όμιλος επιχειρήσεων του
χρηματοοικονομικού τομέα με ύψος ενεργητικού περίπου 100 δισ. δολαρίων σε 37
χώρες, με μακρά και επιτυχημένη πορεία
στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα για πε-

ρισσότερα από 50 χρόνια,
και με συνεχή ανάπτυξη
νέων εργασιών.
H στρατηγική συνεργασία συνδυάζει τις μακροχρόνιες σχέσεις και τη
γνώση του ελληνικού
ναυτιλιακού τομέα της
Τράπεζας Πειραιώς με τις
δυνατότητες που απορρέουν από το μέγεθος της ORIX, ώστε να παρέχεται στους

πελάτες ευρεία γκάμα
χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και επαρκής
χρηματοδότηση όπου αυτό είναι αναγκαίο. Η συμφωνία αναμένεται στο
μέλλον να διευρυνθεί
κατ’ αντικείμενο και να
περιλάβει και άλλους
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
Το συνολικό υφιστάμενο ναυτιλιακό

χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς υπερβαίνει τα 2,5 δισ. δολάρια και μέσω
του deal με την ORIX, στόχος είναι να ισχυροποιήσει τις μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις της. Η Τράπεζα Πειραιώς θα
παραμείνει ενεργός δανειστής παρέχοντας χρηματοδότηση στη ναυτιλιακή αγορά τόσο σε μεμονωμένη βάση, όσο και στο
πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, στοχεύοντας στη βελτίωση του ισολογισμού και
της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της.

Διεθνής πιστοποίηση
«Customers’ Friend»
για το Public

σθώσεις), συγκεντρώνοντας
πάνω από 2.000.000 ημέρες ενοικίασης μέσα στο 2019, ενισχύοντας ουσιαστικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Έρχεται η ενοικίαση
οχήματος με το λεπτό
Το επόμενο μεγάλο στοίχημα
της Avis για τη χρονιά που ήδη διανύουμε και η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 60
χρόνων δραστηριοποίησης

στην ελληνική αγορά, ακούει
στο όνομα «Car Sharing». Πρόκειται για τη νέα προσωποποιημένη υπηρεσία που δίνει τη
δυνατότητα στους δυνητικούς
χρήστες να ενοικιάσουν από το
κινητό τους εύκολα και γρήγορα ένα αυτοκίνητο της AVIS για
όσο χρόνο επιθυμούν ακόμη
και για λίγα λεπτά της ώρας!!!
Το πρότζεκτ ήδη λειτουργεί σε
πιλοτικό επίπεδο στην πρωτεύουσα με τη συνεργασία του

Praktiker Hellas
λογισμό και τα οικονομικά αποτελέσματα για
το 2019, ενώ κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν
το στρατηγικό πλάνο για το 2020 με παράλληλη στοχοθεσία για το τρέχον έτος.
Η έκπληξη του φετινού συνεδρίου στελεχών της Praktiker ήταν η παρουσία ως επίτιμου
καλεσμένου
του
γνωστού
φιλόσοφου και στοχαστή-συγγραφέα Στέλιου
Ράμφου. Ο κ. Ράμφος πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα ομιλία και συζήτηση με τους 60
συμμετέχοντες, με θέμα «Ταξίδι προς την αυτογνωσία», όπου μεταξύ άλλων σημειώθηκε αναφορά στη σημαντικότητα της αυτοσυνειδη-

δήμου Αθηναίων και εντός των
προσεχών ημερών θα παρουσιαστεί επισήμως. Μέσω αυτής
της εφαρμογής η Avis στοχεύει
πρωταρχικά στην παροχή εύκολων λύσεων μετακίνησης
για όλους όσοι κινούνται εντός
του αστικού ιστού, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας αλλά και τη βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πρωτεύουσας.

σίας και του αναστοχασμού, εργαλεία που δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να σκέφτεται και να πράττει με ωριμότητα καθώς και
τη βάση για την επίτευξη «θετικής αλλαγής»
και ανάπτυξης, τόσο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με team
building workshop, από τον «Κύκλο Κρουστών» του έμπειρου μαέστρου-εκπαιδευτή
Κώστα Σημάτου, κατά τη διάρκεια του οποίου
προϊόντα Praktiker μετατράπηκαν σε «κρουστά» και η ομάδα Praktiker σε μια καταπληκτική ορχήστρα. Το workshop ανέδειξε με βιωματικό τρόπο το κεντρικό μήνυμα του ομαδικού συγχρονισμού για την επίτευξη αρμονικού
αποτελέσματος από μια ορχήστρα, όπως και
σε κάθε ομάδα.

ην αναγνωρισμένη διεθνή
διάκριση
«Customers’
Friend – Γιατί οι πελάτες
μας είναι πολύτιμοι για εμάς» απέσπασε το Public από τον οργανισμό πιστοποίησης ICERTIAS
που εδρεύει στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Κατόπιν της ανεξάρτητης έρευνας αγοράς που διεξήγαγε o
διεθνής οργανισμός ICERTIAS
στους Έλληνες καταναλωτές, το
Public, όχι μόνο κατάφερε να κερδίσει το πρώτο βραβείο αλλά επιπρόσθετα έλαβε από το κοινό
βαθμολογία 4,5 στα 5, εξασφαλίζοντας με Superior Excellence το
πιστοποιητικό
«Customers’
Friend».
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης πραγματοποιείται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα και μέσω αυτού αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται αποκλειστικά εταιρείες που
έχουν καταφέρει:
>>Να επιδεικνύουν υποδειγματική σχέση με τους πελάτες και
τους εργαζομένους τους.
>>Να εφαρμόζουν και να εν-

Τ

θαρρύνουν τίμια και επαγγελματική συμπεριφορά στην αγορά.
>>Να σέβονται τους κανόνες
της.
>>Να προωθούν φιλικές και
επαγγελματικές σχέσεις με τους
πελάτες τους, αλλά και τις εταιρείες που υποστηρίζουν.
>>Να επηρεάζουν θετικά τις
κοινωνικές ομάδες των χώρων
στους οποίους δραστηριοποιούνται.
Εκφράζοντας την ικανοποίηση
των ανθρώπων των Public για
την προτίμηση που δείχνουν οι
καταναλωτές στο brand, o Chief
Marketing & eCommerce Officer
της εταιρείας, Γιάννης Γαβριηλίδης, υπογράμμισε ότι «η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν αποτελεί δέσμευση για εμάς να συνεχίσουμε το
ίδιο δυναμικά να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε όλα
μας τα κανάλια». Συμπλήρωσε δε
ότι στόχος των Public είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω των οποίων θα τεθούν οι βάσεις για το
«Retail του αύριο».
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Καθημερινά οι ιατρικές
καινοτομίες επιμηκύνουν
και βελτιώνουν τη ζωή σε
ολόκληρο τον κόσμο και,
καθώς οι τεχνολογίες αιχμής του 21ου αιώνα συνδυάζονται μεταξύ τους, ο
Δείκτης Παγκόσμιας Καινοτομίας καλωσορίζει την
επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Σ

την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των ερευνητικών εταίρων του Πανεπιστημίου Cornell και της INSEAD
του 2019 προσδιορίζονται οι παγκόσμιες τάσεις που θα οδηγήσουν σε αυτή την επανάσταση στην
υγεία: η ευρυζωνική πρόσβαση, οι
εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη
και το ανθρώπινο γονιδίωμα, και
η άνοδος του καταναλωτισμού επιδρούν καταλυτικά στην ανάπτυξη
και μας παρουσιάζουν 10 από τις
αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής
που αναμένεται να φέρουν επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη κατά την επόμενη δεκαετία.

1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝΚΥΤΤΑΡΩΝ: Η δυνατότητα
να προσδιοριστούν τα γονίδια που
ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται σε μεμονωμένα κύτταρα και
να αποκωδικοποιηθεί το πώς τα
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος επιτίθενται στον υγιή ιστό, θα μεταμορφώσει τον τρόπο
προσέγγισης των αυτοάνοσων νοσημάτων και τον τρόπο με τον οποίο θα καταπολεμήσουμε τη θανατηφόρα διαδικασία της μετάστασης του καρκίνου.

2

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΤΟΥΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος
παραμένει ένα από τα πιο αποθαρρυντικά σύνορα της επιστήμης. Η
πρωτοβουλία NIH Brain Research
through Advancing Innovative
Neurotechnologies (BRAIN) είναι εξαιρετικά αισιόδοξη ότι, μέσα στην
επόμενη δεκαετία, οι ερευνητές θα
έχουν χαρτογραφήσει τα κυκλώματα
που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία της κίνησης, της όρασης, της
μνήμης και του συναισθήματος. Αυτό θα οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις
σε μια σειρά νευρολογικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου του
αυτισμού, της επιληψίας, των εγκεφαλικών τραυματισμών, της σχιζοφρένειας, του Parkinson, των τραυματισμών του Αλτσχάιμερ και του
νωτιαίου μυελού.

3

ΑΣΘΕΝΕΙΑΤΟΥΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ: Με τη βοήθεια νέων τεχνικών
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υγιαίνετε...
• Αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής αναμένεται να φέρουν
επανάσταση (και) στην υγειονομική περίθαλψη

Oι 10 ιατρικές
ανακαλύψεις
που θα αλλάξουν
τον κόσμο την
επόμενη δεκαετία
απεικόνισης που αναπτύχθηκαν και
βελτιστοποιήθηκαν από την Πρωτοβουλία BRAIN, η έρευνα του NIH
δείχνει ότι μέσα σε μια δεκαετία θα
μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
να παρουσιάσουν συμπτώματα
Alzheimer ακόμη και τα πρώιμα συμπτώματα, έτσι ώστε να σχεδιαστούν
ιατρικές μέθοδοι που θα επιβραδύνουν ή θα αλλάξουν την πορεία της
νόσου, παρέχοντας βαθιά ανθρώπινα και οικονομικά οφέλη.

4

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙΤΟΥΝΩΤΙΑΙΟΥΜΥΕΛΟΥ:Πρωτοποριακή έρευνα υποστηριζόμενη από την
NIH επέτρεψε ήδη σε αρκετούς νεαρούς άνδρες παράλυτους από τη
μέση και κάτω να μετακινήσουν τα
πόδια τους μέσω χειρουργικά εμφυτευμένων ηλεκτρικών διεγερτών
που παρακάμπτουν τον αποκομμένο νωτιαίο μυελό. Σύντομα, πολλά
από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν παγκοσμίως βλάβη νωτιαίου μυελού θα
μπορέσουν να επανακτήσουν την
ελευθερία των κινήσεών τους.

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ: Ο
χρόνιος πόνος είναι ένα σοβαρό
και δαπανηρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως, με τις

υφιστάμενες θεραπείες να είναι
πρόσκαιρες και εθιστικές Το NIH
ξεκίνησε πρόσφατα την πρωτοβουλία Helping to End Long-Term
(HEAL), αξιοποιώντας τη γονιδιωματική, τη νευροεπιστήμη και
τη δομική βιολογία για να αποκαλύψει εντελώς νέους στόχους για
τη θεραπεία του χρόνιου πόνου.

6

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ:
Αυτός ο συναρπαστικός τομέας έρευνας εξετάζει τους τρόπους αντικατάστασης ή αναγέννησης κατεστραμμένων ανθρώπινων ιστών
και οργάνων. Οι μέθοδοι κυμαίνονται από την τόνωση των μηχανισμών επισκευής του ίδιου του οργανισμού, μέχρι τους τεχνολογικά

αναπτυσσόμενους ιστούς και όργανα στο εργαστήριο. Τα ενθαρρυντικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα
δείχνουν ότι στην επόμενη δεκαετία η αναγεννητική ιατρική θα αλλάξει την πορεία των χρόνιων ασθενειών όπως ο διαβήτης και θα
εξαλείψει τα προβλήματα που σχετίζονται με τις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας, των
λιστών αναμονής, της απόρριψης
ιστών και της ανάγκης για φάρμακα κατά της απόρριψης.

7

ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΚΑΡΚΙΝΟΥ: Αυτή η ριζοσπαστική προσέγγιση προσεγγίζει το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή με καρ-

κίνο συλλέγοντας ανοσοκύτταρα από αυτόν και κατασκευάζοντας κύτταρα που παράγουν «στρατηγικούς
αντιπάλους» του καρκίνου που ονομάζονται χιμαιρικοί υποδοχείς
αντιγόνου. Αυτή η μεθοδολογία έχει ήδη σώσει ζωές ασθενών με
καρκίνο του αίματος που δεν μπορούν να υποβληθούν στις κλασικές θεραπείες και η περαιτέρω
στόχευση συμπεριλαμβάνει τον
καρκίνο του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου, των ωοθηκών και του παγκρέατος.

8

ΝΕΑΕΜΒΟΛΙΑ: Τα επόμενα
10 χρόνια αναμένεται να γίνουν
σημαντικά βήματα για την πρόληψη του HIV, της γρίπης και άλλων
μολυσματικών ασθενειών, καθώς
το NIH χρηματοδοτεί έρευνα για ένα παγκόσμιο εμβόλιο κατά της
γρίπης, το οποίο θα προσφέρει μακροχρόνια προστασία από ένα ευρύ φάσμα στελεχών της, προετοιμάζοντάς μας για την επόμενη παγκόσμια πανδημία και προφυλάσσοντας εκατομμύρια ζωές.

9

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑΤΗΘΕΡΑΠΕΙΑΑΣΘΕΝΕΙΩΝ: Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τις μοριακές αιτίες των περίπου
6.500 ανθρώπινων ασθενειών, ωστόσο οι θεραπείες υπάρχουν σήμερα μόνο για περίπου 500. Μέχρι το 2030 η επιστήμη θα έχει
χρησιμοποιήσει ευρύτερα τις γενετικές τεχνολογίες και τα εργαλεία επεξεργασίας γονιδίων, όπως οι
συσσωρευμένες τακτικές παρεμβαλλόμενες σύντομες παλινδρομικές επαναλήψεις (CRISPR-Cas),
που θα επιτρέπουν πλέον τη διόρθωση των γονιδιακών μεταλλάξεων, με τη θεραπεία για τη δρεπανοκυτταρική νόσο να αποτελεί έναν
από τους πρώτους στόχους της.

10

ΙΑΤΡΙΚΗΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: Κάθε ανθρώπινος οργανισμός είναι
μοναδικός και μέσα στα επόμενα
10 χρόνια η ιατρική θα πετύχει να
αντικατοπτρίσει αυτή την πραγματικότητα προσαρμόζοντας τη διάγνωση, τις θεραπείες και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε
κάθε άτομο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ερευνητικό Πρόγραμμα
Όλων των Ετών που διοργανώνει
η NIH, προσλαμβάνει 1 εκατομμύριο εθελοντές για την ανάλυση ευρέων ιατρικών δεδομένων, με τα
οποία θα διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά
στρώματα σε όλο τον κόσμο θα είναι πλέον πιο υγιείς.

Ξεθάρρεψε το ζευγαράκι…
ν και η συντροφική ζωή τους μετράει περίπου έναν χρόνο, μόλις τον τελευταίο λίγο καιρό έχουν…
ξεθαρρέψει και «εκτίθενται» ανέμελα ως ζευγάρι
στα φώτα της δημοσιότητας. Ο λόγος για την πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς του ΣΚΑΪ «8 Λέξεις», Δανάη Παππά, και τον επιχειρηματία και μετρ του τραγουδιστή Γιώργου Σαμπάνη, Λάμπρο Λάζαρη.
Σε μια από τις τελευταίες εξόδους τους οι δύο νέοι επέλεξαν να διασκεδάσουν –πού αλλού;– στο «ΕΝΑΣΤΡΟΝ», το νυχτερινό μαγαζί στο οποίο εμφανίζονται τη
φετινή σεζόν ο Γ. Σαμπάνης, μαζί με την Καίτη Γαρμπή και
την Demy. Εκεί, και η Δανάη και ο Λάμπρος δεν έκαναν… εξαλλοσύνες, αφού και οι δυο τους είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων. Δεν έλειψαν ωστόσο ούτε οι τρυφερές αγκαλιές, ούτε τα γλυκά φιλιά, οπότε ένας έρωτας που πλέον
δεν κρύβεται απαθανατίστηκε στα φωτογραφικά καρέ…

Α

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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• Το μοντέλο και ηθοποιός αποκάλυψε τη μάχη της με
τη νευρική ανορεξία αλλά και τον πόνο από τον χαμό του
αδελφού της

Το ξεγύμνωμα ψυχής
της Μάρας Δαρμουσλή

Ο

ι παλαιότεροι εξ ημών τη γνωρίσαμε σαν ένα
από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εγχώριας πασαρέλας στα τέλη της δεκαετίας του
’90 κι ακόμη περισσότερο στα 00’s. Οι νεότεροι την έμαθαν μετά από την καλλιτεχνική
στροφή της στην υποκριτική. Όλοι, όμως, έμειναν αμήχανοι ακούγοντας την εξομολόγηση καρδιάς που έκανε η Μάρα
Δαρμουσλή –γι’ αυτήν ο λόγος– που έκανε πριν από μερικές

ημέρες στην τηλεοπτική εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη.
Αυτό που δεν γνώριζε ο περισσότερος κόσμος είναι ότι
πίσω από τα αστραφτερά φώτα και τα glam εξώφυλλα, η Μάρα έδινε μια δύσκολη μάχη με τη νευρική ανορεξία. Περιγράφοντας η ίδια την τότε βάναυση καθημερινότητά της, η
Μ. Δαρμουσλή είπε ότι το πρωί ξυπνούσε με ένα μήλο, ενώ
κατά τη διάρκεια όλης της υπόλοιπης ημέρας δεν σιτιζόταν
παρά μόνο με λίγα φύλλα μαρουλιού και λίγο κοτόπουλο!!!
Αποκάλυψε μάλιστα ότι μετά από λίγο καιρό έπαθε φωτοευαισθησία και δεν μπορούσε να
σταθεί στα πόδια της.
«Είχα φτάσει να ζυγίζω 47 κιλά, τώρα είμαι 62.
Δεν είχα εικόνα, υπήρχε και το photoshop…. Κράτησε αρκετά χρόνια», εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά η 38χρονη ηθοποιός.

Η μεγάλη απώλεια…
Σε άλλο σημείο της εξομολόγησής της, η Μ.
Δαρμουσλή αναφέρθηκε στην απώλεια του
αδελφού της. Είπε συγκεκριμένα:
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από έναν πατέρα να χάνει το παιδί του, από μία μητέρα να
χάνει το παιδί της. Στεναχωριέμαι γιατί δεν ξαναείδα ποτέ έτσι τους γονείς μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ζωή, όμως, συνεχίζεται. Είχαμε
14 χρόνια διαφορά, με μεγάλωσε. Ίσως αυτό
που με στεναχώρησε είναι ότι τα Χριστούγεννα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο βιαζόμουν να πάω στο θέατρο
και ενώ μιλήσαμε, έκλεισα λίγο βιαστικά.
»Όταν με πήρε ο άλλος μου αδελφός, ο Μίμης, ήταν σε ώρα παράστασης, λίγο πριν είχε ακουστεί ένα απόσπασμα του Αρκά από
το “Η ζωή μετά”, το οποίο είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Το ακούω κάθε φορά στην παράσταση και είναι αυτή η μαχαιριά…»
»Βλέπω το τηλεφώνημα, ο Μίμης, το σηκώνω και σιωπή… Η
πρώτη μου σκέψη ήταν ότι κάτι συνέβη στον μπαμπά, 83 ετών.
Μου λέει, έφυγε ο Γιώργος, και απαντάω, ποιος Γιώργος; Ο θίασος
με στήριξε εκείνη τη βραδιά. Βγήκα στη σκηνή, με φωνή τσακισμένη», σημείωσε η Μάρα κλείνοντας.

«Καύσωνας»
Τούνη σε… ρετρό
χιονισμένη φωτό
ια ακόμα μία φορά σκόρπισε «εγκεφαλικά» στους διαδικτυακούς ακολούθους της
η Ιωάννα Τούνη. Αυτήν τη φορά δεν
χρειάστηκε κάποιο καινούργιο αισθησιακό φωτογραφικό ενσταντανέ.
Η 27χρονη καλλονή «βούτηξε» στα αρχεία των
φωτο-αναμνήσεών της, βρήκε ένα παλαιότερο
βίντεο που είχε τραβηχτεί στο Χιονοδρομικό
Κέντρο Βόρας στο Καϊμάκτσαλαν, το πόσταρε
στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram και
άφησε όλους εμάς να αναρωτιόμαστε «τι τρώει
και δεν κρυώνει» αυτό το κορίτσι.
Η απορία εύλογη, αφού η ξανθιά Ροδίτισσα
που μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη είχε αγνοήσει
τις χαμηλές θερμοκρασίες και είχε βγει να παίξει στα χιόνια με το πορτοκαλί μικροσκοπικό
μπικίνι της, έχοντας ριγμένο στους ώμους της ένα μπουφάν.
Η ίδια εξηγεί στην ανάρτησή της: «Μόλις συνειδητοποίησα ότι έρχεται Μάρτιος και δεν έχω δει
ΟΥΤΕ χιονόνερο για φέτος. Ας κάνω ένα
#throwback στα περσινά χιονισμένα μεγαλεία».

Γ
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Σε μία καινούργια εποχή περνάει

ο Alpha μετά και την τυπική μεταβίβαση του καναλιού στην οικογένεια
Βαρδινογιάννη. Κι αυτή η νέα εποχή
δεν αφορά μόνο το
προφίλ που θα λανσάρει ο σταθμός της
Κάντζας
κόντρα
στον ανταγωνισμό
της αγοράς, αλλά
και ένα συνολικό και σε βάθος make
over της οικονομοτεχνικής κατάστασης
στην οποία βρίσκεται το κανάλι.
Σε αυτό το πλαίσιο πληθαίνουν οι φήμες που υποστηρίζουν ότι δεν θα αργήσει η ώρα που θα ανακοινωθεί ένα
ευρύ πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου
εργαζομένων από τον Alpha, στη βάση
του εξορθολογισμού των οικονομικών
του, που με τη σειρά του θα οδηγήσει
στη χρηματοδοτική αυτονομία του. 
Στον πλέον πυκνό ανταγωνισμό στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών –μετά και την πρεμιέρα
του νέου Mega– το νήμα της πρωτιάς
έκοψε εκείνο του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, καταγράφοντας μερίδιο 16,6%
στο δυναμικό κοινό 18 -54 (πρωτιά σε
αριθμό τηλεθεατών, οι οποίοι έφτασαν
τους 260.000). Δεύτερο ήρθε το δελτίο ειδήσεων του Mega με 13,3%, τρίτος ο Αnt1 με 11,3% και τέταρτος ο
ΣΚΑΪ με 9,1%.
Ρολά κατέβασε η «Νέα Σελίδα» αλ
λά και το ενημερωτικό site της εφημερίδας έπειτα από την απόφαση
του εκδότη της Ηλία Λιβάνη (φωτ.)
να αναστείλει την
έκδοση. Δυόμισι
χρόνια κράτησε η
προσπάθεια, και αιτία της αναστολής της έκδοσης δεν είναι άλλη από την έλλειψη ρευστού, όπως άλλωστε ανακοίνωσε και επίσημα
ο εκδότης στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Στη «Νέα Σελίδα» απασχολούνταν περίπου 40 άτομα και οι οφειλές των δεδουλευμένων ανέρχονται σε
δύο μήνες.
Μια
σημαντική

προσωπικότητα του
χώρου των ελληνικών
εκδόσεων, που συνδέθηκε άρρηκτα με το ποιοτικό παιδικό βιβλίο, ο
Κυριάκος Παπαδόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία
88 ετών. Προερχόταν από οικογένεια
βιβλιοπωλών και το 1953 ξεκίνησε να
εκδίδει βιβλία μαζί με τον πατέρα του.
Τα «Βιβλία Παιδικά Παπαδόπουλος»
κατάφεραν, μέσα σε μια δεκαετία, να
μπουν σε κάθε ελληνικό σπίτι, να συντροφεύουν και να επιμορφώνουν χιλιάδες παιδιά.

«ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION Η αντίστροφη μέτρηση για
τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision ξεκινάει στην ΕΡΤ με την «Αντίστροφη Μέτρηση». Πρόκειται για την καινούργια εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης που ντεμπουτάρει την Κυριακή 1η
Μαρτίου (17:00), με τον παρουσιαστή της Μιχάλη Μαρίνο να ταξιδεύει τους τηλεθεατές μία
φορά την εβδομάδα στον μαγικό κόσμο του αγαπημένου διαγωνισμού. Πέρα από την ιστορία
του θεσμού, αποκλειστικές πληροφορίες για τους ερμηνευτές, και όλα όσα συμβαίνουν στην
Eurovision – από την «Αντίστροφη μέτρηση» θα δούμε εξάλλου σε πρώτη προβολή το video
clip της ελληνικής συμμετοχής.

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Η άγνωστη εξάδα του
«Big Brother» που υπόσχεται
στιγμές απείρου… κάλλους!!!

πό όταν ανακοινώθηκε η πρόθεση του τηλεοπτικού
ΣΚΑΪ να ξαναφέρει στις οθόνες μας το «Big Brother»,
ήταν αυτονόητο ότι το εμβληματικό reality θα αποτελούσε το βαρύ χαρτί του σταθμού του Φαλήρου έναντι
του ανταγωνισμού. Όσο, δε, πλησιάζει η ημέρα της
πρεμιέρας (σ.σ. είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου), τόσο
μεγαλώνει και το… κους-κους για τα ονόματα των παικτών που θα
συμμετάσχουν. Τέλος στην αγωνία αλλά με όρους κουίζ τύπου «δεν
σας τους λέμε, βρείτε τους» προσπάθησε να βάλει πριν από μερικά
24ωρα η δημοσιογράφος Έλενα Πολυκάρπου. Συγκεκριμένα το
πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Ευτυχείτε» του OPEN, αποκάλυψε στοιχεία για την ταυτότητα 6 παικτών, περιγράφοντας ότι
πρόκειται για:
• Μία Ελληνοαμερικανίδα που έχει σπουδάσει υποκριτική, μοιάζει με γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια και μιλάει τα ελληνικά
περίπου όπως η γνωστή Καλομοίρα.
• Μία Κρητικιά τραγουδίστρια, ηλικίας λίγο κάτω των 30 ετών
και με εμφάνιση που θα προκαλέσει λιποθυμίες.
• Έναν πολιτικό μηχανικό, χωρίς σχέση, που θα εντυπωσιάσει
με τους fit κοιλιακούς του.
Σύμφωνα, πάντα, με το ίδιο ρεπορτάζ, την εξάδα συμπληρώνουν ένας δικηγόρος ατυχήσας στον έρωτα, ένας παντρεμένος αγρότης
από τη Θεσσαλία που αφήνει γυναίκα και παιδιά και μπαίνει στο
σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού» για να μοιράσει άφθονο γέλιο, και
τέλος μία 28χρονη γνωστή οδοντίατρος με οδοντιατρείο στο κέντρο της Αθήνας που θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της.
Άλλες πληροφορίες θέλουν η ομάδα των συμμετεχόντων παικτών
να συμπληρώνεται από δύο επώνυμες γυναίκες και έναν επώνυμο
άνδρα (σ.σ. λέγεται ότι πρόκειται για Θεσσαλονικιό youtuber με
πολλούς followers), αλλά και από έναν αντιδήμαρχο από τη Βόρεια
Ελλάδα.
Για τους αδημονούντες φίλους του τηλε-ριάλιτι εμείς να συμπληρώσουμε ότι στο παιχνίδι θα συμμετέχουν συνολικά 16 άτομα –7
άνδρες και 9 γυναίκες– οι οποίοι θα κονταροχτυπηθούν για το
χρηματικό έπαθλο του παιχνιδιού. Σε ό,τι αφορά, τώρα, τη διαρρύθμιση του σπιτιού, θα υπάρχει φέτος κι ένα δωμάτιο που θα
ονομάζεται captain room με διπλό κρεβάτι και τζακούζι. Κλείνοντας να πούμε ότι την μπαγκέτα της παρουσίασης του ριάλιτι θα
κρατάει στα χέρια του ο Χάρης Βαρθακούρης.
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Ένοχος για βιασμό γ΄ βαθμού ο Χάρβεϊ Γουάινστιν
την ετυμηγορία της ενοχής του παραγωγού του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, για βιασμό τρίτου βαθμού και εγκληματική σεξουαλική πράξη κατέληξαν
την περασμένη Δευτέρα οι ένορκοι του ποινικού δικαστηρίου του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.
Ο Γουάινστιν τη… γλίτωσε για τις δύο πιο σοβαρές κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμό σε
πρώτο βαθμό, αλλά καταδικάστηκε για τον εξαναγκασμό σε
σεξουαλική πράξη της πρώην βοηθού παραγωγής Μίριαμ
Χάλεϊ που διαπράχθηκε το 2006, και τον βιασμό της ηθοποιού Τζέσικα Μαν το 2013.

Σ

Ο αμφιλεγόμενος «γιος»
του (αμφιλεγόμενου)
«ένδοξου πολέμου»
1 Ο έκπτωτος Πρόεδρος της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, δεν βρίσκεται πια στη ζωή,
αλλά η κόντρα για το αν υπήρξε πατριώτης ή απλώς δικτάτορας παραμένει «ζωηρή»
Μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες
μορφές της σύγχρονης αραβικής
ιστορίας, ένας Πρόεδρος που δοξάστηκε ως ήρωας και κατηγορήθηκε ως τύραννος, ο έκπτωτος
Πρόεδρος της Αιγύπτου, Χόσνι
Μουμπάρακ, άφησε τον μάταιο
τούτο κόσμο σε ηλικία 91 ετών.
ν και στρατιωτικός, ήταν εκείνος που δέσμευσε την Αίγυπτο στη διεθνή ειρήνη και υπό την 30ετή προεδρία του η
Αίγυπτος διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο προσπαθώντας να διεξάγει μια
συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων.
Γεννημένος στις 4 Μαΐου 1928 στο
Kafr-El Meselha από φτωχή οικογένεια, ο
Muhammad Hosni Said Mubarak –όπως ήταν το πλήρες όνομά του– κατάφερε
παρά τις αντιξοότητες να αποφοιτήσει από
τη στρατιωτική ακαδημία της Αιγύπτου το
1949. Στη συνέχεια υπηρέτησε στην αεροπορία στα Spitfires, μετέπειτα έγινε εκπαιδευτής πτήσεων και το 1959 εκπαιδεύτηκε
στην προμηθεύτρια όπλων της Αιγύπτου,

Α

Σοβιετική Ένωση, ως πιλότος βομβαρδιστικών. Μεσολάβησε μία σειρά ανώτατων
στρατιωτικών θέσεων, μέχρι να φτάσει το
1972, όταν ο Μουμπάρακ έγινε αντιπτέραρχος της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας και υφυπουργός Στρατιωτικών.

Ο πόλεμος που τον έκανε –
πολιτικό– άντρα
Είναι το σημείο που ουσιαστικά δίνεται το
εναρκτήριο… λάκτισμα στην πολιτική καριέρα του Μουμπάρακ, ωστόσο μία πολεμική σύρραξη το 1973 ήταν αυτή που
τον εδραίωσε στην πολιτική σκηνή ως εμπνευστή του σχεδίου επίθεσης κατά των
Ισραηλινών. Ο λόγος για τον πόλεμο του
Γιομ Κιπούρ, που ενώ ξεκίνησε ελπιδοφόρα για τη Συρία και την Αίγυπτο, κατέληξε νικηφόρα για το Ισραήλ υπό τον σχεδιασμό
ΗΠΑ, Σοβιετικής Ένωσης
και ΟΗΕ. Έστω και υπό
αυτήν τη δυσμενή για την
Αίγυπτο εξέλιξη που τη
βρήκε στο τέλος με λιγότερα εδάφη, η χώρα μπόρεσε να εδραιώσει διεθνώς
τη θέση της ως ηγέτιδα του

αραβικού κόσμου, με αποτέλεσμα την
πρωτοφανή επίσκεψη του τότε Αιγύπτιου
Προέδρου Ανουάρ Σαντάτ στο Ισραήλ,
που ισοδυναμούσε με αναγνώρισή του, και
τη μετέπειτα συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ
που επέφερε διαρκή ειρήνη.
Ως ανταμοιβή για την εξέχουσα συμμετοχή του στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, ο
Χόσνι Μουμπάρακ ορίστηκε αντιπρόεδρος της Αιγύπτου το 1975 με αρμοδιότη-

τες κυρίως εσωτερικές, ωστόσο ανέπτυξε
ισχυρούς προσωπικούς δεσμούς με Άραβες ηγέτες και ήταν η αραβική του προσήλωση αυτή που τον έφερε ήπια αντιμέτωπο
με τον πρόεδρο Σαντάτ για την υπογραφή
της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ,
για την οποία η Αίγυπτος εκδιώχθηκε το
1979 από τον Αραβικό Σύνδεσμο.
Μετά τη δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ το 1981, ο Χόσνι Μουμπάρακ κέρδισε το 98% των ψήφων σε ένα εθνικό δημοψήφισμα που… έτρεχε μόνος (σ.σ. δεν
υπήρξε άλλος υποψήφιος) και ανακηρύχθηκε πρόεδρος της χώρας ξεκινώντας τη
μακρά περίοδο της «ψυχρής ειρήνης» με
το Ισραήλ και της επανασύνδεσης με τον
αραβικό κόσμο, ώστε να αντιμετωπιστεί η
απειλή του Αγιατολάχ Χομεϊνί στο Ιράν
που αύξανε διαρκώς τις δυνάμεις του.

Το στίγμα
Ακροβατώντας μεταξύ της σοβιετικής εκπαίδευσής του και των ειρηνικών προθέσεών του, ο Μουμπάρακ εδραίωσε συμμαχίες με τον εμβληματικό Πρόεδρο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, και πρωτοστατώντας στην ειρηνευτική διαδικασία Ισραήλ-
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Γάτα (κυριολεκτικά) η υποψήφια στις γαλλικές δημοτικές εκλογές
νόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών του Μαρτίου στη Γαλλία το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία»
αποφάσισε να κατεβάσει ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψηφίους του στην πόλη Ρεν μία… κυρία ονόματι Rec. Και το
θέμα δεν θα αποτελούσε είδηση αν η Rec δεν ήταν μία γάτα!!!
Με τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα το γαλλικό κόμμα θέλει να
προωθήσει την προστασία των ζώων, αφού ακόμη και αν η
ευρισκόμενη στις τελευταίες θέσεις της λίστας των υποψηφίων
ελάμβανε το 99,9% των ψήφων, δεν θα εκλεγόταν. Έστω κι έτσι όμως, για να μην κηρυχθεί άκυρη η λίστα, θα γίνει ανάδο-

Ε

χος της Rec ένα… δίποδο. Στις προεκλογικές υποσχέσεις της
καμπάνιας περιλαμβάνονται η στείρωση όλων των αδέσποτων γατιών και η απαγόρευση των άγριων ζώων στο τσίρκο.
Σημειώνεται ότι συμβολικό είναι και το όνομα που δόθηκε στο
ζώο. Το «Rec» δεν είναι παρά το αρκτικόλεξο του τίτλου
«Rennes en commun», που φέρει το αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» στη Ρεν. Για τον σκοπό
αυτό, το αριστερό κόμμα συνεργάστηκε με μια Ένωση για την
προστασία των ζώων και με άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Τα «Παράσιτα» άνοιξαν τα
μάτια στην κυβέρνηση
της Σεούλ
ένε ότι ο κινηματογράφος εμπνέεται από τη
ζωή. Στην περίπτωση όμως του φετινού
θριαμβευτή του Φεστιβάλ των Καννών και
φυσικά των Όσκαρ, που δεν ήταν άλλος από
την ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο «Παράσιτα», φαίνεται ότι η πολιτική ζωή εμπνεύστηκε-νουθετήθηκε κατά κάποιον τρόπο από τη μεγάλη οθόνη και οδηγήθηκε στην απόφαση να κάνει κάτι για να καλυτερέψει
έστω και λίγο τον καθημερινό βίο των πολιτών.
Στο… πραγματικό σενάριο, όπως το καταγράφει η ειδησεογραφία, πρωταγωνιστής είναι όπως και στα «Παράσιτα» η Νότια Κορέα και η πρωτεύουσά της Σεούλ, με την
κυβέρνηση της χώρας τής Άπω Ανατολής να αποφασίζει
την οικονομική ενίσχυση 1.500 νοικοκυριών προκειμένου αυτά να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους, δεδομένου ότι ζουν σε ημιυπόγεια
διαμερίσματα, όπως και οι ήρωες της οσκαρικής ταινίας τού Μπονγκ Τζουν-χο.
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της κορεάτικης εφημερίδας «The Korea Herald», η
κυβέρνηση της Σεούλ σε συνεργασία με το Κορεατικό Ίδρυμα Ενέργειας, θα προσφέρει
έως και 3,2 εκατομμύρια γουόν ανά νοικοκυριό (σ.σ. κάτι περισσότερο από 2.400
ευρώ) για να ενισχύσει τα συστήματα θέρμανσης, να αντικαταστήσει τα πατώματα και
να εγκαταστήσει κλιματιστικά, αφυγραντήρες, ανεμιστήρες, παράθυρα και συστήματα
έγκαιρης προειδοποίησης (συναγερμούς) για πυρκαγιά.
Το 59,5% από τα συνολικά 383.000 ημιυπόγεια διαμερίσματα που υπάρχουν στη
Νότια Κορέα βρίσκονται στη Σεούλ, μη διαθέτοντας ούτε καν τις στοιχειώδεις ανέσεις
ενός κλασικού έστω και μικρού αστικού σπιτικού. Είναι, ακριβώς, όπως αυτό στο οποίο ζει η κινηματογραφική τετραμελής οικογένεια Κιμ στα «Παράσιτα»: διαμερίσματα
μικρά, υγρά και με έντονη δυσοσμία που προκαλείται από την έλλειψη αερισμού και ηλιακού φωτός, ειδικά το καλοκαίρι που η πόλη πλημμυρίζει συχνά.
Το μοναδικό πράγμα που κάνει «θελκτικά» –τρόπος του ειρωνικού λέγειν– αυτά τα ημιυπόγεια διαμερίσματα δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι αποτελούν μία προσιτή επιλογή για τους κατοίκους της Σεούλ. Σημειώνεται ότι περίπου το 78% των κατοίκων αυτών
των διαμερισμάτων ανήκουν στο 30% των πολιτών με το κατώτατο όριο εισοδήματος.
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Παλαιστίνης ισχυροποίησε τις σχέσεις του
με τις ΗΠΑ, αποκομίζοντας οικονομική
βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων και τη
διαγραφή των χρεών της χώρας.
Αυτό ωστόσο αποτέλεσε στίγμα για την
πολιτική του καριέρα, καθώς κατηγορήθηκε ως μαριονέτα των Αμερικανών και ως
βασανιστής των αντιφρονούντων, με αποτέλεσμα να υποστεί τουλάχιστον έξι απόπειρες δολοφονίας που οδήγησαν στην ενίσχυση των εσωτερικών κρατικών δυνάμεων ασφαλείας και την αποδυνάμωση ελευθεριών των πολιτών. Ειδικά, δε, μετά
την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1991,
για την οποία ο Μουμπάρακ ισχυρίστηκε
ότι είχε λάβει υπόσχεση από τον Σαντάμ
Χουσεΐν ότι δεν θα υλοποιηθεί, ο πρόεδρος συνασπίστηκε με τους δυτικούς, εισπράττοντας ξανά την οργή της χώρας του.
Το σκηνικό άλλαξε μία δεκαετία αργότερα,
με τον Μουμπάρακ να αρνείται να υποστηρίξει την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 και να δηλώνει ότι η κορυφαία προτεραιότητα της περιοχής ήταν η
επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος.
Κάπως έτσι «επιδιόρθωσε» τις σχέσεις του
με τον αραβικό κόσμο.

Κι ύστερα ήρθε η (Αραβική)
Άνοιξη
Τον Ιανουάριο του 2011 ξέσπασαν στη χώρα μακρόχρονες διαδηλώσεις πολιτών ενάντια στη φτώχεια, τη διαφθορά, την α-

νεργία και την αυταρχική εξουσία του Χόσνι Μουμπάρακ και μετά από 18 ημέρες ο
πρόεδρος ανακοίνωσε την παραίτησή του.
Τέσσερις μήνες αργότερα δικάζεται για διαφθορά και για προμελετημένη δολοφονία
διαδηλωτών, τον Ιούνιο του 2012, καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη επειδή απέτυχε να αποτρέψει τη δολοφονία 800 διαδηλωτών στην πλατεία Ταχρίρ, αλλά η αθώωσή του από άλλες κατηγορίες οδηγούν
σε μαζικές κινητοποιήσεις στους δρόμους
του Καΐρου. Περιορισμένος σε στρατιωτικό
νοσοκομείο, αθωώνεται από το Εφετείο και
το 2014 που δικάζεται ξανά απαλλάσσεται
των κατηγοριών διαφθοράς, αλλά καταδικάζεται για υπεξαίρεση, μέχρι το 2017 που
αθωώνεται οριστικά από το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου και απελευθερώνεται
έπειτα από έξι χρόνια κράτησης.
Στα 30 χρόνια προεδρίας του ο Χόσνι
Μουμπάρακ κράτησε την Αίγυπτο σταθερά προσανατολισμένη στην ειρήνη, κυβερνώντας όμως εσωτερικά τη χώρα με σιδερένια γροθιά, καταστέλλοντας τα πολιτικά
δικαιώματα των πολιτών, φυλακίζοντας
χωρίς δίκη και βασανίζοντας. Απομακρυσμένος από τον λαό που τον κατηγόρησε
για νεποτισμό και πλουτισμό σε βάρος του
κράτους, κράτησε μέχρι το τέλος στενή σχέση με τον στρατό στους κόλπους του οποίου
αναδείχθηκε και κηδεύτηκε με στρατιωτική
κηδεία ως «ένας από τους υιούς του Στρατού
και από τους ηγέτες του ένδοξου πολέμου».
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ΙχνηλΑΤωΝΤΑΣ…
εν είναι η πρώτη φορά
που παρουσιάζουμε
την υπέροχη Ζωή Τηγανούρια. Και αυτό επειδή η καλλιτεχνική
της πορεία διαρκώς μεγαλώνει και
πλουτίζει, οπότε δεν γίνεται να σε
αφήσει αδιάφορο. Αφορμή για αυτήν τη συνέντευξη στάθηκαν δύο
σημαντικές δουλειές της: το τραγούδι «Γενοκτονία» και το «Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη με
κουαρτέτο εγχόρδων». Η βράβευσή της στην πρώτη περίπτωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και οι sold out παραστάσεις της
στη δεύτερη είναι το απαύγασμα
της τέχνης που υπηρετεί πιστά τόσο με το ακορντεόν της όσο και με
τις μουσικές συνθέσεις της.

Δ

• Κυρία Τηγανούρια, μιλήστε
μας για αυτό το υπέροχο τραγούδι μνήμης που γράψατε, τη
«Γενοκτονία»…
«Πριν από έναν χρόνο ο Πασχάλης
Μπούρας, ένας πατριώτης από την Αλεξανδρούπολη, μου έστειλε μεταξύ
άλλων τον καταπληκτικό στίχο της “Γενοκτονίας” τον οποίο αμέσως ξεχώρισα… Κατευθείαν και ενώ τον διάβαζα, τον μελοποιούσα. Έφτιαξα λοιπόν
ένα demo και στην αναζήτηση για το
ποιος θα μπορούσε να το ερμηνεύσει
σκέφτηκα τα αδέλφια Τσαχουρίδη,
γνωρίζοντας ότι είναι από τον Πόντο.
Έτσι κι έγινε. Τους το παρουσίασα,
τους άρεσε, και ξεκίνησα να μπαίνω
στη διαδικασία της παραγωγής, της ενορχήστρωσης και μετέπειτα της κυκλοφορίας από την εταιρεία μου. Πρέπει να τονίσω ότι στο κομμάτι συμμετέχουν εξαιρετικοί συντελεστές. Στο επιβλητικό άκουσμα συμβάλλει το
60μελές σύνολο χορωδιών με μαέστρο
τον Σταύρο Καραμάνη. Αλλά και οι εξαιρετικοί μουσικοί που συμμετέχουν.
Το εξώφυλλο είναι ένας πρωτότυπος
πίνακας ζωγραφικής της Γερμανίδας
εικαστικού Barbara Daling, με την ευγενική παραχώρηση από την προσωπική συλλογή του συγγραφέα κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη. Νιώθω ότι η “Γενοκτονία” είναι τραγούδι που άρχισε
ήδη να γράφει… τη δική του ιστορία!
Έδεσαν εκπληκτικά στίχος και μουσική, και το αποτέλεσμα μας έχει δικαιώσει… Eπίσης πρόσφατα ένας φίλος
που λατρεύει το τραγούδι επεσήμανε
κάτι το οποίο δεν γνωρίζω εάν πραγματικά ισχύει 100%, αλλά οφείλω να
το επισημάνω. Μου είπε λοιπόν ότι είναι από τα λίγα τραγούδια που μιλούν
για τη γενοκτονία των Ποντίων στα ελληνικά και όχι στα ποντιακά, κάτι που
βοηθάει να γίνει κατανοητός ο στίχος
από όλους τους Έλληνας, και όχι μόνο
από τους Πόντιους που ξέρουν την ποντιακή διάλεκτο…»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΖΩΗ
ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ

«Η μουσική
είναι ένα
σύμπαν
γεμάτο
αισθήσεις...»

• Ποια είναι η σχέση σας με τον
Πόντο;
«Η σχέση μου με τον Πόντο… είναι
απλό. Μου αρέσουν πολλά ποντιακά
κομμάτια, τα οποία έχω στο ρεπερτόριο μου και κάποια από αυτά ξέρω από μικρή και να τα χορεύω όπως το
“Tικ” για παράδειγμα. Με την ευκαιρία, θα χρησιμοποιήσω για πρώτη
φορά μια έκφραση που δεν λέω σχε-

δόν ποτέ, όμως δεν μπορώ να μην την
πω τώρα διότι θα φανώ αχάριστη. Ένιωσα υπερήφανα διότι δεν είναι και
λίγο ο ανώτατος άρχων της χώρας σου
να σου δίνει συγχαρητήρια για τη δημιουργία σου και να λέει ότι “θέτεις
ζήτημα εθνικής συνείδησης με το τραγούδι σου” – και ασφαλώς αναφέρομαι στην παρουσία μου στο Προεδρικό Μέγαρο μπροστά στον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς».
• Εντυπωσιακή η εμφάνισή σας
στο Αμφιθέατρο του Μουσείου
της Ακρόπολης. Πώς προέκυψε
αυτή η συναυλία;
«Η συναυλία δόθηκε στο πλαίσιο της
επιστημονικής εκδήλωσης του “Υγεία

με την Καίτη Νικολοπούλου

για όλους” στις 7/2, ένα πρόγραμμα
εθελοντισμού που κάνει σπουδαίο έργο βοηθώντας τις αδύναμες ομάδες
ανθρώπων έμπρακτα και με ουσία .
Με συνόδευσε το εκπληκτικό Κουαρτέτο με συντελεστές τους: Sergiu
Nastasa (1ο Βιολί), Βασίλη Κατσούλη (2ο Βιολί), Larisa Vylegzhanina
(Βιόλα), Θοδωρή Καζάνη (Βιολοντσέλο), αλλά και τους εξαίρετους μουσικούς Μιχάλη Βερβελάκη (Κλασική Κιθάρα), Γιάννη Γρηγορίου (Μπάσο),
Στέλιο Γενεράλη (Κρουστά), Γιάννη
Τσαρσιταλίδη & Στάθη Γαντζούρα
(Ερμηνεία). Το ρεπερτόριό μου συμπεριλάμβανε συνθέσεις και διασκευές από την προσωπική μου δισκογραφία. Η κυρία Ελένη Σωτηροπούλου, Πρόεδρος του Δ.Σ του “Υγεία
για όλους” παρουσίασε το πρόγραμμα
με τον χαρακτηριστικό τίτλο της ομιλίας της: “Υγεία για Όλους: Tο Πρόσωπο της Kοινωνικής Αλληλεγγύης».
Στο προεδρείο της εκδήλωσης ήταν οι
κα Μαρία Θεοδωρίδου, ομότιμη καθηγήτρια Ιατρικής σχολής του
Παν/μίου Αθηνών και η κα Χριστίνα
Κανακά, καθηγήτρια Παιδιατρικής
της Ιατρικής σχολής του Παν/μίου Αθηνών. Την εκδήλωση χαιρέτησε η
σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας κα Σίσσυ Παυλοπούλου, ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Κεντρικού
Τομέα Αθηνών, κ. Γεώργιος Δημόπουλος, και ο πρόεδρος του ΣΦΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου. Μια σημαντική ομιλία ήταν του κ. Γεωργίου
Χρούσου, Ομ. καθηγητή Παιδιατρικής & Ενδοκρινολογίας, Πρόεδρος
της Επιστημονικής Επιτροπής, με τίτλο: “Όσο πιο φτωχός, τόσο πιο στρεσαρισμένος”. Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η κα Μαρία Αλιφραγκή του Signature travel. Μετά το
πέρας των ομιλιών ακολούθησαν οι
βραβεύσεις των εθελοντών και των χορηγών».
• Ας περάσουμε στο «Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη με
κουαρτέτο εγχόρδων». Ποιος ο
στόχος;
«Πρόκειται για ένα αφιέρωμα που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή η σύζυγος του Στέλιου, η υπέροχη κυρία
Βάσω. Αλλά και ο κόσμος, καθώς οι
παραστάσεις μας είναι όλες μέχρι
στιγμής sold out. Τιμάω τον σπουδαίο
ερμηνευτή Στέλιο Καζαντζίδη, όπως
τιμάω και τους μεγάλους δημιουργούς
που ερμήνευσε η μεγαλύτερη αδιαμφισβήτητα φωνή του λαού του αιώνα
στη χώρα μας. Για πρώτη φορά στη
παράσταση μου ακούγονται τραγούδια του με πρωτότυπες ενορχηστρώσεις για ακορντεόν με έγχορδα, τις οποίες έχουμε κάνει μαζί με τη Λουΐζα
Αντύπα με πολλές ώρες δουλειάς, παντρεύοντας το λαϊκό τραγούδι με την
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κλασική μουσική και το tango, διότι
όπως λέω πάντα “η μουσική είναι μια
ενιαία και αδιαίρετη”, με εξαιρετικούς
διαφορετικούς guest σε κάθε μου παράσταση. Στην πρώτη παράσταση είχα τρεις νέους ταλαντούχους ερμηνευτές, τον Λάμπρο Βασιλείου, τον
Κώστα Τηγάνη και την Άννα Κατσούλη, με τους οποίους έχω συνεργαστεί
δισκογραφικά κάνοντας τους τις παραγωγές από την εταιρεία μου και δίνοντάς τους συνθέσεις μου. Στη δεύτερη παράστασή μου guest ήταν ο Λεωνίδας Βελής, ένας σπουδαίος ερμηνευτής για τον οποίο ο ίδιος ο Στέλιος
Καζαντζίδης είχε πει τα καλύτερα λόγια. Βασικός ερμηνευτής σε όλες τις
παραστάσεις είναι ο Γιάννης Τσαρσιταλίδης, ένας επίσης νέος καλλιτέχνης
με ταλέντο με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και δισκογραφικά, αλλά
συμμετέχει και ο Σαμ… Η σκηνοθεσία των παραστάσεων ανήκει στον εξαιρετικό Μάνο Αντωνίου. Και συνεχίζουμε, εννοείται».
• Με τη σκέψη μας στον σύζυγό
σας, πώς είναι η συμβίωση δύο
καλλιτεχνών στο ίδιο σπίτι;
«Έχουμε τόση προσωπική και επαγγελματική χημεία, τόσο καλή συνεννόηση και βγαίνει πάντα τόσο άρτιο
αποτέλεσμα, που πραγματικά δεν
μπορώ να διανοηθώ ότι θα ήμουν μόνη. Λατρεύω να δουλεύω με τον Στέλιο, είμαστε μοναδικά ταιριασμένοι
σε όλους τους τομείς της ζωής. Ασφαλώς συμβάλλει και η κόρη μας σε αυτό… Οικογένεια σημαίνει ευλογία!!!»
• Γιατί στηρίζετε νέους καλλιτέχνες μέσω της εταιρείας σας;
«Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.
Μαζί με τον Στέλιο στηρίζουμε πολύ
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τα νέα παιδιά με ταλέντο, ήθος και αξιοπρέπεια. Τους δίνουμε το πρώτο
βήμα να μπουν στον χώρο σε συνδυασμό με πολύτιμες συμβουλές που
δεν δίνει κανείς δυστυχώς εύκολα. Όποιοι από αυτούς έχουν το ένστικτο
να βλέπουν ολόκληρο το δάσος και όχι μόνο το δέντρο, για τη βοήθεια που
τους προσφέρουμε, βγαίνουν πάντα
κερδισμένοι. Ασφαλώς υπάρχουν και
παιδιά που δεν εκτιμούν όλη μας την
αγάπη και την αλτρουιστική προσφορά μας, διότι τους κυριεύει από την
πρώτη στιγμή και την παραμικρή
πρώτη προβολή τους η αλαζονεία, η
υπέρμετρη φιλοδοξία. Σε αυτή την περίπτωση απλά αποχωρώ διακριτικά.
Ο χρόνος μας πλέον είναι όχι μόνο περιορισμένος αλλά ανύπαρκτος».
• Τι σημαίνει για σας η παραγωγή «Παραδοσιακοί Χοροί Σαμοθράκης»;
«Πρόκειται για ένα Cd με τον πατέρα
μου, Δημήτρη Τηγανούρια. Είναι γνωστό πόσο αγαπώ την παραδοσιακή
μουσική. Είναι κάτι σαν ηθικό χρέος
να μείνει ένα καλοδουλεμένο χωρίς
προχειρότητα πρότζεκτ με τα παραδοσιακά χορευτικά κομμάτια του τόπου
μου. Έτσι πρόεκυψε αυτή η παραγωγή, με τον Γιάννη Σεβαστόπουλο στο
λαούτο να συνοδεύει τον πατέρα μου
στο βιολί, έναν νέο ταλαντούχο λαουτιέρη, ο οποίος είναι τελειόφοιτος Οδοντιατρικής, καταφέρνοντας με απόλυτη επιτυχία να συνδέσω στην παράδοση την παλιά με τη νέα γενιά».
• Μελλοντικά σχέδια;
«Στην παρούσα φάση θα αφοσιωθώ
στην παραγωγή του Καζαντζίδη για
συναυλίες σε όλη την Ελλάδα… Και
βλέπουμε…»

«Maria Callas Forever»
Η Χριστίνα Πουλίτση και ο Δημήτρης Πλατανιάς
σε ένα γκαλά όπερας αφιερωμένο στην Μαρία Κάλλας
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας δήμου Αθηναίων και ο Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας παρουσιάζουν ένα γκαλά όπερας αφιερωμένο στη
Μαρία Κάλλας, το Σάββατο 14 Μαρτίου στις
20:30 στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο
«Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59, Αθήνα, Τηλ.:
210-3642540).
Η κορυφαία σοπράνο ζωντανεύει στη σκηνή
του δημοτικού θεάτρου μέσα από τις φωνές δύο
μεγάλων, σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών,
της σοπράνο Χριστίνας Πουλίτση και του βαρύτονου Δημήτρη Πλατανιά, ενώ τη Συμφωνική
Ορχήστρα δήμου Αθηναίων θα διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός.
Ένα γκαλά, αφιερωμένο στην απόλυτη ντίβα
της όπερας, με άριες και ντουέτα από όπερες
που τη δόξασαν, δίνει στο κοινό την ευκαιρία να
νιώσει κοντά σε αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, μέσα σε ένα χώρο, ο οποίος είναι αλληλένδετος με την ιστορία της όπερας στην Ελλάδα. Θα ακουστούν έργα των Bellini, Verdi,
Puccini και Donizetti, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τη «La Divina»
και μέσα από τη μόνιμη
έκθεση προσωπικών αντικειμένων της που βρίσκεται στο φουαγιέ του θεάτρου και αποτελείται από
πρωτότυπες φωτογραφίες, πρωτότυπες επιστολές προς τη Μαρία Κάλλας ή της ιδίας, αντίγραφα προγραμμάτων παραστάσεων, προσωπικά αντικείμενα (ρούχα, αξεσουάρ, περούκα), πίνακες
ζωγραφικής και αλλά αντικείμενα από τη ζωή της
Μαρίας Κάλλας.
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▶ ΣΕΛ. 24





▶ ΣΕΛ. 22

 
 
 


ΠΑΟΚ: Πέρυσι έλιωνε
ατσάλι, φέτος φταίει
ο… Μητσοτάκης
Ο ΠΑΟΚ έχασε το ματς με σαχλαμαρίτσες του τύπου
«θα κατέβει ο Ολυμπιακός», και με το πανό που έδειξε
πόσο αδύνατος αισθάνεται





▶ ΣΕΛ. 22





▶ ΣΕΛ. 24

Ο κυνηγημένος
(στην αρχή) Παναθηναϊκός
έσπασε (στη συνέχεια)
τα κοντέρ στα πέναλτι
Όλες οι δυνάμεις του
σύμπαντος (Πάολο Κοέλιο)
συνωμοτούν εναντίον
του ΠΑΟΚ

 


▶ ΣΕΛ.26

• Ο ΠΑΟΚ ψήφισε πριν ενάμιση χρόνο
να υποβιβαστεί, αλλά οι «πράσινοι»… ξέχασαν και
τον έσωσαν πηγαίνοντας στο μπλοκ με Ξάνθη,
Παναιτωλικό και Βόλο.
▶ ΣΕΛ.18-19

• Στημένο και το ΣτΕ, στημένη κι η Τσαγκιά, στημένη
κι η ΕΕΑ με το CAS από τα πλοκάμια του Μαρινάκη,
στημένη και η απόφαση στις 2 Απριλίου, και ο μόνος
«καθαρός» σ’ αυτόν τον τόπο, ο Σαββίδης,
ετοιμάζεται και πάλι να χωρίσει την Ελλάδα
στα δύο, ή δεν… ▶ ΣΕΛ.15

