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Ολα τα τραγούδια και οι στίχοι της σειράς

σήμερα το πολυπλατινένιο CD, η κασετίνα και το ένθετο

+ 8σέλιδο ένθετο

+

Από 1ης Ιανουαρίου 

25.000 ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ 5 ΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Μετά τον φράχτη 
πρόστιμο και απέλαση για 
τους λαθρομετανάστες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πώς μοίρασε μια 
αυτοκρατορία 2 δισ. ευρώ 
στους διαδόχους του

« Καραμανλής: 
Δεν 
ελέγχω 
τις μίζες»
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο θηλυκός κοριός  που 
ξεκίνησε από τον Τόμπρα 
και έφτασε στα άδυτα 
της κυβέρνησης της Ν.Δ.  
Οι «υπόγειες» διασυνδέσεις 
της με το Μέγαρο Μαξίμου 
και οι αναφορές της 
στον Χριστοφοράκο 

ΒΑΘΥ ΛΑΡΥΓΓΙ
αποκαλυψη 

νΟ2

Γιατί τόση χλιδή τέτοια εποχή, κύριε αντιπρόεδρε

Βασιλικό ρεβεγιόν 
για τον Πάγκαλο
Εκανε βράδυ Πρωτοχρονιάς στη σουίτα του 
«King George» στο Σύνταγμα που κοστίζει 5.400 € 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ 
«ΔΩΡΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ 
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 
1,6 ΕΚΑΤ. € ΣΤΟ ΙΚΑ! 

Δεν επιτρέπεται να κατηγορεί τους εργαζομένους ως κοπρίτες και ο ίδιος
να διασκεδάζει φιλοξενούμενος από μεγαλοεπιχειρηματίες που χρωστάνε εκατομμύρια στο Δημόσιο

Η ΣΟΥΙΤΑ 
των 350 τ.μ.

γμ
Η ΚΡΑΤΗΣΗ

ΤΟ ΜΕΝΟΥ 
των 380 € το άτομο

δωρεάν

>4-7>48-49

307

>8

>18-21

>26-27

Ο Θ. Πάγκαλος 
και η σύζυγός 
του Χριστίνα 
Χριστοφάκη



Π
ολλές φορές ανα-
ρωτιέμαι αν τε-
λικά ο μύθος του 
Προμηθέα δεν 

είναι παρά η προέκταση της 
Ιστορίας μας. Δώσαμε τα φώ-
τα στον υπόλοιπο κόσμο όπως 
έκλεψε ο Προμηθέας τη φω-
τιά από τους θεούς, για να 
βρεθούμε τελικά αντιμέτωποι 
με ένα μαύρο βαθύ σκοτάδι 
που μας πλακώνει και καλύπτει 
κάθε πτυχή του είναι μας όσο 
περνά ο χρόνος όλο και πιο 
πολύ. 

Ο Γάλλος ιστορικός τέ-
χνης Εμίλ Φορ γράφει πως 
«[…]οι Ελληνες κυνηγούν το 
απόλυτο, αλλά καθώς αυτό εί-
ναι κάπως περιορισμένο, πι-
στεύουν απλοϊκά πως είναι 
εφικτή η άμεση πραγματο-
ποίησή του». Ερχομαι λοιπόν 
εγώ τώρα και απλοϊκά σκε-

πτόμενος αναρωτιέμαι τι να 
σημαίνει: πιστεύουν απλά πως 
είναι αφελείς, ενθουσιώδεις, 
ανόητοι ή κουτοπόνηροι; Ο 
χρόνος έδειξε και απέδειξε 
πως οι Ελληνες, όπως και ο 
Προμηθέας, αντέχουν σε 
κάθε λογής τιμωρίες και μαρ-
τύρια. 

Οχι, ο δόλιος Προμη-
θέας δεν έχασε την αίγλη του 
και παρέμεινε στο παγκόσμιο 
υποσυνείδητο ως ήρωας, δι-
ασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον 
τρόπο για τους μεταγενέστε-
ρους την ημι θεϊκή του, αν 
θέλετε, υπόσταση. Μου αρέ-
σει ο μύθος του Προμηθέα 
γιατί, σύμφωνα με αυτόν, ο 
Τιτάνας με μια κίνηση αλτρου-
ισμού υπέρ των ανθρώπων 
αναλαμβάνει τις ευθύνες του, 
αλλάζει άρδην όλα τα δεδο-
μένα και επαναστατεί. Είναι 

αυτός που πλάθει εξ ύδατος 
και γης τους ανθρώπους, είναι 
ο ίδιος που τους μαθαίνει να 
χειρίζονται τη φωτιά, να επε-
ξεργάζονται στοιχεία της γης 
και να δημιουργούν εργαλεία, 
να συλλογίζονται μέσα από 
την επιστήμη αλλά και τα 
γράμματα και τις τέχνες. 

Ο Δίας, εκνευρισμένος 
από την αχαριστία των κοι-
νών θνητών και την προδοσία 
του Προμηθέα, τους τιμωρεί! 
Στους ανθρώπους στέλνει την 
Πανδώρα με το περίφημο 
κουτί που ακόμη δεν λέει να 
το κλείσει κάποιος, ενώ τον 
Προμηθέα τον αλυσοδένει 
πάνω σε έναν βράχο, με τον 
γνωστό αετό (όχι του Μπιθι-
κώτση που δεν έχει φτερά) 
να του κατατρώγει το συκώ-
τι για τριάντα χιλιάδες χρόνια 
και βάλε. Πώς την πάτησε έτσι 

ο Προμηθέας; Αυτός που το 
όνομά του σημαίνει συνετός 
και προνοητικός... Τόσο αφε-
λής ήταν; Μου αρέσει η ερ-
μηνεία που δίνει ο Τάκης Θε-
οδωρόπουλος σε ένα βιβλίο 
που αφιέρωσε στον Γάλλο 
συγγραφέα και πρώην υπουρ-
γό Πολιτισμού της δεκαετίας 
του ’60 Αντρέ Μαλρό με τίτ-
λο «Οι μεταμορφώσεις της 
κρυφής Ελλάδας». «[…]Οσες 
φορές και αν τιμωρήθηκε ο 
Προμηθέας, είχε κερδίσει το 
μερίδιο της ύπαρξης για λο-
γαριασμό των ανθρώπων. Οι 
Ελληνες ήξεραν τη ματαιότη-
τα, έβλεπαν την ανυπαρξία 
χωρίς να αποστρέφουν το 
βλέμμα τους από την ίδια την 
ύπαρξή τους… Θεωρούσαν 
ότι ήταν δυνατόν να αρπά-
ξουν κομμάτια από το πεπρω-
μένο τους, να επαναλάβουν 

την κίνηση που έκανε ο Προ-
μηθέας για λογαριασμό τους, 
για να μπορέσουν να σωθούν. 
Και το χειρότερο είναι πως τα 
κατάφεραν γιατί συνεχίζουν 
να μας απασχολούν και σή-
μερα[…]». 

Οι αρχαίοι Ελληνες 
εξακολουθούν να απασχολούν 
κόσμο και κοσμάκη στον πλα-
νήτη. Αραγε εμείς τι κρατή-
σαμε από τη θυσία του Προ-
μηθέα; Κάρβουνα για την ψη-

»Ο δρόμος
της λιτότητας οδηγεί
σε αδιέξοδο

ΑΡΘΡΑ~70ΑΡΘΡΑ~70 ΓΝΩΜΕΣ ~63

Κώστας ΚαββαθάςΑναστάσης Ι. ΚαραμήτσοςΜπάμπης Κούτρας
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Τα παιδιά του Προμηθέα 
Νίκος Αλιάγας kopsalis@wanadoo.fr
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ΘΕΜΑ   
ΕΚΔIΔΕΤΑΙ ΑΠO 
ΤΗΝ «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε.»

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ 
Αποστόλου Παύλου 6, 
Μαρούσι, Τ.Κ. 15123

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚO ΚEΝΤΡΟ 
210 6880700
210 6834444

FAX 
210 6892778

E-MAIL
protothema@protothema.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. >ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ >ΑΠΕ >EUROKINISSI 
>REUTERS >APEIRON >IML >HELLAS PRESS >IDEAL IMAGES 
>VISUALPHOTOS.COM >STUDIO PANOULIS >NDP >ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
>REDPRESS >ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ >ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο χρόνος έδειξε 
και απέδειξε πως 
οι Ελληνες, όπως 
και ο Προμηθέας, 
αντέχουν σε κάθε 
λογής τιμωρίες 
και μαρτύρια

Σελήνη 6 ημερών

σταριά ή λίγες στάχτες, έτσι 
για χάρη του βασιλιά Καρνά-
βαλου; Πώς θα σώσουμε έναν 
λαό καταπονημένο, που σε 
λίγο δεν θα έχει μία ούτε για 
σπίρτα ώστε να ανάψει τη 
φλόγα του αύριο, και που βλέ-
πει στον ορίζοντα τον κατα-
κλυσμό να πλησιάζει μην προ-
λαβαίνοντας να πάρει καν μια 
βαθιά ανάσα αέρα, πνοή ζω-
ής; Ηγγικεν η ώρα να πετά-
ξουμε στη φωτιά τα κορεσμέ-
να και αλλοιωμένα πρότυπα, 
τους υπερφίαλους παρλαπίπες 
και να στραφούμε επιτέλους 
προς τα αρχέτυπά μας όχι για 
εμάς τους ίδιους, μα κυρίως 
για τα παιδιά, την επόμενη 
γενιά, που δεν τη φοβίζει τί-
ποτα και που θα αναζωπυρώ-
σει σίγουρα και πάλι τη φλό-
γα του Προμηθέα στις συνει-
δήσεις όλων.
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ REUTERS 
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΥΠΟΓΕΙΟΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ-
ΤΙΣΜΟΙ 
ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

Μπλοφάρει 
ή θα 
καταργήσει 
πράγματι 
τον σταυρό 
προτίμησης;

Ακόμη εντονότερη εγρήγορ-
ση και από τις ρυθμίσεις για 
τα οικονομικά των κομμάτων 
προκάλεσαν οι διαρροές περί 
άμεσης αλλαγής του εκλογι-
κού νόμου με υιοθέτηση του 
λεγόμενου «γερμανικού 
μοντέλου» και κυρίως την 
κατάργηση του σταυρού 
προτίμησης. Τα εσωκομματι-
κά ανακλαστικά λειτούργη-
σαν άμεσα και τις τελευταίες 
ημέρες υπουργοί και βουλευ-
τές του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να 
εκτιμήσουν «πού το πάει ο 
Γιώργος». Ποιες είναι οι αλη-
θινές προθέσεις του πρωθυ-
πουργού, αν απλώς μπλοφά-
ρει στην προσπάθειά του να 
αποφύγει τις διαρροές από 
την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
στα δύσκολα νομοθετήματα 
που ετοιμάζονται κατ’ εφαρ-
μογήν του μνημονίου για την 
εξασφάλιση της 4ης δόσης, ή 
αν πραγματικά θα κάνει 
πράξη τις «απειλές» του. Γιατί 
πραγματικά ως «απειλή» αντι-
μετωπίζεται η διάθεση του 
πρωθυπουργού για μεγάλες 
αλλαγές. Το άρθρο του 
υπουργού Εθνικής Αμυνας κ. 
Ευάγγελου Βενιζέλου στην 
ιστοσελίδα aixmi.gr είναι 
απλώς ενδεικτικό του υπόγει-
ου προβληματισμού σε όλα 
τα επίπεδα της κυβερνητικής 
παράταξης. 
Ο κ. Βενιζέλος υποστηρίζει 
ότι περισσότερη σημασία 
έχει η «αναθεώρηση των κομ-
μάτων» από την «αναθεώρη-
ση του Συντάγματος». 
Αναφέρεται ιδιαίτερα στο 
θέμα της εκλογής των βου-
λευτών αφήνοντας σαφείς 
αιχμές προς κάθε κατεύθυν-
ση, διερωτώμενος «αν δεν 
έχεις λειτουργία του κόμμα-
τος οργανωμένη, ελεγχόμε-
νη, θεσμική, μπορείς να πάς 
στην κατάργηση του σταυ-
ρού προτίμησης ή σε μονοε-
δρικές περιφέρειες;». 
Ανάλογο προβληματισμό 
διατυπώνει και ο αντιπρόε-
δρος της κυβέρνησης 
Θόδωρος Πάγκαλος, αλλά 
και πολλά ακόμη στελέχη της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
τα βασικά σημεία του νέου 
εκλογικού νόμου είναι έτοιμα 
και θα ανακοινωθούν αιφνιδί-
ως όπως έγινε και με το «πολι-
τικό χρήμα». Το ερώτημα 
είναι αν με την προώθησή 
τους ο πρωθυπουργός επιθυ-
μεί να «σφίξει τα λουριά» στο 
κόμμα ή αν πραγματικά ετοι-
μάζεται για εκλογές. Την ίδια 
απορία έχουν και στη 
Ρηγίλλης, που βιάζονται να 
τελειώνουν με τις αλλαγές 
στο οργανωτικό σχήμα προ-
τού πάρουν θέση εκλογικής 
μάχης.

Ξαφνικά διαμορφώθηκε κλίμα ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων

Πού το πάει ο Γιώργος 
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για το «πολιτικό χρήμα» και τον εκλογικό 
νόμο σήμαναν κόκκινο συναγερμό σε κυβέρνηση - αντιπολίτευση

Σ 
τα υπουργικά γρα-
φεία αλλά και με-
ταξύ των βουλευ-
τών της κυβέρνη-

σης και της αντιπολίτευσης 
πυκνώνουν τις τελευταίες ημέ-
ρες οι «πληροφορίες» και οι 
εκτιμήσεις για σοβαρές πολι-
τικές πρωτοβουλίες από την 
πλευρά του Γιώργου Παπαν-
δρέου το επόμενο διάστημα. 

Περιμένει τα γκάλοπ
Στο εύλογο ερώτημα αν πρό-
κειται για πρόωρες εκλογές 
μέχρι την άνοιξη, η απάντηση 
είναι αρνητική, αλλά ένα «πα-
ράθυρο» μένει πάντα μισάνοι-

χτο διά παν ενδεχόμενον. Αντί-
θετα, κερδίζει σταθερά έδα-
φος το σενάριο των εκλογών 
το φθινόπωρο, καθώς τότε θα 
έχουμε μια τελική εικόνα για 
την πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας τα επόμενα χρόνια. 
Τις φήμες ενίσχυσε την περα-
σμένη Παρασκευή και το έγκυ-
ρο ειδη-σεογραφικό πρακτο-
ρείο Reuters, σύμφωνα με την 
ετήσια αναφορά που απέστει-
λε στους διπλωματικούς συ-
ντάκτες και ανταποκριτές, προ-
κειμένου αυτοί να είναι ενή-
μεροι και να κάνουν σχετικές 
διαπιστεύσεις!

Στην αναφορά του, το πρα-

κτορείο χαρακτηρίζει «πιθα-
νές και πολύ πιθανές» τις πρό-
ωρες εκλογές στη χώρα τον 
προσεχή Σεπτέμβριο. Ο πρω-
θυπουργός μάλιστα φέρεται 
να προτίθεται να πάει σε κάλ-
πες με την προϋπόθεση ότι οι 
δημοσκοπήσεις θα δείχνουν 
καθαρή νίκη του ΠΑΣΟΚ με 
αυτοδυναμία και είσοδο στη 
Βουλή της Δημοκρατικής Συμ-
μαχίας και της Δημοκρατικής 
Αριστεράς - πιθανών μελλο-
ντικών κυβερνητικών συμμά-
χων! Σημειώνεται ότι σε ανά-
λογη εκτίμηση είχε προβεί το 
Reuters με την κυβέρνηση Κα-
ραμανλή και επαληθεύτηκε.

Κόκκινος συναγερμός 
στα κόμματα
Στελέχη της κυβέρνησης ανα-
γνωρίζουν μεν ότι ανεβαίνει 

το πολιτικό θερμόμετρο, αλλά 
θεωρούν ότι συνδέεται με τις 
αναφορές στην αλλαγή του 
εκλογικού νόμου και τις αντι-
δράσεις που προκάλεσε στο 
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η πα-
ρουσίαση από τον υπουργό 
Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκού-
ση, ανήμερα τα Θεοφάνια, του 
νομοσχεδίου για τα οικονομι-
κά των κομμάτων και το «πό-
θεν έσχες» των πολιτικών. 

Σε γενικές γραμμές, το νο-
μοσχέδιο για το «πολιτικό χρή-
μα» προβλέπει αυστηρό έλεγ-
χο από δικαστές στον εύκολο 
και γρήγορο πλουτισμό των 
πολιτικών με ακριβή και δια-
χρονικό προσδιορισμό της 
προέλευσης κάθε περιουσι-
α-κού στοιχείου. Θεσμοθετεί 
όριο δαπανών και εσόδων για 
τα κόμματα, περιορίζει την 
κρατική επιχορήγηση και θέ-
τει αυστηρότερες προϋποθέ-
σεις για τον τραπεζικό δανει-
σμό τους. 

Πρόθεση του υπουργού 
Εσωτερικών, που θεωρείται 
αυτή τη στιγμή ο πιο στενός 
συνεργάτης του Γιώργου Πα-
πανδρέου, είναι να ολοκλη-
ρωθεί η διαβούλευση σε έναν 
μήνα και το σχέδιο να γίνει 

νόμος έως τον Μάρτιο. Η ανα-
κοίνωση προκάλεσε κόκκινο 
συναγερμό στο κόμματα της 
αντιπολίτευσης και έντονες 
αντιδράσεις. Η Ν.Δ. τον κατη-
γόρησε ότι ανατρέπει τις απο-
φάσεις της συνάντησης των 
πολιτικών αρχηγών πέρυσι, 
στην οποία είχε συμμετάσχει 
και ο μόλις εκλεγείς Αντώνης 
Σαμαράς και μετατρέπει την 
υπόθεση σε «κομματικό παι-
χνίδι εντυπώσεων και αποπρο-
σανατολισμού της κοινής γνώ-
μης». Το ΚΚΕ μιλά για «εξαπά-
τηση του λαού με θέσεις και 
προτάσεις που δήθεν επιβάλ-
λουν τη διαφάνεια». Ο ΛΑΟΣ 
επαναλαμβάνει το αίτημα για 
«λιγότερα χρήματα στα κόμ-
ματα» ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποστη-
ρίζει ότι «δεν ήταν η Αριστε-
ρά που έγινε παραλήπτης δώ-
ρων» και υπενθυμίζει ότι τα 
σκάνδαλα Siemens και Βατο-
πεδίου αφορούν στα κόμμα-
τα εξουσίας. 

Μεγαλύτερη όμως σημα-
σία από τις αντιδράσεις που 
προκάλεσε η πρόταση Ραγκού-
ση έχουν οι εκτιμήσεις ότι «για 
να προωθούνται τώρα αυτές οι 
αλλαγές, κάτι ετοιμάζει ο Πα-
πανδρέου».

ΚΛΙΜΑ ΡΑΓΔΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ εξελίξεων διαμορφώνεται ξαφ-
νικά στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Πληροφο-
ρίες μιλούν για σχεδιαζόμενο αιφνιδιασμό από τον πρω-
θυπουργό, που δεν είναι κατ’ ανάγκην οι εκλογές. Το πι-
θανότερο είναι να πρόκειται για παρενέργειες τις οποί-
ες προκάλεσαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυ-
βέρνησης για το «πολιτικό χρήμα» και τον εκλογικό νό-
μο, ζητήματα που μπήκαν δυναμικά στην ατζέντα της 
επικαιρότητας παράλληλα με την οικονομία.

ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΚΟΥΤΡΑ

Koytras_b@yahoo.gr

ΑΙΦΝΙΔΙΑΖΕΙ 
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ «ΑΠΕΙΛΕΙ» 
ΣΦΙΓΓΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΛΟΥΡΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ 
ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ που παρουσίασε ο πιο στενός 
συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου αυτή τη στιγμή, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης, 

αλλά και οι αναφορές στην αλλαγή του εκλογικού νόμου ανέβασαν κατακόρυφα το πολιτικό θερμόμετρο
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Δημόσιο και τα ασφαλιστικά  
ταμεία παραμένουν ανοιχτές.

Η τιμή «πόρτας» για τη 
συγκεκριμένη σουίτα ανέρχε-
ται στις 5.400 ευρώ τη βραδιά, 
χωρίς να υπολογίζεται ότι τη 
συγκεκριμένη ημέρα και τις 
γιορτές συνολικά οι τιμές στα 
ξενοδοχεία είναι αυξημένες 
έως και 50%. Πέραν της δια-
μονής ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης απόλαυσε λου-
κούλλειο πρωτοχρονιάτικο 
δείπνο κόστους 380 ευρώ -ανά 
άτομο- γιορτάζοντας την αλ-
λαγή του χρόνου με ποταμίσιες 
καραβίδες, χαβιάρι και αστακό! 
Διασταυρωμένες πληροφορί-
ες από το ξενοδοχείο, έγγραφα 
με τη λίστα κρατήσεων της 
συγκεκριμένης βραδιάς και 
ηχητικά ντοκουμέντα συνηγο-
ρούν στο συμπέρασμα ότι ο κ. 
Πάγκαλος και η οικογένειά του 
φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο. 
Ο μέσος πολίτης που πιθανόν 
να μη διαθέτει την οξυδέρκεια 
ή την πείρα του κ. Πάγκαλου  
στη λειτουργία του πολιτικού 
συστήματος θα μπορούσε ίσως 

να σκεφθεί πως το μεγάλο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα 
κάποιο αντάλλαγμα προσδοκά 
από την κυβέρνηση προσφέ-
ροντας ένα τόσο ακριβό δώρο, 
όταν μάλιστα αντιμετωπίζει 
συσσωρευμένα προβλήματα. 
Είναι αυτονόητο πως ειδικά 
αυτή την περίοδο η γυναίκα 
του Καίσαρα, και στην προκει-
μένη περίπτωση ο ίδιος ο 
Καίσαρας, όχι μόνο πρέπει να 
είναι τίμιος αλλά να δείχνει και 
τίμιος. Και πολύ περισσότερο 
όταν λέγεται Πάγκαλος, είναι 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 
καταγγέλλει τους απλούς ερ-
γαζομένους του Δημοσίου με 
βαρύτατες εκφράσεις πεζο-
δρομίου και είναι εκείνος που 
κλόνισε την κυβέρνηση Σημί-
τη με αναφορές σε υπουργούς 

που φιλοξενήθηκαν (τότε) σε 
κότερα επιχειρηματιών. 

Ακόμη όμως κι αν ο κ. Πά-
γκαλος πλήρωσε τελικά τον 
λογαριασμό στο «King George 
Palace», πρόκειται για απίστευ-
τη πρόκληση σε βάρος του 
ελληνικού λαού, του οποίου οι 
αντοχές δοκιμάζονται καθη-
μερινά. Ο χλιδάτος τρόπος 
ζωής και η διαμονή του αντι-
προέδρου  της κυβέρνησης σε 
σουίτα 350 τετραγωνικών, όταν 
στο όνομα της παρατεταμένης 
λιτότητας κόβονται μισθοί και 
συντάξεις, στέλνει λάθος μη-
νύματα και υπονομεύει κάθε 
σοβαρή προσπάθεια της κυ-
βέρνησης για έξοδο από την 
κρίση με σκληρές θυσίες.

Ο κ. Πάγκαλος θεωρεί πε-
ρίπου ως «προσωπική κατά-

κτηση» να πηγαίνει κόντρα στο 
ρεύμα, κινούμενος αντίθετα 
σε αυτό, υπερασπιζόμενος με 
πάθος τις απόψεις του, έστω 
και αν αυτές δεν συγκλίνουν 
με εκείνες των υπόλοιπων 
στελεχών της κυβέρνησης. 
Ακόμη κι αν δεχτούμε μια 
τέτοια αντίληψη όσον αφορά 
στις πολιτικές θέσεις, οι επι-
λογές  στάσης και προσωπικής 
συμπεριφοράς δημιουργούν 
τεράστια προβλήματα.

Η διαμονή στο πανάκριβο 
ξενοδοχείο της πλατείας Συ-
ντάγματος, προκειμένου να 
γιορτάσει εκεί την αλλαγή του 
χρόνου μαζί με τη σύζυγό του 
και πρώην υποψήφια για τον 
Δήμο Σαρωνικού κυρία Χρι-
στοφάκη, αποδεικνύεται τε-
ράστιο λάθος, που τον εκθέτει 
πολιτικά και ηθικά. 

Κατέλυσε στην περίφημη 
«Royal Penthouse Suite», η 
οποία θεωρείται το καμάρι του 
ξενοδοχείου. Με τιμή «πόρτας», 
όπως προαναφέραμε, τις 5.400 
ευρώ τη βραδιά σε περιόδους 
εκτός εορτών, η βασιλική 

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ «ROYAL Penthouse Suite» στην οποία κατέλυσε η οικογένεια Πάγκαλου τιμάται 5.400 ευρώ 
τη βραδιά σε περιόδους εκτός εορτών. Η σουίτα των 350 τ.μ. καταλαμβάνει όλο τον ένατο όροφο του 
ξενοδοχείου και διαθέτει, μεταξύ άλλων ανέσεων, δύο κρεβατοκάμαρες, πισίνα και τζακούζι στην ταράτσα 
της, καθώς και μια εκπληκτική θέα στον Παρθενώνα μέσα ακριβώς από το σαλόνι της!

Βασιλικό ρεβεγιόν για τον  
ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ηθικής τάξης προκύπτει εκ 
νέου για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Εν μέσω 
της θύελλας που προκάλεσαν οι αμετροεπείς και 
προκλητικές δηλώσεις του για «κοπρίτες δημοσίους 
υπαλλήλους», «ζώα» και το περίφημο «μαζί τα φάγαμε», 
το «ΘΕΜΑ» αποκαλύπτει σήμερα ότι ο κ. Θόδωρος 
Πάγκαλος και η οικογένειά του διέμειναν και έκαναν 
ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στη βασιλική σουίτα  του 
πολυτελέστατου ξενοδοχείου «King George Palace» 
στην πλατεία Συντάγματος.

ΤΟΥ ΦΡΙΞΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗ

fdrakontidhs@yahoo.gr  

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΣΕ ΣΟΥΙΤΑ 350 τ.μ. ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ, Ο ΟΜΙΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, 
ΕΥΛΟΓΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ

Η
ττ
ξξ
ττ

Η ΣΟΥΙΤΑ 
των 5.400€
τη βραδιά

Μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που έκανε Πρωτοχρονιά σε σουίτα 5.400 ευρώ τη βραδιά 
στο Σύνταγμα και απόλαυσε λουκούλλειο γεύμα 380 ευρώ το άτομο, φιλοξενούμενος της οικογένειας Δασκαλαντωνάκη

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Τ 
η στιγμή που η κυ-
βέρνηση δυσκολεύ-
εται να διαχειριστεί 
πολιτικά και επικοι-

νωνιακά το συνεχές «παραλή-
ρημα» του αντιπροέδρου και 
η μουρμούρα στο εσωτερικό 
της κυβέρνησης γίνεται  κραυ-
γή αποδοκιμασίας, φαίνεται 
πως ο κ. Θόδωρος Πάγκαλος 
έχασε κάθε μέτρο συμπερι-
φοράς. Σε περίοδο οξύτατης 
οικονομικής κρίσης, η οποία 
γονατίζει τις περισσότερες 

οικογένειες, επέλεξε να γιορ-
τάσει την Πρωτοχρονιά μαζί 
με τη σύζυγό του κυρία Χρι-
στίνα Χριστοφάκη διαμένο-
ντας στην πιο ακριβή σουίτα, 
η οποία καταλαμβάνει έναν 
ολόκληρο όροφο ενός εκ των 
ακριβότερων και πολυτελέ-
στερων ξενοδοχείων των 
Αθηνών. Πρόκειται για το «King 
George Palace» στο Σύνταγμα, 
συμφερόντων της οικογένειας 
Δασκαλαντωνάκη, οι εκκρε-
μότητες του οποίου με το 
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▼ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ

Χρέη 600 εκατομμυρίων σε 
τράπεζες, Δημόσιο και Ταμεία

www.pr

▼ ΚΑΜΠΑΝΑ

Και πρόστιμο 1,6 εκατ.€ 
από το ΙΚΑ για μη 
καταβολή ενοικίου

Τ ις δυσκολότερες στιγ-
μές στην ιστορία του 

περνά ο ξενοδοχειακός όμι-
λος του κ. Νίκου Δασκαλα-
ντωνάκη, αφού, πέρα από 
τον γνωστό εμφύλιο πόλεμο 
μεταξύ των μελών της οικο-
γένειας, έχει τεράστια χρέη 
προς τις τράπεζες και φέρε-
ται πως οφείλει στο Δημό-
σιο εκατομμύρια ευρώ από 
μισθώματα ακινήτων και ει-
σφορές στα Ταμεία. Σύμφω-
να με τους τελευταίους ισο-
λογισμούς των εταιρειών του, 
οι οποίες ελέγχουν δεκάδες 
ξενοδοχεία στην Ελλάδα, τα 
χρέη του φτάνουν κοντά στα 
600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 
ένα μεγάλο μέρος από αυτά 
έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο. 

Οι ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις που πλέον διοικεί ο 
κ. Νίκος Δασκαλαντωνάκης 
μαζί με την κόρη του Μάρι, 
σύζυγο του αναπληρωτή 
υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής κ. Νίκου Σηφουνάκη, 
πέρα από τις υποχρεώσεις 
προς τις τράπεζες έχουν ση-
μαντικές εκκρεμότητες τό-
σο ως προς τους προμηθευ-
τές τους όσο και στην κατα-
βολή των μισθωμάτων προς 
φορείς του Δημοσίου που 
έχουν στην κατοχή τους ακί-
νητα τα οποία χρησιμοποι-
εί ως ξενοδοχεία. 

Σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες, ο κ. Δασκαλαντω-
νάκης χρωστά ένα σημαντι-
κό ποσό από ενοίκια για τη 
λειτουργία του ξενοδοχείου 
«Cape Sounio» στην περιο-
χή του Σουνίου, ιδιοκτησίας 
των «Ελληνικών Τουριστικών 
Ακινήτων Α.Ε.» (ΕΤΑ). Λέγε-
ται  μάλιστα ότι συντρέχουν 
λόγοι καταγγελίας της μι-
σθώσεως. 

Ανάλογο πρόβλημα υπάρ-
χει και για το υπερπολυτελές 
«Μακεδονία Παλλάς» της 
Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εδώ οι πλη-
ροφορίες μιλούν για μη κα-
ταβολή μισθωμάτων, που 
πιθανόν να προκαλέσει την 
κατάπτωση συμβατικών ποι-
νικών ρητρών ύψους εκα-
τομμυρίων ευρώ, επιβολή 
προστίμων και τελικά την 
καταγγελία της μίσθωσης. 
Τίθεται μάλιστα ενδεχομέ-
νως ζήτημα ευθυνών της δι-
οίκησης του Ταμείου, καθώς 
υπάρχει παράλειψη εισπρά-
ξεως δημοσίων εσόδων σε 
μια εποχή που το ΙΚΑ δυσκο-
λεύεται να καταβάλει τις συ-
ντάξεις.

 Ιδιο πρόβλημα υπάρχει 
και με την εκμετάλλευση 
των Ακτών της Βούλας (Α και 
Β) και  Βάρκιζας, που επίσης 
δεν καταβάλλονται με συνέ-

πεια προς την ΕΤΑ, αλλά και 
με το «Filoxenia» στην παρα-
λία της Καλαμάτας. 

Από την άλλη πλευρά οι 
τελευταίες πληροφορίες από 
την ξενοδοχειακή αγορά επι-

μένουν ότι οι τράπεζες ζη-
τούν από τον όμιλο να που-
λήσει μέρος των συμμετο-
χών του για να τακτοποιήσει 
τουλάχιστον τις ληξιπρόθε-
σμες οφειλές του.

Πάγκαλο
σουίτα των 350 τ.μ. διαθέτει, 
μεταξύ άλλων ανέσεων, δύο 
κρεβατοκάμαρες, πισίνα και 
τζακούζι στην ταράτσα της και 
εκπληκτική θέα στον Παρθε-
νώνα μέσα από το σαλόνι της. 
Καλύπτει μάλιστα ολόκληρο 
τον ένατο όροφο του ξενοδο-
χείου. Ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης έκανε check in 
στο ξενοδοχείο στις 31/12/2010, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται 
τόσο από τη φόρμα κρατήσε-
ων του ξενοδοχείου της συ-
γκεκριμένης ημερομηνίας που 
δημοσιεύει σήμερα το «ΘΕΜΑ», 
αλλά και από υπαλλήλους που 
εξυπηρέτησαν τον κ. Πάγκαλο 
και την οικογένειά του. Στη 
φόρμα των κρατήσεων, στο 
σημείο όπου αναγράφεται το 
όνομα του αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης, «Pagalos Theodoros 
family», σημειώνεται ότι η 
διαμονή ήταν «complimentary», 
δηλαδή δωρεάν.

Πώς είναι δυνατόν ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης να 
δέχεται ένα τόσο ακριβό δώρο 
από έναν ξενοδοχειακό όμιλο 

για τον οποίο όλη η αγορά 
γνωρίζει τα μεγάλα οικονομι-
κά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει, αλλά και τις ουκ ολίγες 
εκκρεμότητές του με το Δη-
μόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταμεία; Από την άλλη, αν ο κ. 
Πάγκαλος κατέβαλε από την 
τσέπη του το τεράστιο χρημα-
τικό ποσό που απαιτείται για 
τη διαμονή μίας και μόνο 
βραδιάς, τότε έχουμε να κά-
νουμε με μια μεγάλη πρόκλη-
ση.

Με σαμπάνιες και αστακό
Την παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς ο κ. Πάγκαλος έφαγε στο 
φημισμένο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου, «Tudor Hall», οι 
σεφ του οποίου για την περί-
σταση είχαν βγάλει μενού 
κόστους 380 ευρώ το κεφάλι! 
Τι περιλάμβανε; Καλωσόρισμα 
με γαλλική σαμπάνια και πο-
ταμίσιες καραβίδες, χαβιάρι 
και τερίνα φουαγκρά με κρα-
σί Porto για πρώτο ορεκτικό, 
κρέμα παρμαντιέ με ψητές 
γαρίδες και βασιλικά χτένια, 

αστακό με μανιτάρια ζιρόλ και 
ντομάτα, φύλλα ρόκας με βι-
νεγκρέτ από το κοράλι του. 

Ο κ. Πάγκαλος συνέχισε με 
καλκάνι μπρεζέ με ριζότο μι-
λανέζ και μαύρη τρούφα, για 
να φτάσουν στο κυρίως γεύμα, 
για το οποίο, σύμφωνα με 
μαρτυρίες, ο κ. Πάγκαλος ζή-
τησε από τους σερβιτόρους να 
μεταφέρουν τα θερμά του 
συγχαρητήρια στον σεφ: τουρ-
νεντό από φιλέτο μόσχου Black 
Angus με φουαγκρά και πρά-
σινα σπαράγγια. Οσο για το 
επιδόρπιο, τα σχόλια περιτ-
τεύουν: χρυσό δάκρυ σοκολά-
τας Manjari με κομπότ βατό-
μουρο και διάφανα ζελέ 
lemongrass, καθώς και βασι-
λόπιτα.

Την επόμενη μέρα η οικο-
γένεια του κ. Πάγκαλου εθε-
άθη να απολαμβάνει το πρω-
ινό της με τη συντροφιά του 
αναπληρωτή υπουργού Περι-
βάλλοντος κ. Νίκου Σηφου-
νάκη και της συζύγου του 
κυρίας Μάρι Δασκαλαντωνά-
κη!

Π έραν των οφειλών στο Δημόσιο, όμως, η εταιρεία 
του κ. Δασκαλαντωνάκη «Ολυμπος Ζευς Ξενοδο-

χειακές Επιχειρήσεις», που εκμεταλλεύεται το ξενο-
δοχείο «Μακεδονία Παλλάς» στη Θεσσαλονίκη, χρω-
στάει και 1.609.990 ευρώ από πρόστιμο, στο ΙΚΑ, που 
είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου. 

Το πρόστιμο αυτό προήλθε από τη σύμβαση μίσθω-
σης καθώς ο κ. Δασκαλαντωνάκης δεν κατέβαλε το 
ενοίκιο του 2009 στις αρχές του χρόνου ως όφειλε, αλ-
λά το πλήρωσε με καθυστέρηση πολλών μηνών και σε 
δόσεις. Με βάση λοιπόν τις συμβατικές του υποχρεώ-
σεις έπρεπε να είχε πληρώσει το 5% του συνολικού 
ενοικίου που είναι 3,2 εκατ. τον χρόνο ως πρόστιμο, 
καθώς και τόκους υπερημερίας. Η σχετική απόφαση 
της διοίκησης του ΙΚΑ στάλθηκε στον κ. Δασκαλαντω-
νάκη, αλλά είναι άγνωστο μέχρι σήμερα αν έχει πλη-
ρωθεί, όπως δεν έχει γίνει γνωστό αν είναι συνεπής 
στην καταβολή των μισθωμάτων για το 2010.

ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΤΟΟ ΠΠ
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ΧΑΒΙΑΡΙ, ΑΣΤΑΚΟΣ, ΓΑΡΙΔΕΣ, σαμπάνια και για κυρίως γεύμα φιλέτο με φουαγκρά 
περιλάμβανε το μενού των 380 ευρώ που απόλαυσαν ο κ. Θόδωρος Πάγκαλος 
και η οικογένειά του. Και για επιδόρπιο, χρυσό δάκρυ σοκολάτας με κομπότ 
βατόμουρο και διάφανα ζελέ lemongrass

Η ΦΟΡΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ του «King George»: στο σημείο όπου αναγράφεται το 
όνομα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, «Pagalos Theodoros family», 

σημειώνεται ότι η διαμονή ήταν «complimentary», δηλαδή δωρεάν

ΤΟ ΜΕΝΟΥ
των 380€

  στο ξενοδοχείο «King George Palace» 
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ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΧΛΙΔΗ, ΚΥΡΙΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΕ

Βραχυκυκλώνουν την κυβέρνηση 
οι «κοπρίτες» του Πάγκαλου
Μπορεί στην κυβέρνηση να αναρωτιούνται όλο και περισσότεροι αν ο αντιπρόεδρος έχει «ρετάρει», 
ωστόσο κανείς δεν τολμά να τον αποδοκιμάσει δημοσίως, καθώς προτιμούν να μην μπλέξουν σε καβγά μαζί του

ΜΕ ΔΕΙΛΕΣ ΚΑΙ προσεκτικές αιχμές, που φτάνουν μέχρι 
και σε υπονοούμενα για έξοδο του κ. Θεόδωρου 
Πάγκαλου από την κυβέρνηση σε επόμενο ανασχη-
ματισμό, προσπαθεί το Μέγαρο Μαξίμου να αντιμε-
τωπίσει την πίεση που δέχεται τις τελευταίες ημέρες 
για το ρεσιτάλ απίστευτων, πρωτοφανών ή και προ-
κλητικών δηλώσεων στο οποίο έχει επιδοθεί ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης.

ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ω
στόσο, ελάχιστοι 
πιστεύουν ότι 
αυτές οι διαρρο-
ές καθρεφτίζουν 

τις πραγματικές προθέσεις του 
πρωθυπουργού κ. Γιώργου 
Παπανδρέου για τον αντιπρό-
εδρό του και ότι δεν πρόκειται 
για έναν ακόμη ελιγμό προ-
κειμένου να εκτονωθούν οι 
αντιδράσεις σχεδόν σύσσωμου 
του πολιτικού κόσμου αλλά 
και στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Ολο και περισσότεροι στην 
κυβέρνηση αναρωτιούνται εάν 
ο κ. Πάγκαλος έχει «ρετάρει», 
ωστόσο στην πραγματικότητα 
κανείς δεν τολμά να τον απο-
δοκιμάσει δημοσίως ή να 
ζητήσει την απομάκρυνσή του 
από την κυβέρνηση, παρότι 
διατυπώνονται εμμέσως απο-
δοκιμαστικά σχόλια για το ύφος 
των δηλώσεων αυτών.

Κορυφαία στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ, τα οποία προτιμούν να 
μην μπλέξουν σε καβγά με τον 
αντιπρόεδρο, παραδέχονται ότι 
το «πρόβλημα Πάγκαλος» εξευ-
τελίζει περισσότερο την ηγεσία 
της κυβέρνησης, που δείχνει 
παραδομένη στα κέφια του αντι-
προέδρου, παρά εκείνους που 
δέχονται τις επιθέσεις του.

Ουσιαστικά ο μόνος υπουρ-
γός που τόλμησε να εκφράσει 
μια έμμεση αλλά σαφή απο-
δοκιμασία προς τον κ. Πάγκα-
λο ήταν ο υπουργός Εσωτερι-
κών κ. Γιάννης Ραγκούσης, 
επιβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις 
των δύο ανδρών παραμένουν 
τεταμένες - ο πληθωρικός 
βουλευτής Αττικής είχε δια-
φωνήσει ανοιχτά με το ενδε-
χόμενο να γίνει ο στενός συ-
νεργάτης του πρωθυπουργού 
συντονιστής της κυβέρνησης, 
διαμηνύοντας ότι δεν πρόκει-
ται να δεχθεί «καπέλο».

Κατά τα λοιπά και επισήμως 
το Μέγαρο Μαξίμου περιορί-
στηκε, μέσω του κυβερνητικού 
εκπροσώπου κ. Γιώργου 
Πεταλωτή, σε μια έμμεση 
καταδίκη των δηλώσεων του 

ου τομέα. Οι υπουργοί όμως 
το διατυπώνουν με εύσχημο 
τρόπο, ενώ ο αντιπρόεδρος 
τολμά και λέει τα πράγματα με 
το όνομά τους, φανερώνοντας 
και τις βαθύτερες σκέψεις της 
κυβέρνησης για το συγκεκρι-
μένο πρόβλημα. Με τον τρό-
πο αυτό καταφέρνει να γοη-
τεύει εκείνες τις κοινωνικές 
ομάδες που έχουν την ίδια άπο-
ψη και επιπλέον εκφράζονται 
με τον ίδιο τρόπο - είναι λίγοι 
άραγε οι πολίτες που έχουν μι-
λήσει στις παρέες τους με τό-
σο απαξιωτικό τρόπο για τους 
δημοσίους υπαλλήλους; Ο κ. 
Πάγκαλος ξέρει καλά τα mind 
games και απευθύνεται με μο-
ναδικό τρόπο στα πιο ευτελή 
ένστικτα της κοινής γνώμης, 
προσφέροντας έτσι εξαιρετι-
κά άλλοθι για τις σκληρές πο-
λιτικές κατά συγκεκριμένων 
επαγγελματικών ομάδων.

Ο Οτσαλάν και τα Ιμια 
Την ίδια ώρα ο κ. Πάγκαλος 
έχει και ισχυρά ερείσματα 
που τον καθιστούν έναν από 
τα πιο ενημερωμένα κυβερ-
νητικά στελέχη. Από τον και-
ρό που συνέβαλε ουσιαστι-
κά στην παράδοση του Οτσα-
λάν στους Αμερικανούς και 
τους Τούρκους ο κ. Πάγκα-
λος χαίρει της αμέριστης υπο-
στήριξης της Ουάσινγκτον. 
Είναι από τους πιο συχνούς 
συνομιλητές των Αμερικανών 
παραγόντων που ασχολού-
νται με την Ελλάδα και φυσι-
κά αντιμετωπίζεται ως ένας 
από τους πιο αξιόπιστους Ελ-
ληνες πολιτικούς. Η σκληρή 
μάχη που δίνει ο κ. Πάγκα-
λος υπέρ της τρόικας και του 
μνημονίου αναγνωρίζεται 
αναλόγως από τα κέντρα που 
καθορίζουν την τύχη της χώ-
ρας στις νέες συνθήκες. Της 
υπόθεσης Οτσαλάν είχε προ-
ηγηθεί η στάση την οποία 
τήρησε το 1996 στην κρίση 
των Ιμίων, αφού ως υπουρ-
γός Εξωτερικών τότε είχε συ-
νταχθεί με τις αμερικανικές 
ενέργειες.

Οι «άκρες» στην Ουάσιν-
γκτον είναι ίσως και το πλέον 
καθοριστικό σημείο που οδη-
γεί τον πρωθυπουργό κ. Γιώρ-
γο Παπανδρέου στο να εμπι-
στεύεται τον αντιπρόεδρό του 
και να μην υποβαθμίζει τον 
ρόλο του, παρότι η βιολογική 
ικανότητα του κ. Πάγκαλου εί-
ναι σαφώς κάτω του μέσου 
όρου που πρέπει να έχει ένα 
κυβερνητικό στέλεχος.

αντιπροέδρου, όμως από τέτοιου 
είδους καταδίκες ο κ. Πάγκαλος 
έχει δεκάδες στην πολιτική του 
καριέρα, χωρίς ποτέ να έχει 
ιδρώσει το αφτί του, αφού στην 
πραγματικότητα δεν παράγουν 
κανένα πολιτικό αποτέλεσμα.

Τα… αιώνια ερωτήματα 
Το ερώτημα που απασχολεί 
εδώ και χρόνια -ίσως και μια 
δεκαπενταετία- το ΠΑΣΟΚ 
αλλά και τον πολιτικό κόσμο 
είναι τι πραγματικά συμβαίνει 
με τον κ. Πάγκαλο και επιλέ-
γει αυτού του είδους την πο-
λιτική συμπεριφορά. Είναι η 

▼ ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΔΗΛΩΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 

Κατακραυγή ιστορικών κατά Θόδωρου

ακατανίκητη και ανεξέλεγκτη 
ιδιαιτερότητα που σε συνδυα-
σμό με την αδιαμφισβήτητη 
ευστροφία του τον οδηγεί σε 
αντικομφορμιστικές εξάρσεις 
στον δημόσιο λόγο του; Είναι 
το αδικαίωτο και η μη εκπλή-
ρωση των φιλοδοξιών του, που 
έφταναν κάποτε και σε αρχη-
γικές βλέψεις, που προκαλούν 
αυτού του είδους τις εκδικητι-
κές μανίες κατά πάντων; Είναι 
η απογοήτευση και ο θυμός για 
την ήττα της συζύγου του κυ-
ρίας Χριστίνας Χριστοφάκη 
στις πρόσφατες δημοτικές 
εκλογές, που τον έκανε αυτή 
ειδικά την περίοδο να συμπε-
ριφέρεται σαν ταύρος εν υαλο-
πωλείω; Ή είναι η ικανότητά 
του να πουλά την όποια πολι-
τική του πραμάτεια με τον 
καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να 
είναι χρήσιμος στα ηγετικά 
συστήματα, ακόμη και ως εκεί-
νος που καλείται να κάνει κάθε 
φορά τη «βρόμικη» δουλειά; 

Ταυτόχρονα, βασική είναι 
και η απορία από πού αντλεί 
την ισχύ του ο κ. Πάγκαλος και 
αξιοποιείται από κάθε αρχηγό 

του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό, 
έστω κι αν συνήθως οι σχέσεις 
αυτές καταλήγουν άσχημα - έχει 
συμβεί με τον Ανδρέα Παπαν-
δρέου και τον κ. Κώστα Σημί-
τη. Τον θεωρούσαν τόσο χρή-
σιμο και ικανό που του ανέθε-
ταν κρίσιμα πόστα ή απλώς 
προτιμούσαν να τον έχουν 
μέσα στο παιχνίδι για να μην 
είναι απέναντί τους, με ό,τι 
σημαίνει αυτό για έναν πολιτι-
κό με τόσο αιχμηρό λόγο;   

Τα mind games 
Οσο κι αν έχουν προσπαθή-
σει πολλοί πολιτικοί και ανα-
λυτές να απαντήσουν στο ερώ-
τημα «τι πραγματικά συμβαί-
νει με τον κ. Πάγκαλο;», ασφα-
λές συμπέρασμα δεν έχει εξα-
χθεί. Είναι όμως βέβαιο ότι 
αφελείς προσεγγίσεις του τύ-
που «πρόκειται για τον τρελό 
του χωριού» ή ότι «αυτό συμ-
βαίνει όταν του ανεβαίνει το 
ζάχαρο» είναι περισσότερο 
για να υπεκφύγει κανείς την 
ουσία του ζητήματος παρά 
για να το ερμηνεύσει με κά-
ποια πιστότητα έστω. 

Ο κ. Πάγκαλος είναι ένας 
έμπειρος και ικανότατος πολι-
τικός ο οποίος, ανεξάρτητα από 
το -πράγματι- ιδιαίτερο ύφος 
του, ξέρει ακριβώς τι κάνει και 
πώς να κινηθεί για να πετύχει 
τους στόχους του. Γνωρίζει με 
τι και ποιους έχει να κάνει και 
γι’ αυτό τραβά το σχοινί χωρίς 
να φοβάται τις αντιδράσεις, 
τουλάχιστον εκείνες που προ-
έρχονται από το πολιτικό σύ-
στημα. Αντιλαμβάνεται πλή-
ρως ότι η σημερινή κυβέρνη-
ση τον έχει απόλυτη ανάγκη 
για να υπερασπίσει με τον πιο 
προχωρημένο και θρασύτατο 
τρόπο την ουσία της ακολου-
θούμενης πολιτικής. 

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρ-
νησης καθορίζει σε μεγάλο βαθ-
μό την ατζέντα της δημόσιας 
συζήτησης, θέτοντας πάντα ως 
επίκεντρο τα ουσιαστικά θέ-
ματα της κυβερνητικής πολιτι-
κής. Προφανώς, για παράδειγ-
μα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι 
περισσότεροι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι είναι άχρηστοι και γι’ αυ-
τό τάσσονται υπέρ του δραστι-
κού περιορισμού του δημόσι-

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ιστορικός
 
«Δεν ήταν όλοι οι επαναστά-
τες αμόρφωτοι, υπήρχαν και 
αρκετοί οι οποίοι είχαν σπουδά-
σει, όπως για παράδειγμα ο 
Γεώργιος Φλέσσας, ο οποίος 
φοίτησε στη σχολή της 
Δημητσάνας και ήταν ένας εξαί-
ρετος πολιτικός αλλά και ένα 
πολύ καλός πολεμιστής. Οσο για 
τον Κολοκοτρώνη, μπορεί να 
ήταν αγράμματος, αλλά επρό-
κειτο για μια φυσιογνωμία που 
διοικούσε τα στρατεύματα με 
ιδιοφυή τρόπο». 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ 
ΚΑΡΓΑΚΟΣ
Καθηγητής

«Εάν ο κ. 
Πάγκαλος ήταν σε 
θέση να διαβάσει 
Μακρυγιάννη, θα 
μπορούσε έστω 
και σε μικρό ποσο-
στό να θεωρεί τον 

εαυτό του καλλιεργημένο 
άνθρωπο. Μια χώρα φαιδρή 
χρειαζόταν και τον ανάλογο 
άνθρωπο. Ασφαλώς όταν ένας 
λαός διαθέτει πολιτικούς σαν 
τον κ. Πάγκαλο, δεν μπορεί να 
θεωρεί εαυτόν απόγονο του 
Περικλή».

ΚΩΣΤΑΣ 
ΖΟΥΡΑΡΙΣ
Ιστορικός

«Ο 
Μακρυγιάννης 
ήταν αγράμματος, 
αλλά και ο μεγαλύ-
τερος πεζογράφος 
της ελληνικής 
γλώσσας. Ομως 

υπήρχαν και 10.000 λόγιοι. Οσοι 
έκαναν την επανάσταση ήταν 
μεν αγράμματοι, αλλά είχαν τα 
γράμματα μέσα τους. Δεν χρειά-
ζεται να είσαι μορφωμένος για 
να πολεμήσεις, το μόνο που 
χρειάζεται είναι να έχεις ψυχή 
και ευφυΐα». 

ΝΕΟΚΛΗΣ 
ΣΑΡΡΗΣ 
Πανεπιστημιακός

«Είναι επιστημο-
νικά αδόκιμο και 
πολιτικά ανεπίτρε-
πτο να κρίνει κανείς 
εποχές, θεσμούς, 
καταστάσεις και 
πρόσωπα με τα 

δεδομένα μιας άλλης εποχής και 
ιδιαίτερα της σημερινής». 

Tην οργή των ιστορικών προκαλούν οι 
απόψεις του κ. Θόδωρου Πάγκαλου 

για τους αγωνιστές του ’21 και την κατα-
γωγή των σύγχρονων Ελλήνων, όπως τις 
εξέφρασε σε ομιλία του στο Πανεπιστή-
μιο της Οξφόρδης. Μάλιστα, οι Ελληνες 
φοιτητές που βρίσκονταν στο ακροατή-

ριο αγανακτισμένοι από τα λεγόμενα του 
κ. Πάγκαλου έφυγαν από το αμφιθέατρο 
προτού ολοκληρωθεί η ομιλία. Ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε τους 
επαναστάτες του 1821 «αγράμματους, αδα-
είς χωριάτες, οι οποίοι μετά βίας μιλούσαν 
ελληνικά και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο 

(επειδή ήταν αγράμματοι και αδαείς) απο-
φάσισαν να δημιουργήσουν ένα σχίσμα 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία», ενώ 
εξέφρασε την άποψη ότι οι «Ελληνες έχουν 
την ψευδαίσθηση ότι είναι άμεσοι απόγο-
νοι του Περικλή». 

ΜΑΡΙΕΛΙΝΑ ΜΕΛΑ
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“

ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, 
ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. 
ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ Ο Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΧΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΔΡΩΣΕΙ ΤΟ ΑΦΤΙ ΤΟΥ

-Ποιος έφαγε 
τα λεφτά
«Η απάντηση στην κατακραυ-
γή του κόσμου “πώς τα φάγα-
τε τα λεφτά;”, είναι επειδή 
διορίζαμε. Τα φάγαμε 
όλοι μαζί». 

-Εκλογική
πελατεία 
και κοπρίτες 
«Oταν στο Δημόσιο βάζεις τον 
κοπρίτη επειδή σε ψηφίζει η 
οικογένειά του και παίρνεις 
πολλούς σταυρούς, ε, τότε ο 
κοπρίτης θα μείνει 
κοπρίτης σε όλη του τη ζωή, 
δεν πρόκειται να βελτιωθεί».

-Μαθήματα 
περί Τύπου
«Κάτι φοιτητές του κώλου 
από την Οξφόρδη έκοψαν 
αποσπάσματα από τα όσα 
είπα και αυτά τα ζώα στον 
“Ελεύθερο Τύπο” τα παρου-
σίασαν όπως ήθελαν. Απορώ. 
Πιο πολύ απορώ όχι μόνο με 
τα ζώα του “Ελεύθερου Τύπου”, 
αλλά και με τα ζώα που 
τα διάβασαν». 

-Διορατικότητα
 «Δεν υπάρχει περίπτωση να 
μπούμε στο ΔΝΤ. Εμείς είμα-
στε στο ευρωπαϊκό σύστημα. 
Αυτό έχει στρατηγικά πλεο-
νεκτήματα, είναι στρατηγική 
επιλογή, δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν 
θα το κάνουμε». 

-Απωθημένα 
για τον παππού 
και τον πατέρα του
«Ο πιο αντιπαραγωγικός κλά-
δος του ελληνικού λαού είναι 
οι στρατιωτικοί και τα Σώμα-
τα Ασφαλείας». 

-Στιγμές 
ειλικρίνειας 
«Τα χρέη υπάρχουν για να 
αναδιαρθρώνονται. Μπορεί 
να το επιδιώξουμε ή να μας 
προταθεί και να μη μας συμ-
φέρει να το απορρίψουμε».

-Η προβοκάτσια
«Το ΚΚΕ επιδιώκει τη βία... 
Είναι σαφές ότι η κυρία Πα-
παρήγα και η ανεύθυνη τυχο-
διωκτική ομάδα γύρω από την 
ηγεσία του ΚΚΕ θέλουν έναν 
νεκρό».
 

-Περί 
λαϊκισμού
«Ο κ. Σαμαράς είναι λαϊκιστής 
του αισχίστου είδους».
 

-Μαθήματα 
αξιολόγησης
«Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα 
έπρεπε να είναι λιγότεροι από 
200.000 και είναι 1 εκατομμύ-
ριο. Δύο στους τρεις 
είναι άχρηστοι».

-Οι απόγονοι του 
Περικλή και η 
Κοκκινοσκουφίτσα
«Στην Ελλάδα κατοικούν κά-
ποιοι που έχουν την ψευ-
δαίσθηση ότι είναι 
απόγονοι του Περικλή. 
Ολοι αυτοί ζουν σε μια χώρα 
που εφαρμόζει τις αρχές της 
Κοκκινοσκουφίτσας, η οποία 
αποφάσισε λάθος να κόψει 
δρόμο μέσα από το δάσος και 
έτσι έπεσε πάνω στον κακό 
λύκο!». 

-Μαθήματα 
«Ιστορίας»
«Οι αγωνιστές του ’21 ήταν 
ένα μάτσο αγράμματοι 
και αδαείς χωριάτες, 
οι οποίοι μετά βίας μιλούσαν 
ελληνικά, που αμέσως μετά 
την απελευθέρωση ψήφιζαν 
οποιονδήποτε εξυπηρετούσε 
τα συμφέροντά τους».

-Διεφθαρμένοι 
και «αθώοι»
«Κανένας πολιτικός δεν είναι 
τόσο διεφθαρμένος ώστε να 
βγαίνει στους δρόμους και να 
προσλαμβάνει ανθρώπους στο 
Δημόσιο. Κάθεται στο γραφείο 
του και διεφθαρμένοι πολίτες 
πάνε και τον βρίσκουν. Αυτό 
είναι διαφθορά. Ολη αυτή η 
κατάσταση».

ΠΑΓΚΑΛΙΑΔΑΣ
ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Οι αφορισμοί 
του αντιπροέδρου

Τον τελευταίο χρόνο και με την ιδι-
ότητα του αντιπροέδρου της κυ-

βέρνησης ο κ. Θόδωρος Πάγκαλος 
έχει δώσει τον δικό του τόνο στον δη-
μόσιο διάλογο, «στολίζοντας» όποιον 
δεν συμπαθεί και εισάγοντας διάφο-
ρες θεωρίες για τα αίτια των δεινών του 
τόπου. Ιδού μερικές από τις πιο συζη-
τημένες ατάκες του:

“
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

▼ ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
«ΑΜΝΗΣΤΙΑ»

Γεμίζει πάλι 
η λίστα του 
«Τειρεσία»

Τ ο πρόβλημα αναμένεται 
να γιγαντωθεί ακόμα 

περισσότερο με την αδυνα-
μία πολλών επιχειρήσεων και 
ιδιωτών να αποπληρώσουν 
τα χρέη τους στις τράπεζες, 
με αποτέλεσμα να γεμίζει 
και πάλι η μαύρη λίστα του 
«Τειρεσία». 

Σύμφωνα με κορυφαία 
στελέχη της «Τειρεσίας Α.Ε.», 
τους τελευταίους μήνες αυ-
ξάνεται με ταχύτατους ρυθ-
μούς ο αριθμός των επιχει-
ρήσεων και των φυσικών 
προσώπων που ενώ είχαν 
διαγραφεί από τις μαύρες 
λίστες, εν τούτοις επιστρέφουν 
είτε από πραγματική αδυνα-
μία είτε αθετούν εσκεμμένα 
ξανά οικονομικές τους υπο-
χρεώσεις.

 Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 
3816 που ψηφίστηκε στα 
μέσα του 2010 χορήγησε 
γενική αμνηστία σε 54.000 
περιπτώσεις αθέτησης υπο-
χρεώσεων που αφορούσαν 
σε σφραγισμένες επιταγές, 
απλήρωτες συναλλαγματικές, 
διαταγές πληρωμής, ακόμη 
και κατασχέσεις ή πλειστη-
ριασμούς. 

Επρόκειτο για τα δυσμενή 
δεδομένα 32.000 οφειλετών, 
φυσικών και νομικών προ-
σώπων, τα οποία διαγράφη-
καν επειδή οι οφειλέτες 
τακτοποίησαν τις υποχρεώ-
σεις τους μέσα στο διάστημα 
των 3 μηνών που όριζε ο 
νόμος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του «Τειρεσία», πάντως, οι 
διαγραφέντες από τη μαύρη 
λίστα δεν κατάφεραν να 
μείνουν για πολύ «καθαροί», 
αφού μέσα σε λίγους μήνες 
επανεντάχθηκε στο αρχείο 
ένα ποσοστό που κινείται 
στην παρούσα φάση στο 30%. 

Το πρόβλημα εντοπίζεται, 
εκτός από τις ακάλυπτες 
επιταγές, και στα προγράμ-
ματα για την αποπληρωμή 
των τόκων των δανείων που 
οφείλουν οι επιχειρήσεις. 

Στην περίπτωση ληξιπρό-
θεσμων τόκων, οι τράπεζες 
για να βοηθήσουν την επι-
χείρηση είτε προχωρούν σε 
κεφαλαιοποίησή τους είτε 
(πιο σπάνια πλέον) χορη-
γούν νέο δάνειο. Πάντως, 
πρόσφατα ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Εθνικής Τράπε-
ζας κ. Απόστολος Ταμβακά-
κης επεσήμανε ότι εφόσον 
οι τράπεζες προχωρούν σε 
ουσιαστικές μειώσεις των 
δόσεων των πελατών τους 
μέσω των προγραμμάτων 
ρυθμίσεων οφειλών, περί-
που το 50% των οφειλετών 
μπορεί να καταστεί και πά-
λι ενήμερο.

Εσκασαν 25.000 «κομμάτια» μέσα σε πέντε ημέρες

Μία στις τρεις επιταγές 
είναι ακάλυπτη
250 εκατ. ευρώ χωρίς αντίκρισμα έπεσαν στην αγορά μόνο στο διάστημα 1 έως 7 Ιανουαρίου

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ πρώτα μηνύματα αναφορικά με τη 
ρευστότητα των επιχειρήσεων που αναδύονται στην 
επιφάνεια ήδη από τις πρώτες ημέρες του 2011, καθώς 
επιβεβαιώνονται πλήρως οι εκτιμήσεις που θέλουν τη 
φετινή χρονιά να είναι η χειρότερη των τελευταίων 
10ετιών.

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Μ
ετά την υπαγω-
γή περίπου 1.000 
επιχειρήσεων 
στο άρθρο 99 το 

προηγούμενο έτος, όπως 
πληροφορείται το «ΘΕΜΑ» 
από τα αρμόδια τμήματα των 
τραπεζών, άλλη μία βραδυ-
φλεγής βόμβα σκάει στα χέρια 
πολλών επιχειρηματιών. 

Πρόκειται για τις ακάλυπτες 
επιταγές, καθώς μία στις τρεις 
(λήξης 31.12.2010) που δόθη-
καν προς εξόφληση είναι ακά-
λυπτη. Για την ακρίβεια, στο 
διάστημα από 1ης έως 7 Ια-

νουαρίου βρέθηκαν πάνω από 
25.000 επιταγές, συνολικής 
αξίας άνω των 250.000.000 
ευρώ, που οι εκδότες τους 
αδυνατούν να τις πληρώσουν. 

Οι επιταγές λήξης 31.12.2010, 
όπως αναφέρουν έμπειρα 
τραπεζικά στελέχη, αφορούν 
στη συντριπτική τους πλειο-
νότητα κυρίως οφειλές που 
προέρχονται από τους καλο-
καιρινούς μήνες. Οι εκδότες 
των ακάλυπτων επιταγών είναι 
κατά κύριο λόγο ξενοδοχειακές 
μονάδες, προμηθευτές τροφί-
μων, συνεταιριστικές οργανώ-

σεις της Κρήτης, της Κέρκυρας, 
της Ρόδου κ.λπ. Το γεγονός 
αυτό σηματοδοτεί την κορύ-
φωση της δυσμενούς οικονο-
μικής κατάστασης στην οποία 
έχουν περιέλθει πολλές επι-
χειρήσεις που αυξάνονται με 
γεωμετρική πρόοδο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
οι διοικήσεις των τραπεζικών 
ιδρυμάτων είναι ενήμερες για 
πλειάδα εταιρειών που αδυ-
νατούν να εξυπηρετήσουν τις 
υποχρεώσεις τους προς αυτές 
αλλά και τους προμηθευτές 
τους. «Τα δίκτυα λιανικού 
εμπορίου αποτελούν αυτή τη 
στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά υψηλόβαθμο 
τραπεζικό στέλεχος. 

Οι επιχειρηματίες που έχουν 
βρεθεί με τις ακάλυπτες επι-
ταγές στα χέρια δεν προχωρούν 
άμεσα στο σφράγισμά τους, 
αλλά προσπαθούν σε πνεύμα 
συνεννόησης με τους εκδότες 

τους να εισπράξουν έστω και 
κάποια λιγοστά χρήματα από 
τα οφειλόμενα. Εάν όμως 
αυτό καταστεί αδύνατο, τότε 
τις σφραγίζουν.

 Σύμφωνα με στοιχεία του 
«Τειρεσία», στο διάστημα Ια-
νουαρίου - Νοεμβρίου του 
2010 εκδόθηκαν 180.000 ακά-
λυπτες επιταγές, ύψους 1,7 
δισ. ευρώ, ποσό το οποίο θα 
υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ. Εάν 
προστεθούν και οι απλήρωτες 
συναλλαγματικές, τότε το 
ποσό θα προσεγγίσει τα 2,5 
δισ. ευρώ.

Εκτιμάται δε ότι η εορτα-
στική περίοδος κάθε άλλο 
παρά μπόρεσε να καλύψει τη 
μαύρη τρύπα που έχει προ-
καλέσει η καθίζηση των τζίρων 
λόγω της κάθετης υποχώρησης 
της κατανάλωσης, με αποτέ-
λεσμα να εκφράζονται ανοικτά 
πλέον φόβοι για νέο -κατά 
πολύ μεγαλύτερο- κύμα λου-
κέτων στην αγορά.

30%
μόνο όσων διεγράφησαν 
από τη μαύρη λίστα του 
«Τειρεσία» μπόρεσε να 
παραμείνει «καθαρό»

ΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΤΩΝ 
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΠΟΥ ΕΛΗΓΑΝ ΣΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ 
ΛΟΓΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ,
ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Κ.ΛΠ.

180.000
ακάλυπτες επιταγές 
(ύψους 1,7 δισ. ευρώ) 
εκδόθηκαν στο διάστημα 
Ιανουαρίου - 
Νοεμβρίου 2010

2,5
δισ. ευρώ φθάνουν 
τα φέσια 
στην αγορά το 2010
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ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 
«ΚΑΡΝΤΑΣΗ» ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Σκληρή γλώσσα Παπανδρέου 
στους Τούρκους
στρατηγούς και διπλωμάτες 
Αιφνιδίασε τους Τούρκους ακροατές ο Ελληνας πρωθυπουργός με τις αμετακίνητες θέσεις του. 
Την ίδια στιγμή οι γείτονες συνέχιζαν τις προκλήσεις στις Οινούσσες...

Ο 
ι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις όμως 
παραμένουν 
εξαρτημένες από 

τυχαία γεγονότα, αφού τις 
περισσότερες ώρες της ίδιας 
ημέρας όπου οι δύο πρωθυ-
πουργοί αντήλλασσαν φιλο-
φρονήσεις και ανέπτυσσαν 
τον τρόπο για την επίλυση 
των διμερών διαφορών, οι 
ελληνικές αρχές προσπαθού-
σαν χωρίς αποτέλεσμα να 
πείσουν την Αγκυρα ότι η 
αρμοδιότητα για έρευνα και 
διάσωση εντός του FIR Αθη-
νών ανήκει στην Αθήνα…

Η θεωρία του χάους επα-
ληθεύτηκε στην επιχείρηση 
διάσωσης ενός αγνοούμενου 
Τούρκου ψαρά, ανοιχτά των 
Οινουσσών. Η τουρκική 
Ακτοφυλακή εμπόδιζε τις 
προσπάθειες των ελληνικών 
συνεργείων διάσωσης να 
εντοπίσουν τον ναυαγό απο-
στέλλοντας δικά της σωστικά 
μέσα που επιχειρούσαν σε 
ελληνική περιοχή ευθύνης. 
Προφανώς, είτε η κυβέρνηση 
του κ. Ερντογάν δεν μπόρεσε 
να ελέγξει την τουρκική 
στρατιωτική ηγεσία, είτε 
επέτρεψε στην Ακτοφυλακή 
να αυτενεργεί στέλνοντας το 
μήνυμα στην Ελλάδα ότι η 
αρμοδιότητα για έρευνα και 

διάσωση στο Αιγαίο ανήκει 
και στις δύο χώρες…   

Εντύπωση προκάλεσε 
ωστόσο το γεγονός ότι ο κ. 
Παπανδρέου μίλησε για 
ιστορική ευκαιρία να αλλάξουν 

προς το καλύτερο οι ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, υποστη-
ρίζοντας ότι αυτό αποδεικνύ-
εται από τις πράξεις του κ. 
Ερντογάν…  Την ώρα που οι 
ελληνικές αρχές τσακώνονταν 
με την τουρκική Ακτοφυλακή 
για την ευθύνη των επιχει-
ρήσεων διάσωσης εντός του 
FIR Αθηνών, ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδας εκφωνούσε μια 
καλά δομημένη ομιλία ενώ-
πιον 180 Τούρκων διπλωμα-
τών, εγκαλώντας την Τουρκία 
για την πολιτική που ακολου-
θεί σε μια σειρά από θέματα. 

Χρησιμοποιώντας διπλω-
ματική γλώσσα δίχως ωραι-
οποιήσεις, ο κ. Παπανδρέου 
ξεκίνησε από τις πτήσεις 
οπλισμένων τουρκικών μα-
χητικών πάνω από τα ελλη-
νικά νησιά, υπογραμμίζοντας 
ότι οι ενέργειες αυτές «δεν 
θα αλλάξουν το καθεστώς στο 
Αιγαίο» και με απόλυτη κα-
θαρότητα διευκρίνισε ότι 
«στο ερώτημα ειρήνη ή σύ-
γκρουση» η Ελλάδα έχει 
επιλέξει την ειρήνη. Και ενώ 
ο Ελληνας πρωθυπουργός 
προσπαθούσε να πείσει τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες 
που αποτελούν τη ραχοκο-
καλιά της τουρκικής διπλω-
ματίας ότι οι διμερείς σχέσεις 
δεν μπορούν να προσδιορί-
ζονται από τυχαία γεγονότα, 
ακριβώς ένα «συμπτωματικό» 
περιστατικό δημιουργούσε 
εικόνα διαφορετική από 
αυτή που προέκυπτε στα 
φωτογραφικά στιγμιότυπα 
των κυρίων Παπανδρέου και 
Ερντογάν. 

Ο πρόεδρος της ελληνικής 
κυβέρνησης αναφέρθηκε στο 
ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, 
επισημαίνοντας ότι αν μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα 
δεν εξευρεθεί αμοιβαία 
αποδεκτή λύση, «πρέπει να 
απευθυνθούμε στη διεθνή 
δικαιοσύνη για να κριθεί το 
ζήτημα με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο». 

«Αν πραγματικά η Τουρκία 
εννοεί ότι θέλει την ειρήνη, 
αυτά πρέπει να σταματήσουν» 
τόνισε ο κ. Παπανδρέου, 
επισημαίνοντας με καθαρό-
τητα τους αυξημένους κινδύ-
νους ατυχημάτων και θερμών 
επεισοδίων που προκαλούνται 
εξαιτίας της τουρκικής επι-
θετικότητας. 

Αξιοποιώντας την πλέον 
δημοφιλή άποψη του υπουρ-

Τ ο Ερζερούμ είναι πρω-
τεύουσα της ομώνυμης 

επαρχίας στο βορειοανατολι-
κό άκρο της Τουρκίας και 
αριθμεί σήμερα 361.000 κα-
τοίκους. Η  Θεοδοσιούπολις των 
βυζαντινών χρόνων συνδέθη-
κε με τις τραγικές στιγμές του 
Ελληνισμού του Πόντου και 

της Μικράς Ασίας ως τόπος 
εξορίας και εξόντωσης χιλιά-
δων χριστιανών, Ελλήνων και 
Αρμενίων στα περιβόητα 
τάγματα εργασίας «Αμελέ 
Ταμπουρού» την περίοδο 1914 
- 1924. Ελληνες και Αρμένιοι 
αναγκάστηκαν να εργαστούν 
σε ορυχεία της περιοχής ή σε 

άλλες εξοντωτικές εργασίες, 
κάτω από άθλιες συνθήκες, 
με μοναδικό στόχο την εξό-
ντωσή τους. Τα βιώματά του 
από τα «Αμελέ Ταμπουρού», 
όπου οδηγήθηκε στα 18 του 
χρόνια, εξιστόρησε με κάθε 
λεπτομέρεια ο μεγάλος μας 
λογοτέχνης Ηλίας Βενέζης στο 

έργο του «Νούμερο 31328». 
Υπολογίζεται ότι 250.000 

Ελληνες έχασαν τη ζωή τους 
στα «Αμελέ Ταμπουρού» ως 
το τέλος του 1918, ενώ σε 
αυτά οδηγήθηκαν και το 1942 
δεκάδες Ρωμιοί της Πόλης 
επειδή δεν μπόρεσαν να 
καταβάλουν τους δυσβάστα-

ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ χειραψίες οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Τουρκίας, οι οποίοι 
συναντήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στο παγωμένο Ερζερούμ, προσπάθησαν 
να στείλουν το μήνυμα ότι «δεν υπάρχουν αιώνιοι εχθροί», όπως είπε ο κ. Γιώργος 
Παπανδρέου. 

ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΠΟΛΛΑΤΟΥ 

pollatos@protothema.gr 

Ερζερούμ: Ο τόπος των Ρωμιών 
Η Θεοδοσιούπολις των βυζαντινών 
χρόνων συνδέθηκε με τις τραγικές 
στιγμές του Ελληνισμού του Πόντου και 
της Μικράς Ασίας ως τόπος εξορίας και 
εξόντωσης χιλιάδων χριστιανών, 
Ελλήνων και Αρμενίων
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γού Εξωτερικών της Τουρκί-
ας κ. Αχμέτ Νταβούτογλου 
περί «μηδενικών προβλημά-
των με τις γειτονικές χώρες», 
ο πρωθυπουργός αναφέρθη-
κε και στην απειλή πολέμου 
(που κραδαίνει η Αγκυρα σε 
περίπτωση επέκτασης των 
ελληνικών χωρικών υδάτων 
στα 12 ναυτικά μίλια), υπο-
γραμμίζοντας ότι «στον ση-
μερινό κόσμο η απειλή πολέ-
μου δεν έχει θέση, ούτε λύνει 
προβλήματα». 

Ο τρίτος πυλώνας της 
ομιλίας του κ. Παπανδρέου 
στους Τούρκους διπλωμάτες 
ήταν η ευρωπαϊκή προοπτι-
κή της Τουρκίας. Η εκτίμησή 
του ήταν ότι οι εσωτερικές 
διεργασίες στην Αγκυρα, οι 
αντιστάσεις ορισμένων κρα-
τών-μελών και το Κυπριακό 

είναι τα προβλήματα που 
«έχουν αφαιρέσει το οξυγόνο 
από την ενταξιακή διαδικασία». 
Σχεδόν με απάθεια, όπως 
αναφέρουν παριστάμενοι στο 
Ερζερούμ, αντιμετώπισαν οι 
δεκάδες πρέσβεις της Τουρ-
κίας την προειδοποίηση του 
κ. Παπανδρέου ότι αν δεν 
αντιμετωπιστούν τα θέματα 
αυτά η ενταξιακή διαδικασία 
της Τουρκίας μπορεί να πα-
γώσει. Η ψυχρότητα με την 
οποία αντιμετώπισαν οι 
Τούρκοι διπλωμάτες την 
ελληνική οπτική γωνία της 
πορείας ενσωμάτωσης της 
χώρας τους στην Ε.Ε. εξηγεί-
ται τόσο από τις δημοσκοπή-
σεις που δείχνουν ότι η επι-
θυμία των Τούρκων πολιτών 
να ενταχθούν στην ευρωπα-
ϊκή οικογένεια υποχωρεί όσο 

και από τη νέα αυτοπεποί-
θηση που δημιουργεί το τουρ-
κικό οικονομικό θαύμα. Οσον 
αφορά στο Κυπριακό, ο κ. 
Παπανδρέου υποστήριξε ότι 
«η διεθνής κοινότητα δεν πρό-
κειται ποτέ να νομιμοποιήσει 
μια εισβολή και η ευρωπαϊκή 
πορεία της Τουρκίας δεν πρό-
κειται να ολοκληρωθεί όσο 
συνεχίζεται η κατοχή», θέτο-
ντας με αυτό τον τρόπο το 
ζήτημα της αποχώρησης των 
τουρκικών στρατιωτικών δυ-

νάμεων από την κατεχόμενη 
Κύπρο.   

Δύναμη ανανέωσης και 
πολυπολιτισμικότητας χαρα-
κτήρισε ο πρωθυπουργός το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρ-
νηση του κ. Ερντογάν έχει 
κάνει θετικά βήματα προό-
δου στους τομείς των θρη-
σκευτικών ελευθεριών. 

Αναφερόμενος στο ζήτη-
μα της λαθρομετανάστευσης, 
ο κ. Παπανδρέου απέφυγε 

να μιλήσει ανοιχτά στους 
Τούρκους διπλωμάτες για το 
σχέδιο ανέγερσης τείχους 
κατά μήκος των ελληνοτουρ-
κικών συνόρων στον Εβρο. 
Μίλησε ωστόσο με σκληρά 
λόγια για τη δράση των σύγ-
χρονων δουλεμπόρων, χαρα-
κτηρίζοντας τη δράση τους 
«το στυγνότερο έγκλημα». 

Στο τέλος της ομιλίας του 
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 
επισήμανε ότι η ισχυροποί-
ηση της τουρκικής οικονομί-
ας και η παράλληλη ενίσχυση 
της διπλωματίας τους «δίνουν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 
από κοινού τις δυνάμεις μας 
στα παλιά αλλά και στα νέα 
πεδία», αναφέροντας ως 
περιοχές όπου οι δύο χώρες 
μοιράζονται κοινά συμφέρο-
ντα «τη Μέση Ανατολή, τα 

Βαλκάνια και τον Καύκασο». 
Η συγκεκριμένη αναφορά 
του κ. Παπανδρέου αλλά και 
η μυστηριώδης κατ’ ιδίαν 
συνάντησή του με τον κ. 
Ερντογάν ανατροφοδότησαν 
τη φιλολογία των προηγού-
μενων ημερών περί μυστικής 
διπλωματίας και σχεδίων 
περί συνεκμετάλλευσης στο 
Αιγαίο. Διπλωμάτες προσκεί-
μενοι στην ηγεσία του υπουρ-
γείου Εξωτερικών διέψευδαν 
ότι ετέθη με οποιονδήποτε 
τρόπο το ζήτημα συνεκμε-
τάλλευσης πιθανών ενεργει-
ακών αποθεμάτων που μπο-
ρεί να υπάρχουν σε περιοχές 
του Αιγαίου ή της Ανατολικής 
Μεσογείου, επισημαίνοντας 
ότι πριν από όλα πρέπει να 
οροθετηθούν οι θαλάσσιες 
ζώνες.

κτους φόρους του Βαρλίκ 
Βεργκισί στο τουρκικό κράτος. 

Η επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού κ. Γιώργου Παπαν-
δρέου στο Ερζερούμ, που 
στα αρμενικά σημαίνει «τόπος 
Ρωμιών» (Ερζ ε Ρουμ), προ-
κάλεσε ποικίλες αντιδράσεις 
από την πλευρά Ποντίων της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Καυστικό το σχόλιο του 

δημοφιλούς καλλιτέχνη και 
προέδρου του Ποντιακού 
Κινήματος Ελλάδος κ. Χάρρυ 
Κλυνν στο «ΘΕΜΑ»: «Εμείς οι 
Πόντιοι πιστεύουμε ότι κάθε 
λαός έχει δικαίωμα να απαιτεί 
με επιμονή την επίσημη ανα-

γνώριση από τις αρμόδιες 
αρχές των εγκλημάτων και 
αδικιών που διαπράχτηκαν σε 
βάρος του. Αναγνώριση που 
είναι ένας ουσιαστικός τρόπος 

πάλης ενάντια στη μάστιγα της 
γενοκτονίας. Εμείς οι Πόντιοι, 
που έχουμε ακόμα μπροστά 
μας την αποτρόπαια εικόνα της 
κατάθεσης στεφάνου του κ. 

Γιώργου Παπανδρέου στον 
τάφο του σφαγέα του Ελληνι-
σμού Μουσταφά Κεμάλ -εξί-
σου αποτρόπαια είναι και η ει-
κόνα του Κώστα Καραμανλή 
να πράττει το ίδιο-, θα θέλαμε 
να δούμε τον πρωθυπουργό 
της Ελλάδος στο Ασκαλε του 
Ερζερούμ, τόπο εξορίας-

εξόντωσης των Ελλήνων του 
Πόντου και έδρα ταγμάτων 
εργασίας, προκειμένου να 
αποτίσει φόρο τιμής στους 
δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων που 
χάθηκαν απροστάτευτοι και 
εγκαταλελειμμένοι από την 
Ελλάδα».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

▼ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Εντονη κριτική 
από την αντιπολίτευση
Τ α κόμματα της αντιπο-

λίτευσης στην Ελλάδα 
άσκησαν έντονη κριτική 
στον κ. Γιώργο Παπαν-
δρέου ότι διαπραγματεύ-
εται μυστικά. 

Ενδεικτική είναι η δή-
λωση της πρώην υπουργού 
Εξωτερικών κυρίας Ντόρας 
Μπακογιάννη ότι οι κατ’ 
ιδίαν συνομιλίες των δύο 
πρωθυπουργών «άνευ 
πρακτικών δημιουργούν 
κλίμα μυστικής διπλωμα-
τίας».

Αν μη τι άλλο, η κυρία 
Μπακογιάννη, η οποία 
επεδίωκε να συνομιλεί κατ’ 
ιδίαν και χωρίς έστω την 
παρουσία πρακτικογράφων 
με τους Τούρκους ομολόγους 
της, ξέρει τι λέει όταν 
καταγγέλλει κλίμα που 
υπονομεύει τις όποιες ει-
λικρινείς προσπάθειες 
προσέγγισης…

Επί της ουσίας, παρα-

μένει μυστήριο το περιε-
χόμενο των συνομιλιών που 
είχαν επί 90 λεπτά οι δύο 
πρωθυπουργοί, όπως και 
το τι ακριβώς συζητήθηκε 
όταν γύρω από το τραπέζι 
προστέθηκαν οι δύο υπουρ-
γοί Εξωτερικών, κύριοι Αχ-
μέτ Νταβούτογλου και 
Δημήτρης Δρούτσας. 

Οπως έγινε γνωστό, 
προγραμματίστηκε η με-
τάβαση του Τούρκου υπουρ-
γού Εξωτερικών στην Αθή-
να τον ερχόμενο Μάρτιο 
προκειμένου να προχωρή-
σει η προετοιμασία της 
σύγκλησης -για δεύτερη 
φορά- του ανώτατου συμ-
βουλίου συνεργασίας των 
δύο χωρών. 

Παρά τις εκατέρωθεν 
αβρότητες -είναι ενδεικτι-
κό ότι ο Ελληνας πρωθυ-
πουργός αποκάλεσε τον 
Τούρκο ομόλογό του «καρ-
ντάση», χαρακτηρισμό που 

ο κ. Εντογάν απέδωσε και 
στον κ. Παπανδρέου-, οι 
πράξεις αποκαλύπτουν ότι 
όχι μόνο δεν έχει συντε-
λεστεί πρόοδος, αλλά αντι-
θέτως οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις μπορεί να επιδει-
νωθούν αναλόγως των δι-
αθέσεων της Αγκυρας. 

Και ενώ ο κ. Παπανδρέ-
ου, άθελά του ίσως, έκανε 
για μία ακόμη φορά διά-
κριση ανάμεσα στους 
«κακούς» στρατηγούς και 
στον ειλικρινή κ. Ερντογάν, 
αθωώνοντας τον Τούρκο 
πρωθυπουργό για τις συ-
νεχείς πτήσεις οπλισμένων 
τουρκικών μαχητικών 
πάνω από ελληνικά νησιά, 
αποδείχτηκε ξανά ότι 
παρά το σόου φιλίας και 
τα μεγάλα λόγια οι δύο 
χώρες αδυνατούν να συ-
νεργαστούν ακόμη και για 
τη διάσωση ενός αγνοού-
μενου ψαρά…

ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΟΤΙ Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Γιώργος Παπανδρέου 
(αριστερά) με τον Τούρκο ομόλογό του 

κ. Ταγίπ Ερντογάν (δεξιά) 
κατά τη διάρκεια των εγκαινίων 
του νέου σταδίου στο Ερζερούμ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΕΡΖΕΡΟΥΜ, 
ΠΟΥ ΣΤΑ ΑΡΜΕΝΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
«ΤΟΠΟΣ ΡΩΜΙΩΝ», ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Στην τελευταία της ανά-
λυση η UBS προβλέ-
πει ότι η ευρωπαϊκή 

κρίση θα αναζωπυρωθεί, κα-
θώς οι αγορές δεν κοιτούν πια 
το τι γίνεται στα μεγέθη των 
οικονομιών αλλά περιμένουν 
από τους Ευρωπαίους συγκε-
κριμένες λύσεις. Αυτό φάνη-

κε και στην περίπτωση της 
χώρας μας όπου, παρά την 
επιτυχία των στόχων στα έσο-
δα της εκτέλεσης του Προϋ-
πολογισμού για το 2010, οι τι-
μές των ελληνικών ομολόγων 
έπεσαν περαιτέρω, με επιτό-
κια σε αστρονομικά επίπεδα 
για την περίοδο λήξης 2013-

2014, που αποτελούν και τη 
μεταβατική φάση μετά το μνη-
μόνιο.

Ολα αυτά τα σενάρια που 
επανακάμπτουν προεξοφλώ-
ντας επικίνδυνες εξελίξεις τεί-
νουν να δημιουργήσουν και 
πάλι ένα απειλητικό κλίμα, 
που με κάθε τρόπο προσπα-
θεί να αποτρέψει ο υπουργός 
Οικονομικών κ. Γιώργος Πα-
πακωνσταντίνου είτε με δη-
λώσεις είτε με συνεντεύξεις 
του σε πρωτοκλασάτες εφη-
μερίδες όπως η «Wall Street.
Journal». Κι αυτό διότι, αν επι-
βληθεί μια αναδιάρθρωση, 
μπορεί να τινάξει, για παρά-
δειγμα, στον αέρα τα ασφα-
λιστικά ταμεία που διαθέτουν 
σε ελληνικά ομόλογα περί τα 
30 δισ. ευρώ.

Εκείνο που περιμένει η 
UBS είναι ότι ο ευρωπαϊκός 
μηχανισμός στήριξης θα ενι-

σχυθεί και θα προχωρήσει σε 
δανειοδοτήσεις στην Πορτο-
γαλία και πιθανότατα στην 
Ισπανία. Ο κεντρικός ρόλος 
όμως θα αφορά στις κινήσεις 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, αφού εκτιμάται ότι 
θα αυξήσει τις αγορές ομολό-
γων των περιφερειακών χω-
ρών, αλλάζοντας μάλιστα τη 
στρατηγική πώλησης γερμα-
νικών ομολόγων που ταυτό-
χρονα ακολουθεί. Πρόκειται 
για ένα τεχνικό θέμα που στό-
χο έχει τη διατήρηση ισορρο-
πίας στο χαρτοφυλάκιο της 
ΕΚΤ για να μπορεί να διαχει-
ρίζεται αντίστοιχα τα επιτό-
κια εφόσον προκύψουν πλη-
θωριστικές πιέσεις. Αυτό θα 
δημιουργήσει κινδύνους στην 
πληθωριστική κατεύθυνση 
και κατά συνέπεια είναι αμ-
φίβολο αν θα το δεχτούν οι 
Γερμανοί.

Θα συνεχίσουν να «χτυπούν» τα κοράκια

Σκοτεινά σενάρια 
πίσω από τις 1.000 
μονάδες των spreads 
«Οι αγορές δεν κοιτούν πια τα μεγέθη των οικονομιών. 
Περιμένουν συγκεκριμένες λύσεις από την Ευρώπη», υποστηρίζει η UBS

Τ
ην ίδια στιγμή η πίε-
ση αυξάνεται και στο 
εσωτερικό, καθώς οι 
επώδυνες δύσκολες 

μεταρρυθμίσεις για δυναμικά 
κομμάτια της κοινωνίας, καθώς 
και η προοπτική συμπληρωμα-
τικών μέτρων εντός του πρώτου 
εξαμήνου ανεβάζουν το θερμό-
μετρο της πολιτικής και κοινω-
νικής έντασης. Κυβερνητικές πη-
γές έλεγαν ότι στο παρασκήνιο 
οι δύο μεγάλες χώρες της ευρω-
ζώνης ετοιμάζουν λύσεις ώστε 
να προλάβουν τις πιέσεις των 

αγορών που έχουν ήδη αρχίσει 
να διαφαίνονται προς την Πορ-
τογαλία την περασμένη εβδο-
μάδα (προχώρησε σε δημόσιο 
δανεισμό με υψηλό επιτόκιο, 
ενώ τα spreads ανέβηκαν στην 
Ελλάδα και σε άλλες χώρες) και 
να εκτονώσουν την πίεση στην 
ευρωζώνη συνολικά. Για την Ελ-
λάδα, κρίσιμη θα είναι η δημο-
πρασία εντόκων γραμματίων μέ-
σα στην εβδομάδα. Οι αποφά-
σεις των Ευρωπαίων θα οριστι-
κοποιηθούν στο συμβούλιο 
υπουργών στα μέσα Ιανουα ρίου 

και είναι πολύ πιθανό να πραγ-
ματοποιηθεί και έκτακτη σύνο-
δος κορυφής στη συνέχεια για 
να κλείσει τα θέματα και να προ-
λάβει τις αγορές, οι οποίες, όπως 
αναμενόταν, άρχισαν να χτυπούν 
πάλι με εκθέσεις, καταστροφι-
κές προβλέψεις και επιθέσεις 
στα ομόλογα. Μια κατάσταση 
που αρχίζει να θυμίζει τις σει-
σμικές δονήσεις της ευρωζώνης 
στο διάστημα μέχρι την απόφα-
ση για στήριξη της Ελλάδας τον 
Μάιο του 2010. 
�Το ζήτημα της επιμήκυνσης 
του συνόλου του δανείου των 
110 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, είναι σε καλό δρό-
μο καθώς δείχνει να ξεπερνιέ-
ται η άποψη που εξέφρασε κυ-
ρίως η Γερμανία ότι η παράτα-
ση των πληρωμών θα έπρεπε να 
γίνει μόνο για το μέρος του δα-
νείου που δεν έχει εισπραχθεί 
ακόμη. 

KΛΙΜΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ διαμορφώνουν με το κα-
λημέρα της νέας χρονιάς οι αγορές για τις αδύναμες 
χώρες της ευρωζώνης - και ειδικά για την Ελλάδα. 
Ετσι, οι εκθέσεις διεθνών οίκων που μιλούν για αυξη-
μένες πια πιθανότητες «κουρέματος» των ομολόγων 
και αποτυχία της χώρας να αποφύγει μια ελεγχόμε-
νη πτώχευση δημοσιοποιούνται η μία πίσω από την 
άλλη, ενώ τα spreads έσπασαν το φράγμα των 1.000 
μονάδων.

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ

ΣΤΗ ΓΑΛΛΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΚΟΥΖΙΝΑ», που μαγειρεύει λύσεις 
εκτόνωσης για την ευρωζώνη, οι οποίες θα έχουν ευ-
νοϊκή επίδραση και για τον «αδύναμο ελληνικό κρίκο», 
εναποθέτει τις ελπίδες του για ανάσα το εγχώριο οικο-
νομικό επιτελείο σε μια περίοδο που είναι πιθανές νέες 
υποβαθμίσεις της χώρας από τους ξένους οίκους.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρότι επισήμως απορρίπτεται 
η προοπτική του ευρωομόλογου, 
η συζήτηση παραμένει ανοιχτή 
έστω και στο περιθώριο των 
επίσημων αποφάσεων. Αρκετοί 
παράγοντες, μάλιστα, θεωρούν 
τη λύση αυτή ως τη μόνη 
προοπτική για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή της ευρωζώνης. 
Διπλωματικές πηγές έλεγαν ότι 
σταδιακά διαμορφώνεται ένα 
καλύτερο περιβάλλον, διότι, 
όπως φάνηκε τους τελευταίους 
μήνες, η δημοσιονομική 
πειθαρχία που προωθήθηκε ως 
μέτρο για τη σταθεροποίηση της 
ευρωζώνης δεν αποδίδει. 

Η λιτότητα που εφαρμόζεται ως 
φάρμακο στις χώρες με προβλήμα-
τα αποδείχτηκε ότι όχι μόνο δεν 
σταθεροποίησε την ευρωζώνη (οι 
κραδασμοί αυξάνονται διαρκώς), 
αλλά έχει και δραματικές παρενέρ-
γειες καθώς βυθίζει τις χώρες που 

την υφίστανται σε μεγαλύτερη 
ύφεση, με αποτέλεσμα να επιβα-
ρύνεται και η δυνατότητα αποπλη-
ρωμής των χρεών τους. Οι μεγάλες 
χώρες, κυρίως Γερμανία και Γαλλία, 
αντιδρούν στο ευρωομόλογο διότι 
φοβούνται ότι θα κληθούν να 
«πληρώσουν το μάρμαρο», δηλα-
δή θα δουν το δικό τους κόστος 
δανεισμού να αυξάνεται. Σε κάθε 
περίπτωση, κάθε κίνηση στην 
κατεύθυνση αυτή θα συνδέεται με 
αυστηρότερη δημοσιονομική πει-
θαρχία και κοινές οικονομικές πολι-
τικές που θα καθορίζονται όμως 
κατά κύριο λόγο από τον σκληρό 
πυρήνα της ευρωζώνης. Με λίγα 
λόγια, αν υπάρξει ευρωομόλογο 
(δηλαδή έκδοση ομολόγων με την 
αιγίδα της Ε.Ε. και χαμηλό επιτόκιο 
για να γίνεται η διαχείριση των 
ευρωπαϊκών κρατών και να στηρί-
ζονται επιμέρους χώρες ή συγκε-
κριμένες πολιτικές), το αντάλλαγμα 
θα είναι παράδοση της οικονομικής 

ΠΟΙΟΙ ΘΑ 
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
Ευρω ομόλογο 
ή διάλυση

(% του ΑΕΠ)

Τα ελλείμματα των Προϋπολογισμών 
στην ευρωζώνη
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▼ ΠΥΡΕΤΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Μυστικό deal για να σωθεί η ευρωζώ 
�Περισσότερα λεφτά στον μηχανισμό στήριξης � Προστασία των ομολόγων των κρατών-μελών με απευθείας αγορές από τον μηχα  
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«Η μακροχρόνια προοπτι-
κή είναι άκρως αβέ-

βαια και δεν μπορούμε να 
αποκλείσουμε την αναγκα-
στική αποχώρηση κάποιων 
κρατών από την ευρωζώνη, 
που εκτιμάται ως πιθανότερη 
έναντι της δημοσιονομικής 
ενοποίησης», αποφαίνεται 
στην έκθεσή της η UBS. «Η 
Ευρώπη εισέρχεται στην αιχ-
μή της κρίσης χρέους, και αυ-
τό οφείλεται στο γεγονός ότι 
η νομισματική ένωση δεν εγ-
γυάται ότι οι οικονομίες με-
ταξύ των κρατών-μελών ομο-
γενοποιούνται, όπως θα πε-
ρίμεναν οι εμπνευστές της 
Ενωσης. Οι όποιοι μηχανισμοί 
σε αυτή την κατεύθυνση υπάρ-
χουν είναι ανεπαρκείς. Τέτοια 
εργαλεία αφορούν πλήρη κι-
νητικότητα στην αγορά εργα-
σίας μέσα στην Ενωση, με 
προσαρμογές που θα καθόρι-
ζαν τους μισθούς με τρόπο 
που θα διαμόρφωναν αντα-
γωνιστικές τιμές και στα προ-
ϊόντα και στις υπηρεσίες. Αντί-
στοιχες δομές υπάρχουν στις 
ΗΠΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ενω-
ση είναι καταδικασμένη να 
οδηγηθεί σε ανομοιογένειες 
και δυσλειτουργικότητες. Πα-
ράλληλα, οι πολιτικές λιτότη-
τας δεν είναι βέβαιο ότι θα 
εξασφαλίσουν μια μακροπρό-
θεσμη επιβίωση της Ευρώπης 
με τη σημερινή δομή της. Η 

Ελλάδα αποτελεί το πρώτο και 
ακραίο κρούσμα για το ενδο-
γενές ευρωπαϊκό πρόβλημα. 
Θα πρέπει να περάσει από 
μια μακροχρόνια και επώδυ-
νη διαδικασία, καθόσον θα 
παραμένει μέσα στην Ευρω-

παϊκή Ενωση. Απ’ όλα αυτά 
τίποτε δεν θα αντιμετωπίσει 
ουσιαστικά τα μακροπρόθε-
σμα προβλήματα της χώρας. 
Ακόμα και αν αναδιαρθρωθεί 
το χρέος, τα ζητήματα δεν 
πρόκειται να λυθούν και θα 

αρχίσει να αναδημιουργείται 
άμεσα νέο χρεοστάσιο! Γι’ αυ-
τό και η οικονομία της χώρας 
θα πρέπει να αρχίσει και πά-
λι να αναπτύσσεται για να βρει 
λύσεις - και αυτό θα είναι πο-
λύ δύσκολο όσο θα παραμέ-
νει μέσα στην Ενωση. Ετσι, η 
ελληνική οικονομία θα βρε-
θεί μεταξύ σφύρας και άκμο-
νος, με μοναδική πιθανή επι-
λογή να βγει από την Ευρω-
παϊκή Ενωση».

Η σημασία της ανάλυσης 
αυτής που η UBS δημοσιοποί-
ησε την προηγούμενη εβδο-
μάδα έγκειται στο ότι ακόμα 
και αν αποδειχτεί, όπως όλοι 
ευχόμαστε, μία άσκηση επί 
χάρτου, δημιουργεί κλίμα ιδι-
αίτερα αρνητικό στην προ-
σπάθεια της χώρας να προ-
σελκύσει κεφάλαια για να αντι-
παρέλθει τη βαθιά ύφεση.

▼ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΟΥΝ ΠΑΛΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ

«Κάποιοι θα φύγουν 
αναγκαστικά από το ευρώ»

� Με την αύξηση της διάρ κειας 
αποπληρωμής του δανείου κα-
ταρχήν θα πρέπει να αυξηθεί 
και το κόστος (επιτόκιο) ώστε να 
προσεγγίσει το αντίστοιχο ιρ-
λανδικό. Για το θέμα αυτό, πά-
ντως, εκφράζεται η ελπίδα ότι 
θα υπάρξει μια γενικότερη διευ-
θέτηση του κόστους χρηματο-
δότησης και για τις δύο χώρες (ή 
για όσες ενταχθούν στο μέλλον 
στον ίδιο μηχανισμό), καθώς 
γίνεται πλέον ευρύτερα απο-
δεκτό ότι οι όροι αποπληρωμής 
της βοήθειας είναι τέτοιοι που 
στην πραγματικότητα δυσκο-
λεύουν την έξοδο των χωρών-
αποδεκτών όπως η Ελλάδα και 
η Ιρλανδία από την κρίση και 
από τον μηχανισμό, με κίνδυνο 
να βυθίζονται σε έναν αέναο κύ-
κλο δανεισμού και ύφεσης. 

Καλά πληροφορημένες πη-
γές έλεγαν επίσης ότι είναι πι-
θανό, εάν χρειαστεί, η ΕΚΤ να 

λάβει ειδικά μέτρα ώστε να συ-
νεχίσει να δέχεται τα ελληνικά 
κρατικά ομόλογα ως εγγύηση για 
παροχή ρευστότητας προς τις 
ελληνικές τράπεζες, χωρίς πε-
ραιτέρω «κούρεμα» παρά τις 
νέες υποβαθμίσεις που είναι πι-
θανόν να γίνουν στο επόμενο 
διά στημα. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, η άντληση ρευστότη-
τας των ελληνικών τραπεζών θα 
γίνει δυσχερέστερη και οι πρό-
σθετες εγγυήσεις που παρέχει 
το Δημόσιο θα απορροφηθούν 
για να καλυφθούν οι ίδιες. 

Το σχέδιο σωτηρίας 
Σαρκοζί - Μέρκελ
Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες 
που φτάνουν από τις ευρωπαϊ-
κές πρωτεύουσες είναι ότι Γαλ-
λία και Γερμανία βρίσκονται σε 
έναν πυρετό παρασκηνιακών δι-
αβουλεύσεων, οι οποίες δείχνουν 
να καταλήγουν σε συμφωνία για: 

Αύξηση των ποσών 
που είναι διαθέσι-
μα στον προσωρι-
νό μηχανισμό στή-
ριξης για παροχή 

βοήθειας σε χώρες με δημοσιο-
νομικά προβλήματα έτσι ώστε 
να μην τίθεται υπό αμφισβήτη-
ση η βούληση και η δυνατότη-
τα της ευρωζώνης να στηρίξει 
«με κάθε κόστος» όποιο μέλος 
βρεθεί στο στόχαστρο (τα ποσά 
που προβλέπονται μέχρι τώρα 
δεν αρκούν στην περίπτωση που 
δεχτεί επίθεση μια μεγάλη χώ-
ρα όπως η Ισπανία). 

Δυνατότητα του 
προσωρινού μηχα-
νισμού στήριξης, 
του Ευρωπαϊκού 
Φορέα Χρηματο-

πιστωτικής Σταθερότητας (EFSF 
-  European Financial Stability 
Facility) να αγοράζει απευθείας 

ομόλογα των κρατών-μελών από 
το «χρηματιστήριο ομολόγων» 
(τη λεγόμενη δευτερογενή αγο-
ρά) ώστε να εκτονώνεται η πίε-
ση όταν οι αγορές «ξεπουλάνε» 
ομόλογα, π.χ. της Ελλάδας ή της 
Πορτογαλίας, και ανεβάζουν με 
αυτόν τον τρόπο τα επιτόκια και 
τα spreads. Τον ρόλο αυτό έχει 
αναλάβει μέχρι σήμερα η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην 
ουσία κατά παράβαση των συν-
θηκών της Ε.Ε. και του καταστα-
τικού της, αλλά και σε βάρος της 
δικής της οικονομικής «εικόνας» 
και του ισολογισμού της. 

Ακόμη γίνεται λό-
γος και για περαι-
τέρω άμβλυνση της 
περίφημης ρήτρας 
για συμμετοχή ιδι-

ωτών στο κόστος αναδιάρθρω-
σης του χρέους, με μια διατύπω-
ση η οποία θα αποτελεί μήνυμα 

ότι ναι μεν θα υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, αλλά θα χρησιμο-
ποιείται μόνο σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις. Ο νέος μηχανισμός 
που θα λειτουργήσει από το 2013 
προβλέπει ότι θα παρέχεται στή-
ριξη σε όποια χώρα αντιμετωπί-
ζει κρίση χρέους, με παράλλη-
λη εφαρμογή σκληρής δημοσι-
ονομικής πειθαρχίας. Η Γερμα-
νία επέμεινε να περιληφθεί η 
πρόβλεψη για «αναδιάρθρωση 
με συμμετοχή ιδιωτών» (δηλα-
δή,  εάν κρίνεται ότι το χρέος δεν 
μπορεί τελικά να εξοφληθεί, θα 
μπορεί να επιμηκύνεται ή να δι-
αγράφεται ένα μέρος του με επι-
βάρυνση και των ιδιωτών κατό-
χων των ομολόγων). Αυτό είναι 
και το επίμαχο σημείο που θα 
επιχειρηθεί να διορθωθεί με μια 
διατύπωση που θα δείχνει στις 
αγορές ότι η λύση αυτή θα είναι 
ακραία και μόνο για εξαιρετικές 
περιπτώσεις. 

Παράλληλα με την έκθεση 
της UBS, η Moody’s εκπονεί 
stress tests υπολογίζοντας 
σημαντικά haircuts στα 
ομόλογα που έχουν στα 
χαρτοφυλάκιά τους οι 
ελληνικές τράπεζες που 
φτάνουν και το 50%, κάτι 
που έρχεται πολύ κοντά στις 
εκτιμήσεις της Credit Suisse. 
Από την πλευρά τους, οι 
ελληνικές τράπεζες 
ξεκινούν την αδυσώπητη 
μάχη κόντρα στην 
υποβάθμιση των ελληνικών 
ομολόγων, με την Τράπεζα 
Πειραιώς να κλιμακώνει τις 
προετοιμασίες για την 
αύξηση κεφαλαίου, που 
έχουν εγγυηθεί μεγάλες 
διεθνείς τράπεζες.

HSBC: «Βάλτε λεφτά
στη μετοχή
του Μυτιληναίου»
Παράλληλα, η HSBC 
εμφανίζεται να συστήνει 
στους πελάτες της να 
τοποθετήσουν κεφάλαια 
στη μετοχή του 
Μυτιληναίου, σε μια 
περίοδο όπου το 
Χρηματιστήριο έχει γυρίσει 
στις τιμές της εποχής της 
δραχμής.
Τα στοιχεία αυτά είναι 
ενθαρρυντικά μέσα στη 
διαγραφόμενη καταιγίδα, 
διότι δείχνουν ότι ακόμα τα 
διεθνή κεφάλαια δεν έχουν 
διαγράψει τις ελληνικές 
επιχειρήσεις.
Στον αντίποδα, οι ελπίδες 
για το ευρωομόλογο θα 
επιβαρύνουν κατ’ ουσίαν τις 
ισχυρές χώρες γλιτώνοντας 
χρηματοοικονομικά βάρη 
από τις περιφερειακές. Το 
παιχνίδι σε μια τέτοια 
περίπτωση θα παιχτεί στους 
όρους της δημοσιονομικής 
ενοποίησης σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και 
στο πόσο αυστηροί θα είναι 
αυτοί. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Moody’s 
βλέπει haircut 
στα ομόλογα
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πολιτικής στις χώρες του σκλη-
ρού πυρήνα οι οποίες θα έχουν 
καθοριστικό λόγο. 

Θετικά στην κατεύθυνση αυτή, 
πάντως, σε επίπεδο εντυπώσεων 
λειτούργησε και το πρώτο ομό-
λογο που εξέδωσε την περασμέ-
νη εβδομάδα ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερoποίησης (EFSM), τον 
οποίο διαχειρίζεται η Κομισιόν 
για να χρηματοδοτηθεί ένα 
μέρος της βοήθειας προς την 
Ιρλανδία. Το ομόλογο των 5 δισ. 
ευρώ δεν ήταν «ευρωομόλογο» 
υπό την αιγίδα της Ε.Ε. όπως 
αυτό που προτείνουν τώρα διά-
φορες πλευρές, ανάμεσα στις 
οποίες και η Ελλάδα, αλλά η επι-
τυχία της έκδοσής του δίνει επι-
χειρήματα σε όσους υποστηρί-
ζουν τη μονιμοποίηση ενός 
τέτοιου χρηματοδοτικού
εργαλείου.

(%σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα)
Ο λόγος χρέους / ΑΕΠ στην Ευρώπη
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O ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΔΝΤ

Υπό «κατοχή» η Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
μαγείρεψε προς τα πάνω το έλλειμμα
Ερμαιο στα χέρια της τρόικας η κρατική υπηρεσία - Καταγγελίες ότι ο πρόεδρος της Αρχής 
και πρώην στέλεχος του ΔΝΤ Ανδρέας Γεωργίου έχει παραδώσει τα «κλειδιά» των ελληνικών 
στατιστικών στους ξένους - Εντονες αντιδράσεις από μέλη του Δ.Σ. και εργαζομένους

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ στιγμή της τοποθέτησης του πρώην 
αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Στατιστι-
κής του ΔΝΤ κ. Ανδρέα Γεωργίου στη θέση του προ-
έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το «ΘΕΜΑ» εί-
χε επισημάνει τον κίνδυνο η ΕΛΣΤΑΤ να παραδοθεί 
αμαχητί στις ορέξεις των νεο-φιλελεύθερων ταγών της 
τρόικας. Και να που οι σημερινές μας αποκαλύψεις 
επιβεβαιώνουν με τον χειρότερο τρόπο τους φόβους 
αυτούς. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λοιπόν, οι επιλογές του 
κ. Γεωργίου και της τρόικας φαίνεται να στοίχισαν στο 
Ελληνικό Δημόσιο αύξηση 2% του ελλείμματος, με 
αποτέλεσμα η χώρα μας να καλείται να πληρώσει σπα-
σμένα τα οποία άλλα κράτη δεν συμπεριλαμβάνουν 
στους προϋπολογισμούς τους. 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

markopoulo@gmail.com

Ο
πως μας αποκάλυ-
ψαν υψηλόβαθμα 
στελέχη της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, η πολιτική 

Γεωργίου, συν το γεγονός πως 
τα στελέχη της τρόικας κατοι-
κοεδρεύουν πλέον στην οδό 
Πειραιώς όπου στεγάζεται η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
οδήγησε σε ένα πρωτοφανές 
μαγείρεμα τα δημόσια οικο-
νομικά μας, με αποτέλεσμα η 
Ελλάδα για μία ακόμη φορά 
να φαίνεται παρίας - κάτι τέ-
τοιο θα μπορούσε να αποφευ-
χθεί, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ «μαγεί-
ρεψε» προς τα επάνω το έλ-
λειμμα περιλαμβάνοντας και 
τα ελλείμματα (εγγυήσεις του 
Δημοσίου πιο σωστά) των ΔΕ-
ΚΟ που δεν συνυπολογίζονται 
στους προϋπολογισμούς των 
άλλων χωρών. 

«Επρόκειτο για απαίτηση 
της τρόικας, στην οποία ο πρώ-
ην υπάλληλος του ΔΝΤ δεν πρό-
βαλε ούτε μία αντίσταση», μας 
είπαν στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ. Οι 
ίδιοι χαρακτηρίζουν τον κ. 
Γεωργίου υπάλληλο του ΔΝΤ, 
καθώς φέρεται πως παρανόμως 
δεν έχει εγκαταλείψει τη θέση 
του στη Νέα Υόρκη. «Ο νόμος 
ορίζει ρητά και κατηγορημα-
τικά πως ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ 
πρέπει να έχει παραιτηθεί από 
οποιαδήποτε άλλη θέση κατεί-
χε. Πληροφορίες μας αναφέρουν 
πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη με 
τον κ. Γεωργίου, ο οποίος δια-
τηρεί, αν και άνευ αποδοχών, 
τη θέση του στο ΔΝΤ και μά-
λιστα με την ανοχή της κυβέρ-
νησης. Ηδη έχουμε απευθύνει 
σχετική ερώτηση για το πρό-
βλημα αυτό στον ελέγχοντα 
την Αρχή πρόεδρο της Βουλής 
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ενώ σε 
ερώτημά μας ο γ.γ. του υπουρ-
γείου Οικονομικών κ. Πλα-

σκοβίτης αρκέστηκε να απα-
ντήσει: ‘‘Δεν με ενδιαφέρει αν 
κατέχει και άλλη θέση, αρκεί 
να δουλεύει μέρα νύχτα’’», μας 
είπαν έγκυρες πηγές. 

Ωστόσο τα προβλήματα 
της ΕΛΣΤΑΤ δεν σταματούν 
εδώ. Η πάγια τάση του κ. 
Γεωργίου να επιβάλει τις 
απόψεις του στο Δ.Σ. του 
φορέα έχει οδηγήσει σε επι-
κίνδυνες ατραπούς. Κι αυτό 
διότι ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ 
αρνείται να συγκαλέσει το 
λεγόμενο Στατιστικό Συμβού-
λιο, το οποίο εκτός των άλλων 
περιλαμβάνει και φορείς της 
αγοράς, οι οποίοι γνωμοδοτι-
κά μπορούν να δώσουν συμ-
βουλές για την πορεία της 
οικονομίας. «Ελέω της παρά-
δοσης των στατιστικών μας στο 
ΔΝΤ, παρακάμπτεται ο νόμος 
που ψηφίστηκε πέρυσι τον 
Μάρτιο, ενώ και η κυβέρνηση 

▼ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

Στον αέρα και η απογραφή πληθυσμού και κτιρίων

Σαν να μην έφτανε όμως η 
πλήρης παράδοση των 

στατιστικών της χώρας μας 
στην τρόικα, αυτή τη στιγμή 
η απογραφή πληθυσμού της 
χώρας που οφείλει να περαι-

ωθεί ως το τέλος του 2011 
βρίσκεται κυριολεκτικά στον 
αέρα. Κι αυτό διότι ενώ τα 
κλιμάκια της ΕΛΣΤΑΤ θα έπρε-
πε να έχουν βγει στους δρόμους 
για προκαταρκτική δουλειά 

ήδη από το περασμένο φθι-
νόπωρο, λόγω των αντιδρά-
σεων Γεωργίου βρίσκονται 
καθηλωμένα στα γραφεία τους. 

Μάλιστα, η Ε.Ε. έχει εγκα-
λέσει την ΕΛΣΤΑΤ και για μία 

ακόμη αργοπορία, αυτή της 
απογραφής στη γεωργία και 
την κτηνοτροφία, η οποία θα 
έπρεπε να είχε ήδη παραδο-
θεί από το 2009. Η χώρα μας 
λόγω της απογραφής του 2011 

είχε ζητήσει εξαίρεση ώστε 
να παραδώσει τα σχετικά 
στοιχεία νωρίτερα για να μην 
συμπέσουν οι δύο απογραφές. 
Ωστόσο μέχρι στιγμής τίποτε 
δεν έχει γίνει. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΠΕΡΑΣΕ 
ΒΡΑΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΕΣ 
ΤΟΥ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ 
ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

δείχνει υπερβολική ανοχή στις 
επιταγές του κ. Γεωργίου, ο 
οποίος μαζί με την τρόικα δεν 
θέλουν… συνεταίρους στο 
στατιστικό σύστημα», μας 
λένε οι ίδιες πηγές. Για του 
λόγου το αληθές θα πρέπει να 
τονίσουμε πως ενώ βάσει 
νόμου η εποπτεία της ΕΛΣΤΑΤ 
θα έπρεπε να βρίσκεται στη 
Βουλή, με όλα τα θέματά της 
ασχολείται αποκλειστικά ο 
υπουργός Οικονομικών κ. 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου. 
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο 
πρόεδρος της Αρχής στους έξι 
μήνες που προεδρεύει έχει 
συγκαλέσει Δ.Σ. μόλις τρεις 
φορές, εκ των οποίων στη μία 
δεν παρέστη κιόλας. 

Σε αυτή την κατάσταση 
δύο μέλη του Δ.Σ., ο αντι-
πρόεδρος κ. Νικόλαος Λο-
γοθέτης και το μέλος, η 
καθηγήτρια κυρία Ζωή Γε-
ωργαντά, αντέδρασαν έντο-
να. Πώς το πλήρωσαν αυτό; 
Σε κάποια στιγμή, λίγο πριν 
από την ψήφιση -βράδυ 
μαζί με το φορολογικό- των 
νέων υπερεξουσιών του 
προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, από 
λάθος κυκλοφόρησε non 
paper με τα σημεία όπου ο 
κ. Γεωργίου ήθελε να περά-
σει ο υπουργός κ. Παπακων-
σταντίνου. Αμέσως ο κ. Γε-
ωργίου διέταξε έρευνα, 
ανοίγοντας τις πύλες της 
ΕΛΣΤΑΤ στο Σώμα Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
αφήνοντας να εννοηθεί πως 
οι διαρροές είχαν υπάρξει 
από τα δύο μέλη του Δ.Σ. του 
φορέα. 

Αίσθηση πάντως προκαλεί 
η παντελής απουσία ελέγχου 
του κ. Γεωργίου από τη Βου-
λή, όπως ορίζει ο πρόσφατος 
νόμος. Για οποιοδήποτε πρό-
βλημα ο τελευταίος επικοινω-
νεί με το υπουργείο Οικονο-
μικών ζητώντας διαρκώς ευ-
ελιξία και υπερεξουσίες. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κ. Ανδρέας Γεωργίου υποδέχεται τον υπουργό 
Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου στα γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ στην οδό Πειραιώς 
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ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ

Ε 
νάμιση μήνα μετά 
την υπαναχώρηση 
των Αράβων ως προς 
τη διάθεση πετρο-

δολαρίων για το λιμάνι στον 
Αστακό, ένα νέο, ηχηρό ρά-
πισμα δέχεται η ελληνική οι-
κονομική διπλωματία. Ο λό-
γος για την αναστολή, όπως 
όλα δείχνουν, του κορυφαί-
ου project για τη δημιουργία 
Κέντρου Καινοτομίας της 
«Microsoft» στη χώρα μας, 
που ο ίδιος ο Μπιλ Γκέιτς εί-
χε ανακοινώσει, ενός project 
το οποίο είχε σηκώσει στους 

ώμους του προσωπικά ο κ. 
Γιώργος Παπανδρέου, στο-
χεύοντας σε μια Ελλάδα του 
αύριο, των νέων τεχνολογιών 
και της καινοτομίας. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο δεν δίστασε να 
πραγματοποιήσει την πρώ-
τη του επαφή με επιχειρη-
ματία ως πρωθυπουργός με 
τον αντιπρόεδρο της «Microsoft» 
κ. Μπραντ Σμιθ. 

Χαμπάρι δεν πήρε 
ο Πάγκαλος 
Τότε, στα τέλη Ιανουαρίου 
2010, είχαν δοθεί δεσμεύσεις 

από τη μεριά της κυβέρνησης 
για την παροχή διευκολύν-
σεων ώστε το Κέντρο Και-
νοτομίας να προωθηθεί και 
η Ελλάδα να τοποθετηθεί 
στον στρατηγικό παγκόσμιο 
σχεδιασμό της μεγάλης πο-
λυεθνικής. Να όμως που έναν 
χρόνο μετά η «Microsoft» 
ανακοινώνει κυνικά το κλεί-
σιμο του Κέντρου Καινοτο-
μίας, το οποίο έδρευε στην 
οδό Βασ. Σοφίας 103, και την 
υποβάθμισή του στα γραφεία 
της, στο Μαρούσι, επί της 
οδού Κηφισίας 221. Πρόκει-
ται για μια είδηση για την 
οποία ο αρμόδιος πολιτικά 
κ. Πάγκαλος δεν είχε να 
δηλώσει τίποτα, καθώς ήταν 
απασχολημένος με τη ζωο-
λογία και τη σκληρή κριτική 
στον Τύπο. 

Μέτρο πίεσης
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές 
της αγοράς, η απόφαση 
αυτή πάρθηκε ως μέτρο 

πίεσης, καθώς η ελληνική 
κυβέρνηση έχει καθυστερή-
σει να υλοποιήσει όλες τις 
υποσχέσεις που είχε δώσει 
στην αμερικανική πολυεθνι-
κή, με αποτέλεσμα ο νέος 
(ανέλαβε την άνοιξη) διευ-
θύνων σύμβουλος του γκρουπ, 
Ολλανδός κ. Ernst-Jan Stigter, 
να σκληρύνει τη στάση του. 
«Δεν αγοράζει το Ελληνικό 
Δημόσιο από εμάς ή δεν 
πατάσσει, όπως μας είχε 
υποσχεθεί, τη μεγάλη σε 
έκταση πειρατεία λογισμικού; 
Ε κι εμείς παγώνουμε το 
Κέντρο Καινοτομίας», είναι η 
στάση της αμερικανικής 
πολυεθνικής που με τόση 
σφοδρότητα φλέρταρε ο ίδιος 
ο Ελληνας πρωθυπουργός.

Οπως ανακοίνωσε η 
«Microsoft Hellas», η μετα-
στέγαση θα ολοκληρωθεί τον 
Σεπτέμβριο του 2011, ωστό-
σο σε κάθε περίπτωση το να 
φεύγει από το κέντρο της 
πρωτεύουσας και να παρέχει 

σε μια τόσο μεγαλεπήβολη 
προσπάθεια απλώς δύο 
γραφεία στην έδρα της στο 
Μαρούσι δείχνει και την 
τάση αποεπένδυσης που 
κυριαρχεί. Η τάση αυτή, 
βέβαια, έχει δύο παραμέτρους. 

Η μία είναι η ανικανότη-
τα της κυβέρνησης να προ-
σελκύσει με σοβαρότητα 
μεγάλους επενδυτές στη 

χώρα μας, κάτι που φαίνεται 
από τις μηδενικές πλέον 
μεγάλες επενδύσεις που 
ήρθαν μέσα σε ενάμιση 
χρόνο. Η δεύτερη έχει να 
κάνει με την προσπάθεια της 
«Microsoft» να ποδηγετήσει, 
όπως κάνει σε παγκόσμιο 
επίπεδο, τον τοπικό αντα-
γωνισμό και να απαιτήσει 
την πλήρη σύνδεση του 
Ελληνικού Δημοσίου με τα 
προϊόντα και το λογισμικό 
της. Οχι βέβαια πως η κυ-
βέρνηση δεν είχε τέτοια 
διάθεση, αλλά ο νέος Ολλαν-
δός μάνατζερ, μην μπορώντας 
την αργοπορία των Ελλήνων, 
αποφάσισε να μας «τρίξει τα 
δόντια». 

Θα πρέπει να πούμε πως 
το συγκεκριμένο κάζο είναι 
μεγάλο αν αναλογιστούμε 
ότι ο πρωθυπουργός είχε 
δεχθεί έντονη κριτική για το 
γεγονός πως δεχόταν στο 
πρωθυπουργικό μέγαρο τον 
αντιπρόεδρο της εταιρείας 
και γενικό σύμβουλο επί 
νομικών θεμάτων, ιδιαίτερα 
σε μια περίοδο όπου η 
«Microsoft» αντιμετώπιζε 
βαριές εις βάρος της κατη-
γορίες από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ανταγωνισμού και 
χρειαζόταν μια οποιαδήπο-
τε εντός Ε.Ε. νομιμοποίηση 
και συμμαχία. Τότε ο κ. Πα-
πανδρέου, αντί να δεχθεί 
τους εκπροσώπους του ΣΕΒ 
ή των παραδοσιακών ελλη-
νικών επιχειρηματικών και 
βιομηχανικών δυνάμεων, 
προτίμησε την αμερικανική 
πολυεθνική. Να όμως που 
τώρα η ίδια εταιρεία τού 
τραβά το χαλί κάτω από τα 
πόδια.

▼ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Γιατί το Ελληνικό Δημόσιο 
προτίμησε το ελεύθερο λογισμικό
Τ αυτόχρονες πληροφορί-

ες μιλάνε για κλίμα γενι-
κότερης συρρίκνωσης της 
«Microsoft» στην Ελλάδα, 
καθώς δεν φαίνεται να πιάνει 
τους στόχους της και ούτε να 
διαθέτει τις σχέσεις που το 
ΠΑΣΟΚ της είχε εγγυηθεί με 
το Δημόσιο. Θα πρέπει να 

θυμίσουμε πως οι επαφές 
Παπανδρέου - «Microsoft» 
είχαν γίνει και υπό τους έντο-
νους ψιθύρους για την τύχη 
της σύμβασης του ελληνικού 
κράτους με την εταιρεία, η 
οποία θα κρινόταν μία εβδο-
μάδα μετά τις επαφές. 

Το Ελληνικό Δημόσιο για 

τις ιστοσελίδες ανοιχτής δια-
κυβέρνησης προτίμησε ελεύ-
θερο λογισμικό και όχι τα 
προϊόντα της «Microsoft». 
Κάποιοι μίλησαν για «εκδίκη-
ση» των Αμερικανών, οι οποί-
οι θεωρούν πως η Ελλάδα τούς 
αντιμετωπίζει εχθρικά. Το 
Κέντρο Καινοτομίας θα πρέπει 

να πούμε πως εγκαινιάστηκε 
στις 28 Ιανουαρίου 2008 από 
τον ίδιο τον ιδρυτή της εται-
ρείας, Μπιλ Γκέιτς, και έχει 
ως στόχο να αποτελέσει κοι-
τίδα έρευνας συνιστώντας 
έναν σύνδεσμο μεταξύ ερευ-
νητικής κοινότητας, νέων και 
επιχειρηματικού κόσμου.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
της «Microsoft» 
κ. Μπραντ Σμιθ

ΝΤΟΜΙΝΟ ΚΑΤΑΡ ΘΥΜΙΖΕΙ πλέον η κατάσταση για την 
αγωνιούσα για νέες επενδύσεις ελληνική κυβέρνηση, 
μια κυβέρνηση που υπό τον αντιπρόεδρό της κ. Θό-
δωρο Πάγκαλο διαθέτει τρεις ολόκληρες επιτροπές 
προσέλκυσης χρημάτων από το εξωτερικό και η οποία 
όχι μόνο δεν φέρνει χρήμα, αλλά χάνει κι αυτό που ήδη 
ήταν -υποτίθεται- εξασφαλισμένο. 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

markopoulo@gmail.com 

ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 
2008, ο κ. Μπιλ Γκέιτς βρέθηκε 

στην Αθήνα, είχε συναντηθεί 
και με τον κ. Γιώργο 

Παπανδρέου

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΧΕ 
ΔΕΧΤΕΙ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 
ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΕ 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΠΟΥ 
Η MICROSOFT 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ ΒΑΡΙΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ 
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Η «Microsoft» 
έκλεισε 
το Κέντρο 
Καινοτομίας 
προτού καν 
λειτουργήσει!
Ο γίγαντας λογισμικού πιέζει για δουλειές 
το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ η χώρα μας 
χάνει ακόμη μία μεγάλη επένδυση, 
την οποία είχε προαναγγείλει 
προσωπικά ο Μπιλ Γκέιτς



ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΚΥΡΙΑΚH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 16 www.protothema.gr

~ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ενα μικρό «γαλατικό χωριό» 
στις ακτές της Βαλτικής θάλασ-
σας κατάφερε να τα βάλει με 
τις Κασσάνδρες των διεθνών 
αγορών που προεξοφλούν το 
τέλος του ευρώ και με όσους 
θεωρούν την έξοδο της Ελλά-
δας από την ευρωζώνη επιβε-
βλημένη. Η Εσθονία με την 
αξιοζήλευτη οικονομική ανά-
πτυξη αποτελεί και επισήμως 
από την 1η Ιανουαρίου τη 17η 
χώρα της ευρωζώνης, πηγαί-
νοντας κόντρα στην αβεβαιό-
τητα των οικονομικών εξελί-
ξεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο πρωθυπουργός της Εσθο-
νίας κ. Αντρους Ανσιπ μιλώντας 
στο «ΘΕΜΑ» εκφράζει τη 
βεβαιότητά του για το μέλλον 
του κοινού νομίσματος, εξη-
γεί τους λόγους για τους οποί-
ους η χώρα του επέλεξε να υι-
οθετήσει το ευρώ, διαφωνεί 
με την έξοδο της Ελλάδας από 
αυτό και δηλώνει πως η Εσθο-
νία θα σταθεί αρωγός στα οι-
κονομικά προβλήματα της χώ-
ρας μας. 

-Η Εσθονία υιοθετεί το ευρώ 
σε μία από τις πλέον 
κρίσιμες περιόδους της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Είστε 
αισιόδοξος για το μέλλον 
του κοινού νομίσματος; 
Ναι, είμαι αισιόδοξος. Το ευ-
ρώ είναι ένα διεθνές νόμισμα 
και οι δυσκολίες σε ένα κρά-
τος-μέλος της ευρωζώνης δεν 
επηρεάζουν τη σταθερότητα 
του νομίσματος στο σύνολό 
του. Η Εσθονία θα υιοθετού-
σε το ευρώ όπως και να είχε η 
κατάσταση. Αποτελούσε την 
προτεραιότητα του έθνους 
μας. Τώρα κατορθώσαμε να 
επιτύχουμε τα κριτήρια για 
την είσοδό μας στην ευρωζώ-
νη και αυτό αποτελεί μεγάλη 
επιτυχία. Το να είμαστε στην 

ευρωζώνη μάς κάνει να νιώ-
θουμε πιο ασφαλείς. Αναφο-
ρικά με την κρίση, πιστεύω ότι 
η Ευρώπη έχει ενεργήσει με 
αποφασιστικότητα και θα βγού-
με από αυτή με καλά αποτε-
λέσματα. 

-Πιστεύετε πως η Εσθονία 
θα ευνοηθεί από το ευρώ; 
Δεν σας ανησυχεί μια 
πιθανή άνοδος του 
πληθωρισμού; 
Η κορόνα της Εσθονίας καθ’ 
όλη τη διάρκειά της, ξεκινώ-
ντας από το 1992,
υπήρξε συνδεδεμένη με το 

γερμανικό μάρκο και αργότε-
ρα με το ευρώ. Συνεπώς, εί-
μαστε κατά κάποιον τρόπο μέ-
λη της ευρωζώνης από τότε, 
απλώς το νόμισμά μας είχε δι-
αφορετική όψη. Το πρόβλη-
μα είναι ότι οι επενδυτές δυ-
σκολεύονται να εμπιστευτούν 
ένα μικρό νόμισμα, όπως η κο-
ρόνα. Ως φιλελεύθερο έθνος 
και με ανοιχτή οικονομία, η 
Εσθονία αποτελούσε ανέκα-
θεν έναν ελκυστικό προορι-
σμό για τους ξένους επενδυ-
τές, ωστόσο η παγκόσμια οι-
κονομική κρίση έχει κάνει τους 
επενδυτές ιδιαίτερα προσε-

κτικούς. Με την υιοθέτηση του 
ευρώ κάθε συζήτηση για υπο-
τίμησή του θα σταματήσει. Με 
άλλα λόγια, το ευρώ θα αυξή-
σει την αξιοπιστία της Εσθο-
νίας στους επενδυτές. Ξένες 
επενδύσεις σημαίνει περισ-
σότερες θέσεις εργασίας και 
νέα προοπτική για την οικο-
νομία της χώρας. Το ευρώ θα 
βοηθήσει επίσης το εμπόριο. 
Το 70% των εξαγωγών μας πη-
γαίνει στην Ε.Ε. και σχεδόν όλο 
το υπόλοιπο εξαρτάται από το 
ευρώ. Το ευρώ καθιστά ευκο-
λότερα τα ταξίδια και θα μει-
ώσει το κόστος των συναλλαγών 

τόσο για τα φυσικά πρόσωπα 
όσο και για τις επιχειρήσεις. 
Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι 
αυξήσεις των τιμών προκλή-
θηκαν από το ευρώ. Αυτό δεν 
είναι αλήθεια. Η αύξηση και 
η μείωση των τιμών οφείλονται 
σε άλλους παράγοντες, τόσο 
στις χώρες με το ευρώ όσο και 
σε εκείνες με άλλα νομίσματα.

-Την ώρα που η Εσθονία 
υιοθετεί το ευρώ, 
ακούγονται φωνές, κυρίως 
από μερίδα του ευρωπαϊκού 
Τύπου, που υποστηρίζουν 
πως αδύναμες χώρες όπως η 

Ελλάδα πρέπει να φύγουν 
από το ευρώ. Εσείς τι 
πιστεύετε; 
Αυτές είναι ακραίες τοποθε-
τήσεις, τις οποίες δεν συμμε-
ρίζομαι. Αντίθετα μάλιστα, οι 
χώρες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα πρέπει να βοη-
θηθούν. Η αλληλεγγύη είναι 
ο θεμέλιος λίθος της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης. Η Εσθονία είναι 
πανέτοιμη να βοηθήσει την 
Ελλάδα. Δεν ξέρουμε άλλωστε 
πότε μπορεί να χρειαστούμε 
βοήθεια και εμείς οι ίδιοι.  

-Πιστεύετε πως ένα κοινό 
ευρωομόλογο θα ήταν μια 
λύση για τις ασθενέστερες 
χώρες; 
Οχι, δεν θεωρώ πως θα ήταν 
λύση. Δεν πιστεύω πως η Ευ-
ρώπη είναι έτοιμη για κάτι τέ-
τοιο. Μια τέτοια απόφαση θα 
γεννούσε πολλά ζητήματα. 

-Τι πιστεύει ο μέσος Εσθονός 
για την Ελλάδα; Η εικόνα 
ενός τεμπέλη και 
διεφθαρμένου λαού, όπως 
αναπαράγεται η εικόνα του 
Ελληνα από μερίδα του 
ευρωπαϊκού Τύπου, 
πιστεύουν ότι 
ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα; 
Οι Εσθονοί σκέφτονται την 
Ελλάδα ως έναν ιδανικό προ-
ορισμό διακοπών στη Μεσό-
γειο, με φιλικούς και φιλόξενους 
ανθρώπους. 
Είναι μια πανέμορφη χώρα και 
το λίκνο του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Είμαι σίγουρος 
πως όλα τα εμπόδια μπορούν 
να ξεπεραστούν. 
Ολοι θέλουμε μια σταθερή και 
ευημερούσα Ευρώπη. Αυτή 
είναι άλλωστε η κύρια ιδέα 
πίσω από την Ευρωπαϊκή Ενω-
ση.

Ο εμπνευστής του οικονομικού θαύματος της μικρής 
χώρας της Βαλτικής, που από 1ης Ιανουαρίου 
αποτελεί τη 17η χώρα της ευρωζώνης, δηλώνει ότι 
θα σταθεί αρωγός στα οικονομικά προβλήματα της 
Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα 
επιβεβλημένη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις 
χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΔΑΛΙΑΝΗ 
vasilis.dalianis@gmail.com
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ατα της 

στις 
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« Η Εσθονία μπήκε στο ευρώ 
και δεν θα βγει η Ελλάδα»

«Ετσι προλάβαμε την κρίση»
-Η Εσθονία είχε 4% ανάπτυξη στην οικονομία της το 2010, 
την ίδια στιγμή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα 
σημαντικότερα προβλήματα των τελευταίων δεκαετιών. 
Εχετε να δώσετε κάποια συμβουλή στους Ελληνες 
συναδέλφους σας; 
Δεν επιθυμώ να διδάξω κανέναν. Θα ήθελα μόνο να πω αυτό 
που νομίζω πως αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εσθονι-
κής οικονομίας: μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και μια 
αυστηρή νομισματική πολιτική. Αυτές οι αρχές ισχύουν από 
το 1991, όταν η Εσθονία επανέκτησε την ανεξαρτησία της. 
Εχουμε, πράγματι, καλές συνθήκες για ανάπτυξη. Με την έναρ-
ξη της κρίσης κάναμε μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπά-
νες για να κρατήσουμε τον Προϋπολογισμό ισορροπημένο. 

Την ίδια στιγμή δεν δημιουργήσαμε καινούρια χρέη. Αυξήσα-
με το όριο συνταξιοδότησης στα 65 έτη, αυξήσαμε τους δα-
σμούς στα προϊόντα καπνού και αυξήσαμε τον ΦΠΑ από 18% 
σε 20%. 
Η Εσθονία έχει επίσης μία από τις πιο φιλελεύθερες εργατι-
κές νομοθεσίες στην Ευρώπη. 
Οσο η οικονομία μας αναπτυσσόταν, αποταμιεύσαμε μεγάλα 
νομισματικά αποθέματα, τα οποία θα μπορούσαμε να χρησι-
μοποιήσουμε σε περίοδο κρίσης. Ακόμα και σήμερα η Εσθο-
νία έχει περισσότερο απόθεμα απ’ ό,τι χρέος. Με αυτό τον 
τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για 
την εξυπηρέτηση του χρέους και για να βοηθήσουμε την οι-
κονομία μας να αναπτύσσεται.

Θ

...ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΑΥΜΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ 
«Αυτό που αποτελεί την κινητήρια δύναμη 
της εσθονικής οικονομίας είναι η 
φιλελεύθερη οικονομική πολιτική
σε συνδυασμό με μια αυστηρή 
νομισματική πολιτική»

Είπε για... ...ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ
«Οι Εσθονοί σκέφτονται την Ελλάδα ως 
έναν ιδανικό προορισμό διακοπών με 
φιλόξενους ανθρώπους. Είναι το λίκνο του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είμαι σίγουρος 
πως όλα τα εμπόδια μπορούν να 
ξεπεραστούν»

Aντρους Aνσιπ (πρωθυπουργός Εσθονίας) 

Λίγες μέρες μετά την είσοδο της Εσθονίας στο ευρώ ο πρωθυπουργός της μιλάει 
στο «ΘΕΜΑ» και εμφανίζεται αισιόδοξος για το οικονομικό μέλλον της Ε.Ε. 
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«Κώστας 
Καραμανλής: 
"Δεν μιλάω για 
να μην πω ψέματα"»
5.9.2006 «Ο πρωθυπουργός 
είπε: “...η επιλογή της αλήθειας 
είναι και η δική μου άποψη. Ξέρω 
ότι ο κόσμος έχει παράπονα από 
την κυβέρνηση αλλά εμένα με 
συμπαθούν. Ανέλυσα τους 
λόγους αυτής της συμπάθειας και 
βρήκα ότι το βασικότερο 
χαρακτηριστικό μου είναι ότι δεν 
λέω πολλά και δεν λέω ψέματα. 
Αν χρειαστεί να καλύψω κάτι 
προτιμώ να μην μιλάω... Και τότε 
με κατηγορούν ότι κρύβομαι και 
αποφεύγω να απαντάω. Ναι 
λοιπόν αποφεύγω, αλλά 
αποφεύγω να πω ψέματα"...».

Καθηγητής 
στο Tufts, το όνειρο 
του Καραμανλή
26.4.07 «Από πηγή εξαιρετικά 
ασφαλή, ο πρωθυπουργός έχει 
αποφασίσει να αποδεχτεί την 
επίσημη πρόταση του 
αμερικανικού πανεπιστημίου 
Tufts να διδάξει και θεωρεί αυτή 
τη διέξοδο ως τη μόνη λύση που 
είναι ικανή να του διασφαλίσει 
την ηρεμία και το... 
επαγγελματικό του μέλλον. 
Στενός συνεργάτης του που 
μετέφερε στο I.R. την παραπάνω 

πληροφορία μάς αποκαλύπτει 
επίσης ότι όσοι 
πληροφορήθηκαν αυτή την 
τελευταία επιθυμία του 
πρωθυπουργού που 
επιβεβαιώνει την τάση του να 
αποφεύγει τη σκληρή 
πραγματικότητα και να αδυνατεί 
να δώσει λύση σε κρίσιμα 
ζητήματα, πρόσθεσε: Εμείς οι 
πραγματικοί του φίλοι τον 
ενημερώσαμε ότι αν 
εγκαταλείψει τώρα τον αγώνα και 
δεν δώσει τη μάχη με τα όπλα 
που απαιτούν οι περιστάσεις, θα 
πρέπει να ξεχάσει το πολιτικό 
του μέλλον. Και ξέρετε τι 
απάντησε; Καλώς να το 
ξεχάσω...».

Πανικός 
στο Μαξίμου για το 
σκάνδαλο Siemens
30.7.2008 «Σε πανικό βρίσκεται 

πλέον το Μέγαρο Μαξίμου το 
οποίο προσπαθεί να συγκαλύψει 
την εμπλοκή δικών του στελεχών 
στο σκάνδαλο της Ζίμενς και 
παράλληλα έχει αρχίσει να 
επεξεργάζεται σενάρια 
ανασχηματισμού και πρόωρων 
εκλογών. 
Το ότι οι φήμες φέρνουν τα 
στελέχη αυτά να είναι κοντά στον 
πρωθυπουργό επιδεινώνει τα 
πράγματα για την κυβέρνηση. 
Παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου 
σε συνεργασία με τους 
υπουργούς τα ονόματα των 
οποίων εμπλέκονται απειλούν με 
μηνύσεις και αγωγές». 

«Εκτός ελέγχου 
η διαφθορά»
5.9.2006 Εξω φρενών φερόταν 
να είναι αρχικά ο Καραμανλής με 
τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη όταν ο 
τελευταίος ανέβασε τους τόνους 
για το θέμα της διαφθοράς στο 
Δημόσιο, «χωρίς να υπάρχει 
κανένας λόγος. Αυτό ομολόγησε 
ο πρωθυπουργός σε φίλο του 
δημοσιογράφο μεγάλου 
τηλεοπτικού καναλιού με τον 
οποίο είχε συνάντηση στο σπίτι 
του στη Ραφήνα πριν από μερικές 
ημέρες. Στην ερώτηση όμως του 
δημοσιογράφου “Γιατί νομίζετε 
ότι το έκανε αυτό ο 
Μεïμαράκης;” ο Καραμανλής 
επέλεξε να απαντήσει με ένα 
πικρό χαμόγελο παρά με λόγια...

“Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να 
βεβαιώσει ότι σήμερα το 
γρηγορόσημο ζει και βασιλεύει, 
τουλάχιστο όσο επί των ημερών 
του ΠΑΣΟΚ”, σχολίασε ο 
δημοσιογράφος με πρόθεση να 
απαλείψει την πίκρα του 
πρωθυπουργού που εκείνη τη 
στιγμή ήταν πολύ ανθρώπινος... 
όπως ομολόγησε. 
“Δεν είναι θέμα σύγκρισης...”, 
απάντησε πάλι αορίστως ο 
Καραμανλής χωρίς να 
επιβεβαιώνει αλλά ούτε και να 
αρνείται το πρόβλημα. Και 
συμπλήρωσε με φιλοσοφική 
διάθεση: “Στις κυβερνήσεις έχεις 
να κάνεις με πρόσωπα. Είναι μια 
μικρή κοινωνία ανθρώπων. Πώς 
είναι δυνατό εγώ να ελέγξω 
όλους όσους βρίσκονται σε 
θέσεις που να τους επιτρέπεται 
να λάβουν χρήματα για να 
εκτελέσουν το καθήκον τους;”». 
Η συζήτηση γινόταν δύο 
ακριβώς ημέρες μετά την 
ανοιχτή παραδοχή του 
πρωθυπουργού περί ύπαρξης 
διαφθοράς στο Δημόσιο («Δεν 
μπορώ να βάλω τους επίορκους 
υπαλλήλους στη φυλακή») και 
αφού ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης 
πήρε τη σκυτάλη και έδωσε... 
ονοματεπώνυμο στη διαφθορά: 
«Εγώ θέλω να μιλάω ανοιχτά και 
να μην υποτιμώ τους πολίτες. Το 
θέμα αυτό είναι γνωστό και δεν 
ωφελεί να κρυβόμαστε πίσω από 
το δάχτυλό μας. Τιμούμε τον 

πολίτη όταν ομολογούμε το 
πρόβλημα. Ετσι μας 
εμπιστεύονται ότι δεν τους 
κοροϊδεύουμε. Πώς να αρνηθώ 
τις μίζες όταν υπάρχουν πολίτες 
που τις πληρώνουν καθημερινά; 
Εάν το έκανα ή θα με θεωρούσαν 
συνένοχο ή ότι καλύπτω τους 
δράστες». 

Ο Επίτιμος ήθελε 
την Ντόρα 
στο Ανάπτυξης 
για να μοιράζει 
χρήμα

«Ο πατέρας Κ. Μητσοτάκης 
έχει συστήσει επιμόνως να 
μετακινηθεί η Ντόρα σε 
παραγωγικό υπουργείο, π.χ. το 
Ανάπτυξης αν -όπως όλα 
δείχνουν- θα μετακινηθεί από 
εκεί ο Δ. Σιούφας. Η κεντρική 

άποψη του πρώην 
πρωθυπουργού είναι πως αν δεν 
περάσει από υπουργείο που να 
αποκτήσει δεσμούς με 
μηχανισμούς μοιράζοντας λεφτά, 
δύσκολα θα κερδίσει την 
κούρσα διαδοχής, είπε φίλος της 
οικογένειας Μητσοτάκη». 

Σενάριο με Λουκά 
Παπαδήμο για 
πρωθυπουργό
28.8.2007 «Βγαλμένο από τα 
έγκατα των μυστικών υπηρεσιών 
μοιάζει σενάριο που κυκλοφορεί 
τις τελευταίες ώρες και έφθασε 
και στο Μαξίμου. Αυτοί που 
στήνουν το συγκεκριμένο 
σκηνικό είναι οι καταχρεωμένοι 
μεγαλοεκδότες, επιχειρηματίες 
και Αμερικανοί αξιωματούχοι 
που αναζητούν το πρόσωπο που 
θα αναλάβει την πρωθυπουργία 
σε μια κυβέρνηση συνασπισμού 
ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. Πρότειναν στον 
Σημίτη, αλλά αυτός αρνήθηκε και 
στη συνέχεια έπεσαν στο τραπέζι 
τα ονόματα του Λουκά 
Παπαδήμου -αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας- 
και του Γιάννου Παπαντωνίου, το 
εγκώμιο του οποίου είχε πλέξει 
πρόσφατα ο Αλογοσκούφης». 
Και συνεχίζουν οι διακινητές του 
σεναρίου: «Ο πρώτος 
συγκεντρώνει τις περισσότερες 
πιθανότητες να αναλάβει 
πρωθυπουργός... Ποιους 

“

ΒΑΘΥ ΛΑΡΥΓΓΙ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ WIKILEAKS ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑW

«Καραμανλής:

" Δεν μπορώ να ελέγξω τις μίζες, 
ούτε κάνω για πολιτικός"»
Νέα «intelligence reports» με απόρρητες πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού προς τον Μιχάλη 
Χριστοφοράκο έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Το «βαθύ λαρύγγι» του Μαξίμου ενημέρωνε τον Herr Siemens γιατί 
δεν μιλούσε ο Κώστας Καραμανλής, για το όνειρό του να γίνει καθηγητής στο Tufts, αλλά και για την επιθυμία του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να πάει η Ντόρα στο υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου «να μπορεί να μοιράζει λεφτά»

Μ
ετά τις αποκαλύψεις της περασμένης εβδομά-
δας για το «βαθύ λαρύγγι» του Μεγάρου Μαξί-
μου που ενημέρωνε τακτικά τον Herr Siemens 
ακόμα και για την ανάγκη ψυχολογικής υπο-

στήριξης του κ. Κώστα Καραμανλή, νέα «intelligence reports» 
έρχονται να αναστατώσουν τον πρώην πρωθυπουργό και τους 
στενούς του συνεργάτες. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από 
το περιεχόμενο του σκληρού δίσκου της Αικατερίνης Τσακά-
λου, στο ενημερωτικό δελτίο που η δημοσιογράφος στέλνει 
στις 17.6.2006 αναφέρει: «Ο χρόνος διενέργειας των πολιτικών 
εκλογών προβληματίζει τον ίδιο τον Κ. Καραμανλή που όπως 

από παλιά είχαμε επισημάνει είχε αποφασίσει να απαλλαγεί 
των καθηκόντων του λέγοντας ότι ‘‘εγώ ήρθα για να βοηθήσω 
τη χώρα αλλά αυτό είναι αδύνατο. Και έτσι ταλαιπωρούμαι και 
φθείρομαι και ως πολιτικός και ως άνθρωπος... Εγώ δεν είμαι 
άνθρωπος της ίντριγκας και του παρασκηνίου, άρα δεν κάνω για 
πολιτικός. Δεν ξέρω να χειρίζομαι εσωκομματικές κρίσεις όπως 
ονομάζετε εσείς τα αδελφικά μαχαιρώματα. Αλλιώς μου τα λέ-
γανε κι αλλιώς τα είδα να γίνονται. Δεν είμαι ακραίος, ούτε φα-
σίστας για να επιβάλλω την τάξη με τη μέθοδο του τρόμου. Θέ-
λω να λέω ανοιχτά την άποψή μου, κάτι που οι συνθήκες μου 
επιβάλλουν να μην κάνω’’». 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ από τα ενημερωτικά 
δελτία τα οποία, όπως αποκάλυψε το «ΘΕΜΑ», 
έστελνε στενή συνεργάτις του πρώην πρωθυ-
πουργού κ. Κώστα Καραμανλή στον Μιχάλη Χρι-
στοφοράκο έχουν και συνέχεια.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΚΑ

crisbokas@yahoo.gr

Τα ενημερωτικά σημειώματα από το  
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συμφέρει ένα τρίτο πρόσωπο 
στο Μαξίμου; Καταρχήν τα 
υπερχρεωμένα συγκροτήματα 
Λαμπράκη -στην προσπάθειά 
του να συγχωνευθεί με τον 
Μπόμπολα- τον Τεγόπουλο που 
ελπίζει στην παραγραφή των 
χρεών του κι όλους εκείνους που 
γνωρίζουν ότι έφτασε η ώρα των 
αιματηρών εθνικών 
υποχωρήσεων που είχε 
προαναγγείλει η σημερινή 
πρόεδρος της Βουλής. Οι 
Αμερικανοί ποντάρουν στο 
μοίρασμα των πετρελαίων του 
Αιγαίου, αλλά παράλληλα είναι 
έτοιμοι να πυροδοτήσουν ένα 
θερμό επεισόδιο με την Τουρκία 
για να μπορούν να μας πουλάνε 
όπλα, ποντάροντας στο φοβικό 
σύνδρομο. Οι διακινητές του 
σεναρίου ισχυρίζονται ότι 
γνωρίζουν ήδη με ακρίβεια το 
εκλογικό αποτέλεσμα. Οπως 
τότε, το 2000».

Τα «τσιράκια» 
του Γιώργου
«Την Τετάρτη το απόγευμα 
σε γνωστό καφενείο εντός 
στοάς της Πανεπιστημίου 
έπιναν τον καφέ τους ο Νίκος 
Αθανασάκης με τον φίλο του 
και πρώην υπεύθυνο του 
γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ 
Γιώργο Ελενόπουλο. Κατά 
σύμπτωση πέρασε από εκεί και 
γνωστό στέλεχος της πλευράς 
Βενιζέλου που σχολίασε στον 
συνομιλητή του σχετικά 
υψηλόφωνα: “Να και το τσιράκι 
του Γιωργάκη με το δικό του 
τσιράκι”». 

Ο δικανικός 
ρήτορας
«“Δεν μπορώ παρά να 
θαυμάζω τον συμπολίτη μου 
Ευάγγελο Βενιζέλο ως δικανικό 
ρήτορα και είναι κρίμα που τον 
κέρδισε η πολιτική και τον έχασε 
η ποινική δικηγορία. Λυπάμαι 
όμως, διότι ως πολιτικός, από τα 
υπουργεία που πέρασε, δεν 
άφησε έργο για το οποίο μπορεί 
να υπερηφανεύεται, ούτε εκείνος 
αλλά ούτε και εμείς οι συμπολίτες 
του. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν το 
προβάλλει. Σας θυμίζω ότι στο 
διάστημα 22.1.1996 έως 
5.9.1996 διετέλεσε υπουργός 
Δικαιοσύνης. Ποιο ήταν το έργο 
του στο επτάμηνο της υπουργίας 

του; Η τροποποίηση του 
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας. Στον νομικό 
κόσμο της Θεσσαλονίκης είναι 
κοινό μυστικό ότι με τον νόμο 
2408/1996 (Φ.Ε.Κ.104) 
ευνοήθηκαν πρόσωπα του 
στενού περιβάλλοντος του τότε 
υπουργού Δικαιοσύνης”, είπε 
και διακηρύσσει συνάδελφος 
του Ε. Βενιζέλου από τη 
Θεσσαλονίκη».

Τι έγραφε για 
τον Βενιζέλο

«Ο Βενιζέλος μίλησε 
απαξιωτικά για τις θέσεις που 
είχε εκφράσει παλαιότερα ο 
Παπανδρέου σχετικά με τη 
συμβίωση των gay και την 
απελευθέρωση του 
καπνίσματος του χασίς. Το νέο 

ρεσιτάλ του Μπένυ δόθηκε στη 
διάρκεια του γεύματος που 
έκανε στους δημοσιογράφους 
που καλύπτουν το ΠΑΣΟΚ. Από 
πηγή που μέχρι στιγμής έχει 
αποδειχθεί εξαιρετικά έγκυρη, 
πληροφορηθήκαμε ότι 
συναντήθηκε πρόσφατα με 
τους επιχειρηματίες-εκδότες 
Γεώργιο Μπόμπολα και 
Αριστείδη Αλαφούζο με τους 
οποίους συζήτησε και 
διαπραγματεύθηκε τη στήριξή 
του φοβούμενος ότι ο ΔΟΛ τον 
εγκαταλείπει». 

Οι συμβουλές 
της Μαργαρίτας 
στον Γιώργο
«Να περάσει στην 
αντεπίθεση ο Γιώργος, 
αποκάλυψε η Μαργαρίτα 
Παπανδρέου ότι συμβούλεψε 
τον γιο της μετά τις δηλώσεις 
Βενιζέλου που σηματοδότησαν 
τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Να πει 
την αλήθεια ότι τον ρίχνουν οι 
εκδότες και ο Κόκκαλης που 
κρύβονται πίσω από τον Κουρή, 
τον οποίο επηρεάζουν μέσω 
του Ψυχάρη. Ο Γιώργος πρέπει 
τώρα να πάρει επάνω του το 
παιγνίδι και να τα παίξει όλα για 
όλα.  Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι 
ικανός για τόσο μεγάλη 
σύγκρουση. Η φίλη της 
Μαργαρίτας Παπανδρέου που 
μας μετέφερε την είδηση 

συνδέεται μαζί της από το 
απώτερο παρελθόν της ίδρυσης 
του τομέα γυναικών του 
ΠΑΣΟΚ και συναντιέται με τη 
μητέρα του αρχηγού του 
ΠΑΣΟΚ όποτε η Μαργαρίτα 
βρίσκεται στην Ελλάδα».

Βεντέτα 
χασισοπαραγωγών
οι φωτιές του 2007! 
«Θεωρία που θυμίζει σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας ήταν 
η χθεσινοβραδινή πληροφορία 
από στέλεχος της ΕΥΠ σύμφωνα 
με την οποία οι 
“επιχειρηματίες” του χασίς από 
την Ηλεία κατέδωσαν τους 
συναδέλφους της Κρήτης -οι 
δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί 
της Ελλάδος- θεωρώντας ότι οι 
πυρκαγιές του καλοκαιριού που 
κατέστρεψαν το σύνολο σχεδόν 
των καλλιεργειών της Ηλείας 

ήταν έργο των ανταγωνιστών 
τους». 

Πρωταγωνιστές 
των μαύρων ταμείων
«Ν. Gebauer, Μ. Ψαρρός, Μ. 
Βόγιας και Ι. Πιταούλης είναι τα 
ονόματα που θα 
απασχολήσουν το αμέσως 
επόμενο διάστημα τα ΜΜΕ για 
μεγάλα ποσά από τα μαύρα 
ταμεία της Siemens που τους 
παραδόθηκαν στο αεροδρόμιο 
της Ζυρίχης και κατατέθηκαν σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς στο 
εξωτερικό... Θεωρητικά, όπως 
εξήγησε η πηγή μας, αυτοί είναι 
οι σύνδεσμοι μεταξύ πληρωμής 
και είσπραξης και καλούνται να 
πουν αν τα χρήματα ήταν για 
τους ίδιους ή τα μετέφεραν και 
πού τα έδωσαν».

“

Μαξίμου και οι αναφορές για το ΠΑΣΟΚ
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Η 
δημοσιογράφος-
αίνιγμα ξεκίνησε 
την ενασχόλησή 
της με τα έντυπα 

στα τέλη της δεκαετίας του 
1970 από τα «Επίκαιρα» και 
εργάστηκε τα επόμενα χρόνια 
στο «Εθνος», την «Απογευμα-
τινή», το «Κέρδος», την «Αγορά» 
και τον «Επενδυτή». Τότε, όπως 
θυμούνται φίλοι της από το 
παρελθόν, προσχώρησε στο 
ΠΑΣΟΚ. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 
’90, κι ενώ πλέον είχε αποκτή-
σει ισχυρές προσβάσεις στον 
κομματικό μηχανισμό της Χα-
ριλάου Τρικούπη και σε συνδι-
καλιστές από τον χώρο του ΟΤΕ, 
αποφάσισε να αφήσει για λί-
γο στην άκρη την επαγγελμα-
τική δημοσιογραφία και προ-
σελήφθη στον ΟΤΕ ως γραμ-
ματέας του πανίσχυρου άντρα 
του Οργανισμού και εκλεκτού 
της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
Θεοφάνη Τόμπρα. Ηταν η 
εποχή όπου ο ΟΤΕ βρισκόταν 
στο επίκεντρο της επικαιρότη-
τας, αφού μόλις είχαν υπογρα-
φεί προγραμματικές συμβάσεις 
ύψους δισεκατομμυρίων δραχ-
μών, ενώ παράλληλα ο Οργα-

νισμός έθετε ως προτεραιότη-
τα την κατάκτηση της βαλκα-
νικής τηλεπικοινωνιακής αγο-
ράς μέσω εξαγορών.

 Λίγα χρόνια αργότερα, προ-
φανώς λόγω της θητείας της 
στα μέσα ενημέρωσης, η κυ-
ρία Μαρκοπούλου καταφέρ-
νει να αναλάβει το γραφείο Τύ-
που του ΟΤΕ, σε μια περίοδο 
όπου ο Οργανισμός ήταν στη 
δίνη του κυκλώνα μετά την πα-
νάκριβη εξαγορά στη Ρουμα-
νία της «Romtelecom». Παράλ-
ληλα, την εποχή εκείνη έστη-
νε εκ του μηδενός την «Cosmote», 
η οποία έμελλε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να αποσπά-
σει σημαντικό μερίδιο αγοράς 
στην κινητή τηλεφωνία.

Στα τέλη του 1990 τη διοί-
κηση του ΟΤΕ είχε αναλάβει ο 
καθηγητής κ. Γιώργος Χρυσο-
λούρης, αλλά στην ουσία τον 
έλεγχο της διοίκησης του Ορ-
γανισμού είχαν οι προμηθευ-
τές του, που εκείνη την εποχή 
ήταν η «Siemens» και η 
«Intracom».

Η κυρία Μαρκοπούλου, σύμ-
φωνα με κορυφαίο στέλεχος 
του ΟΤΕ την περίοδο εκείνη, 
είχε κερδίσει την εμπιστοσύ-

Οι υπόγειες διαδρομές από τον Τόμ  

Α
ίσθηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες εβδο-
μάδες οι αποκαλύψεις του «ΘΕΜΑτος» για τις 
καυτές κυβερνητικές πληροφορίες που έστελνε 
το «βαθύ λαρύγγι» του Μαξίμου στον Μιχάλη Χρι-

στοφοράκο. Ποια όμως είναι η μυστηριώδης γυναίκα που 
γνώριζε όλα τα μυστικά του Μεγάρου Μαξίμου όταν ήταν 
ένοικός του ο κ. Κώστας Καραμανλής; Και πώς η πληρο-

φοριοδότρια του Herr Siemens κατάφερνε να παρακολου-
θεί τόσο στενά τον πρώην πρωθυπουργό ώστε να ισχυρίζε-
ται πως παρακολουθείται από ψυχολόγο, έχει βουλιμικές 
τάσεις και ροπή προς το αλκοόλ;

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία του υπολογιστή της 
κυρίας Αικατερίνης Τσακάλου, πρώην γραμματέως του 
Μιχάλη Χριστοφοράκου, ως αποστολέας των «απόρρητων» 

πληροφοριών εμφανίζεται η κυρία Μαρία-Ειρήνη Μαρκο-
πούλου, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από τη σύμβαση 
εργασίας που παρουσιάζει το «ΘΕΜΑ» μεταξύ της «Siemens» 
και της κυρίας Μαρκοπούλου. Ωστόσο, η καριέρα της κυ-
ρίας Μαρκοπούλου ξεκίνησε χρόνια πριν από τον ΟΤΕ, όπου 
προσελήφθη από τον τότε πανίσχυρο άνδρα του Οργανισμού 
Θεοφάνη Τόμπρα.

ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, 
ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, 
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΔΙΝΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ του 2005 η δημοσιογράφος Μαρία-
Ειρήνη Μαρκοπούλου υπέγραφε με τη «Siemens» συμ-
βόλαιο για την παροχή πληροφοριών, βαπτίζοντας την 
«εργασία» της με τον βαρύγδουπο τίτλο «Intelligence 
report», σίγουρα δεν το έκανε για πρώτη φορά. Το 
προσωνύμιο της κυρίας Μαρκοπούλου «βαθύ λαρύγ-
γι» τής είχε ήδη δοθεί πολλά χρόνια πριν, από τη θη-
τεία της στον ΟΤΕ.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑ

gpapastafidas@gmail.com

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΑ 
Μαρκοπούλου είναι το 
«βαθύ λαρύγγι» του 
Μαξίμου, όπως προκύπτει 
από το ηλεκτρονικό αρχείο 
της Αικατερίνης Τσακάλου. 
Η καριέρα της άρχισε 
από τον ΟΤΕ την εποχή 
του Θεοφάνη Τόμπρα

Η δημοσιογράφος Μαρία-Ειρήνη Μαρκοπούλου είναι η μυστηριώδης γυναίκα που γνώριζε τα μυστικά του πρώην 
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και τα «κάρφωνε» στον Μιχάλη Χριστοφοράκο. Η καριέρα της
είχε ξεκινήσει χρόνια πριν, όταν προσελήφθη στον ΟΤΕ ως γραμματέας του Θεοφάνη Τόμπρα

νη του τεχνικού γενικού διευ-
θυντή κ. Γιώργου Αργυρόπου-
λου, με αποτέλεσμα να προω-
θηθεί ακόμη υψηλότερα και ει-
δικότερα στον 13ο όροφο του 
μεγάρου του ΟΤΕ, όπου βρί-
σκονται τα γραφεία της διοί-
κησης. Στον όροφο αυτό, εκτός 
από τα γραφεία των γενικών 
διευθυντών, λειτουργούσε και 
μια άτυπη ολιγομελής ομάδα 
συνδικαλιστών και κομματικών 
στελεχών της τότε κυβέρνησης, 
η οποία ήταν στην ουσία ο 
σύνδεσμος μεταξύ της διοίκη-
σης και της τότε πολιτικής 
ηγεσίας του Οργανισμού. Στην 
ομάδα αυτή εντάχθηκε από 
την πρώτη στιγμή και η κυρία 
Μαρκοπούλου, μια και απο-
λάμβανε την πλήρη εμπιστο-
σύνη τόσο των κομματικών 
στελεχών όσο και κορυφαίων 
συνδικαλιστών του ΟΤΕ. 

Στις αρχές του 2000, και ενώ 
οι δύο ιδιωτικές εταιρείες κι-

νητής τηλεφωνίας «Panafon» 
(μετέπειτα «Vodafone») και 
«Telestet» (μετέπειτα «Stet», 
ΤΙΜ και «Wind»), ανησυχού-
σαν για τη ραγδαία εξάπλωση 
της θυγατρικής του ΟΤΕ, της 
«Cosmote», η κυρία Μαρκο-
πούλου, ως επικεφαλής του 
γραφείου Τύπου του ΟΤΕ, εί-
χε ξεκινήσει μια άτυπη υπηρε-
σία ενημέρωσης προς τις δύο 
ιδιωτικές εταιρείες κινητής τη-
λεφωνίας. Μάλιστα, σύμφωνα 
με απόλυτα εξακριβωμένες 
πληροφορίες, η κυρία Μαρκο-
πούλου, ενώ ήταν υπάλληλος 
του ΟΤΕ, υπέγραψε επίσημα 
σύμβαση παροχής εμπιστευ-
τικών πληροφοριών με την τό-
τε «Telestet», η οποία είχε δι-
άρκεια από το 1998 μέχρι τα 
τέλη του 2000, με ετήσια αμοι-
βή 10,2 εκατ. δραχμών, ποσό 
ιδιαίτερα σημαντικό για την 
εποχή εκείνη. Μάλιστα η σύμ-
βαση ήταν κατατεθειμένη στην 

Εφορία και η κυρία Μαρκοπού-
λου, όταν εισέπραττε την αμοι-
βή της, έκοβε απόδειξη παρο-
χής υπηρεσιών. 

Στη διοίκηση του ΟΤΕ το 
2000 γίνεται ακόμη μία αλλα-
γή και διευθύνων σύμβουλος 
αναλαμβάνει ο προερχόμενος 
από την «Cosmote» κ. Νίκος 
Μανασής. Η κυρία Μαρκοπού-
λου σχεδόν άμεσα προωθείται 
στη θέση της διευθύντριας Επι-
κοινωνίας του Οργανισμού, κά-
τι που της εξασφαλίζει και επί-
σημα το δικαίωμα να συμμε-
τέχει στις κλειστές συνεδριά-
σεις της διοίκησης του ΟΤΕ που 
διεξάγονταν και διεξάγονται 
κάθε Δευτέρα στο μέγαρο στο 
Μαρούσι. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες κορυφαίου στελέχους 
της «Telestet», το οποίο σήμε-
ρα έχει συνταξιοδοτηθεί, η πρό-
σληψη με ανάθεση έργου της 
κυρίας Μαρκοπούλου έγινε 
καθ’ υπόδειξη των Ιταλών με-

τόχων της εταιρείας, αφού εν-
διαφέρονταν να γνωρίζουν εκ 
των έσω τις αποφάσεις που 
λαμβάνονταν στον ΟΤΕ και για 
την υπόθεση της «Telekom 
Srbjia», που από κοινού είχαν 
αγοράσει ο ΟΤΕ και η «Stet» 
Ιταλίας. 

Ωστόσο, το 2001 ο κ. Μα-
νασής αναγκάστηκε να την 
απομακρύνει από τη συγκε-
κριμένη θέση, καθώς είχε γί-
νει πλέον γνωστό σε αρκετούς 
μέσα στον ΟΤΕ αλλά και στην 
τηλεπικοινωνιακή πιάτσα ότι 
διέρρεαν από το τμήμα της 
πληροφορίες του ΟΤΕ τόσο 
στους ανταγωνιστές του όσο 
και στις προμηθεύτριες εται-
ρείες, όπως η «Siemens». Με 
τον ερχομό του κ. Παναγή 
Βουρλούμη στην ηγεσία του 
ΟΤΕ το 2004, η κυρία Μαρκο-
πούλου βρίσκεται ακόμη στην 
οργανική της θέση στη Γραμ-
ματεία Διοίκησης, θέση που 
της έδινε τη δυνατότητα να 
έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες 
πληροφορίες που αφορούσαν 
στη στρατηγική του Οργανι-
σμού. Ο τότε ισχυρός άνδρας 
τη μετέθεσε σε μια θυγατρική 
του ΟΤΕ μακριά από τα κε-
ντρικά γραφεία διοίκησης στο 
Μαρούσι. Την εποχή εκείνη 
η κυρία Μαρκοπούλου, βλέ-
ποντας ότι η καριέρα της στον 
ΟΤΕ έχει τελειώσει, στρέφεται 
στον Μιχάλη Χριστοφοράκο 
και βάζει σε εφαρμογή το 
σχέδιο για τη δεύτερη καριέ-
ρα της ως «βαθύ λαρύγγι», 
αυτή τη φορά στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Με την εθελουσία 
του 2008 η ίδια συνταξιοδο-
τείται από τον ΟΤΕ, βάζοντας 
τέλος στη μακρά και λίαν 
επικερδή της επαγγελματική 
πορεία στον Οργανισμό. 
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▼ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΡΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗ «SIEMENS»

Επί τρία χρόνια 
έδινε πληροφορίες
στον Χριστοφοράκο 
για τον Καραμανλή

Σ χεδόν επί τρία χρόνια 
έδινε πληροφορίες στον 

Μιχάλη Χριστοφοράκο το 
«βαθύ λαρύγγι» του Μαξίμου. 
Αυτό προκύπτει από τα ενη-
μερωτικά δελτία που εντοπί-
στηκαν στον ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή της κυρίας Αικατερί-
νης Τσακάλου, τον οποίο 
επεξεργάζονται στη Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
και ακόμη ότι η πληροφορι-
οδότρια εργαζόταν για τη 
«Siemens» από το 2005 του-
λάχιστον. Ποια είναι όμως η 
μυστηριώδης γυναίκα-
δημοσιογράφος που παρακο-
λουθούσε τόσο στενά τον 
πρώην πρωθυπουργό ώστε 
να ισχυρίζεται ότι ο κ. Κώστας 
Καραμανλής παρακολουθεί-
ται από ψυχολόγο, έχει βου-
λιμικές τάσεις και ροπή προς 
το αλκοόλ; 

Σύμφωνα με τα mails μέσω 
των οποίων έφταναν τα 
«intelligence reports» στον κ. 
Χριστοφοράκο, ως αποστολέ-
ας εμφανίζεται η κυρία Μαρ-
κοπούλου, ενώ στον σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή της 
πρώην γραμματέως του κ. 

Χριστοφοράκου εντοπίζε-
ται και η σύμβαση «με-
ταξύ της ανώνυμης εται-
ρείας με την επωνυμία 
ΣΗΕΜΕΝΣ Α.Ε.… και 
της κ. Μαρίας-Ειρήνης 
Μαρκοπούλου, Δημο-

σιογράφου-Συμβούλου 
Τύπου και Προβολής...».

Η τελευταία σύμ-
βαση υπογράφηκε 
τον Ιούλιο του 2007 
και αποτελεί ανα-
νέωση της συνερ-
γασίας των δύο 
πλευρών, καθώς 
η κυρία Μαρ-
κοπούλου σε 

ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέ-
ρει: «Κυρία Τσακάλου, επειδή 
τη Δευτέρα φεύγω για διακοπές, 
θα σας παρακαλούσα θερμά να 
ενημερώσετε τον κ. Μικέ να 
εξοφλήσει την παλαιά σύμβα-
σή μου η οποία έληξε την 1η 
Ιουνίου 2007. Οσο για την 
τυχόν ανανέωσή της, αυτό είναι 
στην κρίση του Προέδρου (σ.σ.: 
Μιχάλη Χριστοφοράκου). Σε 
περίπτωση που ο Πρόεδρος 
είχε τον χρόνο να κοιτάξει το 
θέμα και επιθυμεί συνέχιση 
της συνεργασίας μας, το αντί-
γραφο της σύμβασης είναι στα 
χέρια σας και ίσως ήταν σκό-
πιμο να γίνει εξόφληση και 
ανανέωση ταυτόχρονα. Το 
τηλέφωνό μου είναι: 6977... 
Με εκτίμηση. Μαρία Μαρκο-
πούλου».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, 
παρουσιάζει και το περιεχό-
μενο της σύμβασης στο ση-
μείο που καταγράφονται οι 
υποχρεώσεις της δημοσιο-
γράφου. Συγκεκριμένα, ανα-
γράφεται: «Ειδικότερα η Σύμ-
βουλος αναλαμβάνει να παρέ-
χει στην ΣΗΜΕΝΣ το ενημε-
ρωτικό έντυπο το οποίο εκδί-
δει για λογαριασμό της ΣΗ-
ΜΕΝΣ και το οποίο φέρει τον 
τίτλο “Intelligence Report”...», 
ενώ σε άλλο σημείο αναφέ-
ρεται ότι η θεματολογία των 
ενημερωτικών δελτίων δεν 
καθορίζεται μόνο από τη 
δημοσιογράφο αλλά και από 
την ίδια την εταιρεία, η οποία 
θα ζητά συγκεκριμένες «έρευ-
νες». Αναλυτικά, στη σύμβα-
ση αναγράφεται: «Η Σύμβου-
λος δηλώνει ότι έχει την απα-
ραίτητη γνώση και εμπειρία 
στα θέματα αυτά που της ανα-
τίθενται από την ΣΗΜΕΝΣ, 
έχοντας έτσι την ικανότητα να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
της ΣΗΜΕΝΣ».

Η ετήσια αμοιβή της κυρί-
ας Μαρκοπούλου για τις ερ-
γασίες της καθορίστηκε στις 
30.000 καθαρά, ενώ πέραν της 
υποχρέωσής της να αποστέλ-
λει το ενημερωτικό δελτίο 
κάθε δέκα ημέρες επιφορτι-
ζόταν και με το να κάνει «τους 
κατάλληλους χειρισμούς» ώστε 
να αντιμετωπιστούν τυχόν 
αρνητικά δημοσιεύματα για 
την εταιρεία.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΚΑ

crisbokas@yahoo.gr

πρα στο Μέγαρο Μαξίμου επί Ν.Δ.
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ υπογράφηκε μεταξύ 
της «Siemens» και της Μαρίας 
Μαρκοπούλου την 1η Ιουλίου του 2007, 
στην οποία αναφέρεται ότι η 
δημοσιογράφος-σύμβουλος Τύπου και 
Προβολής αναλαμβάνει να εκδίδει 
ενημερωτικό έντυπο για λογαριασμό 
της «Siemens» με τη επωνυμία 
«Intelligence report»

H ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ SIEMENSH ΣΥΣΥ

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΗ ΑΑΛ
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λάχιστον. Ποια είναι όμως η 
μυστηριώδης γυναίκα-
δημοσιογράφος που παρακο-
λουθούσε τόσο στενά τον 
πρώην πρωθυπουργό ώστε
να ισχυρίζεται ότι ο κ. Κώστας 
Καραμανλής παρακολουθεί-
ται από ψυχολόγο, έχει βου-
λιμικές τάσεις και ροπή προς
το αλκοόλ;

Σύμφωνα με τα mails μέσω
των οποίων έφταναν τα 
«intelligence reports» στον κ.
Χριστοφοράκο, ως αποστολέ-
ας εμφανίζεται η κυρία Μαρ-
κοπούλου, ενώ στον σκληρό
δίσκο του υπολογιστή της
πρώην γραμματέως του κ.

Χριστοφοράκου εντοπίζε-
ται και η σύμβαση «με-
ταξύ της ανώνυμης εται-
ρείας με την επωνυμία 
ΣΗΕΜΕΝΣ Α.Ε.… και
της κ. Μαρίας-Ειρήνης 
Μαρκοπούλου, Δημο-

σιογράφου-Συμβούλου
Τύπου και Προβολής...».

Η τελευταία σύμ-
βαση υπογράφηκε
τον Ιούλιο του 2007 
και αποτελεί ανα-
νέωση της συνερ-
γασίας των δύο
πλευρών, καθώς
η κυρία Μαρ-
κοπούλου σε

Η ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15.000 ευρώ για τις υπηρεσίες 
που προσέφερε ως πληροφοριοδότης για λογαριασμό 
της «Siemens» το «βαθύ λαρύγγι» του Μαξίμου

Η ΠΛΠΛ

H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ έστειλε στη γραμματέα του 
Χριστοφοράκου η Μαρία Μαρκοπούλου και ζητεί 
την εξόφληση για την παλιά της σύμβαση που 
έληξε την 1η Ιουνίου 2007

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του 
Μιχάλη Χριστοφοράκου 

κυρία Αικατερίνη 
Τσακάλου, 

στον υπολογιστή 
της οποίας βρέθηκαν 

τα ενημερωτικά δελτία 
της Μαρίας 

Μαρκοπούλου 
προς τον ίδιο, αλλά και 

η σύμβαση που 
υπέγραψε η τελευταία 

με τη «Siemens»
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ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΥ

Η δήμαρχος Ντόρα και 
η επίσκεψη στη «Siemens» Γερμανίας
Τα στοιχεία από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Χριστοφοράκου, τα οποία βρίσκονται στα χέρια της Εξεταστικής Επιτροπής 
της Βουλής, αναφέρονται σε «επιχειρηματικές ευκαιρίες» στον Δήμο Αθηναίων επί δημαρχίας Μπακογιάννη, στη συμβολή της 
τελευταίας στο γνωστό C4I, ακόμη και promotion της «Siemens» στους Κινέζους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου

Τ 
α στοιχεία από τους 
ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές του Μιχάλη 
Χριστοφοράκου 

που τώρα έχουν περιέλθει στα 
χέρια της Εξεταστικής Επιτρο-
πής της Βουλής δείχνουν τις 
επαφές της κυρίας Μπακο-
γιάννη με την ελληνική και τη 
μητρική εταιρεία που περι-
λαμβάνει «επιχειρηματικές 
ευκαιρίες» με έργα στον Δήμο 
Αθηναίων (την εποχή που ήταν 
δήμαρχος), συμβολή της στο 
έργο της ασφάλειας των Ολυ-
μπιακών Αγώνων, το γνωστό 
C4I, ακόμη και promotion της 
«Siemens» στους Κινέζους για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Πεκίνου. 

Ηταν η ευοίωνη εποχή για 
την κυρία Μπακογιάννη όταν 
ήταν δήμαρχος Αθηναίων και 
ο Χριστοφοράκος την παρου-
σίαζε στους προϊσταμένους 
του στη Γερμανία ως αυριανή 
υπουργό Εξωτερικών ή Αμυνας, 
ακόμη και ως μελλοντική πρω-
θυπουργό. 

Κορυφαία ενέργεια ήταν το 
ταξίδι της κυρίας Μπακογιάν-
νη στο Μόναχο για τη συνά-
ντησή της με τον δόκτορα Klaus 
Kleinfeld, διευθύνοντα σύμ-
βουλο της «Siemens» Γερμανί-
ας, τον Φεβρουάριο του 2005, 
το οποίο είχε προετοιμάσει ο 
Χριστοφοράκος, όπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία που ήταν 
αποθηκευμένα στον υπολογι-
στή του. Ο δρ Kleinfeld είχε 

▼ BUSINESS OPPORTUNITIES

Επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Δήμο Αθηναίων
Σ το σημείωμα για τη συνά-

ντηση της κυρίας Ντόρας 
Μπακογιάννη με τον δόκτορα 
Klaus Kleinfeld υπήρχε ειδική 
αναφορά στις business 
opportunities (επιχειρηματικές 
ευκαιρίες) με κατάλογο έργων 
στον Δήμο Αθηναίων. Ο Μιχά-

λης Χριστοφοράκος είχε 
προβλέψει και τα πιθανά θέ-
ματα για συζήτηση στο ραντε-
βού στο Μόναχο και εφιστού-
σε την προσοχή στις «ευχαρι-
στίες προς την κυρία Μπακο-
γιάννη για την υποστήριξή της 
όσον αφορά στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες στην Κίνα», σχετικά με 
τον «έπαινο και τη σύσταση της 
Siemens στον δήμαρχο του 
Πεκίνου». 

Ο Μιχάλης Χριστοφοράκος 
ενδιαφερόταν να υπάρξει στη 
συζήτηση έπαινος για την 
επαγγελματική διοργάνωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων και 
να τονιστεί «η σημασία της 
Ελλάδας για τη Siemens με τα 
104 χρόνια παρουσία, η πιλοτι-
κή διάσταση της Siemens Ελ-
λάδας μέσα στη Siemens στους 
τομείς της Ασφάλειας και Αμυνας». 

Η στενή σχέση της κυρίας 

Μπακογιάννη με τη «Siemens» 
ως προέκταση των σχέσεων 
της εταιρείας με τον πατέρα 
της κ. Κωνσταντίνο Μητσο-
τάκη είναι κάτι περισσότερο 
από εμφανής. 

Η Εξεταστική Επιτροπή δεν 
θέλησε να αξιοποιήσει το 

υλικό ούτως ώστε να πιέσει την 
κυρία Μπακογιάννη για εξη-
γήσεις, ωστόσο οι σκιές παρα-
μένουν για την πολιτικό η οποία 
με το κόμμα της φιλοδοξεί να 
παίξει ρόλο στα πράγματα, 
ευαγγελιζόμενη μάλιστα τη 
ρήξη με το παρελθόν...

Η ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ της κυρίας Ντόρας Μπακογιάν-
νη με την «αμαρτωλή» εταιρεία «Siemens» δεν περιο-
ρίζεται στις κοινωνικές σχέσεις με τον παλαιό συμμα-
θητή της και μετέπειτα υπόδικο Μιχάλη Χριστοφορά-
κο και στα δωράκια, όπως το τηλεφωνικό κέντρο για 
το γραφείο της, σύμφωνα με την ίδια.

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΚΟΥΤΖΑΝΗ

odysseas@mnm.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
της «Siemens» Γερμανίας, 
δρ Klaus Kleinfeld 

ΔΕΞΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ το οποίο αναφέρεται στο ταξίδι της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη στο 
Μόναχο προκειμένου να συναντηθεί με τον δόκτορα Klaus Kleinfeld, διευθύνοντα σύμβουλο 
της «Siemens» Γερμανίας, τον Φεβρουάριο του 2005, όπου υπό τον τίτλο «Background» 
παρουσιαζόταν ως «πολύ επιτυχημένη και δημοφιλής δήμαρχος με πιθανή αποδοχή της 
από τη μελλοντική κυβέρνηση ως υπουργός Εθνικής Αμυνας ή υπουργός Εξωτερικών». 
Στη φωτογραφία, η κυρία Μπακογιάννη με τον τέως ισχυρό άνδρα της «Siemens» Ελλάδος 
Μιχάλη Χριστοφοράκο 

Η «SIEMENS», ΠΟΥ ΗΔΗ 
ΕΙΧΕ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΡΑ 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΟΤΑΝ 
ΕΚΕΙΝΗ ΗΤΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΟΝΤΑΡΕ ΣΕ 
ΑΥΤΗ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΤΙ ΘΑ 
ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

αναλάβει τη διεύθυνση μόλις 
δύο μήνες νωρίτερα και κατά-
στρωνε τα επιχειρηματικά του 
πλάνα. 

Στο ενημερωτικό σημείωμα 
υπό τον τίτλο «Background» η 
κυρία Μπακογιάννη παρουσι-
αζόταν ως «πολύ επιτυχημένη 
και δημοφιλής δήμαρχος με 
πιθανή αποδοχή της από τη 
μελλοντική κυβέρνηση ως 
υπουργός Εθνικής Αμυνας ή 
υπουργός Εξωτερικών». Η πρό-
βλεψη του Χριστοφοράκου 
επιβεβαιώθηκε αφού έναν 
χρόνο αργότερα, τον Φεβρου-
άριο του 2006, στον πρώτο 
ανασχηματισμό της κυβέρνη-
σής του ο κ. Κώστας Καρα-
μανλής της έδωσε το υπουργείο 

Εξωτερικών, παρά τις έντονες 
αντιδράσεις του τότε υπουργού 
κ. Πέτρου Μολυβιάτη, ο 
οποίος του έλεγε: «Παιδί μου, 
ό,τι άλλο θέλεις, αλλά όχι το 
υπουργείο Εξωτερικών στους 
Μητσοτάκηδες». Υπήρχε επίσης 
η πρόβλεψη «δυνατότητα για 
πρωθυπουργία», η οποία βέβαια 
δεν αναφερόταν στο απώτερο 
μέλλον αλλά στα προσεχή 
χρόνια. Η δεύτερη πρόβλεψη 
του Μιχάλη Χριστοφοράκου 

δεν επιβεβαιώθηκε και ούτε 
πρόκειται, αφού το κόμμα της 
κυρίας Μπακογιάννη κινείται 
στο όριο του στατιστικού λάθους. 

Στο κεφάλαιο με τίτλο «Ευ-
αίσθητα θέματα που πρέπει να 
γνωρίζετε» αναφερόταν: «Δεύ-
τερο κόμμα μετά το κόμμα 
πρωθυπουργίας, ισχυρή παρου-
σία μέσω βουλευτών στη Βου-
λή, από τις πιο ισχυρές πολιτικές 
οικογένειες στην Ελλάδα, ισχυ-
ρό διεθνές δίκτυο κυρίως στις 

ΗΠΑ, νούμερο 1 σε δημοτικό-
τητα από τους Ελληνες πολιτικούς, 
εκλογική δύναμη πάνω από 
60%». Προφανώς ο συντάκτης 
του εγγράφου αναφερόταν στο 
κόμμα μέσα στο κόμμα που 
είχε η κυρία Μπακογιάννη στη 
Ν.Δ. Προκύπτει ότι η «Siemens», 
η οποία είχε ήδη αναπτύξει 
επιχειρηματικές σχέσεις με 
την κυρία Μπακογιάννη όταν 
ήταν δήμαρχος Αθηναίων, 
πόνταρε σε αυτή με την πρό-
βλεψη ότι θα γινόταν μελλο-
ντική πρωθυπουργός. 

Στο σημείωμα υπήρχε ξε-
χωριστός τίτλος για το υπόβα-
θρο των επιχειρηματικών 
σχέσεων («Businness Relation 
Background»), στο οποίο ανα-
φερόταν η συνεργασία κατά 
την υλοποίηση του έργου των 
Ολυμπιακών Αγώνων, Ασφάλεια 
(δηλαδή το C4I) και Διαχείριση 
Κίνησης. Στο ίδιο κεφάλαιο 
των επιχειρηματικών σχέσεων 
υπήρχε και η υπόμνηση δύο 
συναντήσεων της κυρίας Μπα-
κογιάννη, το 2004, με δύο 
ισχυρούς παράγοντες της 
μητρικής «Siemens», τον δό-
κτορα Baumann και τον δό-
κτορα Pierer. Σημειώνεται ότι 
έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ια-
νουάριο του 2004, είχε πραγ-
ματοποιηθεί συνέδριο για την 
εξέλιξη των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, στους οποίους συμμετεί-
χε η κυρία Μπακογιάννη ως 
opinion leader και ο διευθυ-
ντής του «Αθήνα 2004» και νυν 
επικεφαλής του ΟΠΑΠ κ. Ιω-
άννης Σπανουδάκης. Οπως 
προκύπτει από την ηλεκτρο-
νική αλληλογραφία της γραμ-
ματέως του Μιχάλη Χριστοφο-
ράκου, κυρίας Αικατερίνης 
Τσακάλου, η «Siemens» είχε 
ετοιμάσει τη συνολική παρου-
σία της κυρίας Μπακογιάννη 
στο συνέδριο -ακόμη και την 
ομιλία της- και τη συνάντησή 
της με τους δημοσιογράφους. 
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Α
ντιθέτως εκείνες που 
έχουν χάσει την 
αυτοπεποίθησή τους 
θα μείνουν αντιμέ-

τωπες με τον κίνδυνο της στρα-
τηγικής τους διάλυσης». Αν 
κοιτάξει κανείς λοιπόν την αυ-
τοπεποίθηση των περίπου 5.000 
συμπατριωτών μας που μετά 
το δημοσίευμά μας την προη-
γούμενη εβδομάδα «έσπασαν» 
κυριολεκτικά το τηλεφωνικό 
κέντρο της τουρκικής τράπεζας 
Ziraat Bank ζητώντας φθηνά 
δάνεια, μάλλον η Ελλάδα εντάσ-
σεται, σε αντίθεση με την ακ-
μάζουσα γείτονα, στη δεύτερη 
κατηγορία, γεγονός που μας 
προετοιμάζει για μελλοντικές 
περιπέτειες. 

Ο αξιωματικός
στην Ξάνθη και 
ο λοχαγός στον Εβρο
 Ομως οι εκπλήξεις δεν σταμα-
τούν εδώ. Εγκυρες πολιτικές 
πηγές μάς ενημέρωσαν πως, 
εκτός των 250 Ελλήνων ιδιωτών 
που μη βρίσκοντας άλλο τρα-
πεζικό καταφύγιο προσέτρεξαν 
στην αγκαλιά της Ziraat Bank, 
στις τάξεις των δανειοδοτημέ-
νων ή αυτών που ήδη έχουν 
καταθέσει αιτήσεις δανειοδό-
τησης βρίσκονται και Ελληνες 
στρατιωτικοί!  Σύμφωνα με 
πληροφορίες, υπάρχει η περί-

Πάνω από 5.000 τηλεφωνή-
ματα δέχτηκε σύμφωνα 

με καλά ενημερωμένες πηγές 
η τουρκική τράπεζα Ziraat Bank 
από Ελληνες επιχειρηματίες ή 
ιδιώτες. Οι τελευταίοι, πληρο-
φορούμενοι από το «ΘΕΜΑ» 
τον με κάθε μέσο ανταγωνισμό 
που η τουρκική τράπεζα κάνει 
σε σχέση με τις αντίστοιχες 
εγχώριες προσφέροντας δάνεια 
έναντι υποθηκών με επιτόκιο 

έως και 3%, έσπευσαν. Πρό-
κειται για ενδιαφέρον από 
ολόκληρη τη χώρα, γεγονός 
όμως που δεν φαίνεται να 
συγκινεί ιδιαίτερα τον τουρκι-
κό χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 
κι αυτό διότι η επικέντρωση 
είναι γεωγραφικά σαφής. Η 
Δυτική Θράκη δηλαδή και τα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
είναι που έχουν προτεραιότη-
τα. 

Θα πρέπει να πούμε πως 
την προηγούμενη εβδομάδα 
είχαμε αποκαλύψει πως η 
στενά συνδεδεμένη με το 
τουρκικό κατεστημένο Αγρο-
τική Τράπεζα της Τουρκίας 
(Ziraat Bank) ήδη έχει δανειο-
δοτήσει περί τους 250 Ελληνες 
ορθόδοξους στη Θράκη, με 
υποθήκες αντί των χρημάτων 
που οι τελευταίοι έλαβαν γη 
και οικίες, κάτι που ενδέχεται 

▼ ΔΑΝΕΙΑ-ΠΑΓΙΔΑ

Οι Τούρκοι ενδιαφέρονται να δίνουν χρήμα
με υποθήκη εκτάσεις σε Αιγαίο και Θράκη 

H τουρκική Ziraat Bank δανείζει
τώρα και Ελληνες στρατιωτικούς!
Προκειμένου να εξασφαλίσουν ρευστό, Ελληνες πολίτες προθυμοποιούνται 
να υποθηκεύσουν γη ακόμη και δίπλα σε ελληνικά στρατιωτικά αεροδρόμια και στρατόπεδα!

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ της Τουρκίας κ. Αχμέτ Νταβού-
τογλου ήταν ξεκάθαρος. Στο μνημειώδες βιβλίο του που 
ήδη στη χώρα μας είναι best seller, το «Στρατηγικό βά-
θος», προδικάζει ότι στην περίοδο της παγκοσμιοποί-
ησης «οι κοινωνίες που θα διατηρήσουν την αυτοπε-
ποίθησή τους θα αποτελέσουν τις νέες δυνάμεις. 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

markopoulo@gmail.com 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

Αίσθηση προκάλεσε επί-
σης η κάλυψη των τοπικών 
μέσων επικοινωνίας, τα 
οποία αντί να σταθούν στο 
πρόβλημα που έχει καταγ-
γελθεί και επισήμως στη 
Βουλή (με ερώτηση του 
βουλευτή κ. Θανάση 
Πλεύρη), αλλά και από τον 
τέως υπουργό της Ν.Δ. κ. 
Ευριπίδη Στυλιανίδη, μιλού-
σαν για ρεπορτάζ που 
«εμποδίζει τη διείσδυση 
των Ελλήνων επιχειρηματι-
ών στην Τουρκία». Μάλιστα 
τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο 
έφτασε να προσομοιάσει τη 
Ziraat Bank με την Εθνική. 
Με μια διαφορά όμως: η 
πρώτη πηγαίνει μόνο σε 
περιοχές με μουσουλμανικό 
στοιχείο. Για ποιον λόγο 
άραγε η τουρκική τράπεζα 
δεν αναπτύχθηκε σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας; Η Εθνική 
μέσω της Finansbank δρα 
παντουρκικά, χωρίς να επι-
λέγει περιοχές-στόχους. Την 
ίδια στιγμή, το θέμα καλύ-
φθηκε εκτενώς από τα 
τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία με 
ειρωνικά σχόλια αναφέρθη-
καν στην κατάσταση της 
ελληνικής οικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο 
δημοσιογράφος Μεχμέτ 
Οκτάι της εφημερίδας «Yeni 
Safak» (είχε φιλοξενήσει 
δηλώσεις Τούρκων επιχει-
ρηματιών που ήθελαν να 
αγοράσουν 18 βραχονησί-
δες) μιλούσε για «ελπίδα για 
τους Ελληνες από τη Ziraat» 
και για «χωρίς διάκριση 
φυλής επιτόκιο που φτάνει 
στο 3%, το οποίο οι Τούρκοι 
δίνουν στους Ελληνες». Με 
το θέμα ασχολήθηκε και η 
«Haber Pan», καθώς και η 
οικονομική εφημερίδα 
«Ekonomik Ayrinti», οι οποί-
ες μιλούν για «θλιβερή κατά-
σταση στην Ελλάδα». 

ΜΑΣ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ

«Ekonomik Ayrinti»:
«Είναι θλιβερή 
η κατάσταση
στην Ελλάδα»

ΗΔΗ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΖΙRAAT BANK 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΤΡΙΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

EΣΠΑΣΑΝ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ZIRAAT BANK 
ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 5.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ, ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΘΕΜΑΤΟΣ», ΕΣΠΕΥΣΑΝ 
ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ!

μελλοντικά να λειτουργήσει ως 
τύπου «γκρίζα ζώνη» για την 
πάντοτε δραστήρια και προνο-
ητική τουρκική διπλωματία. 

Σήμερα πληροφορούμαστε 
πως η τράπεζα από τη γειτονι-
κή χώρα ήδη έχει προχωρήσει 
σε αιτήματα για τρεις κατασχέ-
σεις στο Υποθηκοφυλακείο 
Κομοτηνής, ενώ αρκετές είναι 
και οι περίεργες περιπτώσεις 
που υπάρχουν στα υπόλοιπα 
Υποθηκοφυλακεία της Ροδόπης, 
και ειδικότερα των Σαπών. Κι 
αυτό διότι οι Τούρκοι δανείζουν 
μεν το χρήμα τους, όχι όμως και 
χωρίς κόστος όπως θέλουν να 
δείχνουν. 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΘΕΜΑΤΟΣ»ΤΟΟ ΔΔ

πτωση Ελληνα αξιωματικού 
στην Ξάνθη ο οποίος, μη βρί-
σκοντας εγγυητή και υπό το 
βάρος των πρόσφατων περικο-
πών, αναγκάστηκε να κατευ-
θυνθεί προς την τουρκική 
τράπεζα. 

Ελαβε δάνειο κανονικά, 
καθώς ο χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός δεν απαιτούσε 
εγγυητή. Ανάλογη περίπτωση 
υπάρχει και με λοχαγό του 
Πεζικού ο οποίος, αν και με 
καταγωγή από άλλη περιοχή 
της Ελλάδας, αναγκάστηκε να 

ζητήσει οικονομική βοήθεια 
από τη Ziraat Bank, αφού ερ-
γαζόταν σε μονάδα του Εβρου. 
Κανείς δεν γνωρίζει πόσες 
ακόμη τέτοιες περιπτώσεις 
υπάρχουν. Μάλιστα εντύπωση 
μας προκάλεσε το γεγονός πως 
σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχαμε με αναγνώστη της εφη-
μερίδας ενημερωθήκαμε για 
προθέσεις αιτημάτων προς τους 
Τούρκους τραπεζίτες ακόμα και 
για υποθήκες γαιών δίπλα σε 
ελληνικά στρατιωτικά αεροδρό-
μια και στρατόπεδα, κυρίως στη 
νησιωτική περιοχή (τα στοιχεία 
βρίσκονται στη διάθεσή μας). 

Θα πρέπει να σημειώσουμε, 
πάντως, πως η αποκάλυψη της 
περασμένης εβδομάδας δεν 
διαψεύστηκε επίσημα από την 
τουρκική τράπεζα, η οποία 
προσπάθησε απλώς να χαμη-
λώσει τους τόνους. Ερώτημα 
τέθηκε επίσης και προς τον 
πρόεδρο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Κομοτηνής κ. Νίκο Αγγελίδη 
όσον αφορά σε δημοσίευμα 
που μιλούσε για καταθέσεις του 
Επιμελητηρίου σε τουρκική 
τράπεζα, το κατάστημα Κομο-
τηνής Ziraat Bankasi. Η απά-
ντησή του ήταν: «Το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Ροδόπης δεν έχει καταθέσεις σε 
καμία τράπεζα πλην της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος», ενώ πρόσθε-
σε αβαντάροντας περιέργως 
την τουρκική τράπεζα και τον 
επεκτατισμό της: «Ξέρετε πόσες 
ελληνικές επιχειρήσεις είναι 
αυτή τη στιγμή στην Τουρκία; 
123. Ξέρετε πόσες είναι της ίδιας 
εμβέλειας στην Ελλάδα; Τέσσε-
ρις. Ποιος έχει κάνει διείσδυση, 
η Ελλάδα στην Τουρκία ή το 
αντίθετο;». 
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ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

▼ Ο «ΣΚΙΩΔΗΣ» ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Παραμένουν οι αντιπρόεδροι, δημιουργούνται υπερ-τομεάρχες
Σ ύμφωνα με τις μέχρι 

στιγμής πληροφορίες, ο 
κ. Αντώνης Σαμαράς διατηρεί 
τους δύο αντιπροέδρους, 
κυρίους Σταύρο Δήμα και 
Δημήτρη Αβραμόπουλο, 
χωρίς όμως συγκεκριμένους 
τομείς, κάτι που σημαίνει ότι 
ο κ. Αβραμόπουλος αφήνει 
τον τομέα Εξωτερικών. Επίσης 
δημιουργεί κύκλους ομοειδών 
τομέων με επικεφαλής συντο-
νιστές που θα έχουν αυξημέ-
νη ευθύνη και στην επικοινω-
νιακή προβολή συμπληρώνο-
ντας τον εκπρόσωπο του 
κόμματος. Οι κύκλοι αυτοί θα 
είναι: Οικονομικών, Υποδομών 
με τους τομείς Μεταφορών 
και Δημοσίων Εργων, Εξωτε-
ρικών και Αμυνας, Πολιτισμού, 
Παιδείας και Τουρισμού, 

Περιφερειακής Πολιτικής και 
Αγροτικών. Θα υπάρχουν και 
οι τομείς κοινοβουλευτικού 
έργου με τους τομεάρχες και 
οι γραμματείες του κόμματος 
- θα καταργηθούν όμως οι 
αλληλοεπικαλυπτόμενοι τομείς. 
Τα κρίσιμα ζητήματα είναι αν 
ο κ. Σαμαράς θα αλλάξει τον 
εκπρόσωπο του κόμματος 
διαμορφώνοντας ένα πιο 
ομαδικό μοντέλο επικοινωνί-
ας και ποιον θα βάλει στη 
θέση του κ. Πάνου Παναγιω-
τόπουλου. Ακούγονται τα 
ονόματα των κυρίων Νίκου 
Δένδια, Κώστα Μαρκόπου-
λου και Ευριπίδη Στυλιανίδη, 
αν και είναι πιθανό να πάει σε 
νέο πρόσωπο που να είναι η 
προέκτασή του. 

 Για τις θέσεις των συντο-

νιστών στους υπερ-τομείς 
ακούγονται τα ονόματα του κ. 
Κωστή Χατζηδάκη στον οι-
κονομικό κύκλο ή της ανάπτυ-
ξης, του κ. Μαρκόπουλου και 
του κ. Κώστα Τζαβάρα, στην 
περίπτωση που αναλάβει τη 
θέση του κοινοβουλευτικού 
εκπροσώπου ο κ. Παναγιωτό-

πουλος, όπως είναι το ένα 
ενδεχόμενο. Διαφορετικά, ο 
νυν εκπρόσωπος θα πάει στον 
τομέα Εξωτερικών και Αμυνας, 
αφού οι απόψεις τους για τα 
εθνικά είναι πιο κοντά στην 
άποψη του προέδρου. Ανα-
βαθμισμένος θα βγει πάντως 
και ο κ. Στυλιανίδης, ο οποίος 

θα έχει την ενοποιημένη 
γραμματεία Πολιτικού Σχε-
διασμού και Προγράμματος, 
ενώ ο κ. Μάξιμος Χαρακό-
πουλος ενδέχεται να αναλά-
βει συντονιστής στα περιφε-
ρειακά και αγροτικά θέματα. 
Στο ηγετικό σχήμα θα ενταχθεί 
και ο κ. Αρης Σπηλιωτόπου-
λος, πιθανόν ως συντονιστής 
στον τομέα Παιδείας και Πο-
λιτισμού. Ο κ. Σαμαράς έκρι-
νε ότι ένας χρόνος εκτός 
ηγετικού σχήματος είναι αρ-
κετός για τον πάλαι ποτέ 
υπαρχηγό της Ντόρας. Πάντως 
ήδη υπάρχουν ενστάσεις από 
κομματικούς παράγοντες οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι ο κ. 
Σαμαράς δεν μπορεί να βα-
σιστεί στα φθαρμένα πρόσω-
πα της «νέας διακυβέρνησης» 

του κ. Καραμανλή τα οποία 
είναι συνυπεύθυνα για την 
κυβερνητική αποτυχία του 
κόμματος. 

Θέσεις τομεαρχών θα έχουν 
οι επί των Οικονομικών κύρι-
οι Χρήστος Σταϊκούρας και 
Νότης Μηταράκης, η κυρία 
Ολγα Κεφαλογιάννη, η κυρία 
Φωτεινή Πιπιλή και ο κ. 
Κώστας Γκιουλέκας. Στο 
επίπεδο των κομματικών 
γραμματειών πάλι ο μέχρι 
τώρα σύμβουλος του προέδρου 
κ. Δημήτρης Σταμάτης φέ-
ρεται να παίρνει τη γραμματεία 
Οργανωτικού -που συμπλη-
ρώνει τον γραμματέα του 
κόμματος- την οποία θα αφή-
σει ο κ. Μανώλης Αγγελάκας, 
ενώ θα ενταχθεί ξανά και ο κ. 
Γιάννης Μανώλης.

Ε 
νδεικτικό της δυστο-
κίας που εμφανίζει 
ο ανασχηματισμός 
της «σκιώδους κυ-

βέρνησης» είναι ότι προαναγ-
γέλλεται από μήνα σε μήνα 
και από εβδομάδα σε εβδομά-
δα, από τον περασμένο Αύ-
γουστο. Μάχες παρασκηνίου 
γύρω από τις κρίσιμες θέσεις 
που εξασφαλίζουν προβολή 
και παρεμβάσεις κομματικών 
και επιχειρηματικών κέντρων 
υπέρ συγκεκριμένων προσώ-
πων βρίσκονται σε εξέλιξη τις 
τελευταίες εβδομάδες. Η δια-
μάχη γύρω από τις καρέκλες 
απέκτησε ευρύτερη διάστα-
ση μετά την παρέμβαση προ 
δύο εβδομάδων του συνομι-
λητή του κ. Σαμαρά, κ. Φαή-

λου Κρανιδιώτη, ο οποίος 
στράφηκε κατά των νοσταλ-
γών του μεσαίου χώρου εκ-
φράζοντας μια κατηγορία στε-
λεχών που ζητούν να κινηθεί 
το κόμμα σε σαφή κεντροδε-
ξιά και πατριωτική κατεύθυν-
ση, προκειμένου να εκφράσει 
τη δυναμική που δημιουργεί 
στη βάση της κοινωνικής πυ-
ραμίδας η δυσαρέσκεια από 
τη μνημονιακή πολιτική του κ. 
Γιώργου Παπανδρέου. 

Ο κ. Σαμαράς καλείται να 
αντιπαρέλθει τις μάχες παρα-
σκηνίου, προκειμένου να ανα-
συγκροτήσει το ηγετικό του 
επιτελείο, το οποίο μέχρι τώ-
ρα δεν είχε τις καλύτερες επι-
δόσεις, και να υπογραμμίσει 
μέσω των προσώπων που θα 

αναδείξει το ιδεολογικό και πο-
λιτικό προφίλ του κόμματος. 
Επιπλέον να δημιουργήσει μια 
αξιόμαχη ομάδα με την οποία 
θα πάει σε εκλογές αν η κυ-
βέρνηση αναγκαστεί να προ-
σφύγει υπό την πίεση των λα-
ϊκών αντιδράσεων. Ο πρόε-
δρος της Ν.Δ. έχει να αντιμε-
τωπίσει τον κ. Παπανδρέου 
και τον σκληρό πυρήνα του 
συστήματος που επιχειρούν 
να τον σύρουν σε συναίνεση 
και να τον καταστήσουν συνυ-
πεύθυνο στην πολιτική του 
μνημονίου. 

Μετά το «όχι» στο μνημόνιο 
ο κ. Σαμαράς λόγω των πιέσε-
ων που δέχτηκε είπε μια σει-
ρά «ναι» που αναιρούν εν πολ-
λοίς την αρχική του επιλογή και 
στέλνουν συγκεχυμένο μήνυ-
μα στην κοινωνία. Παράλληλα, 
ενώ διακηρύσσει τον «νέο πα-
τριωτισμό», αντιδρά στον φρά-
χτη στα σύνορα, ο οποίος πι-
στώνεται από σημαντική μερί-
δα της κοινής γνώμης ως πα-
τριωτική κίνηση του ΠΑΣΟΚ. 

Ο κ. Σαμαράς απέφυγε να 
σηκώσει τους τόνους ακόμη 
και απέναντι στον κ. Θόδωρο 

Πάγκαλο, ενώ θα μπορούσε 
μέχρι και πρόταση μομφής να 
καταθέσει εναντίον του αντι-
προέδρου της κυβέρνησης και 
να αναγκάσει τον κ. Παπαν-
δρέου να υπερασπίζεται τον 
υβριστή. 

Η Ρηγίλλης όμως έχει να 
αντιμετωπίσει και τα δύο μι-
κρά κόμματα στην κεντροδε-
ξιά γειτονιά: τον ΛΑΟΣ και τη 

Δημοκρατική Συμμαχία της 
κυρίας Ντόρας Μπακογιάν-
νη. Με το ξεκίνημα της χρο-
νιάς η κυρία Μπακογιάννη ενέ-
ταξε τον διαγραμμένο από τη 
Ν.Δ. βουλευτή κ. Λευτέρη Αυ-
γενάκη στο κόμμα της και προ-
ανήγγειλε το ιδρυτικό συνέ-
δριο της ΔΗ.ΣΥ. Την επόμενη 
εβδομάδα αναμένεται τον δρό-
μο του κ. Αυγενάκη να ακολου-
θήσει και ο κ. Γιώργος Κοντο-
γιάννης, κι έτσι να γίνουν συ-
νολικά πέντε οι αποχωρήσα-
ντες μαζί με την ίδια και τους 
κυρίους Κώστα Κιλτίδη και 
Χρήστο Μαρκογιαννάκη. Οι 
ενέργειες της κυρίας Μπακο-
γιάννη δεν τη βοηθούν να ξε-
φύγει από το όριο του στατι-
στικού λάθους, αλλά κάνουν 

Νέο ηγετικό 
σχήμα με 
εκπλήξεις 
από τον Σαμαρά 
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. προσπαθεί να δημιουργήσει μια αξιόμαχη 
ομάδα, με την οποία θα πάει σε εκλογές αν η κυβέρνηση 
αναγκαστεί να προσφύγει σε αυτές υπό την πίεση των λαϊκών 
αντιδράσεων

ζημιά στη Ν.Δ. που παραμέ-
νει δημοσκοπικά καθηλωμέ-
νη στο 20%, αδυνατώντας να 
εισπράξει τη ραγδαία φθορά 
του κυβερνώντος κόμματος. 
Μέχρι το συνέδριο, εκτιμούν 
κομματικοί παράγοντες, η κυ-
ρία Μπακογιάννη θα «τραβή-
ξει» και τους άλλους πέντε που 
χρειάζεται από τη Ν.Δ. (μετα-
ξύ των οποίων η κυρία Ελσα 
Παπαδημητρίου και ο κ. Κώ-
στας Καραγκούνης) για να 
συγκροτήσει Κοινοβουλευτι-
κή Ομάδα και να απολαμβά-
νει τις προνομίες που προβλέ-
πονται. Ο κ. Σαμαράς θα προ-
σπαθήσει να της στερήσει πρό-
σωπα με ευρύτερη αποδοχή 
δίνοντάς τους θέσεις στο ηγε-
τικό σχήμα. 

Ο κ. Κώστας Μαρκόπουλος Ο κ. Κώστας Τζαβάρας 

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ και παράλληλα με τη μετακό-
μιση της Ν.Δ. στα νέα γραφεία στη Συγγρού αναμένε-
ται να παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος κ. 
Αντώνης Σαμαράς το νέο ηγετικό σχήμα. 

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΚΟΥΤΖΑΝΗ 

odysseas@mnm.gr

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΚΑΛΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΕΛΘΕΙ 
ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ 
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙ ΤΟ 
ΗΓΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ Ν.Δ. 

κ. Αντώνης 
Σαμαράς
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Α
υτό υποστηρίζουν 
στελέχη του υπουρ-
γείου Προστασίας 
του Πολίτη αναφε-

ρόμενοι στην πολιτική αντιπα-
ράθεση που ξέσπασε μετά την 
αποκάλυψη του «ΘΕΜΑτος» 
για την εγκατάσταση του φρά-
κτη μήκους 12,5 χιλιομέτρων 
στα χερσαία σύνορα του Εβρου.

Μία εβδομάδα μετά την 
αποκάλυψη το «ΘΕΜΑ» επα-
νέρχεται με νέες αποκλειστικές 
πληροφορίες για τις επόμενες 
κινήσεις του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη σχετικά με 
την αντιμετώπιση της λαθρο-
μετανάστευσης. Ο κ. Χρήστος 
Παπουτσής έχει πάρει το θέμα 
πάνω του και έχει θέσει ως 
προτεραιότητα της θητείας του 
στο κτίριο της Κατεχάκη δύο 
στόχους: πρώτον, να ελεγχθεί 
η ροή των λαθρομεταναστών 
στη χώρα μας και, δεύτερον, να 
σταματήσει επιτέλους το ιστο-
ρικό κέντρο της Αθήνας να είναι 
χωνευτήρι μεταναστών αλλά 
και άντρο εγκληματικότητας. 
Για τον σκοπό αυτό καταρτί-
στηκε ελληνικό σχέδιο δράσης 
για την αντιμετώπιση των με-
ταναστευτικών ροών και περι-
λαμβάνει μια δέσμη μέτρων 
που πρόκειται να ληφθούν στο 
άμεσο μέλλον.

Με τη συνεργασία του υπουρ-
γείου Εθνικής Αμυνας έχουν 
ήδη εντοπιστεί χώροι και προ-
χωρούν οι τεχνικές μελέτες για 
τη μετατροπή τους σε κέντρα 
πρώτης υποδοχής μεταναστών, 
καθώς και χώρων κράτησης. 
Πρόκειται κυρίως για πρώην 
στρατόπεδα που βρίσκονται 
στον Νομό Εβρου, στα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου αλλά 
και στην Αττική. Τα κέντρα θα 
φυλάσσονται από την Αστυνο-
μία και την Ακτοφυλακή και θα 
στελεχωθούν με γιατρούς, 
ψυχολόγους, κοινωνικούς λει-
τουργούς και διοικητικό προ-
σωπικό. Η διαδικασία για τη 
λειτουργία των κέντρων προ-
χωρά με γρήγορους ρυθμούς 
καθώς την Παρασκευή 
(07/01/2011) ολοκληρώθηκε 
στη Βουλή η εξέταση του νο-

Μέσα στο 2011 σχεδιάζε-
ται να λειτουργήσουν 

τα πρώτα κέντρα πρώτης 
υποδοχής μεταναστών (ΚΕΠΥ) 
στον Εβρο, τη Σάμο, τη Λέσβο 
και τα Δωδεκάνησα. Θα πρό-
κειται για κέντρα χωρητικότη-
τας 350 ατόμων, εξωτερικά 
φυλασσόμενα από την Αστυ-
νομία, όπου θα μένουν και θα 
σιτίζονται οι παράνομοι μετα-
νάστες. Προβλέπεται να στε-
λεχώνονται από γιατρούς, 
νοσηλευτές, κοινωνικούς 
λειτουργούς, ψυχολόγους, 
διερμηνείς και άλλους ειδικούς 
επιστήμονες.  Η ειδική επι-
τροπή συναρμόδιων υπουρ-
γείων, που έχει συσταθεί για 
τον σκοπό αυτό, έχει εντοπίσει 

χώρους όπου θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν τα αντί-
στοιχα κέντρα υποδοχής: στον 
Εβρο, στην περιοχή Λυκόφη 
Αλεξανδρούπολης και στις 
Φέρες, ενώ θα αναμορφωθεί 
ο υπάρχων χώρος του φυλακί-
ου στη Ν. Βύσσα Ορεστιάδας, 
που αποτελεί και το βασικό-
τερο σημείο εισόδου λαθρο-
μεταναστών στη χώρα μας.  
Εξετάζεται, επίσης, χώρος στην 
παλιά αμερικάνικη βάση στην 
Καβάλα. Ακόμα προβλέπεται 
δημιουργία κέντρου και στην 
Αττική, στην περιοχή του Ελ-
ληνικού, για τους παράνομους 
μετανάστες που έχουν κατα-
φέρει να φτάσουν από τα 
σύνορα στην πρωτεύουσα.

▼ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κέντρα υποδοχής 
σε Εβρο, Σάμο, Λέσβο, 
Δωδεκάνησα και Αττική

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΘΕΜΑτος» την περασμένη 
εβδομάδα για τον φράχτη που θα κατασκευαστεί κατά 
μήκος των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία στην περιοχή 
της Νέας Βύσσας προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση 

Η ΑΠΑΠ

Μετά τον φράχτη, τεστ «γνώσεων» και 
απέλαση για τους λαθρομετανάστες 
Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετακίνησης προκειμένου να γίνει ξεκάθαρο
προς όλους ότι η πρόσβαση και η παραμονή στην Ελλάδα θα είναι πλέον δύσκολες

«Ο ΦΡΑΚΤΗΣ ΘΑ κατασκευαστεί. Αυτοί που τώρα αντι-
δρούν είναι οι ίδιοι που στο παρελθόν φώναζαν να 
ληφθούν μέτρα για να φυλαχτούν τα σύνορα. Και 
αυτό είναι υποκρισία. Παίρνουμε μέτρα που θα έπρε-
πε να είχαν ληφθεί πριν από 15 χρόνια». 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΑΜΟΣ

ΡΟΔΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

ΛΥΚΟΦΗ

ΒΥΣΣΑ

ΦΕΡΕΣΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Πρώην στρατόπεδα 
για την υποδοχή μεταναστών

μοσχεδίου για την υπηρεσία 
πρώτης υποδοχής και στις 11 
Ιανουαρίου θα υποβληθεί στην 
Ολομέλεια προς ψήφιση. Προ-
βληματισμός και δεύτερες 
σκέψεις, ωστόσο, επικρατούν 
στο υπουργείο σχετικά με τη 
χρήση πλωτών «στρατοπέδων» 
που θα χρησιμοποιούνται ως 
κέντρα παραμονής μεταναστών 
σε λιμάνια με χαμηλή εμπορική 
κίνηση.Τέθηκε σε εφαρμογή 
Κοινή Υπουργική Απόφαση που 
αφορά στην επιβολή προστίμων 
σε αλλοδαπούς που παραμένουν 
παράνομα στην Ελλάδα ή στον 
ενιαίο χώρο Σένγκεν. Εως τώρα, 
όταν συλλαμβάνονταν παράνο-
μοι αλλοδαποί,  οριζόταν διοι-
κητική απέλαση, σύμφωνα με 
την οποία έπρεπε να εγκατα-
λείψουν τη χώρα σε διάστημα 
30 ημερών και αφήνονταν 
ελεύθεροι. Σχεδόν κανένας δεν 
έφευγε από την Ελλάδα και όταν 
η Αστυνομία τους εντόπιζε και 
πάλι τους έθετε υπό κράτηση 
και λίγο καιρό αργότερα τους 

άφηνε ξανά ελεύθερους. Φαύ-
λος κύκλος. Με το νέο μέτρο, 
όταν θα συλλαμβάνονται για 
δεύτερη φορά, θα τους επιβάλ-
λεται χρηματικό πρόστιμο, το 
ύψος του οποίου δεν έχει ακόμη 
καθοριστεί.

Επίσεις αναβαθμίστηκε η 
εθνική μονάδα Eurodac. Πρό-
κειται για ειδικό τμήμα της Δι-
εύθυνσης Εγκληματολογικών 
Εργαστηρίων, που διαθέτει το 

ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο 
επιτρέπει τη σύγκριση και την 
εξακρίβωση δακτυλικών απο-
τυπωμάτων προσφύγων. Εως 
τώρα τα δακτυλικά αποτυπώ-
ματα των παράνομων μεταναστών 
στέλνονταν, από τα σημεία 
σύλληψής τους, στα εγκλημα-
τολογικά εργαστήρια στην 
Αθήνα αποτυπωμένα σε χαρτί. 
Με την προμήθεια και την 
εγκατάσταση νέων μηχανημά-

των, σε εννέα σταθμούς σε όλη 
την Ελλάδα, θα στέλνονται 
ηλεκτρονικά και θα γίνεται η 
ταυτοποίηση μέσα σε ελάχιστα 
λεπτά. Παράλληλα παρατάθη-
κε η παραμονή των ειδικών 
μονάδων ταχείας επέμβασης 
της FRONTEX, οι γνωστοί πλέ-
ον «Rabbit» (λαγοί), που περι-
πολούν μαζί με Ελληνες συνο-
ριοφύλακες στα χερσαία σύνο-
ρα του Εβρου έως τις αρχές 
Μαρτίου.  Το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη έχει έρθει 
σε επαφή με ειδική υπηρεσία 
της Δανίας και εξετάζει τη δυ-
νατότητα άμεσης εγκατάστασης 
ειδικών κατασκευών για την 
παραμονή παράνομων αλλο-
δαπών. Πρόκειται για την 
υπηρεσία Πολιτικής Προστα-
σίας της Δανίας, η οποία μπορεί 
να  στήσει ολόκληρους καταυ-
λισμούς σε μικρό χρονικό διά-
στημα, κυρίως ύστερα από 
φυσικές καταστροφές (σεισμούς, 
πλημμύρες κ.λπ.), χρησιμοποι-
ώντας χώρους στέγασης ειδικής 
κατασκευής.

Δεκάδες χιλιάδες 
αιτήσεις ασύλου
Μεγάλο βάρος δίνεται από το 
υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη στο νέο νομοσχέδιο που 
προβλέπει την ίδρυση υπηρε-
σίας ασύλου και θα κατατεθεί 
προς ψήφιση στη Βουλή στις 
11 Ιανουαρίου, καθώς αναμέ-
νεται να δώσει λύση στο ζήτη-
μα της απέλασης των παράνο-
μων μεταναστών. Οι αιτήσεις 
ασύλου που μέχρι σήμερα 
εκκρεμούν είναι περίπου 45.000. 
Σκοπός των επιτροπών που θα 
συσταθούν είναι να ολοκληρώ-
νουν την εξέταση των αιτήσε-
ων μέσα σε ελάχιστους μήνες, 
ενώ έως τώρα χρειάζονται δύο 
χρόνια! Οπως δήλωσε πρόσφα-
τα ο κ. Παπουτσής, «όσοι δεν 
δικαιούνται άσυλο θα φεύγουν 
από την Ελλάδα και θα επιστρέ-
φουν στις χώρες τους, είτε με 
την οικειοθελή απέλαση είτε θα 
αναγκάζονται από τις Αρχές». 

Σκοπός των μέτρων που 
λαμβάνονται τώρα για πρώτη 
φορά, εκτός από τα άμεσα 
αποτελέσματα που αναμένονται, 
είναι και να γίνει γνωστό στις 
χώρες απ’ όπου προέρχονται 
οι λαθρομετανάστες ότι η 
πρόσβαση στην Ελλάδα είναι 
πλέον πολύ δύσκολη, και αυτό 
να λειτουργήσει αποτρεπτικά 
για όσους σκοπεύουν να πε-
ράσουν παράνομα στην Ευρώ-
πη μέσω της χώρας μας.

Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ έχει πάρει 
το θέμα πάνω του, 
θέτοντας ως 
προτεραιότητα της 
θητείας του στο 
υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη τον έλεγχο 
της λαθρομετανά-
στευσης
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▼ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

Επιφυλάξεις 
από τις 
Βρυξέλλες
και κριτική
από τους 
Γερμανούς

Δ εν είναι όμως μόνο οι εσω-
τερικές αντιδράσεις που 

καλείται να αντιμετωπίσει ο κ. 
Παπουτσής αναφορικά με το 
«αντιλαθρομεταναστευτικό 
τείχος» που θέλει να τοποθετή-
σει στα χερσαία σύνορα με την 
Τουρκία, αλλά και η κριτική που 
έρχεται από την Ευρώπη. Είναι 
άλλωστε γεγονός πως η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται 
περισσότερο να μη διοχετεύονται 
λαθρομετανάστες από την Ελ-
λάδα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
κράτη παρά για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος προτού 
αυτό δημιουργηθεί στη χώρα 
μας. Ως εκ τούτου, ο εκπρόσω-
πος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Μικέλε Τσερκόνε προέβη 
σε γενικόλογες αναφορές, λέγο-
ντας πως «κάθε χώρα-μέλος 
αποφασίζει μόνη της πώς θα 
φυλάξει τα σύνορα της», εκφρά-
ζοντας παράλληλα αμφιβολίες 
για την αποτελεσματικότητα του 
μέτρου, σημειώνοντας: «Οι 
φράχτες και τα τείχη έχουν απο-
δειχτεί στο παρελθόν βραχυπρό-
θεσμα μέτρα που δεν βοηθούν 
αληθινά στην αντιμετώπιση και 
τη διαχείριση των προκλήσεων 
του μεταναστευτικού ζητήματος 
με έναν πιο συγκροτημένο τρόπο».

Την ίδια ώρα, ο γερμανικός 
Τύπος εφεύρισκε μια ακόμα 
αφορμή για να εξαπολύσει τα 
αιχμηρά σχόλιά του. Αναλυτικά, 
η «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
γράφει ότι «η κατασκευή του 
φράχτη συνιστά μια παραδοξό-
τητα για δύο χώρες-μέλη του 
ΝΑΤΟ», ενώ παράλληλα σημει-
ώνει ότι «δεν πρέπει να βαυκα-
λιζόμαστε με την ιδέα ότι ο 
φράχτης θα σταματήσει το κύμα 
προσφύγων». 

«Η πολιτική αυτή δεν συνάδει 
με τον ανθρωπισμό και επιπλέον 
είναι ήδη αλλού αποτυχημένη», 
αναφέρει η εναλλακτική εφη-
μερίδα του Βερολίνου 
«Tageszeitung», ενώ στέλεχος 
της Διεθνούς Αμνηστίας στη 
Γερμανία χαρακτήρισε το ελλη-
νικό σχέδιο «παραβίαση των 
αρχών της Ε.Ε. για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 
Παράλληλα, όμως, διευκρινίζει 
ότι η Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να 
εγκαταλείψει χώρες που είναι 
αντιμέτωπες με κύματα προ-
σφύγων.

Τις ανησυχίες της εκφράζει 
και η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες, η οποία 
ενώ αναγνωρίζει το δικαίωμα 
κάθε χώρας να ελέγχει τα σύνο-
ρά της, υπενθυμίζει πως αρκετοί 
από τους πρόσφυγες είναι θύ-
ματα βίας και συγκρούσεων στις 
χώρες καταγωγής τους.

ΧΡ. ΜΠΟΚΑΣ

▼ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

«Με μπαλώματα το πρόβλημα
δεν λύνεται», υποστηρίζει η Ν.Δ.

Πολλαπλές αντιδράσεις, 
τόσο στην Αθήνα όσο και 

στις Βρυξέλλες, προκάλεσε η 
αποκάλυψη του «ΘΕΜΑτος» 
για τα συρματοπλέγματα μήκους 
12,5 χιλιομέτρων και ύψους 10 
ποδιών που προτίθεται να το-
ποθετήσει το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη στην περι-
οχή του Εβρου ως μέτρο αντι-
μετώπισης της αθρόας λαθρο-
μετανάστευσης. 

Αναλυτικά, ο εκπρόσωπος 
Τύπου της Ν.Δ. κ. Πάνος Πα-
ναγιωτόπουλος υποστήριξε 
ότι «με μεμονωμένα μέτρα και 

μπαλώματα όπως τα συρματο-
πλέγματα στον Εβρο το μεγάλο 
πρόβλημα της λαθρομετανά-
στευσης δεν λύνεται». Επίσης, 
κάλεσε την κυβέρνηση να αλ-
λάξει συνολικά τη μεταναστευ-
τική της πολιτική, για την οποία 
είπε ότι «έχει αποτύχει πλήρως 
και μας οδηγεί σε δραματικά 
αδιέξοδα». 

Σε παρόμοιους τόνους κινή-
θηκαν και οι ανακοινώσεις των 
κομμάτων της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης, με το ΚΚΕ να μιλά 
για «απάνθρωπη αντιμετώπιση 
των προσφύγων» και να συ-
μπληρώνει: «Αν η κυβέρνηση 
ήθελε πραγματικά να λύσει το 
πρόβλημα της συγκέντρωσης 
μεγάλου αριθμού μεταναστών, 

θα απελευθέρωνε την έξοδό τους 
προς τις χώρες της Ε.Ε.». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «νέο 
ρατσιστικό κρεσέντο της κυβέρ-
νησης», σημειώνοντας πως «το 
νέο σχέδιο της κυβέρνησης 
εντάσσεται σε μια συνολική 
πολιτική εξόντωσης των μετα-
ναστών και των προσφύγων», 
ενώ ο ΛΑΟΣ εκφράζει αμφιβο-

λίες για την αποτελεσματικό-
τητα της εγκατάστασης του 
φράχτη λέγοντας: «Εδώ δεν 
μπορούν να φράξουν την πλατεία 
Αγίου Παντελεήμονα, τον Εβρο 
θα φράξουν;».

Οι τοποθετήσεις των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης 
προκάλεσαν την αντίδραση του 
υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή 
και εμπνευστή του αντι-
λαθρομεταναστευτικού φράχτη, 
ο οποίος απαντώντας στην 
κριτική μίλησε για «υποκρισία». 

Αναλυτικά, ο υπουργός 
δήλωσε: «Είναι υποκρισία όταν 
κάποιοι μέχρι σήμερα καταγ-
γέλλουν την Ελλάδα ότι αδυνατεί 
να φυλάξει τα σύνορά της σύμ-

φωνα με τη Συνθήκη του Σένγκεν 
να εμφανίζονται τώρα ως επι-
κριτές της επειδή θέλει το αυ-
τονόητο, να ενισχύσει τη φύλα-
ξη των συνόρων της», ενώ συ-
μπλήρωσε: «Τον τελευταίο 
χρόνο η Ελλάδα κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει την είσοδο περί-
που 128.000 παράνομων μετα-
ναστών. Τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια ο αριθμός αυτός άγγιξε 
τους 512.000. Μόνο από την 
Τουρκία το πρώτο 11μηνο του 
2010 μπήκαν περίπου 50.000 
παράνομοι μετανάστες, εξ αυτών 
οι 43.500 από τον Εβρο. Αυτή 
είναι η σκληρή πραγματικότητα 
και έχουμε ευθύνη απέναντι 
στον Ελληνα πολίτη να την 
αντιμετωπίσουμε».

ΛΑΟΣ: «ΕΔΩ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΦΡΑΞΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΤΟΝ 
ΕΒΡΟ ΘΑ ΦΡΑΞΟΥΝ;»

ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ φράχτη στα 
σύνορα της Ισπανίας και του 

Μαρόκου θα είναι και αυτός του 
Εβρου. Επίσης, θα τοποθετηθούν 

θερμικές κάμερες καθώς και 
ανιχνευτές κίνησης, ενώ κατά 

μήκος της ζώνης που θα 
δημιουργηθεί θα περιπολούν 

δυνάμεις της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της FRONTEX

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ 
ΣΥΝΟΡΩΝ
Εγκατάσταση φράχτη 12,5 
χιλιομέτρων στο κομμάτι του 
χερσαίου συνόρου της Ελλάδας 
με την Τουρκία

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Εχουν εντοπιστεί οι χώροι και 
προχωρούν οι τεχνικές μελέτες 
για τη μετατροπή τους σε κέντρα 
υποδοχής και κράτησης 
μεταναστών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οσοι παράνομοι μετανάστες 
θα συλλαμβάνονται για δεύτερη 
φορά θα τους επιβάλλεται 
χρηματικό πρόστιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ
Με την προμήθεια και την 
εγκατάσταση νέων μηχανημάτων 
η ταυτοποίηση των 
αποτυπωμάτων θα γίνεται μέσα 
σε λίγα λεπτά

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΥΛΟΥ
Θα συσταθούν επιτροπές με 
στόχο την εξέταση των αιτήσεων 
ασύλου μέσα σε ελάχιστους 
μήνες

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΚΑ

crisbokas@yahoo.gr

Του Γιάννης Δερμετζόγλου

ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΟΥ ΘΑ 
ΛΗΦΘΟΥΝ 
ΑΜΕΣΑ
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Ο 
κ. Πεταλωτής επέ-
λεξε την ηρεμία του 
μακρινού Ουλούνταγ 
της Προύσας, όπου 
βρίσκεται ένα από τα 
πλέον δημοφιλή χιο-
νοδρομικά κέντρα 
της Τουρκίας, για τις 

ολιγοήμερες εορταστικές διακοπές με την 
οικογένειά του. 
Παρά την προσπάθειά του να περάσει  απα-
ρατήρητος, τουρκικές εφημερίδες αναφέρ-
θηκαν λεπτομερέστατα στην παρουσία του 
στην περιοχή, συνοδεία σχολίων πως επέλε-
ξε το Ουλούνταγ λόγω της οικονομικής κρί-
σης στην Ελλάδα. Στο ξενοδοχείο όπου διέ-
μενε, ο υφυπουργός Εσωτερικών και κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος δέχτηκε την επίσκεψη 
του δημάρχου της πόλης Οσμάνγκαζι 

κ. Μουσταφά Ντουντάρ, στα διοικητικά 
όρια του οποίου ανήκει το χιονοδρομικό κέ-
ντρο του Ουλούνταγ. Ο Τούρκος δήμαρχος 
συνομίλησε για αρκετή ώρα με τον Ελληνα 
αξιωματούχο, του χάρισε αναμνηστικά δώρα 
και φωτογραφήθηκε μαζί του παρουσία δη-
μοσιογράφων που κάλυψαν τη συνάντηση. 
«Ηρθα εδώ επειδή το Ουλούνταγ είναι ένα 
πολύ καλό χιονοδρομικό κέντρο», δήλωσε 
στα τουρκικά ΜΜΕ ο κ. Πεταλωτής, που 
έδειξε να ξαφνιάζεται από την παρουσία 
των Τούρκων δημοσιογράφων.
«Ο Γιώργος Πεταλωτής, κυβερνητικός εκπρό-
σωπος της Ελλάδας, που αγωνίζεται ενάντια 
στην οικονομική κρίση, κάνει διακοπές μαζί 
με την οικογένειά του στο φημισμένο χιονο-
δρομικό κέντρο του Ουλούνταγ», ανέφερε 
μεταξύ άλλων η εφημερίδα «Hamperler».
Η Προύσα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη 

στην Τουρκία και το χιονοδρομικό κέντρο 
του Ουλούνταγ θεωρείται ο κορυφαίος χει-
μερινός τουριστικός προορισμός της χώρας, 
με δεκάδες ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή 
να θυμίζουν αλπικό τοπίο. Ο κ. Πεταλωτής 
με τη σύζυγό του Αφροδίτη και τη 12χρονη 
κόρη τους Αλεξάνδρα επέλεξαν για την πα-
ραμονή τους το τεσσάρων αστέρων «Kar 
Hotel», το οποίο μπορεί να παρέχει μια σει-
ρά από ανέσεις, δεν συγκρίνεται όμως με τη 
σουίτα όπου διαμένει ο κ. Πεταλωτής στο 
«Intercontinental» της Αθήνας. Οι χαμηλές 
τιμές του ξενοδοχείου στην Προύσα προ-
σελκύουν επισκέπτες από όλη τη χώρα, αλ-
λά και το εξωτερικό. Ενα τριήμερο πακέτο 
τον Ιανουάριο (Παρασκευή - Κυριακή με 
δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινο) κοστίζει 
περίπου 156 ευρώ. Το ξενοδοχείο, βαμμένο 
εξωτερικά πράσινο, διαθέτει 67 δωμάτια και 
πέντε σουίτες με θέα στο δάσος και διακό-
σμηση στην οποία κυριαρχεί το ξύλο. Από 
τη μεγάλη τζαμαρία στο σαλόνι με το αναμ-
μένο τζάκι, ο επισκέπτης μπορεί να απο-
λαύσει το χιονισμένο τοπίο και τις καταβά-
σεις των σκιέρ από τις γύρω πλαγιές. Ο κ. 
Πεταλωτής με τη σύζυγό του και την κόρη 
τους απόλαυσαν το παιχνίδι με το χιόνι και 

την ομορφιά του τοπίου, γεύτηκαν τοπικά 
εδέσματα, ενώ υποδέχτηκαν το 2011 στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου συνοδεία ανα-
τολίτικων ήχων. Στις 2 Ιανουαρίου ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών και κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος επέστεψε στην Ελλάδα και στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του Κομοτηνή, όπου είχε 
συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών φο-
ρέων για τις καθιερωμένες ανταλλαγές ευ-
χών. 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών εφη-
μερίδων, ο κ. Πεταλωτής ευχήθηκε το 2011 
να είναι μια χρονιά «γεμάτη ειρήνη για τον 
τουρκικό λαό», εξέφρασε τον προβληματι-
σμό του για την οικονομική κρίση στην Ελ-
λάδα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως οι σχέ-
σεις ανάμεσα στις δύο χώρες θα βελτιωθούν 
ακόμη περισσότερο στο μέλλον. «Εύχομαι 
τον νέο χρόνο οι κοινοί μας προσανατολισμοί 
να είναι πολύ περισσότεροι. Επίσης εύχομαι 
αυτά που μας χωρίζουν να είναι πολύ λιγότε-
ρα. Ως χώρα βρισκόμαστε σε μεγάλη κρίση. 
Μπορούμε να πούμε ότι προχωράμε προς το 
να την ξεπεράσουμε. Επίσης πιστεύω πως η 
νέα χρονιά θα αποτελέσει αφορμή να κάνου-

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

savvidispan@gmail.com

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΟΛΥΜΠΟ της… Τουρκίας, στην περιοχή της Προύσας, υποδέχτηκε 
το 2011 ο υφυπουργός Εσωτερικών και κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γιώργος Πε-
ταλωτής, αποφεύγοντας για τις ολιγοήμερες διακοπές του κάποιο ελληνικό θέρε-
τρο, στο οποίο θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπος με τις αποδοκιμασίες του κό-
σμου και δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω του μνημονίου.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΘΕΡΕ  
Ο υφυπουργός Εσωτερικών και κυβερνητικός εκπρόσωπος πέρασε ήσυχα και οικογενειακά, μακριά από αντιμνημονιακές εκπλήξεις,  

ΣΤΟ ΟΥΛΟΥΝΤΑΓ της Προύσας 
βρίσκεται ένα από τα πλέον δημοφιλή 
χιονοδρομικά κέντρα της Τουρκίας

ΤΟ 4ΣΤΕΡΟ «Kar Hotel» μπορεί να παρέχει μια σειρά 
από ανέσεις στους επισκέπτες του, δεν συγκρίνεται 
όμως με τη σουίτα στην οποία διαμένει 
ο κ. Γιώργος Πεταλωτής στο «Intercontinental» της Αθήνας
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με καλές κινήσεις με τους γείτονές μας. Επιθυ-
μούμε να αναπτύξουμε καλύτερες σχέσεις με την 
Τουρκία. Εργαζόμαστε να φτάσουν οι σχέσεις μας 
στο πλέον υψηλό επίπεδο», δήλωσε συγκεκρι-
μένα ο υφυπουργός Εσωτερικών και κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος. Από την πλευρά του, ο δή-
μαρχος του Οσμάνγκαζι, που δήλωσε «φίλος» 

του κ. Πεταλωτή, εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την παρουσία του Ελληνα υπουργού 
στην Προύσα, τονίζοντας πως και ο ίδιος θέλει 
να δει τις σχέσεις των δύο χωρών να αναπτύσ-
σονται ακόμη περισσότερο στο μέλλον, παρα-
βλέποντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της 
Αγκυρας.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΟΥΛΑ

vgoulas@gmail.com

Ζεύγος Καραμανλή

ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΕΣ 
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
Μετά το Λονδίνο και τη φραστική επίθεση από ομογενείς 
στο Μόναχο, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκουράστηκε 
γευόμενος αυστριακά γλυκά και βιεννέζικο σνίτσελ

Τ
ις χιονισμένες βουνοκορφές 
της Αυστρίας επέλεξε για τις 
χριστουγεννιάτικες διακοπές 
του ο κ. Κώστας Καραμανλής 

με τη σύζυγό του αλλά και το ζεύγος 
Βαληνάκη, ενώ τα Φώτα δεν εγκατέ-
λειψε την ασφάλεια του σπιτιού του 
στη Ραφήνα μπροστά στο ενδεχόμενο 
να τον αποδοκιμάσουν οι κάτοικοι αν 
πήγαινε στην τελετή. Και αυτές τις 
γιορτές, πάντως, ο πρώην πρωθυπουρ-
γός τίμησε δεόντως το εξωτερικό. Λίγα 
24ωρα μετά την επιστροφή του από το 
Λονδίνο, όπου είχε πάει για να επισκε-
φθεί τη σύζυγό του Νατάσα, η οποία 
συμμετέχει σε ένα ιατρικό πρόγραμ-
μα, έφυγε από την Ελλάδα με προορι-
σμό το Σάλτσμπουργκ. 
Μαζί με τον Γιάννη και 
τη Χριστίνα Βαληνάκη, 
αλλά και τα παιδιά του 
Αλέξανδρο και Αλίκη 
αναχώρησαν από την 
Ελλάδα παραμονή Χρι-
στουγέννων. 
Η απόφαση να πάει 
στην Αυστρία και να πε-
ράσει τις γιορτές δεν 
ήταν καθόλου τυχαία. Ο κ. Καραμανλής 
μπορεί να μην κατεβαίνει τις χιονο-
δρομικές πίστες, αλλά του αρέσουν το 
καλό φαγητό και η ξεκούραση που 
προσφέρει το γραφικό χωριουδάκι λί-
γο έξω από το Σάλτσμπουργκ, όπου 
και κατέλυσε. Η σύζυγός του Νατάσα 
πάντως, όπως και τα παιδιά του, τα 
οποία έχουν εκπαιδευτεί στις βουνο-
κορφές του Παρνασσού, αρέσκονται 
στο σκι σε χιονισμένες πλαγιές. Ετσι, 
όταν ο κ. Καραμανλής έπινε τη ζεστή 
σοκολάτα και τον καφέ του απολαμβά-
νοντας το Sacher torte -το αυστριακό 
γλυκό με σοκολάτα και μαρμελάδα-, η 
σύζυγός του και τα δίδυμα διασκέδα-
ζαν με παιχνίδια στο χιόνι. Ο πρώην 
πρωθυπουργός ξεκουράστηκε, δοκί-
μασε αυστριακές σπεσιαλιτέ όπως το 

διάσημο βιεννέζικο σνίτσελ, αλλά και 
το βοδινό Tafelspitz, ενώ σχεδίασε τις 
εξορμήσεις του για μετά τις γιορτές. 
Πάντως η Αυστρία δεν είναι ένας και-
νούριος προορισμός για τον πρώην 
πρωθυπουργό. Ο κ. Καραμανλής είχε 
γιορτάσει τα Χριστούγεννα του 2009 
σε ένα μαγευτικό θέρετρο στην πόλη 
Τουλντ, δίπλα στον Δούναβη. 
Κάπως έτσι έκλεισε αυτός ο κύκλος τα-
ξιδιών του κ. Καραμανλή, ο οποίος πριν 
από περίπου έναν μήνα είχε ταξιδέψει 
οδικώς, μέσω Λονδίνου, στη Σκοτία. 
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο πρώην 
πρωθυπουργός έκοψε τις βόλτες. Αλ-
λωστε... φυσάει και το γιαούρτι μετά 
και την τελευταία περιπέτεια που είχε 

στο αεροδρόμιο του 
Μονάχου. Ομογενείς 
που βρίσκονταν εκεί 
για να παραλάβουν δι-
κούς τους ανθρώπους 
αναγνώρισαν τον κ. 
Καραμανλή ο οποίος 
ερχόταν από Ελλάδα 
για να καταλήξει στην 
Αυστρία και του επιτέ-
θηκαν φραστικά, τόσο 

σε εκείνον όσο και στον κ. Βαληνάκη 
που ήταν μαζί του. Προκειμένου το 
συμβάν να μην πάρει μεγάλες διαστά-
σεις επενέβη η Αστυνομία και οι ταξι-
διώτες έφυγαν από το αεροδρόμιο για 
τον τελικό προορισμό τους. 
Αποτέλεσμα των φραστικών επιθέσε-
ων αλλά και του γενικότερου εναντίον 
του κλίματος ήταν ο κ. Καραμανλής να 
μείνει κλεισμένος στο σπίτι του στη 
Ραφήνα ανήμερα του εορτασμού των 
Φώτων. Δεν πήγε στην καθιερωμένη 
τελετή του αγιασμού των υδάτων 
όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια 
όποτε ήταν στην Ελλάδα, προτιμώντας 
την περασμένη Πέμπτη την ασφάλεια 
του σπιτιού του από το να πάρει το ρί-
σκο και να πάει στο λιμάνι όπου έγινε 
η τελετή.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ, ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ

ΤΡΟ Ο ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
     τις ημέρες των εορτών

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ Νατάσα Καραμανλή 
αναχώρησαν από την Ελλάδα 
την παραμονή των Χριστουγέννων 
με προορισμό το Σάλτσμπουργκ

ΕΜΦΑΝΩΣ ΠΙΟ 
άνετος απ’ ό,τι 

επιβάλλει 
η καθημερινότητά 

του στην Αθήνα, 
με πουκάμισο και 

τζιν παντελόνι, 
ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος 
δέχτηκε 

με έκπληξη 
την παρουσία 
των Τούρκων 

δημοσιογράφων

ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΤΣΕΣ, 
ΠΥΡΣΟΥΣ και γαλοπούλα 
περιλάμβανε το ρεβεγιόν 
στο ξενοδοχείο όπου 
κατέλυσε οικογενειακά 
ο κ. Γιώργος Πεταλωτής

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 
με τον δήμαρχο της πόλης 

Οσμάνγκαζι κ. Μουσταφά Ντουντάρ
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Από υποστηρικτές... 
πολέμιοι 

■ Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλη-
μα για το Μέγαρο Μαξίμου 

με τις εσωκομματικές αντιδράσεις 
είναι ότι σχεδόν το σύνολο των 
βουλευτών και των στελεχών, που 
αντιδρούν στο μνημόνιο και την 
οικονομική πολιτική, είναι παπαν-
δρεϊκοί. Υπήρξαν δηλαδή σφοδροί 
υποστηρικτές του κ. Γιώργου 
Παπανδρέου στην εσωκομματική 
μάχη του 2007 και έτσι δεν μπορεί 
κανείς να πει τώρα ότι πίσω από 
τις αντιδράσεις υπάρχουν υποκι-
νητές με στόχο την ηγεσία. Μάλι-
στα και οι τέσσερις βουλευτές που 
διαγράφτηκαν από την Κ.Ο. του 
ΠΑΣΟΚ επειδή διαφώνησαν με το 
μνημόνιο (Δημαράς, Σακοράφα, 
Οικονόμου και Παπαχρήστος) 
ήταν παπανδρεϊκοί το 2007, όπως 
και άλλοι πολέμιοι της κυβέρνησης 
σήμερα, με κορυφαία παραδείγ-
ματα τον κ. Γιώργο Παναγιωτα-
κόπουλο, τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ 
κ. Σπύρο Παπασπύρο, τους συν-
δικαλιστές των ΔΕΚΟ και άλλους. 
Αντιθέτως οι αντίπαλοι του κ. Πα-
πανδρέου για την αρχηγία το 2007 
κύριοι Ευάγγελος Βενιζέλος και 
Κώστας Σκανδαλίδης είναι πιστοί 
στρατιώτες…

Προσφορά 

■ Εναν απολογισμό-περιβόλι 
εξέδωσε ο αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης κ. Θόδωρος Πάγκαλος 
για τους 14 μήνες που βρίσκεται σε 
αυτή τη θέση. Στο έργο του ο κ. 
Πάγκαλος, εντελώς σεμνά και τα-
πεινά, περιλαμβάνει τις συνεντεύ-

~DARK  ROOM
darkroom@protothema.gr

Γιάννης 
Μακρυγιάννης

Ευκαιρίες

Σ την αυγή του νέου 
χρόνου -του πιο δύ-
σκολου ίσως την τε-
λευταία 30ετία για τη 

χώρα- ας μιλήσουμε για παιχνίδια. 
Για σκληρά παιχνίδια,  που φανε-
ρώνουν ότι δεν βιώνουν όλοι την 
κρίση με τον ίδιο τρόπο. Ακριβέ-
στερα, κάποιοι και τη βολεύουν 
και κερδίζουν από την κρίση... 

■ Παράδειγμα πρώτο: Οι τελευ-
ταίες αυξήσεις στα τιμολόγια της 
ΔΕΗ μόνο τυχαίες δεν είναι. 
Προέκυψαν από τις πιέσεις με-
γάλων συμφερόντων που θέλουν 
να δραστηριοποιηθούν στον 
χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας 
και θεωρούν ότι οι σημερινές 
τιμές στο ρεύμα δεν επιτρέπουν 
βιώσιμες και κερδοφόρες  επεν-
δύσεις. Γι’ αυτό και η ΔΕΗ ανέ-
λαβε να ανοίξει τον δρόμο, γιατί 
η υπόθεση έχει πολύ ψωμί...

■ Παράδειγμα δεύτερο: Στο 
Παλαιό Ψυχικό, όπου κατοικούν 
κυρίως έχοντες, κάποιοι πονηροί 
κάτοικοι ξεσηκώθηκαν και κατά-
φεραν να κερδίσουν απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
σύμφωνα με την οποία οι αντι-
κειμενικές αξίες των ακινήτων 
μειώνονται, επειδή, λέει, περνούν 
δρόμοι που επιβαρύνουν κυκλο-
φοριακά την περιοχή! Με τις 
νέες μειωμένες αντικειμενικές 
αξίες οι φόροι που θα πληρώσουν 
οι έχοντες αλλά και απέχοντες 
από τις θυσίες θα είναι λιγότεροι...

■ Παράδειγμα τρίτο: Εάν είχε 
το κουράγιο η κυβέρνηση να κυ-
νηγήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
προς το Δημόσιο, δεν θα χρεια-
ζόταν να κόψει καμία σύνταξη 
και κανέναν χαμηλό μισθό. Σύμ-
φωνα με μετριοπαθείς υπολο-
γισμούς, τουλάχιστον 8 δισ. από 
τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθε-
σμα χρέη των 30 δισ. θα ήταν 
εφικτό να εισπραχθούν εάν 
υπήρχε πολιτική βούληση και 
στοιχειώδης οργάνωση των μη-
χανισμών. Ωστόσο, τα πολλά λε-
φτά τα χρωστάνε οι καλά δικτυ-
ωμένοι στους διαδρόμους της 
εξουσίας και έτσι η πολιτική 
βούληση και η οργάνωση χάνο-
νται σαν ατμός...

■ Μ’ αυτά και μ’ αυτά συνάγεται 
αβίαστα το συμπέρασμα «τι είχες 
Γιάννη, τι είχα πάντα». Οι ισχυροί 
και έχοντες καλοπερνάνε και 
σήμερα, τις μέρες των μεγάλων 
θυσιών. Οι οποίες θυσίες έχουν 
πάντα αποδέκτη τον αδύναμο να 
ξεφύγει. Ετσι ήταν πάντα, έτσι 
είναι, και έτσι και χειρότερα θα 
είναι μέσα στο 2011... Τις ευχές 
μου, συνοδοιπόροι...

jmakrigiannis@protothema.gr

Τ 
ην προηγούμενη Πέμπτη στο Παρίσι εκτυλίχθηκαν 
σκηνές από το μέλλον. Στιγμιότυπα από τη συζή-
τηση μεταξύ φίλων, του Τζο, του Τζέφρι και του 
Κεμάλ, όπως είπε ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου 

στην ομιλία του. Και όπως συμβαίνει συχνά σε μια παρέα, ο 
πρωθυπουργός μίλησε στους φίλους του εκ βαθέων. 
■ «Θα σας μιλήσω λοιπόν για την εμπειρία μου, ελπίζοντας 
ότι αυτό θα βοηθήσει τη σημερινή μας συζήτηση», και 
προτού δημιουργηθούν περίεργοι συνειρμοί στον Τζο, στον 
Τζέφρι και τον Κεμάλ, ο Γιώργος Παπανδρέου διευκρίνισε: 
«Θα μιλήσω για τους μύθους που περιβάλλουν την κρίση 
που περνάμε».

■ Διαβάζοντας στην ομιλία του πρωθυπουργού για τον Τζο, 
τον Τζέφρι και τον Κεμάλ, μου ήρθαν στο μυαλό «ο Πέτρος, 
ο Γιόχαν κι ο Φραντς», οι οποίοι ως γνωστόν «σε φάμπρικα 
δούλευαν φτιάχνοντας τανκς». Αλλά θυμήθηκα και τους άλλους 
τρεις φίλους, τον Μπράουν, τον Φίσερ και τον Κραφτ που 
«αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ». 
■ Και μετά ξαναδιάβασα τον Γιώργο Παπανδρέου ο οποί-
ος έλεγε ότι για να γλιτώσει η χώρα -αλλά και η Ευρωπαϊκή 
Ενωση- πρέπει οι ηγέτες να καταστρώσουν ένα σχέδιο. Και 
για να μην κατηγορηθεί ότι απλώς κάνει διαπιστώσεις, ο 
ΓΑΠ ανέπτυξε στον Τζο, στον Τζέφρι και τον Κεμάλ τις 
δικές του προτάσεις. 

ξεις που έδωσε αυτό το διάστημα, 
καθώς και τα ταξίδια του! Προφανώς 
ο αντιπρόεδρος θεωρεί ότι και 

μόνο η παρουσία του στην κυβέρ-
νηση και στην πολιτική ζωή είναι 
προσφορά στον τόπο…

Παραγωγικός 
■ Σύμφωνα με τον απολογισμό 

του έργου του κ. Θόδωρου 

Οι πληρωμές για το Σχέδιο Ανάν
Κ αταπέλτης για την κυρία Γιούλη Τάκη και τους 

υπερασπιστές της, που έβαλαν στο εδώλιο την 
εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», ήταν η απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την υπόθεση της 
χρηματοδότησης πολιτών και φορέων για την προώθηση 
του Σχεδίου Ανάν. Στην αγωγή της η κυρία Τάκη υποστή-
ριζε ότι η αμοιβή των 10.000 δολαρίων που έλαβε από 
την αμερικανική κυβέρνηση δεν δόθηκε για να προπα-
γανδίσει το Σχέδιο Ανάν. Η δικαστική απόφαση αναφέ-
ρει ότι η Κύπρια κοινωνιολόγος δεν μπόρεσε να αποδεί-
ξει ότι τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά που αποκά-
λυψε το «ΘΕΜΑ» ήταν αναληθή και άρα «δεν στοιχειο-
θετείται εν προκειμένω η πράξη της συκοφαντικής δυ-
σφήμησης, η οποία προϋποθέτει ισχυρισμό ψευδούς γε-
γονότος εν γνώσει της αναλήθειας». Υπέρ του «ΘΕΜΑτος» 
επιχειρηματολόγησε ο καθηγητής κ. Μάριος Ευρυβιάδης, 
ενώ τις απόψεις της κυρίας Τάκη υπερασπίστηκε ο δη-

μοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης. Το δικαστήριο 
αποφαίνεται ότι «ο συντάκτης του επίμαχου δημοσιεύ-
ματος, για την επίρρωση των δημοσιευθέντων ισχυρισμών 
του, στηρίχτηκε, εκτός άλλων, στο χρηματικό ένταλμα 
παραλαβής εκ μέρους της ενάγουσας του ποσού των 10.000 
δολαρίων και ειδικότερα στην ημεροχρονολογία την οποία 
αυτό έφερε, ήτοι 01-07-2004, και την οποία ανέγνωσε όπως 
ήταν διατυπωμένη η ένδειξη συμπλήρωσης αυτής, δηλα-
δή 7 Ιανουαρίου 2004. Ετσι, φαινόταν ότι η ενάγουσα, η 
οποία λόγω και της επαγγελματικής της δραστηριότητας 
στο εξωτερικό γνώριζε τον ενδεδειγμένο τρόπο γραφής 
της ημεροχρονολογίας, ανέλαβε μια έρευνα την οποία θα 
πραγματοποιούσε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2004, 
υπογράφοντας το συμβόλαιο τον Ιανουάριο του 2004, ενώ 
δηλαδή ακόμη δεν είχε διενεργηθεί το δημοψήφισμα, 
γεγονός που κατ’ αυτόν υπέκρυπτε ότι ο πραγματικός 
σκοπός ήταν η προπαγάνδα υπέρ του Σχεδίου Ανάν».

■ Η καρμική σχέση του Γιώργου 
Παπανδρέου με τα κασκόλ έχει 
ξεκινήσει από το 2004, όταν 
αναλαμβάνοντας την ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ όλοι ανέδειξαν τα κασκόλ 
του ως το νέο στυλιστικό σύμβολο 
του κόμματος μετά τα ζιβάγκο. 
Στην προκειμένη περίπτωση, 
βέβαια, το γαλάζιο ασορτί κασκόλ 
με τον Ερντογάν είναι από εκείνα 
που πουλάνε οι πλανόδιοι γύρω 
από το γήπεδο καθώς έχει τα 
χρώματα της Πανεπιστημιάδας και 
αποτελεί ένα είδος σουβενίρ των 
αγώνων. Δεν είναι δηλαδή για ένα 
συμβολικό κοινό μήνυμα με τα 
γαλάζια χρώματα του Αιγαίου.

Από τον Νίκο Ζαχαριάδη

ΤΟ ΚΑΣΚΟΛ 
ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙ
(ΜΙΑ ΦΟΡΟΥΣΑ 
ΕΓΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΣΥ)

Κασκόλ φορεμένο 
με την κυριλέ τεχνική 
του έμπειρου αστού

Πέδιλα του σκι με 
σκοπό να μπουν ιδέες 
και για άλλα σπορ 
στον πρωθυπουργό

ΠέδΠέδ λιλα του σκι μεΠέδ λ

Κασκόλ φορεμένο 
με τον τρόπο του χύμα 
που δεν ξέρει απ' αυτά

Μπουφάν φτιαγμένα 
από Τούρκους εργάτες 
με μηνιάτικο 200 ευρώ 
για χάρη της ανάπτυξης 



www.protothema.gr ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΚΥΡΙΑΚH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31

γωνιστικότητας κ. Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης (φωτογραφία). Στην 
ερώτησή μας για την πρόβλεψη 
που κάνει για την πορεία του πλη-
θωρισμού εξέφρασε την εκτίμη-
ση πως αυτός θα καταγράψει μια 
ελάχιστη αύξηση τον Ιανουάριο 
λόγω της πορείας των τιμών των 
καυσίμων και του ΦΠΑ, όμως με-
σοσταθμικά προέβλεψε πτώση 
ως το καλοκαίρι στα επίπεδα του 
3%, ίσως και πιο κάτω. «Δυστυ-
χώς ό,τι μπορούμε να κάνουμε με 
τις τιμές στα ράφια το κάνουμε. 
Τα καύσιμα είναι αποτέλεσμα δι-
εθνών συγκυριών και της φορολο-
γίας, αν και γνωρίζουμε πως ο 
υπουργός Οικονομικών έχει με-
γάλη ανηφόρα να ανέβει», τόνισε 
ο κ. Χρυσοχοΐδης. Στην ερώτησή 
μας για το κατά πόσο οι πολυε-
θνικές θα διατηρήσουν σε χαμη-
λά επίπεδα τις τιμές τους, ο υπουρ-
γός φαίνεται σίγουρος και τονί-
ζει: «Ο,τι είπαμε το κάναμε. Ετσι 
θα συνεχίσουμε».

Διάψευση 

■ Τη σιωπηλή οργή της κυρίας 
Μαργαρίτας Παπανδρέου 

προκάλεσε, μαθαίνω, η απόφαση 
του υπουργείου Εσωτερικών να 
τοποθετηθεί διοικητής περιφερει-
άρχης Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας η κυρία Πόπη Γερακούδη 
αντί της κυρίας Κατερίνας Διαμα-
ντοπούλου, η οποία έχει αποκτή-
σει τα τελευταία χρόνια άριστη 
σχέση με το Καστρί. Η κυρία Δια-
μαντοπούλου μάλιστα είχε βρει 
και σπίτι στη Λάρισα, καθώς ήταν 
βέβαιη για τον διορισμό της, αλλά 
τελικά διαψεύστηκε…

Παραγραφή

■ Σε παραγραφή πάει η υπόθεση 
του Βατοπεδίου. Τελευταίες 

πληροφορίες από τις διεργασίες που 
συντελούνται στο αρμόδιο δικαστικό 
συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε 
προ μηνός, αναφέρουν ότι οι «γαλά-
ζιοι» πρώην υπουργοί τη γλιτώνουν 
διά της πλαγίας οδού… Εκτός κι αν 
υπάρξουν αναπάντεχες εξελίξεις…

Χρέη

■ Δεν άφησε χρέη, λέει, ο πρώ-
ην δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, 
όμως τα στοιχεία άλλα μαρτυρούν. 
Πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν 
ότι δεν υπάρχει σάλιο, με τα χρέη 
και τις υποχρεώσεις να τρέχουν. 
Τα κτίρια και τα αυτοκίνητα του 
δήμου έχουν μείνει ανασφάλιστα 
κι αν ο κ. Γιάννης Μπουτάρης δεν 
δράσει άμεσα θα υπάρξει πρόβλη-
μα ακόμη και στην ομαλή καταβο-
λή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων…

Πάγκαλου, πραγματοποίησε σε 
430 ημέρες 73 συσκέψεις και 23 
συνεδριάσεις, ενώ είχε και 33 
συναντήσεις εργασίας. Είχε δη-
λαδή μία δραστηριότητα κάθε 
περίπου τρεις ημέρες! Εκανε 
επίσης 17 επισκέψεις ανά τη 
χώρα και 7 επίσημα ταξίδια - δη-
λαδή σχεδόν δύο φορές κάθε 
μήνα. Δεν ξέρω εάν με αυτά τα 
νούμερα ο κ. Πάγκαλος θέλει να 
μας πείσει ότι είναι παραγωγικός, 
σίγουρα πάντως αποδεικνύει ότι 
έχει χιούμορ…

Πληθωρισμός 
κάτω από το 3% 
■ «Κάποιοι λέγανε πως ο Χρυ-

σοχοΐδης την πάτησε ή πως 
είναι τρελός αν πιστεύει πως οι 
πολυεθνικές θα έριχναν τις τιμές 
μέχρι τα Χριστούγεννα. Τώρα να 
δω τι λένε, που το πρόγραμμά μας 
είχε 100% συμμετοχή», δήλωσε 
στο «ΘΕΜΑ» ο υπουργός Περι-
φερειακής Ανάπτυξης και Αντα-

DACAPO
Μου λένε ότι οι επιθέσεις 
του Φαήλου στους βαψο-
μαλλιάδες της Ν.Δ. είναι η 
προέκταση ενός αδελφο-
κτόνου πολέμου μεταξύ κά-
ποιων στελεχών του Σα-
μαρά που διαρκεί από την 
εποχή της ΠΟΛ.ΑΝ. και με-
ταφέρεται τώρα στο εσω-
τερικό της Ν.Δ. Βεβαίως τα 
σκάγια πήραν και κάποιους 
παραδοσιακούς Νεοδημο-
κράτες που θεωρούνται βα-
ρίδια από τους συνεργά-
τες του Σαμαρά, όμως η συ-
γκεκριμένη επίθεση είχε ως 
αφετηρία τη γνωστή παλιά 
αντιπαλότητα. ❱❱❱  Πολλά 
στελέχη της Ν.Δ. θεωρούν 
ότι το μεγάλο και πιο σο-
βαρό πρόβλημα του Σαμα-
ρά είναι η παρέα της 
ΠΟΛ.ΑΝ, που προσπαθεί 
να φέρει την Κεντροδεξιά 
στις διαστάσεις… της Πο-
λιτικής Ανοιξης. ❱❱❱  Παρ’ 
όλα όσα λέγονται, πά-
ντως, ο Σαμαράς δεν είχε 
αποφασίσει έως την περα-
σμένη  Παρασκευή το βρά-
δυ αν θα πάει σε ένα νέο 
ευέλικτο σχήμα ισχυρών 
τομεαρχών ή αν θα ανανε-
ώσει το ήδη υπάρχον σύ-
στημα αναδομώντας κά-
ποιους παλιούς και προσθέ-
τοντας κάποιους καινού-
ριους. Το άλλο ερώτημα εί-
ναι αν θα μετακινηθεί ή όχι 
ο Πάνος από τη θέση του 
εκπροσώπου σε άλλον το-
μέα. Αν επικρατήσει το σε-
νάριο του ευέλικτου σχήμα-
τος τομεαρχών με διευρυ-
μένες αρμοδιότητες, το πι-
θανότερο είναι να αναλάβει 
ο κόκκινος Πάνος τον κύ-
κλο Εξωτερικών και Αμυνας. 
❱❱❱ Ακούω ότι δύο εκδοτι-
κοί οίκοι ετοιμάζουν τη βι-
ογραφία του Ανδρέα Πα-
πανδρέου. Τη μία την υπο-
γράφει συνταξιούχος δη-
μοσιογράφος που μεσου-
ράνησε στον γραπτό Τύπο 
μετά τη Μεταπολίτευση. 
❱❱❱  Μου λένε μάλιστα ότι 
συμβουλεύεται μυστικά και 
το αρχείο στενού συνεργά-
τη του Ανδρέα που σήμε-
ρα βρίσκεται εκτός πολιτι-
κής. ❱❱❱ Ακούω ότι προ-
ετοιμάζονται όλες εκεί-
νες οι νομοθετικές -και όχι 
μόνο- ρυθμίσεις ώστε να 
λογοδοτήσει συντόμως 
πρώην υπουργός του ΠΑ-
ΣΟΚ που κατηγορείται για 
αδικαιολόγητο πλουτισμό. 
Λέγεται ότι πολύ σύντο-
μα ο τέως αυτός υπουργός 
ενδέχεται και να προφυ-
λακιστεί. Εκτός κι αν προ-
λάβει -όπως ο Χριστοφο-
ράκος- να «μεταναστεύ-
σει» στο εξωτερικό! Ο Πα-
πανδρέου θεωρεί ότι μια 
τέτοια συμβολική κίνηση 
θα ανέκοπτε τη φιλολογία 
περί του πολιτικού προσω-
πικού και θα έδινε στη δια-
κυβέρνησή του την αίσθη-
ση ότι τολμά να στείλει στη 
φυλακή ακόμα και τους δι-
κούς του!

■ Ορίστε λοιπόν πώς, κατά τον Γιώργο Παπανδρέου, πρέπει 
να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση από την Ε.Ε.: Με φόρο 
επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών (ο γνωστός φόρος 
Τόμπιν που έχει απορριφθεί απ’ όλους και μόνο ο ΓΑΠ επι-
μένει να τον θυμίζει στους καθηγητές των οικονομικών πα-
νεπιστημίων). 
■ Με φόρο επί του διοξειδίου του άνθρακα (ο επονομαζό-
μενος φόρος στα αέρια του θερμοκηπίου), άλλη μια ουτο-
πική πρόταση που μοιάζει με χίμαιρα, και τα ευρωομόλογα. 
Αυτά είναι τα εργαλεία που εισηγείται ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδας προκειμένου να συνδυαστεί η σταθερότητα 
με την ανάπτυξη, αλλά και για να βγουν η Ελλάδα, η Ιρλαν-

δία και οι άλλες χώρες από την κρίση. Ο κ. Παπανδρέου 
προέβλεψε ότι, αν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα, οι 
προσπάθειές μας θα στεφθούν με επιτυχία...
■ Καταλαβαίνετε, ελπίζω, ότι με τα δεδομένα αυτά η Ελλάδα 
είναι πιθανότερο να έχει την τύχη του Πέτρου, του Γιόχαν και 
του Φραντς, οι οποίοι «σαν ήρωες έπεσαν κάτω απ’ τα τανκς», 
παρά το πεπρωμένο των τριών βιομηχάνων, δηλαδή «του 
Μπράουν, του Φίσερ και Κραφτ, που ξανάσμιξαν πάλι και 
φτιάξανε τραστ». Αν και δεν αποκλείω τον δρόμο αυτόν να τον 
ακολουθήσουν στο μέλλον οι τρεις καθηγητές φίλοι του ΓΑΠ, 
δηλαδή ο Τζο, ο Τζέφρι και ο Κεμάλ...

Tου Γιάννη Δερμεντζόγλου

Πρόωρες 
Ολα είναι στον αέρα, λένε καλά 
ενημερωμένοι συνεργάτες του 
πρωθυπουργού όταν τους ρωτάνε 
για το ενδεχόμενο πρόωρων 
εκλογών. Τα νούμερα με το 
Πρόγραμμα Σταθερότητας δεν 
βγαίνουν, οι εξελίξεις στην 
Ευρώπη μπορεί να γίνουν ανά 
πάσα στιγμή ανεξέλεγκτες και ως 
εκ τούτου το πολιτικό σκηνικό 
στην Ελλάδα είναι ρευστό, αφού 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει 
προς τα πού θα οδηγηθεί η 
κατάσταση. Οσο πάντως οι 
αλλαγές που προωθεί η 
κυβέρνηση δεν συναντούν 
σοβαρές κοινωνικές αντιστάσεις 
δύσκολα θα στηθούν κάλπες. Ο 
Γιώργος όμως ξέρει ότι μπορεί να 
ζορίσει το πράγμα και γι’ αυτό 
εμφανίζεται έτοιμος για όλα…

Ζητείται μπέσα
Ακόμη να παραιτηθεί ο κ. Γιάννης Δημαράς από το βουλευτικό του αξίωμα, όπως είχε δεσμευτεί προ διμήνου ότι θα 
κάνει την 1η Ιανουαρίου. Ο διαγραφείς από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, λόγω της άρνησής του να ψηφί-
σει το μνημόνιο, έδειξε κάποια στιγμή να ταλαντεύεται για τη δέσμευσή του αυτή και λέγεται ότι δέχεται πιέσεις να 
παραμείνει στη θέση του ώστε να μη γίνει βουλευτής ο κ. Στέφανος Τζουμάκας, που είναι και ο πρώτος επιλαχών. Τυχόν 
αναδίπλωση του κ. Δημαρά πάντως θα επιβεβαιώσει ότι οι πολιτικοί δεν έχουν μπέσα…

ΠΟΛΤΟΣ
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ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η 
σκηνή -που με-
ταφέρεται από 
αυτόπτη μάρτυ-
ρα - διαδραμα-

τίστηκε το καλοκαίρι του 2010, 
όταν ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας γευμάτιζε με τη 
σύζυγό του κυρία Μαίη Πα-
πούλια σε γνωστό εστιατόριο. 
Η νεαρή σερβιτόρα που είχε 
αναλάβει να περιποιηθεί το 
προεδρικό ζεύγος δεν ανα-
γνώρισε τον πρώτο πολίτη 
της χώρας και τον εξυπηρε-
τούσε χαλαρά μασώντας 
μπροστά του τσίχλα, με απο-
τέλεσμα να δεχτεί παρατη-
ρήσεις από τον υπεύθυνο του 
εστιατορίου. 

Ο κ. Παπούλιας όχι μόνο 
δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά 

μάλλον διασκέδασε με το 
περιστατικό, όπως μας διη-
γείται ο αυτόπτης μάρτυρας. 

Ηταν η εποχή που ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κρα-
τούσε χαμηλούς τόνους και οι 
παρεμβάσεις του ήταν υπέρ 
το δέον μετρημένες, ίσως 
επειδή προσπαθούσε να 
κρατά ισορροπίες. Το αποτέ-
λεσμα αυτής της τακτικής ήταν 
ότι σχεδόν το σύνολο του 
πολιτικού συστήματος θεω-
ρούσε τον Πρόεδρο δεδομέ-
νο. Με τις τελευταίες παρεμ-
βάσεις του, όμως, δίνει την 
απάντησή του σε όλους εκεί-
νους που τον θεωρούσαν 
«ξεγραμμένο». 

Στο καθιερωμένο μήνυμά 
του για το νέο έτος, ο κ. Πα-

πούλιας επισήμανε ότι ο ελ-
ληνικός λαός «πληρώνει βαρύ 
τίμημα για την κακοδιαχείρι-
ση και τις αμαρτίες δεκαετιών», 
υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες 
εκτός των άλλων ματώνουν 
«για τα λάθη και την αμερι-
μνησία τη δική μας, του πολι-
τικού κόσμου της πατρίδας μας, 
του οποίου μέρος είμαι κι εγώ». 

Η φράση αυτή με την οποία 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ασκεί κριτική όχι μόνο στους 
διατελέσαντες υπουργούς και 
όσους κατείχαν κυβερνητικά 
αξιώματα αλλά ακόμη και στον 
ίδιο του τον εαυτό δεν θα 
μπορούσε να περάσει απα-
ρατήρητη. Ισως μάλιστα ήταν 
και επιβεβλημένη, αφού ο κ. 
Παπούλιας όχι μόνο δεν είναι 
στο απυρόβλητο, αλλά δέχε-

ται επικρίσεις για τις πολιτικές 
που ακολουθήθηκαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια και οδήγη-
σαν στο σημερινό αδιέξοδο. 

Ο Πρόεδρος έχει ζητήσει 
από τους συνεργάτες του να 
ενημερώνεται όχι μόνο για τα 
δημοσιεύματα των εφημερί-
δων και τα ρεπορτάζ των 
τηλεοπτικών σταθμών, αλλά 
ακόμη και για τα σχόλια που 
αναρτώνται σε ενημερωτικές 
ιστοσελίδες και μπλογκ. 

Σε κάποιες από αυτές τις 
διαδικτυακές απόψεις ορι-
σμένοι αναγνώστες επιρρίπτουν 
ευθύνες και στον κ. Παπούλια, 
σημειώνοντας ότι μπορεί 
σήμερα να ζητά από τους 
έχοντες να ανοίξουν το πορ-
τοφόλι τους, όμως στο παρελ-
θόν σιωπούσε. 

Η αλήθεια ωστόσο είναι 
μάλλον διαφορετική. Ηδη από 
την πρώτη του προεδρική 
θητεία ο πρώτος πολίτης της 
χώρας έκανε ό,τι μπορούσε 
για να παροτρύνει την τότε 
κυβέρνηση της Ν.Δ. να στη-
ρίξει τους αδυνάτους. Στη 
σημερινή συγκυρία, δε, πι-
στεύει ότι η οργή των πολιτών 

για την κοινωνική αδικία είναι 
δικαιολογημένη, ενώ δεν 
κρύβει πως συμμερίζεται «το 
συλλογικό αίτημα για παρα-
δειγματική τιμωρία όσων 
πλούτισαν παράνομα και για 
σύλληψη της γκρίζας οικονο-
μίας». 

Στο πρωτοχρονιάτικο μή-
νυμά του μάλιστα κάλεσε την 
κυβέρνηση να επιβάλει τις 
ρυθμίσεις εκείνες που θα 
υποχρεώσουν όσους «φορο-
διαφεύγουν να καταθέσουν 
στο κρατικό ταμείο ό,τι οφεί-
λουν, να δηλώσουν την περι-
ουσία τους» και με τόνο σχεδόν 
αυστηρό απευθύνθηκε στην 
κυβέρνηση σημειώνοντας: 
«Πρέπει να θυμάται ότι, ειδικά 
στην κρίση που περνάμε, 
κοινωνική συνοχή δεν μπορεί 
να υπάρξει χωρίς κοινωνική 
δικαιοσύνη». 

Η αναφορά αυτή του κ. 
Παπούλια προκάλεσε αίσθη-
ση, διότι για πρώτη φορά ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
υπαινίχθηκε ότι τα προωθού-
μενα μέτρα δεν είναι ακριβώς 
αυτό που λέμε «ταυτισμένα» 
με το πνεύμα της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. 

Σε πολλά μέλη της κυβέρ-
νησης, δε, το υπονοούμενο 
του κ. Παπούλια ότι πολλά 
από τα μέτρα που εφαρμό-
ζονται είναι άδικα δεν άρεσε 
καθόλου. Το προηγούμενο 
Σάββατο 1η Ιανουαρίου, αφού 
οι πολιτικοί αρχηγοί ευχήθη-
καν στον Πρόεδρο για το νέο 
έτος, ο κ. Παπούλιας είπε 
στους δημοσιογράφους ότι «η 
κοινωνική συνοχή βγαίνει από 
την πάταξη των αδικημάτων 
σε βάρος του ελληνικού λαού» 
και υποστήριξε πως «δεν 
μπορεί να διαφεύγουν αυτοί 
που πρέπει να πληρώσουν 
φόρους και ύστερα να τρέχουν 
στα κρατικά νοσοκομεία να 
θεραπευτούν. Αυτό είναι απα-
ράδεκτο».

Η άποψη αυτή που -χωρίς 
περιστροφές- διατύπωσε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
προκάλεσε ανάμικτες αντι-
δράσεις. Μεγάλη μερίδα 
σχολίασε ότι πρόκειται για 
λάθος του κ. Παπούλια, με το 
επιχείρημα ότι ουδείς μπορεί 
να στερείται των υπηρεσιών 
που παρέχονται σε όλους 
ανεξαιρέτως, ακόμη και σε 
όσους έχουν τελεσίδικα κα-
ταδικαστεί για στυγερά εγκλή-
ματα, ακόμη και στους βαρυ-
ποινίτες. Ισως με αυτό το 
σχήμα της υπερβολής ο Πρό-
εδρος προσπάθησε να ανα-
δείξει το έλλειμμα στην πα-
ραδειγματική τιμωρία όσων 
έχουν διαπράξει οικονομικά 
εγκλήματα. Θέλοντας να εκ-
φράσει τη φωνή του λαού, ο 
κ. Παπούλιας κάλεσε τις αρ-
μόδιες κυβερνητικές υπηρε-
σίες να λάβουν μέτρα εναντί-
ον των πολιτικών προσώπων 
και των επιχειρηματιών που 
έχουν πλουτίσει από υπεξαί-
ρεση δημόσιου χρήματος, 
υποστηρίζουν συνομιλητές 
του προέδρου. 

Τα μηνύματα Παπούλια 
και οι αποδέκτες τους 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκεί κριτική όχι μόνο στους διατελέσαντες υπουργούς 
και όσους κατείχαν κυβερνητικά αξιώματα, αλλά ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό

«ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο πρόεδρος, αυτός ο... παππούλης;» ήταν 
η αυθόρμητη αντίδραση μιας ανυποψίαστης σερβιτό-
ρας όταν ο υπεύθυνος του εστιατορίου σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας της έδωσε οδηγίες να εξυπη-
ρετήσει με πολλή προσοχή τον κ. Κάρολο Παπούλια. 

ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΠΟΛΛΑΤΟΥ 

pollatos@protothema.gr 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ «ΦΑΟΥΛ» 
Η ΑΠΟΨΗ ΝΑ ΜΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΟΣΟΙ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ!

ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
παρεμβάσεις του ο 
Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. 
Κάρολος Παπούλιας 
δίνει την απάντησή 
του σε όλους 
εκείνους που τον 
θεωρούσαν 
«ξεγραμμένο» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ
«Η κρίση δεν είναι μόνο 
ελληνική αλλά, ευρωπαϊκή», 
επισήμανε ο κ. Παπούλιας 
απευθυνόμενος στον γενικό 
διευθυντή του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου. «Γιατί 
η Γερμανία έχει στυλώσει τα 
πόδια;» ρώτησε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας τον κ. Ντομινίκ 
Στρος-Καν κατά τη διάρκεια 
της συνάντησής τους στις 7 
Δεκεμβρίου στην Αθήνα, ανα-
γκάζοντας τον επικεφαλής του 
ΔΝΤ να παραδεχτεί ότι το 
πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. 

ΕΝΟΠΛΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
«Θέλω να αποτίσω τιμές 
στους αξιωματικούς και υπα-
ξιωματικούς των Ενόπλων 
Δυνάμεων για τη δουλειά 
που κάνουν. Μια δουλειά που 
χρειάζεται γερά νεύρα και 
πολλές φορές ξεπερνάει 
ψυχοσωματικά τις αντοχές 
ενός ατόμου», τόνισε στις 2 
Δεκεμβρίου ο κ. Παπούλιας 
επισκεπτόμενος το Πεντά-
γωνο. Την περίοδο εκείνη 
πολλοί στρατιωτικοί βρίσκο-
νταν στα πρόθυρα νευρικής 
κρίσης με αφορμή τις δηλώ-
σεις του κ. Θόδωρου Πάγκα-
λου, που τους είχε χαρακτη-
ρίσει αντιπαραγωγικούς. 

Οι πέντε ηχηρές 
παρεμβάσεις
του Προέδρου 
της Δημοκρατίας 

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
OI ΕΧΟΝΤΕΣ
«Να πληρώσουν και οι 
έχοντες», αξίωσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κατά τη 
διάρκεια συνάντησης που 
είχε την 1η Δεκεμβρίου με 
το προεδρείο της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών, 
σχολιάζοντας δηκτικά ότι 
πολλοί από τους έχοντες έχουν 
«καβούρια» στις τσέπες. 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Με την παρουσία του στη 
συναυλία που έγινε στην 
εκκλησία του Αγίου Παντελεή-
μονα στις 12 Δεκεμβρίου ο 
κ. Παπούλιας έστειλε ένα 
μήνυμα στήριξης στους πολί-
τες που ζουν στην υποβαθ-
μισμένη περιοχή του κέντρου.

ΛΑΘΡΟ-
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Προειδοποιώντας ότι η 
λαθρομετανάστευση λαμβά-
νει εκρηκτικές διαστάσεις, 
ανήμερα των Θεοφανίων ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
βρέθηκε στον Εβρο, χαρα-
κτήρισε το πρόβλημα ευρω-
παϊκό και κάλεσε την Τουρκία 
να εφαρμόσει το πρωτόκολ-
λο επανεισδοχής. Κάθε μέρα, 
από την περιοχή του Εβρου 
μπαίνουν στην Ελλάδα 200-
300 παράνομοι μετανάστες, 
«ένα χωριό», όπως τόνισε 
εμφατικά ο κ. Παπούλιας. 
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Ευρω-χαστούκι 
για τη σύμβαση 
του τραμ
Για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας καταγγέλλει 
την Ελλάδα η Κομισιόν, μετά την τουλάχιστον περίεργη 
απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών 
και Δικτύων περί ανάθεσης του έργου, αντί στον πρώτο 
μειοδότη, στον τέταρτο, που συμπτωματικά είναι
κοινοπραξία συμφερόντων... μεγαλοεργολάβων

Σ
υγκεκριμένα, ο γενι-
κός διευθυντής Εσω-
τερικής Αγοράς Τζό-
ναθαν Φολ στις 

3/11/2010 σε έγγραφό του προς 
τη μόνιμη αντιπροσωπία της 
Ελλάδας στην Ε.Ε που προω-
θήθηκε και προς τον αρμόδιο 
υπουργό κ. Δημήτρη Ρέππα 
κάνει ευθεία αναφορά για «πα-
ραβίαση της ευρωπαϊκής νομο-
θεσίας περί δημοσίων συμβά-
σεων», υποστηρίζοντας πως 
πλέον η καταγγελία δεν αφο-
ρά μονάχα τα εταιρικά σχήμα-
τα αλλά και ολόκληρη τη χώρα 
μας. «Ως εκ τούτου, η καταγγε-

λία ενεγράφη στις 6/9/2010 
πλέον ως επίσημη καταγγελία 
εναντίον της Ελλάδος με αριθ-
μό πρωτοκόλλου 2010/4187», 
αναγράφει η Ε.Ε., δημιουργώ-
ντας σαφές πρόβλημα στον κ. 
Ρέππα. Παρά ταύτα ο τελευ-
ταίος εδώ και δύο μήνες δεν 
έχει προχωρήσει την υπόθεση 
ούτε βήμα, με κίνδυνο πλέον 
η Ελλάδα να βρεθεί στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο. Σημειώνου-
με ότι  πρώτη η εφημερίδα μας 
είχε αναφερθεί στην περίερ-
γη στάση που το υπουργείο 
Μεταφορών, Υποδομών και  
Δι κτύων κράτησε ως προς τον 

διαγωνισμό επέκτασης του 
τραμ στον Πειραιά με την επι-
λογή της εν λόγω κοινοπρα ξίας, 
η οποία, αν και κατετάγη τέ-
ταρτη, βρέθηκε να ακυρώνει 

τις τρεις πρώτες και να κερδί-
ζει όλως περιέργως το σημα-
ντικό αυτό δημόσιο έργο. Πρό-
κειται για μια υπόθεση που 
έφτασε να απασχολεί μέχρι και 

τον πρωθυπουργό της χώρας 
κ. Γιώργο Παπανδρέου, ο 
οποίος γραπτά ενημερώθηκε 
από την πρώτη στην κατάτα-
ξη διοίκηση της εταιρείας ΘΕ-
ΜΕΛΗ ΑΤΕ για την εις βάρος 
της ανατροπή. 

Απόφαση κατά ΤΕΡΝΑ-
ΤΟΜΗ του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου 
Βέβαια ως προς το θέμα που 
τότε ανακινήσαμε υπάρχουν 
κι άλλες σημαντικές εξελίξεις, 
τις οποίες όμως ο κ. Ρέππας 
δεν φαίνεται να έχει λάβει υπό-
ψη του. Καταρχήν η κατασκευ-
αστική ΘΕΜΕΛΗ κέρδισε τα 
ασφαλιστικά μέτρα και το Μο-
νομελές Πρωτοδικείο της Αθή-
νας έχει απαγορεύσει στη 
διοί κηση της ΤΡΑΜ Α.Ε. να 
προβεί σε οποιαδήποτε υλική 
ή νομική ενέργεια για τη σύ-
ναψη σύμβασης με την κοινο-
πραξία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΒΕΤΕ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ. Στη 
συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή δίνει και δεύτερο χα-
στούκι κάνοντας λόγο για πα-
ραβίαση της ευρωπαϊκής νο-

μοθεσίας περί δημοσίων συμ-
βάσεων, όπως σήμερα απο-
καλύπτουμε, φέρνοντας πλέ-
ον την πολιτική ηγεσία του αρ-
μόδιου υπουργείου σε αδιέ-
ξοδο. Πολύ περισσότερο που 
το έργο αυτό είναι και συγχρη-
ματοδοτούμενο από την Ε.Ε., 
η οποία τώρα ζητά τον λογα-
ριασμό. 

Το ερώτημα λοιπόν για τη 
διοίκηση της ΤΡΑΜ Α.Ε. και 
την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου είναι γιατί δέχονται να 
πάει το έργο στον τέταρτο μει-
οδότη που έχει κατά 5 εκατ. 
ευρώ ακριβότερη προσφορά, 
με κίνδυνο να χαθεί ακόμη και 
το ίδιο το έργο και δεν γίνεται 
το αυτονόητο, δηλαδή να ανα-
τεθεί το έργο στον πρώτο μει-
οδότη ή σε κάποια από τις υπό-
λοιπες εταιρείες ώστε οι εργα-
σίες να ξεκινήσουν μέσα σε 
τρεις μήνες. Κι όλα αυτά σε μια 
περίοδο όπου το έργο κινδυ-
νεύει να χαθεί σε επίπεδο χρη-
ματοδότησης, ενώ καθυστε-
ρούν και τα υπόλοιπα έργα 
επέκτασης του τραμ στην πό-
λη του Πειραιά. 

▼ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ

Η επανάσταση των οδηγών για τα ακριβά διόδια

Με πανελλαδική κινητο-
ποίηση σε όλο το εθνι-

κό δίκτυο, από τη Θεσσαλο-
νίκη έως την Καλαμάτα, απα-
ντούν οι οδηγοί στις νέες αυ-
ξήσεις των διοδίων. Σήμερα 
Κυριακή, με σύνθημα «Μας 
φοβούνται, δεν τους φοβόμα-
στε», πολίτες θα ανοίξουν τις 
μπάρες σε όλο το εθνικό οδι-
κό δίκτυο, στέλνοντας σαφές 
μήνυμα σε κυβέρνηση και 
εργολάβους. Το Πανελλαδι-
κό Συντονιστικό Επιτροπών 
Αγώνα Κατά των Διοδίων κα-
λεί όλους τους πολίτες να αντι-
σταθούν στο χαράτσι διοδί-
ων συντονίζοντας τις κινητο-
ποιήσεις που όσο περνά ο 
καιρός δυναμώνουν και εξα-

πλώνονται σε όλη τη χώρα. 
Την ίδια ώρα οι εργολάβοι, 
με τις πλάτες της κυβέρνη-
σης, κηρύσσουν πόλεμο κα-
τά των οδηγών που αρνού-
νται να πληρώσουν διόδια, 
με φακέλωμα των προσωπι-
κών τους στοιχείων. 

Η κυβέρνηση με τις ευλο-
γίες της Αρχής Προστα σίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα ανάβει το πράσινο 
φως για το κυνήγι των οδη-
γών - αυτή τη φορά μέσω φω-
τογραφιών. 

Οι εταιρείες που κατα-
σκευάζουν τους αυτοκινητό-
δρομους θα μπορούν, φωτο-
γραφίζοντας τις πινακίδες των 
οδηγών μέσω των κλειστών 

κυκλωμάτων τηλεόρασης, να 
λαμβάνουν τα προσωπικά 
τους στοιχεία από το υπουρ-
γείο (ονοματεπώνυμο ιδιο-

κτήτη, διεύθυνση κατοικίας 
κ.ά.) και εν συνεχεία να διεκ-
δικούν την πληρωμή της οφει-
λής. 

Τον κίνδυνο να δοθούν σε 
ιδιώτες ευαίσθητα προσωπι-
κά δεδομένα επισημαίνει από 
τις 16 Νοεμβρίου, σε έγγρα-
φό του προς την Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, το υπουρ-
γείο Υποδομών. «Επειδή στην 
περίπτωση που η υπηρεσία 
μας προβεί στην παροχή προ-
σωπικών δεδομένων που ζη-
τούνται από τη “Νέα Οδό Α.Ε.” 
η εταιρεία αναμένεται να σχη-
ματίσει αρχείο με προσωπι-
κά δεδομένα το οποίο θα απο-
τελέσει με την πάροδο του 
χρόνου μεγάλο υποσύνολο του 
αρχείου αδειών κυκλοφορίας 
που τηρείται στο υπουργείο, 
παρακαλούμε να μας ενημε-

ρώσετε για τη νομιμότητα της 
χορήγησης». 

Το πράσινο φως τελικά δό-
θηκε και η διαδικασία προ-
βλέπει σε πρώτη φάση να 
αποστέλλεται ειδοποιητήριο 
στους οδηγούς και εν συνε-
χεία, αν παρέλθει 15ήμερο 
χωρίς καταβολή του αντιτί-
μου, να ζητείται η έκδοση δι-
αταγής πληρωμής από το 
Πρωτοδικείο. «Εάν η εταιρεία 
προχωρήσει σε διαταγή πλη-
ρωμής, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να ασκήσουν κατ’ αυτής 
ανακοπή και ταυτόχρονα αί-
τηση αναστολής εκτέλεσης», 
απαντά το κίνημα πολιτών και 
προετοιμάζεται για νέους 
αγώνες. 

ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΥ υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών 
και Δικτύων να επιλεγεί, αν και τέταρτη στον σχετικό 
μειοδοτικό διαγωνισμό, η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ για την επέκταση του 
τραμ στον Πειραιά και τις πιέσεις που, σύμφωνα με 
έγκυρες πηγές, πολιτικά ασκούνται εδώ και μήνες 
στην ηγεσία της ΤΡΑΜ Α.Ε. καταγγέλλει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με σημερινή επιστολή που αποκαλύπτει το 
«ΘΕΜΑ». 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

markopoulo@gmail.com 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΕΙ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
οποία η Κομισιόν μιλά ευθέως για παραβίαση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων 
αλλά και για επίσημη καταγγελία κατά της Ελλάδας

ΤΟΟ ΕΕ
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ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟΠΗ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Η 
προμήθεια αφο-
ρούσε στην αγο-
ρά απορριμματο-
φόρων του δήμου 

και ο κατασκευαστής ήταν η 
εταιρεία HELESI, γνωστή στο 
ευρύ κοινό τόσο για τις συμ-
βάσεις με πολλούς «γαλάζιους» 
δήμους όσο και λόγω ιδιοκτη-
σίας, καθώς συμμετείχε σ' 
αυτήν ο σύζυγος της κυρίας 
Φεβρωνίας Πατριανάκου, 
πρώην εκπροσώπου Τύπου 
της Νέας Δημοκρατίας για τις 
ευρωεκλογές και στενής 
πολιτικής φίλης του πρώην 
πρωθυπουργού κ. Κώστα 
Καραμανλή.

Η κλοπή πραγματοποιήθη-
κε τα ξημερώματα της Πρω-
τοχρονιάς, όταν τυπικά είχε 
αλλάξει χέρια η δημο τική αρ-
χή και υπεύθυνη πλέον ήταν 
η νεοεκλεγείσα παράταξη του 
κ. Γιώργου Καμίνη. Οι έρευ-
νες των Αρχών στρέφονται στη 
«σπείρα», όπως λέγεται, των 
προμηθειών του δήμου, αφού 
στόχος ήταν οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές του γραφείου της 
διευθύντριας και των δύο τμη-
ματαρχών του τμήματος προ-
μηθειών. Στα κομπιούτερ αυ-
τά βρίσκονταν όλη η αλληλο-
γραφία και τα στοιχεία του δι-
αγωνισμού. Σύμφωνα με την 
Αστυνομία πάντως, οι δράστες 
ήταν γνώστες των όσων συμ-
βαίνουν στον δήμο και συγκε-
κριμένα στο κτίριο της οδού 
Παλαιολόγου, αφού τη νύχτα 
της παραμονής της Πρωτοχρο-
νιάς ο φύλακας του κτιρίου, 
σύμφωνα με την Αστυνομία, 
αρρώστησε και δεν αντικατα-
στάθηκε από λάθος. Η μεγα-
λύτερη σύμβαση που είχε υπο-
γραφεί από την προηγούμε-
νη δημοτική αρχή ήταν αυτή 
για τα απορριμματοφόρα του 

δήμου. Τότε η αντιπολίτευση 
είχε αντιδράσει δυναμικά να 
μην υπογραφεί τελικά το έρ-
γο, αφού είχε κάνει λόγο για 
φωτογραφικό διαγωνισμό υπέρ 
της εταιρείας HELESI, στην 
οποία συμμετείχε ο σύζυγος 
της κυρίας Πατριανάκου. 

«Σκανδαλώδης» 
προμήθεια
Η προμήθεια των απορριμμα-
τοφόρων για τον Δήμο Αθη-
ναίων στοίχισε 57 εκατ. ευρώ 
και είχε γίνει με τη δια δικασία 
του leasing. Ενώ από την πλευ-
ρά των τραπεζών εμφανίστη-
καν δύο στον διαγωνισμό, από 
πλευράς κατασκευαστή μόνο 
η εταιρεία HELESI εκδήλωσε 
ενδιαφέρον. Την εποχή εκεί-
νη έντονη υπήρξε η αντίδρα-
ση της αντιπολίτευσης, αφού 
κατήγγειλαν μεθοδεύσεις προς 
εξυπηρέτηση «γαλάζιων» φί-
λων. Ωστόσο ο Δήμος Αθηναί-
ων ήταν υποχρεωμένος να δη-
μοσιεύσει την προκήρυξη της 
σύμβασης στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση αφού ο διαγωνισμός 
ήταν διεθνής. Στην τεχνική πε-
ριγραφή της προμήθειας ανα-
γράφεται η δαπάνη, χωρίς 
ΦΠΑ, η οποία έφτανε στα 
48.188.880,67 ευρώ.  Στη δη-
μοσίευση στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση οι υπηρεσίες του δή-
μου παρέλειψαν δύο νούμε-
ρα, με αποτέλεσμα να ανα-
γράφεται ως εκτιμώμενη αξία 
μόνο το ποσό των 488.880,67 
ευρώ. Προφανώς… παρέλει-
ψαν τους αριθμούς 1 και 8, οι 
οποίοι σχεδόν δεκαπλασίαζαν 
την αξία του έργου, άρα και το 
ενδιαφέρον από Ευρωπαίους 
κατασκευαστές.

Επίσης στη δημοσίευση 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση οι υπη-
ρεσίες του δήμου απέφυγαν 

να αναφερθούν αναλυτικά στην 
«ονομασία που δόθηκε στη 
σύμβαση από την αναθέτουσα 
αρχή» και το μόνο που υπήρ-
χε ήταν μια παραπομπή σε 
απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, η οποία ήταν η 2211/07 
ΠΔΣ. Τέλος, στην ενότητα «σύ-
ντομη περιγραφή της σύμβα-
σης ή της αγοράς» δεν αναφέ-
ρεται ότι πρόκειται για απορ-
ριμματοφόρα, αλλά γενικά για 
«εξοπλισμό». Ετσι, τον χαρα-
κτηρίζουν απλώς «ανοιχτό μει-
οδοτικό διεθνή διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης στη συμ-
φερότερη προσφορά για την 
προμήθεια μηχανολογικού εξο-
πλισμού με πενταετή παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης επι-
σκευής μέσω leasing».

Σύμφωνα με δημοτικούς 
συμβούλους οι οποίοι επί χρό-
νια θητεύουν στον Δήμο Αθη-
ναίων, ο συγκεκριμένος δια-
γωνισμός ήταν μεγαλύτερος 
από κάθε άλλον που πραγμα-
τοποιήθηκε επί δημαρχίας 
Αβραμόπουλου ή Μπακογιάν-
νη.  Τον Δεκέμβριο εκλήθη να 
καταθέσει στο Πρωτοδικείο 
της Αθήνας για το συγκεκρι-
μένο θέμα η απελθούσα δη-
μοτική αρχή. Το Σώμα Ελε-
γκτών Επιθεωρητών Δημόσι-
ας Διοίκησης ερευνά την υπό-
θεση εδώ και εννιά μήνες και 
αναμένεται το επόμενο χρο-
νικό διάστημα η έκδοση πο-
ρίσματος.

ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ προμηθειών της μεγαλύτερης 
σύμβασης την οποία υπέγραψε ο Δήμος Αθηναίων τα 
τελευταία χρόνια εξαφάνισαν, ανάμεσα σε χιλιάδες 
έγγραφα, οι δράστες της κλοπής του Δήμου Αθηναίων.

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΛΕΓΡΗ

andreas.belegris@gmail.com

Εξαφάνισαν στοιχεία της 
«αμαρτωλής» προμήθειας 
απορριμματοφόρων
«Φτερά έκανε» η αλληλογραφία της «αμαρτωλής» σύμβασης του Δήμου Αθηναίων
με την εταιρεία HELESI. Οι κλέφτες που «χτύπησαν» τα αρχεία του δήμου 
πήραν μαζί τους και τα στοιχεία για τις μεθοδεύσεις να δοθεί το έργο 
με τα απορριμματοφόρα σ' αυτήν - Η σκανδαλώδης προμήθεια 
και η λάθος δημοσίευση της προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση 

ΠΩΣ ΤΑ 48 ΕΚΑΤ. ΕΓΙΝΑΝ 488 ΧΙΛ. €

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της προμήθειας στην οποία αναγράφεται 
καθαρά ότι η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 48.188.880,67 ευρώ

▼ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

Χρέωναν τις απεργίες ως ρεπό, έπαιρναν και υπερωρίες!

Σύμφωνα με το Σώμα 
Ελεγκτών του υπουρ-

γείου Εσωτερικών, η Δημο-
τική Αρχή Κακλαμάνη δεν 
έκανε τις παρακρατήσεις 
στους υπαλλήλους καθαρι-
ότητας που υπαγορεύει ο 
νόμος όταν αυτοί έκαναν 
απεργίες. Αντίθετα οι απερ-
γίες τους εκλαμβάνονταν 
ως… ρεπό, με αποτέλεσμα 
οι υπάλληλοι της συγκεκρι-
μένης υπηρεσίας να πραγ-
ματοποιούν κάποιες από τις 

πιο πολυήμερες απεργιακές 
κινητοποιήσεις, αφού δεν 
τους κόστιζε τίποτα. 

Εκτός αυτού, όταν επέ-
στρεφαν στις δουλειές τους 
είχαν συσσωρευτεί τόσα 
πολλά σκουπίδια με αποτέ-
λεσμα να κάνουν και να πλη-
ρωθούν υπερωρίες προκει-
μένου να καθαρίσουν την 
Αθήνα! 

Υστερα δηλαδή από ρε-
πό, τα οποία ούτε στις άδειες 
περιλαμβάνονταν ούτε αφαι-

ρούνταν από τον μισθό τους, 
οι υπάλληλοι καθαριότητας 
απολάμβαναν επιπλέον επι-
μίσθιο για τις υπερωρίες. Κα-
τά την ανακοίνωση του πο-
ρίσματος ο υπουργός Εσω-
τερικών κ. Γιάννης Ραγκού-
σης αναφέρθηκε στην κα-
τάσταση του δήμου λέγο-
ντας: «Εχουμε βρει την άκρη 
του νήματος», που εξηγεί 
γιατί ο Δήμος Αθηναίων βρέ-
θηκε σε αυτό το σημείο. 

Α.Μ.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΦΟΥ Η ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΔΕΝ ΤΟΥΣ 
ΚΟΣΤΙΖΕΙ 
ΤΙΠΟΤΑ  ΚΑΘΩΣ 
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 εκατ. ευρώ 
χρέη σε πιστωτές, 

40 εκατ. ευρώ άφαντα 
από αναξιοποίητες 
επενδύσεις είναι η 

κληρονομιά της 
δημαρχίας.  Νικήτα 

Κακλαμάνη. Κι αυτά 
για αρχή. Τα πράγματα 

είναι δύσκολα για τον νέο 
δήμαρχο Αθηναίων 

κ. Γιώργο Καμίνη, που 
έπεσε στα βαθιά αμέσως 
μετά την ορκωμοσία του



ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΚΥΡΙΑΚH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 35www.protothema.gr

▼ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΚΡΙΝΙΕΣ

Lifestyle ακτιβισμός ή πολιτική δράση 

«Παιδιά σηκωθείτε να 
βγούμε στους δρό-

μους». Αυτό το παράδοξο 
επαναστατικό σύνθημα φά-
νηκε να συνοδεύει τις πρώτες 
ώρες του κ. Γιώργου Καμίνη 
στον Δήμο Αθηναίων. 

Και παρότι πολλοί ξίνισαν 
με την εμμονή του Καμίνη 
με τις πορείες (όπως πολλοί 
βιάστηκαν να πουν), στην ου-
σία αυτό αφορούσε στη με-
γάλη συμμετοχή των ακτιβι-
στών στο νέο σχήμα του δή-

μου. Εχοντας καλά στο μυα-
λό του ο πρώην Συνήγορος 
του Πολίτη ότι η ζωή της πό-
λης αρχίζει στους δρόμους, 
σπεύδει να εστιάσει εκεί το 
μελλοντικό έργο του: τόσο ο 
νέος αντιδήμαρχος κ. Γιώρ-
γος Αντωνόπουλος (ένας νέ-
ος άνθρωπος που γύρισε την 
πλάτη στα διδακτορικά του 
στη Νομική και άρχισε να 
ασχολείται με τις… δενδρο-
φυτεύσεις σε διάφορα ση-
μεία της πόλης) όσο και υπό-

λοιποι αντιδήμαρχοι που 
έχουν εμπειρία στον τομέα 
αυτό. 

Πάντως οι δύο πρωτοπό-
ροι της δράσης στο Ιστορικό 
Κέντρο της Αθήνας είναι, αν 
μη τι άλλο, η κυρία Αγγελι-
κή Αντωνοπούλου, ιδιοκτή-
τρια της περίφημης ομώνυ-
μης γκαλερί που φέρεται να 
μεταμόρφωσε με το έργο της 
την περιοχή του Ψυρρή, και 
η κυρία Αννα Φιλίνη που έχει 
δώσει μεγάλες μάχες για τη 

διάσωση της ιστορίας της 
Πλάκας. Ολοι μαθημένοι στην 
πολιτική δράση στους δρό-
μους. Βέβαια και εδώ το ζή-
τημα είναι κατά πόσο αυτές 
οι πρωτοβουλίες πρέπει να 
έχουν πολιτικό στίγμα. 

Για παράδειγμα, οι Atenistas, 
που ήταν από τις ενεργές 
ομάδες που έσπευσαν να 
στηρίξουν την υποψηφιότη-
τα Καμίνη, δεν φαίνονται να 
είναι αρεστοί σε πιο πολιτι-
κά ενεργούς υποστηρικτές 

του δημάρχου, όπως ο κ. Κω-
στής Παπαϊωάννου που υπο-
στήριξε ευθαρσώς: «Τελευ-
ταία ξεχύνεται στην πόλη ένας 
ποπ εικονοπλαστικός ακτιβι-
σμός με κεράκια, μουσικές 
και δρώμενα. Τα μίντια τον 

λατρεύουν γιατί δεν έχει αιχ-
μές. Δέχτηκε αμέσως αφ’ υψη-
λού και τα πυρά της αριστε-
ρής πουριτανικής αγωνιστι-
κότητας. Στενόκαρδη η επί-
θεση, εύλογος από την άλλη 
κάποιος σκεπτικισμός: ο απο-
λιτίκ lifestyle ακτιβισμός δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει τη 
διεκδικητική πολιτική δρά-
ση». Το ποιος θα υπερτερήσει, 
η πολιτική δράση ή ο lifestyle 
ακτιβισμός, θα φανεί σύντομα.             
                                     Τ.Μ.

Δ
εν ορκιζόταν τυ-
χαία στην τιμή και 
στη συνείδησή του 
ο νέος δήμαρχος 

της Αθήνας, κ. Γιώργος Κα-
μίνης, κατά την ανάληψη 
των καθηκόντων του: αυτήν 
είχε μάθει να επικαλείται τις 
δύσκολες ώρες του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, αυτήν επι-
στράτευσε από την ώρα που 
αναμίχθηκε ενεργά με την 
πολιτική. 

Δεν είχε προλάβει να με-
τρήσει παρά λίγες ώρες από 
την ανάληψη των καθηκό-
ντων του και ήδη η συνείδη-
σή του δεν μπορούσε να ησυ-
χάσει από αυτά που ανακά-
λυπτε: πάνω από 50 εκατ. 
ευρώ χρέη μόνο σε πιστω-
τές, 40 εκατ. ευρώ άφαντα 
από αναξιοποίητες επενδύ-
σεις, μπλοκαρισμένα δάνεια 
του δήμου με τις τράπεζες, 
χριστουγεννιάτικος… μπο-
ναμάς στο δημοτικό ραδιό-
φωνο, ύποπτες συμβάσεις 
και κλεμμένα αρχεία ήταν 
μόνο η αρχή μιας νέας θη-
τείας. Ετσι, μπορεί η αλλα-
γή του χρόνου να βρήκε τον 
νέο δήμαρχο χωρίς δεντρά-
κι αλλά με άπειρους (λαθρο;)
μετανάστες να μετρούν αντί-
στροφα τον ερχομό του νέ-
ου χρόνου, ωστόσο τα χρέη 
από τα χριστουγεννιάτικα 
στολίδια ήταν πολλά εκατομ-
μύρια ευρώ. 

Στις οφειλές 1,5 εκατ. ευ-
ρώ για τα χριστουγεννιάτι-
κα στολίδια και καμένα δέ-
ντρα που ανακάλυψε μόλις 
λίγες μέρες πριν από τις γιορ-

τές ο σημερινός δήμαρχος, 
ήρθαν να προστεθούν και τα 
χρέη του ραδιοφωνικού σταθ-
μού 9,84. 

Σύμφωνα με όσα ισχυρί-
στηκαν οι ιθύνοντές του στον 
νέο δήμαρχο, πολλά από τα 
χριστουγεννιάτικα έξοδα της 
πόλης δικαιολογούνταν από 
τις ανάγκες του ραδιοφωνι-
κού σταθμού, με αποτέλεσμα 
τα 11 εκατ. ευρώ να μην 
επαρκούν ώστε να καλυφθούν 
τα χρέη των προηγούμενων 
ετών και ο πρόεδρος του 9,84 
κ. Θανάσης Καφέζας να 
ζητάει επιπλέον αποζημιώ-
σεις για να μπορέσουν να 
πληρωθούν οι προκαταβολές 
για τις φετινές εκδηλώσεις. 

Επίσης, πηγές του δήμου 
αναφέρουν πως το ποσό 
των... χριστουγεννιάτικων 
χρεών αυξάνεται καθημερι-
νά, καθώς πολλοί άσχετοι 
φορείς του δήμου φέρονται 
να αποδίδουν τις οφειλές 
τους σε εορταστικές δαπάνες 
και εκδηλώσεις. 

Κι ενώ η Αθήνα λίγο έλει-
ψε να χάσει το χριστουγεν-
νιάτικο χρώμα της, τα χρέη 
του δήμου προς τις τράπεζες 
μόνο γιορτινά δεν μοιάζουν, 
αφού έχουν μπλοκάρει το 
ενδεχόμενο δανεισμού του 
στο μέλλον. 

Πηγές εντός της δημοτι-
κής αρχής αναφέρουν ότι το 
δάνειο που ενέκρινε, για πα-
ράδειγμα, μεγάλη τράπεζα, 
ύψους 20 εκατ. ευρώ, για την 
κάλυψη μισθοδοσίας δόθη-
κε μόνο κατά το ήμισυ. Ο λό-
γος ήταν ότι τα μισά χρήμα-

τα κρατήθηκαν για προηγού-
μενες οφειλές του δήμου 
προς την τράπεζα! 

Σαν να μην έφταναν αυ-
τά, ο κ. Καμίνης βρέθηκε 
αντιμέτωπος και με τη με-
γάλη καυτή πατάτα του δή-
μου, που δεν είναι άλλη από 
τα αναξιοποίητα 40 εκατ. ευ-
ρώ (!) από το σχεδόν 1 δισ. 
του ετήσιου προϋπολογι-
σμού και τα χρωστούμενα 
της τάξεως των 50 εκατ. ευ-
ρώ μόνο σε προμηθευτές, τα 
οποία δεν δικαιολογούνται 
επαρκώς από τα υπάρχοντα 
τιμολόγια και παραστατικά. 

Μάλιστα η φερόμενη 
κλοπή από τα γραφεία του 
δήμου υπολογιστών που 
έκρυβαν αρχεία με προη-
γούμενες οφειλές φημολο-
γείται ότι συνδέεται άμεσα 
με την υπόθεση αυτή. Οι 
υποψίες των παραγόντων 
του δήμου στρέφονται προς 
το κύκλωμα προμηθειών, 
δεδομένου ότι οι κλοπές 
αφορούσαν σε αρχεία που 
σχετίζονταν με τα συγκεκρι-
μένα χρέη.

Τα αρχεία δεν είχαν να 
κάνουν μόνο με πραγματικές 
οφειλές, όπως θεωρούσαν 
οι υπεύθυνοι, άλλα και με 
εικονικά τιμολόγια και κρυ-
φούς λογαριασμούς. 

Επιπλέον, ο τρόπος που 
εκλάπησαν δείχνει ότι έγινε 
από ανθρώπους που γνώρι-
ζαν καλά τόσο πρόσωπα και 
πράγματα όσο και τις μυστι-
κές διαδρομές που οδηγού-
σαν στα συγκεκριμένα γρα-
φεία. 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Εδώ το ποσό ανέρχεται σε 488.880,67 ευρώ αφού «εξαφανίστηκαν» , 
ως εκ θαύματος, οι αριθμοί 1 και 8, και το ποσό αυτόματα έγινε δέκα φορές μικρότερο

«ΠΑΙΔΙΑ, ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ 
ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ» ΚΑΙ Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ 
ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι πρώτες ώρες του Καμίνη στη δημαρχία

50 εκατ. χρέη κι άλλα 
40 εκατ. €  άφαντα σε 
περίεργες διαδρομές

ΤΗΣ ΤΙΝΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
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Ο διάσημος κομάντο της SAS 
μιλάει στο «ΘΕΜΑ» 

«ΕΧΩ ΔΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ 
ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ»
Ο Τζον ΜακΚάλις, πρώην επικεφαλής ομάδας κομάντο της φημισμένης 
βρετανικής SAS, ζει πλέον μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και 
μιλά για την εκπαίδευση στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., ενώ θυμάται 
την εποχή που ερχόταν αντιμέτωπος με τον θάνατο

ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

dionthan@yahoo.gr

ΣΤΑ 61 ΤΟΥ χρόνια ο Τζον ΜακΚάλις δεν σου γεμί-
ζει το μάτι όταν τον αντικρίζεις για πρώτη φορά. 
Θυμίζει θαμώνα αγγλικής παμπ, μόνο που αυτό 
δεν έχει καμία σχέση με τη μυθιστορηματική του 
ζωή, στην οποία έχει δει και έχει κάνει πάρα πολ-
λά. Δεν είναι απλώς ένας πρώην SAS (Special Air 
Service) -πρόκειται για την ελίτ των βρετανικών Ει-
δικών Δυνάμεων-, αλλά ο άνθρωπος που έχει σκο-
τώσει πάνω από εκατό άτομα και έχει παρασημο-
φορηθεί πέντε φορές με μετάλλια ανδρείας.

Ε
ίναι αυτός που μαζί με την ομάδα του έδω-
σαν τέλος στην κατάληψη της ιρανικής 
πρεσβείας στο Λονδίνο το 1980, σε μια επι-
χείρηση που κράτησε 19 λεπτά και οδήγη-
σε στην απελευθέρωση των ομήρων. Μόνο 
τυχαίο δεν είναι ότι το πρόσωπό του υπάρ-
χει σε όλες σχεδόν τις συνέχειες του «Call 
of Duty», έστω και αν στο παιχνίδι αναφέ-

ρεται ως λοχαγός Πράις. 
Σήμερα είναι ο συνιδρυτής και επιχειρησιακός διευθυντής 

του NNK Group, που ειδικεύεται στην ασφάλεια υψηλών προ-
σώπων και όχι μόνο, το οποίο στελεχώνεται από πρώην στελέ-
χη της SAS και έχει γραφεία στην Ελλάδα.

Τον συνάντησα στη Θεσσαλονίκη, όπου μένει σχεδόν μόνι-
μα τον τελευταίο χρόνο, εκπαιδεύοντας κατά καιρούς την Αντι-
τρομοκρατική Μονάδα του Λιμενικού, αστυνομικούς και σωμα-
τοφύλακες. «Εχω δει Ελληνες αστυνομικούς που δεν ξέρουν να 
πυροβολούν», θα μου πει με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Οι αξιω-
ματικοί σας θεωρούν αδιανόητο να διδάξει ένας ξένος τους Ελλη-
νες αστυνομικούς ή στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Θεωρούν 
ότι τα ξέρουν όλα και αυτό είναι καταστροφικό». 

Μιλήσαμε σχεδόν για όλα, αφού ακόμα και σήμερα ο Μακ-
Κάλις κρατάει για τον ίδιο επιχειρήσεις από τις οποίες κινδύ-
νευσε να μη βγει ποτέ ζωντανός και νύχτες όπου οι σφαίρες σε 
κάποια συνοικία του Μπέλφαστ έπεφταν σαν χαλάζι. 

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΛΦΑΣΤ 
Πριν από λίγους μήνες ένας Ελληνας εφοπλιστής ενδιαφέρ-
θηκε να μάθει πόσο θα του κόστιζε η πρόσληψη τεσσάρων 
πρώην SAS για τη φύλαξή του. Οταν ο Τζον του είπε ότι θα 
έπρεπε να πληρώσει 8.000 
ευρώ τον μήνα για τον ένα, 
κόντεψε να του πέσει το 
ακουστικό από το χέρι.

«Κάποιοι άνθρωποι νομί-
ζουν ότι οι σωματοφύλακες 
είναι για να κουβαλάνε τα 
ψώνια της γυναίκας τους στο 
σπίτι ή να τη συνοδεύουν 
όταν πηγαίνει στο κότερο. 
Δεν υπάρχει περίπτωση κά-
ποιος δικός μου να κάνει αυ-
τή τη δουλειά», μου επιση-
μαίνει ο Σκοτσέζος θρύλος 
της SAS.

«Ημουν στον Στρατό ήδη 
τέσσερα χρόνια όταν μπήκα 
στην επιλογή για τη SAS. 
Ηταν το 1977 και θυμάμαι ότι 
αρχικά ήμασταν 250 άτομα. 
Επειτα από λίγες εβδομάδες 
κάθε πρωί στην αναφορά 
έβλεπα ότι κάποιοι έλειπαν».

Η εκπαίδευση ήταν υπέρ 
το δέον σκληρή για την ελίτ 
του Βρετανικού Στρατού.

«Θυμάμαι ότι μια συγκε-
κριμένη εβδομάδα ξεκινήσα-
με να κάνουμε από τη Δευτέρα πορείες. Η πρώτη ήταν 30 χλμ. 
με πλήρη εξοπλισμό και τριάντα κιλά πρόσθετο βάρος. Την Τρί-
τη τα χιλιόμετρα έγιναν 40, την Τετάρτη 50 και την Πέμπτη 60, 
όμως η χειρότερη μέρα ήταν η Παρασκευή. Επρεπε να διανύ-
σουμε 80 χλμ. με εξήντα κιλά πρόσθετο βάρος μέσα σε είκοσι 
ώρες και φυσικά να είμαστε έτοιμοι για επιχειρησιακή δράση 
όταν τελειώναμε την πορεία. Πολλοί απλά σωριάστηκαν κάτω 
και κόπηκαν εκείνη τη μέρα».

Τελειώνοντας τη βασική εκπαίδευση, ο ΜακΚάλις θα βρεθεί 
στο ταραγμένο Μπέλφαστ, με τον IRA την εποχή εκείνη να 
χτυπάει συνεχώς στόχους. Θα λάβει μέρος σε δεκάδες επιχει-
ρήσεις, για κάποιες από τις οποίες μπορεί να μιλήσει.

«Θυμάμαι ένα βράδυ που είχαμε την πληροφορία ότι ο IRA θα 
τοποθετούσε βόμβα σε ένα ταχυδρομείο. Ξέραμε το σημείο και 
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ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΣΚΟΤΣΕΖΟΣ
ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ «CALL OF DUTY»
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Ο ΛΟΧΑΓΟΣ Πράις, 
από το βιντεοπαιχνίδι 
«Call of Duty», έχει το 
πρόσωπο του ΜακΚάλις
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Τον Μάιο του 1980 
τρομοκράτες 
καταλαμβάνουν την 
πρεσβεία του Ιράν στο 
Λονδίνο, κρατώντας 21 
ομήρους. Ζητούν την 
απελευθέρωση 
κρατουμένων από το 
καθεστώς του Χομεϊνί και οι 
διαπραγματεύσεις δεν 
οδηγούν πουθενά. «Ημαστε 
από την πρώτη στιγμή σε 
επιφυλακή», μου λέει ο Τζον 
και συνεχίζει: «Οταν η 
πρωθυπουργός Θάτσερ 
έδωσε τη διαταγή να 
εμπλακούμε, 

εγκατασταθήκαμε αρχικά σε 
μια στρατιωτική βάση κοντά 
στο κτίριο της πρεσβείας».

Ο ΜακΚάλις και οι υπόλοιποι 
ετοιμάζουν σχέδιο επίθεσης 
και αναλαμβάνουν δράση 
όταν οι τρομοκράτες 
εκτελούν έναν όμηρο και 
αφήνουν το πτώμα του στην 
είσοδο της πρεσβείας. Ο Τζον 
είναι αυτός που θα 
τοποθετήσει τα εκρηκτικά 
ανατινάζοντας ένα 
παράθυρο του κτιρίου 
προτού μπει μαζί με άλλους 
τρεις συναδέλφους του στην 

πρεσβεία. Ταυτόχρονα, άλλες 
ομάδες της SAS εισβάλλουν 
από το ισόγειο και άλλους 
ορόφους. Ψάχνουν τους 
τρομοκράτες σε κάθε 
δωμάτιο, μέσα σε ένα 
πανδαιμόνιο πυροβολισμών 
και εκρήξεων. «Ανοίξαμε μια 
πόρτα και ρίξαμε δύο 
φωτιστικές βόμβες. Τότε είδα 
ένα τρομοκράτη πληγωμένο 
στο πόδι να κάνει μια κίνηση. 
Τον γάζωσα με μια ριπή». 
Τον ρωτάω αν ένιωσε τίποτα. 
«Οχι, έκανα τη δουλειά μου», 
θα μου πει για μια επιχείρηση 
που τελείωσε σε δεκαεννιά 

λεπτά και εκτόξευσε τη φήμη 
της SAS.

Το ίδιο βράδυ η Μάργκαρετ 
Θάτσερ θα τους επισκεφτεί 
στη μονάδα όπου 
βρίσκονταν μαζί με τον 
σύζυγό της Ντένις για να 
τους συγχαρεί από κοντά. 
Παρακολουθούν μαζί το 
δελτίο του BBC, στο οποίο η 
επιχείρηση είναι πρώτο θέμα, 
μόνο που το κεφάλι της 
πρωθυπουργού κρύβει την 
οθόνη. Ο ΜακΚάλις 
αυθόρμητα θα μιλήσει σαν 
γνήσιος Σκοτσέζος: «Κυρία 

Θάτσερ, μπορείτε να 
μετακινήσετε το γαμ…ο το 
κεφάλι σας;», θα της πει και η 
πρωθυπουργός ατάραχη από 
την αθυροστομία του θα 
απαντήσει: «Βεβαίως»!

Στα χρόνια που 
ακολούθησαν ο Τζον 
γνώρισε από κοντά την 

Νταϊάνα και τον Κάρολο. 
«Μας είχαν επισκεφτεί στο 
Χέρερφορντ, όπου ήταν η 
βάση μας, και είχαν 
συμμετάσχει μάλιστα σε μια 
άσκηση. Ο πρίγκιπας πέταξε 
ένα ελικόπτερο και η 
πριγκίπισσα οδήγησε ένα 
τζιπ. Είχε μάλιστα και ένα 
μικρό ατύχημα όταν μια 
φωτοβολίδα έσκασε κατά 
λάθος πάνω από το κεφάλι 
της. Κάηκε ελαφρά, αλλά το 
αντιμετώπισε με χιούμορ κι 
εγώ της έκανα ένα μικρό 
κούρεμα για να κόψω τις 
καμένες τρίχες!».

είχαμε ακροβολιστεί έξι άτομα περιμένοντας. Εφτασαν τέσσερα 
άτομα και επειδή υπήρχε ένας σχετικά ψηλός μαντρότοιχος, οι 
δύο τρομοκράτες ένωσαν τα χέρια τους για να ανέβει ο τρίτος. 
Μόλις άπλωσε τα χέρια του αρχίσαμε να πυροβολούμε. Το πόδι 
του κόπηκε και ο υπόλοιπος έφυγε από την άλλη πλευρά ουρλιά-
ζοντας. Οι άλλοι τρεις σκοτώθηκαν επί τόπου».

Ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξη της SAS στην Ιρλανδία. Η 
συνεργασία τους με την MI6 (πρόκειται για την Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών της Βρετανίας) ήταν άψογη και ο Τζον έλαβε μέρος 
σε δεκάδες επιχειρήσεις. Για κάποιες από αυτές -σε μία ειδικά 
οι πιθανότητες να χάσει τη ζωή του ήταν 80%- παρασημοφο-
ρήθηκε από την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΕΪΧΗΔΕΣ
Στα χρόνια της θητείας του ο ΜακΚάλις επιστρατεύτηκε ουκ 
ολίγες φορές. Φύλαξε τρεις πρωθυπουργούς της Βρετανίας και 
όταν αποστρατεύτηκε ανέλαβε την προστασία σεΐχηδων από 

τη Σαουδική Αραβία, που αγόραζαν σπίτια στις ακριβότερες 
περιοχές του Λονδίνου. Δεν ήταν όμως κάτι που τον γέμιζε. Η 
εταιρεία που έφτιαξε του δίνει την ευκαιρία να κάνει αυτό που 
πραγματικά θέλει: να εκπαιδεύει αστυνομικούς, σώματα 
ασφαλείας και σωματοφύλακες, διαθέτοντας μοναδικές ικανό-
τητες και μια θητεία που έχουν ελάχιστοι στον κόσμο.

Στην ερώτηση αν κοιμάται ήσυχα η απάντηση είναι αυτή 
που περίμενα: «Με ρωτάς διακριτικά αν έχω εφιάλτες; Οχι, κοι-
μάμαι πολύ ήσυχα και δεν με επισκέπτονται αυτοί που σκότω-
σα».

Ο Τζον δεν πληγώθηκε ποτέ σε καμία επιχείρηση, ο γιος 
του όμως δεν είχε την ίδια τύχη. Σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν 
όταν πάτησε μια νάρκη. «Δεν το έμαθα πρώτος. Η γυναίκα του 
πήρε την κόρη μου και αυτή μου τηλεφώνησε. Θυμάμαι ότι 
ήμουν σε μια συνάντηση και δεν το σήκωσα γι’ αυτό μου έστειλε 
μήνυμα να την πάρω, τονίζοντάς μου ότι είναι επείγον. Κατάλαβα 
αμέσως ότι κάτι κακό είχε συμβεί».

Στην κηδεία του αδικοχαμένου παιδιού του ήταν ίσως η μό-
νη φορά που ο ΜακΚάλις έκλαψε. «Ηταν πολύ καλός στρατιώ-
της και ήθελε να πάει στη SAS, αλλά δεν πρόλαβε».

Στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να ξυπνάει πρωί, να πίνει 
περίπου είκοσι καφέδες την ημέρα και να καπνίζει σαν φουγά-
ρο. Κοιτώντας τον σε μια περιοχή έξω από την πόλη να κρατάει 
πιστόλι, βλέπω το τατουάζ που κοσμεί το δεξί του χέρι. Στα 
τέσσερα δάχτυλα που αγκαλιάζουν τη λαβή του όπλου σχημα-
τίζεται η λέξη «love», δηλαδή αγάπη.

Η αντίθεση είναι εμφανής. Πυροβολεί και αδειάζει τον γεμι-
στήρα σε περίπου μισό λεπτό πάνω σε έναν χάρτινο στόχο, 
ενώ όλες οι σφαίρες περνάνε από την πρώτη τρύπα με χει-
ρουργική ακρίβεια. Με κοιτάζει και χαμογελάει. Σκέφτομαι 
μηχανικά ότι έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που αν κάποιος 
κακοποιός τον συναντήσει στον δρόμο, θα τον θεωρήσει έναν 
ηλικιωμένο τουρίστα που μπορεί να τον ληστέψει εύκολα. Δεν 
θέλω να ξέρω τι θα του συμβεί…

Ο ΜακΚάλις 
πρωταγωνίστησε 
στην επιχείρηση 
των Βρετανών κομάντο 
να ανακαταλάβουν 
την πρεσβεία του Ιράν 
στο Λονδίνο το 1980. 
Την επόμενη ημέρα 
δέχτηκε τα συγχαρητήρια 
της τότε πρωθυπουργού 
Μάργκαρετ Θάτσερ

Ο ΣΚΟΤΣΕΖΟΣ, πρώην κομάντο της SAS, αδειάζει 
τον γεμιστήρα πάνω στον χάρτινο στόχο και όλες 

οι σφαίρες περνάνε από την πρώτη τρύπα 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Το θρίλερ με την ιρανική πρεσβεία και το ατύχημα με την Νταϊάνα
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Ο 
οικονομικός κλυδωνισμός, 
όπως προσφυώς αποκα-
λούν οι διαχειριστές του 
χρέους την πτώχευση της 
Ελλάδος, χτύπησε αλύπητα 
ακόμη και αυτές τις κοινω-

φελείς εκδηλώσεις όπου οι έχοντες προσέφε-
ραν στους μη έχοντες. Εάν επιχειρήσει κανείς 
μια σύγκριση των φιλανθρωπικών εκδηλώσε-
ων προ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
μετά, θα παρατηρήσει μια μείωση τουλάχι-
στον 50%. Ακόμη μεγαλύτερη πτώση σημειώ-
νεται σε πάρτι, δεξιώσεις, γκαλά και άλλες 
βεγγέρες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος 
της καταστροφής, το μόνο μεγαλοαστικό ρε-
βεγιόν που δεν ακυρώθηκε για την Πρωτο-
χρονιά στην Αθήνα είναι αυτό διακριτικού 
εφοπλιστή που αποφεύγει τα φλας των φω-
τογράφων. Δύσμοιροι φωτογράφοι! Ουδείς 
πλέον θέλει να φωτογραφίζεται στις κοσμικές 
στήλες, όπως και ουδείς τολμά να ανοίξει το 
σπίτι του για να το δείξει στα περιοδικά. Φυλ-
λομετρώντας τα ειδικευμένα έντυπα, σε πιά-
νει κατάθλιψη από την πενία κοινωνικών 

συμβάντων, όπως και από την απουσία ηχη-
ρών ονομάτων. «Δεν μπορώ να πηγαίνω στις 
δεξιώσεις και να χαμογελάω όταν απολύω κάθε 
μέρα εργαζομένους», εξομολογείται πασίγνω-
στος παράγων της οικονομικής ζωής του τό-
που, την ώρα που έτερος μεγαλοεπιχειρημα-
τίας, που φλερτάρει με το άρθρο 99, σταμά-
τησε αιφνιδιαστικώς τις σχεδόν καθημερινές 
του επισκέψεις στα μπουζούκια για τους 
ίδιους ακριβώς λόγους. 

Στο Facebook μπορεί να αλιεύσει κανείς 
μελαγχολικές αναβολές πάρτι «έως ότου έλ-
θουν καλύτερες μέρες», ενώ οι ξέφρενες βρα-
διές στο «Sea Satin», το «Φλοξ» της Αράχοβας 
και άλλα κοσμικά στέκια αποτελούν πλέον 
ανάμνηση. Ακόμη και όσοι θέλουν να διασκε-
δάσουν διστάζουν να βγουν, προτιμώντας εν 
τέλει ένα ήσυχο εστιατόριο ή συγκεντρώσεις 
στα σπίτια. Η μόνη ίσως έκφανση κοινωνικού 
βίου που διασώζεται είναι οι γάμοι και οι βα-
πτίσεις, με δραματικές όμως περικοπές στον 
προϋπολογισμό. Μια βαριά βιομηχανία 
public relations, χορηγών, γραφείων που προ-

σφέρουν από μοντέλα έως πυροτεχνήματα, 
κτημάτων για δεξιώσεις, τηλεοπτικών εκπο-
μπών και λαμπερών εντύπων που στήθηκε 
γύρω από αυτό που η Ιστορία θα ονομάσει 
«ελληνικό κοσμικό θαύμα» ή, πιο κομψά, «ελ-
ληνική κοινωνική αναγέννηση», κατακρημνί-
ζεται, παρασύροντας μαζί της δικαίους και 
αδίκους. Το ένα μετά το άλλο τα οχυρά του 
κοινωνικού φαίνεσθαι εξαφανίζονται, οδηγώ-
ντας τους εφήμερους θιασώτες της «μεγάλης 
ζωής» στην αφάνεια.  

«Η ΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ...» 
Πώς όμως φθάσαμε έως εδώ; Στην άλλη 
άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Τάκης 
Θεοδωρακόπουλος, ίσως από τους πιο 
έγκυρους μεταπολεμικούς κοινωνικούς παρα-
τηρητές ή «social observers», όπως ονομάζο-
νται αγγλιστί.  

«Το 1946, λίγο μετά τον πόλεμο, ο πατέρας 
μου δίσταζε πολύ μέχρι να αγοράσει καινούριο 
αυτοκίνητο. Μας ρωτούσε, θυμάμαι, εάν έπρε-
πε να πάρει ανοικτό -που ήταν τότε της μόδας- 
ή κλειστό, γιατί πρωτίστως δεν ήθελε να προ-
καλεί. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα με τα πάρτι. 
Πρέπει να το σκεφτείς πολύ πριν το κάνεις και 
πώς θα το κάνεις». Ο συνομιλητής μου, γιος 
του βιομήχανου, εφοπλιστή και προέδρου 
της ΑΕΚ Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, άφησε 
εποχή τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 στο 
εγχώριο κοινωνικό στερέωμα πριν πετάξει 
και κατακτήσει τις υψηλότερες κορυφές του 
διεθνούς τζετ σετ. «Τότε έβγαινες και διασκέ-
δαζες γιατί είχες κάτι για να γιορτάσεις, η Ελ-
λάδα ζούσε το οικονομικό της θαύμα. Τώρα για 

ποιον λόγο να διασκεδάζεις;» σχολιάζει από το 
σαλέ του στο Γκστάαντ όπου εγκαταβιώνει 
τους χειμώνες. «Ευτυχώς η κρίση έχει και τα 
καλά της. Θα γλιτώσουμε από τους καινούριους 
που κάθε Χριστούγεννα νόμιζαν ότι ήσαν οι 
βασιλείς της Ελβετίας, ενώ, πρώτον, δεν τους 
ήξερε κανείς και, δεύτερον, δεν τους έκανε πα-
ρέα κανείς». Με το «κανείς» ο Sir Taki, όπως 
έχει καταχωρηθεί από το ομώνυμο βιβλίο 
του, εννοεί τους παλαιούς και τους chic, όπως 
οι ομοτράπεζοί του στο μικρό ελβετικό χω-
ριό, δηλαδή οι τέως βασιλείς Κωνσταντίνος 
και Αννα-Μαρία της Ελλάδος, οι πρίγκιπες 
Παύλος και Μαρί Σαντάλ της Ελλάδος, μέλη 
των οικογενειών Γουλανδρή, Εμπειρίκου,
Φιξ κ.ά.

Ας κάνουμε όμως ένα μικρό φλας μπακ. Η 
χρυσή εποχή του ελληνικού κοινωνικού βίου, 
στην οποία αναφέρεται ο περιώνυμος συ-
μπατριώτης μας, συνέπεσε με τη χρυσή επο-
χή της Ελλάδος γενικότερα. Μέσα σε δύο δε-
καετίες η χώρα μας ανασυγκροτήθηκε οικο-
νομικώς και οι περισσότερες περιουσίες που 
δημιουργήθηκαν προήρχοντο από βιομηχανι-
κή και εμπορική δραστηριότητα. Εκείνη την 
εποχή οι κοσμικογράφοι ήσαν μέλη της κοι-
νωνίας, όπως η Ελένη Βλάχου (εκδότις της 
«Καθημερινής»), η Αννα Συνοδινού (ηθοποι-
ός και μετέπειτα βουλευτής), ο Ζάχος Χατζη-
φωτίου (αντιδήμαρχος Αθηναίων). Με τον 
όρο «μέλη της κοινωνίας» εννοούμε ότι οι οι-
κοδεσπότες θα τους καλούσαν ούτως ή άλλως 
και όχι μόνο με τον μύχιο πόθο να γράψουν 
κάτι. Ηταν η εποχή που οι κύριοι φορούσαν 

THE PARTY IS OVER
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Η κρίση «χτύπησε» και την κοσμική ζωή

ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρηματία προς τη σύζυ-
γό του ήταν σαφείς πλην αυστηρές: «Αγαπητή μου, από τώρα και στο εξής τέρμα οι 
έξοδοι και τα κοινωνικά». «Ούτε στα φιλανθρωπικά;» πρόλαβε να ψελλίσει εκείνη. 
«Που-θε-νά!» ήταν η κατηγορηματική του απόκριση. Δύσμοιρα φιλανθρωπικά! 

TOY ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΗ

 czampounis@protothema.gr
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«ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ, ΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΚΡΥ 
Υπήρχε μια εποχή -όχι πολύ μακρινή- που τα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς ήταν τα πάρτι του Κώστα Καίσαρη και του Λάκη 
Γαβαλά στην Αθήνα ή της Μαριάννας Λάτση στο Γκστάαντ. Σήμερα, λόγω οικονομικής κρίσης, ο νέος πλούτος της χώρας, σε 
σπάνια ομοψυχία με το παλαιό χρήμα, ακολουθεί το γνωμικό του Φρανσουά Ντε Λα Ροσφουκό: «Ζούμε καλά, ζούμε κρυμμένοι»
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υποχρεωτικώς σμό-
κιν και οι κυρίες 
βραδινά μακριά 
φορέματα. Με την 
αλλαγή του πολι-
τεύματος, από 
βασιλευομένη σε 
προεδρευομένη, 
τα κοινωνικά ήθη 
έγιναν λίγο πιο «γιαλα-
ντζί». Οι νέες τάξεις που 
έρχονται στο προσκήνιο 
προσπαθούν να μιμη-
θούν τις προηγούμενες 
με τα αποτελέσματα που 
γνωρίζουμε. Ωσπου φθά-
σαμε στην πομφόλυγα του 
lifestyle. Χρησιμοποιώ επί-
τηδες μία αρχαία ελληνική 
λέξη, που σημαίνει φούσκα, 
ως αντίθεση στην ενοχλητική 
ξενική που σημαίνει τρόπος ζω-
ής. Ενοχλητική γιατί, όπως συμβαίνει 
με αρκετές λέξεις και έννοιες, η συγκε-
κριμένη έχει παραποιηθεί και ευτελι-
σθεί. Τι ειρωνεία! Η άνοδος στην εξουσία 
ενός σοσιαλιστικού κόμματος, 
του ΠΑΣΟΚ, σηματοδοτεί την άγρια αστι-
κοποίηση ευρύτερων -κυρίως μικροαστι-
κών και αγροτικών- στρωμάτων. Κατά τη 
δεκαετία του ’80 όλοι θέλουν να αποκτή-
σουν καλύτερα σπίτια, αυτοκίνητα, ηλεκτρι-
κές συσκευές, έπιπλα και να διοργανώ-
νουν… δεξιώσεις. Ενα νέο είδος ανθρωπότυ-
που κάνει την εμφάνισή του: ο/η κοσμικός. 

HOMO 
COSMICUS

Η μετάβαση 
από την 
κουλτούρα 
στο social life

Παίρνοντας τη σκυτάλη 
από τον προηγούμενο 
ανθρωπότυπο, τον κουλ-
τουριάρη, που ήκμασε 
μετά τη Μεταπολίτευση, ο 
κοσμικός δίνει τον τόνο 
στη νέα εποχή. Πηγαίνει 
παντού, ακόμη και στα 
εγκαίνια εκθέσεων αυτοκι-
νήτων. Το οικόσημό του 
αναγράφει: «Βγαίνω, άρα 
υπάρχω», και ο ίδιος κατα-
βάλλει εργώδεις προσπά-
θειες όλη την ημέρα για να 
ανταποκριθεί στις υποχρε-
ώσεις όλης της νύχτας. 
Αλλωστε οι εκδηλώσεις 
είναι τόσο πολλές! Οι νέοι 
αγωνιστές του social life 
δεν φείδονται κόπων, ούτε 
εξόδων, για να διακτινίζο-
νται από μια επίδειξη 
μόδας στο «Ekali Club» σε 
μια παρουσίαση ενός κινη-
τού στον Ναυτικό Ομιλο 
Ελλάδος στον Πειραιά κι 
από εκεί στα εγκαίνια της 
Ρεβέκκας Καμχή στο 
Μεταξουργείο ή σε ένα 
πάρτι γενεθλίων στο 
«Central». Παντού ανά την 
Ελλάδα η κοινωνία αναπα-
ράγεται μέσα στην παρα-
ζάλη του εύκολου πλουτι-
σμού και της επίδειξης των 
status symbols. Η κατάρ-
ρευση του 
Χρηματιστηρίου, σε αντί-
θεση με ό,τι θα περίμενε 
κανείς, ουδόλως πλήττει 
την αχαλίνωτη εγχώρια 
κοινωνική ζωή. Το τι λου-
λούδι πετιέται στα μπου-
ζούκια, το τι πούρο καπνί-
ζεται, το τι Dom Perignon 
ρέει άφθονη, το τι Porsche 
Cayenne αγοράζεται, το τι 
Μαλδίβες, Σεν 
Μπαρτελεμί, Πουκέτ, 
Ασπεν, Γκστάαντ, Σεν 
Μόριτς γίνονται προορι-
σμοί και το τι σπίτι κτίζεται 
στη Μύκονο, αρκεί να 
φυλλομετρήσει κανείς τα 
περιοδικά της εποχής για 
να το αντιληφθεί. Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες απο-
τελούν τον κολοφώνα της 
εθνικής αλλά και της κοι-
νωνικής ολοκλήρωσης. Τα 
νέα τζάκια, ατρόμητα, 
κατατροπώνουν κάθε σπι-
θαμή της δημόσιας ζωής, 
την ώρα που οι παλαιοί 
τούς παρακολουθούν με 
βλέμμα αμηχανίας, σνο-
μπισμού και παραίτησης. 
Κι ύστερα μαθαίνουμε ότι 
έχουμε χρεοκοπήσει. Το 
πάρτι τελείωσε. Ο 
Ταλεϊράνδος έλεγε: «Etre 
du monde, quel ennui! 
Mais ne pas être, quel 
drame!» (μετάφραση: «Το 
να ανήκεις στην κοινωνία, 
τι πλήξη! Αλλά το να μην 
ανήκεις, 
τι δράμα!»). 
Το ερώτημα μετά το ΔΝΤ 
είναι σε ποια κοινωνία 
ανήκουμε.    

1. Αλέξης Ρίγλης, Λάκης Γαβαλάς και Νατάσα Λιακουνάκου 
με γκλάμουρους βραδινή εμφάνιση

2. Εντυπωσιακή εμφάνιση της Γιάννας Αγγελοπούλου 
σε χριστουγεννιάτικο γκαλά

3. Βασίλης και Ρόη Αποστολοπούλου σε χριστουγεννιάτικο πάρτι
4. Ο διεθνούς φήμης μετρ Βαλεντίνο με τον Ηλία Ψινάκη 

και τον Σάκη Ρουβά στο σαλέ του στην Ελβετία
5. Η Μόνικα Μπελούτσι με τη Σοφία Κούστα 

σε χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
6. Η Μαριάννα Λάτση με την κόρη της Εριέττα Κούρκουλου 

σε οικογενειακή επίδειξη ενότητας και ισχύος
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Η 
εξάπλωση του 
Η1Ν1 επί ελλη-
νικού εδάφους, 
μετά και την εμ-

φάνισή του στις χώρες της 
Ευρώπης, αναμένεται έντο-
νη, με τις περιοχές του Αι-
γαίου, της Κρήτης και της 
Θεσσαλίας να θεωρούνται 
«ζώνες αυξημένου κινδύνου» 
για συρροή κρουσμάτων. Την 
ίδια ώρα, οι Ελληνες ειδικοί 
καλούν τους πολίτες, ιδίως 
όσους πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα, να αξιοποιήσουν 
το πλεονέκτημα του αντιγρι-
πικού εμβολιασμού. 

 Οπως προκύπτει από τα 
αποτελέσματα μελέτης του 
Εργαστηρίου Μικροβιολογί-
ας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ), την οποία παρου-
σιάζει σήμερα το «ΘΕΜΑ», 
το επίπεδο ανοσίας του ελ-
ληνικού πληθυσμού έναντι 
του ιού Η1Ν1 παραμένει αρ-
κετά χαμηλό, γεγονός που 
καθιστά τους Ελληνες ιδιαί-
τερα ευάλωτους σε τυχόν 
προσβολή τους από τον ιό. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, 
μόλις το 28,5% του γενικού 

πληθυσμού έχει ανοσία, δη-
λαδή έχει αναπτύξει ικανό 
αριθμό αντισωμάτων για την 
αντιμετώπιση της πανδημι-
κής γρίπης. Με άλλα λόγια, 
ανοσία έχουν 3,1 εκατ. άτο-
μα, γεγονός που σημαίνει ότι 
περίπου 8 εκατ. Ελληνες εί-
ναι ευάλωτοι στη γρίπη και 
μπορεί να νοσήσουν τους 
επόμενους μήνες. Σημειώ-
νεται πως για να επιτευχθεί 
συλλογική ανοσία πρέπει να 
μολυνθεί περισσότερο από 
το 54% του πληθυσμού. 

 Οι ειδικοί με επικεφαλής 
τον καθηγητή Μικροβιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. Αθανάσιο Τσακρή 
και την παιδίατρο - λοιμωξι-
ολόγο του ΚΕΕΛΠΝΟ κυρία 
Ελενα Μαλτέζου προσδιό-
ρισαν τα επίπεδα ανοσίας 
και ανά ηλικιακή ομάδα. Δι-
απίστωσαν ότι εφέτος τη με-
γαλύτερη κάλυψη απέναντι 
στη γρίπη Η1Ν1 έχουν τα 
παιδιά και οι νέοι (άτομα ηλι-
κίας από 5 έως 19 χρόνων 
έχουν ανοσία σε ποσοστό 

36,3% και βρέφη και μικρά 
παιδιά έως 4 χρόνων 34,2%). 
Αποδεικνύονται οι πιο θω-
ρακισμένες ομάδες του πλη-
θυσμού διότι, όπως εξηγούν 
οι ειδικοί, «πέρυσι η νέα γρί-
πη χτύπησε κυρίως τον μα-
θητικό πληθυσμό. Ετσι, τα 
παιδιά και οι νέοι απέκτησαν 
αντισώματα». Σε πλεονεκτι-
κή θέση βρίσκονται επίσης 
τα άτομα ηλικίας άνω των 60 
χρόνων (σε αυτή την ομάδα 
η ανοσία κυμαίνεται στο 
31,8%). 

Στο στόχαστρο του ιού 
Η1Ν1 οι νέοι άνθρωποι 
Μειωμένες αντιστάσεις ένα-
ντι του ιού Η1Ν1 καταγράφει 
η μελέτη σε ό,τι αφορά τις ηλι-
κιακές ομάδες από 20 έως 39 
χρόνων και από 40 έως 59 χρό-
νων - τα ποσοστά ανοσίας κυ-
μαίνονται σε 25% και 23% αντί-
στοιχα. Δηλαδή σχεδόν ένας 
στους πέντε Ελληνες της πλέ-
ον παραγωγικής ηλικίας απει-
λείται από τη νέα γρίπη, αλ-
λά και τις επιπλοκές της. Οπως 
επισημαίνει ο ειδικός, «κανείς 

δεν μπορεί να παραβλέψει ότι 
στην περυσινή επιδημία το 
στέλεχος Η1Ν1 σε ορισμένες 
περιπτώσεις προκάλεσε σε νέ-
ους ανθρώπους ακόμη και θα-
νατηφόρες λοιμώξεις, χωρίς να 
υπάρχουν προδιαθεσικοί πα-
ράγοντες». 

Ποιες περιοχές 
απειλούνται 
Θεσσαλία, Κρήτη, Στερεά Ελ-
λάδα, Κυκλάδες και Δωδεκά-
νησα θεωρούνται ζώνες αυ-
ξημένου κινδύνου για την εμ-
φάνιση μεγαλύτερου από τον 
συνηθισμένο αριθμού κρου-
σμάτων γρίπης - οι περιοχές 
προέκυψαν με βάση το ποσο-
στό ανοσίας του πληθυσμού 
τους.

Το χαμηλότερο ποσοστό 
ανοσίας καταγράφεται στη 
Θεσσαλία, με μόλις το 8,4% 
του πληθυσμού να διαθέτει 
αντισώματα έναντι της γρί-
πης. Κρήτη και Στερεά Ελλά-
δα ακολουθούν στη λίστα με 
ποσοστά ανοσίας 15,1% και 
15,3% αντιστοίχως. Τέλος, Κυ-
κλάδες και Δωδεκάνησα συ-
μπληρώνουν τις επικίνδυνες 
για γρίπη ζώνες με ποσοστό 
ανοσίας 17,1%. 

Μακεδονία και Θράκη δια-
θέτουν μικρά «οχυρά» κατά της 
γρίπης, καθώς έχουν ποσοστά 
ανοσίας 28,3% και 24,2% του 
πληθυσμού τους αντίστοιχα. 
Στην Αττική το ίδιο ποσοστό 
φτάνει στο 33,4% και στην Πε-
λοπόννησο στο 36,5%. Ακόμη 
πιο υψηλά επίπεδα αντισωμά-
των διαθέτουν οι κάτοικοι της 
Ηπείρου (42,9%) πλησιάζοντας 
το ποσοστό-στόχο συλλογικής 
ανοσίας που θέτουν οι ειδικοί 
(54%). 

Ωστόσο, εκείνοι που δεν 
φαίνεται να απειλούνται καθό-
λου εφέτος από τη νέα γρίπη 
είναι οι κάτοικοι των Ιόνιων νή-
σων: σχεδόν επτά στους δέκα 
έχουν ανοσία στη νέα γρίπη 
(με το αντίστοιχο ποσοστό να 
ξεπερνά κάθε πρόβλεψη, φτά-
νοντας στο 67%). 

Η νέα γρίπη είναι ξανά εδώ 
Ζώνες υψηλού κινδύνου η νησιωτική χώρα, η Κρήτη και η Θεσσαλία. Κινδυνεύουν περισσότερο 
οι 20άρηδες και οι 30άρηδες - Σε αντιγριπικό εμβολιασμό καλούν τους χρονίως πάσχοντες οι ειδικοί

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ του 
στις χώρες της βόρειας 
και κεντρικής Ευρώπης,
όπου σημειώθηκαν 
περισσότεροι από 50 
θάνατοι, ο Η1Ν1 είναι 
ξανά στην Ελλάδα 

▼ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Ο ιός Η3Ν2 έρχεται από τις ΗΠΑ και είναι ισχυρότερος
Το… κοκτέιλ της γρίπης 

που χτυπά εφέτος τη χώ-
ρα μας περιέχει σε μεγαλύ-
τερη… δοσολογία το πανδη-
μικό στέλεχος Η1Ν1 και σε 
μικρότερη το άλλο στέλεχος 
του τύπου Α της γρίπης, το 
Η3Ν2 (γνωστό από την επι-
δημία γρίπης του Χονγκ Κονγκ 

το 1968). Οπως προκύπτει 
από τα τελευταία στοιχεία 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
για τον Ελεγχο των Ασθενει-
ών (European Center for the 
Decease Control - ECDC), το 
στέλεχος Α (Η1Ν1) έχει απο-
μονωθεί στο 95% των περι-
στατικών γρίπης τύπου Α - το 

υπόλοιπο 5% αφορά στο επί-
σης λοιμογόνο στέλεχος 
Η3Ν2. 

Αυτό σημαίνει ότι ο Η1Ν1 
παραμένει ακόμη πολύ δυ-
νατός ιός, αλλά και ότι μπο-
ρεί να κερδίσει εύκολα έδα-
φος κατά την εξάπλωσή του 
στην Ελλάδα λόγω της περυ-

σινής εμβολιαστικής αποτυ-
χίας που χρεώνεται η χώρα 
μας. 

Επιπλέον, παραμένει πε-
ρισσότερο απειλητικός για 
τους νέους - η περυσινή επέ-
λασή του ήταν θανατηφόρος 
σε αρκετές περιπτώσεις ατό-
μων 30-50 χρόνων, οι οποί-

οι δεν ανήκαν σε ευπαθείς 
ομάδες. 

Σε αντίθεση με ό,τι συμ-
βαίνει στην Ευρώπη, ο Η1Ν1 
τείνει να… εξαφανιστεί στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 
ΗΠΑ το επικρατούν στέλε-
χος της γρίπης είναι το Η3Ν2. 
Το συγκεκριμένο στέλεχος 

προσβάλλει κυρίως τους ηλι-
κιωμένους. Επίσης, νέες έρευ-
νες έχουν δείξει ότι το στέ-
λεχος Η3Ν2 είναι πολύ αν-
θεκτικό και παραμένει ενερ-
γό, άρα και μεταδοτικό έως 
και τρεις ημέρες, σε αντίθε-
ση με το Η1Ν1, το οποίο επι-
ζεί μόλις λίγες ώρες. 

«ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ η 
γρίπη, όπως ανέμεναν οι 
ειδικοί. Το στέλεχος Η1Ν1 
που προκαλεί την πανδη-
μική γρίπη έκανε ποδαρι-
κό στη χώρα μας την πε-
ρασμένη Δευτέρα,  με τους 
πρώτους δεκάδες ασθε-
νείς να καταγράφονται σε 
Κίμωλο και Κάλυμνο. Μά-
λιστα με το άνοιγμα των 
σχολείων αναμένεται κα-
τακόρυφη αύξηση των 
κρουσμάτων.

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ 

karlatiratota@yahoo.gr

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΞΑΡΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
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ΧΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Μπλόκο δικαστών στο Αυτόφωρο 
για παρακράτηση του ΦΠΑ 
Ο πρόεδρος της Eνωσης Δικαστών και Εισαγγελέων θέτει και θέμα συνταγματικότητας 
των νέων ρυθμίσεων - Δικαστικοί και δικηγόροι τονίζουν ότι εξυπηρετούν μάλλον επικοινωνιακές 
ανάγκες της κυβέρνησης παρά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φοροδιαφυγής

«Α 
υτόφωρο για όλα 
τα αδικήματα της 
μη καταβολής 
ΦΠΑ δεν μπορεί 

να ισχύσει στην πράξη», λένε, 
και παραπέμπουν τόσο στην 
ίδια διαδικασία του αυτοφώ-
ρου -που ισχύει για όσους 
διαπράττουν πλημμελήματα 
και συλλαμβάνονται μέσα σε 
ένα 24ωρο- όσο και στις ελ-
λείψεις που υπάρχουν στη 
Δικαιοσύνη σε ανθρώπινο 
δυναμικό και σε υλικοτεχνικές 
υποδομές. 

Είναι χαρακτηριστική δή-
λωση του προέδρου της Eνω-
σης Δικαστών και Εισαγγελέ-
ων κ. Χαράλαμπου Αθανασί-
ου, ο οποίος έθεσε (και) θέμα 
συνταγματικότητας των νέων 
ρυθμίσεων που εξαγγέλθηκαν. 

Oπως είπε, για να υπάρξει 
αυτόφωρη διαδικασία θα 
πρέπει να υπάρχουν και οι 
προθεσμίες που προβλέπει 
το Σύνταγμα. Σήμερα η δια-
δικασία του αυτοφώρου ισχύ-
ει για αδικήματα σε βαθμό 
πλημμελήματος -για μη από-
δοση φόρων κάτω του ποσού 
των 75.000 ευρώ- και ο υπό-
χρεος καταβολής θα πρέπει 
να συλληφθεί εντός 24ώρου. 

Σε διαφορετική περίπτω-
ση, το αυτόφωρο παύει να 
ισχύει και η υπόθεση παίρνει 
τον δρόμο της ανάκρισης. Μοι-
ραία επομένως τίθεται ζήτη-
μα για τον τρόπο με τον οποίο 
θα εφαρμοστεί στην πράξη η 
αυτόφωρη διαδικασία για 
υπόχρεους που δεν έχουν 
αποδώσει ΦΠΑ. 

Θα συλλαμβάνονται την 
επόμενη ημέρα λήξης της προ-
θεσμίας που τους έχει δοθεί 
για την καταβολή της οφειλής; 
Και αν ναι, κατά πόσο αυτό 
είναι εφικτό; Για να ξεπερά-
σει τον νομικό αυτό σκόπελο, 
το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης φέρεται να με-
λετά το ενδεχόμενο να μετα-
τρέψει τα αδικήματα αυτά σε 
διαρκή έτσι ώστε η σύλληψη 
να ισχύει στο διηνεκές! Τέτοιου 

είδους αδικήματα, όμως, πα-
ραγράφονται σε πέντε χρόνια 
με το ισχύον νομοθετικό πλαί-
σιο!

Ακόμη όμως και να υπάρξει 
μετατροπή των αδικημάτων 
αυτών σε διαρκή, το ερώτημα 
που θέτουν νομικοί και δικη-
γόροι είναι «πώς θα εκδικάζο-
νται όλες αυτές οι υποθέσεις 
που θα σωρεύσουν στα δικα-
στήρια με τις ελλείψεις που 
υπάρχουν σε δικαστές και δι-
καστικούς υπαλλήλους;». Τί-
θεται επίσης και το ζήτημα 
για το πώς θα εκτελεστούν οι 
ποινές που μπορεί να επιβλη-
θούν. Οι φυλακές αντιμετω-
πίζουν ήδη τεράστια προβλή-
ματα χωρητικότητας και για 
τον λόγο αυτό το υπουργείο 
Δικαιοσύνης προχώρησε 
πρόσφατα σε ρυθμίσεις που 
προβλέπουν αποφυλάκιση για 
συγκεκριμένα αδικήματα με 
στόχο την αποσυμφόρησή 
τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για 
φορολογικά αδικήματα σε 
βαθμό πλημμελήματος οι 
ποινές που επιβάλλονται είναι 
εξαγοράσιμες, αλλά πόσοι θα 
είναι εκείνοι που θα μπορούν 
να τις εξαγοράσουν όταν δεν 
είναι σε θέση να αποδώσουν 
βεβαιωμένες οφειλές προς το 
Δημόσιο; 

Μία ακόμη παράμετρος 
που θέτουν δικαστές και δι-
κηγόροι είναι και το γεγονός 
ότι η αυτόφωρη διαδικασία, 
δηλαδή η σύλληψη και η 
παραπομπή στο ακροατήριο, 
όπως και η ποινική δίωξη που 
έχει ασκηθεί σε βάρος του 
οφειλέτη, «παγώνει» εφόσον 
εκείνος ζητήσει να υπαχθεί 
στις διατάξεις του νόμου 
2523/1997. 

Ο νόμος αυτός προβλέπει 
διοικητική επίλυση της διαφο-
ράς ή δικαστικό συμβιβασμό 
με περιορισμό των προστίμων 
που έχουν επιβληθεί στο 1/3 
αυτών. Για όλους αυτούς τους 
λόγους, πολλοί είναι εκείνοι που 
πιστεύουν ότι η κυβέρνηση μέ-
σα από τα συγκεκριμένα μέ-
τρα επιχειρεί να ασκήσει πίε-
ση σε όσους οφείλουν ποσά 
κάτω των 75.000 ευρώ φέρνο-
ντάς τους αντιμέτωπους με το 
ενδεχόμενο της φυλακής, έστω 
και αν αυτό διαδικαστικά είναι 
δύσκολο να συμβεί, με τα ση-
μερινά τουλάχιστον δεδομένα.

▼ ΤΗ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 

«Πλήττονται οι μικροοφειλέτες»
Ο ι εξαγγελθείσες ρυθμίσεις 

γεννούν και ζητήματα 
κοινωνικής ανισότητας, καθώς 
φαίνεται να πλήττουν μόνο 
τους μικροοφειλέτες και όχι 
όσους οφείλουν μεγάλα ποσά 
(άνω των 75.000 ευρώ). Και 
αυτό διότι για την τελευταία 
αυτή κατηγορία των οφειλετών 
δεν ισχύει το αυτόφωρο -τα 

αδικήματα είναι σε βαθμό 
κακουργήματος- και η διαδι-
κασία που ακολουθείται είναι 
χρονοβόρα, γεγονός που δεν 
αποκλείει ακόμη και την πα-
ραγραφή των αδικημάτων, η 
οποία ισχύει μετά το πέρας 
της 15ετίας. 

Σήμερα, για υποθέσεις που 
αφορούν σε οφειλές άνω των 

75.000 ευρώ, δηλαδή κακουρ-
γήματα, διενεργείται κύρια 
ανάκριση και στη συνέχεια η 
δικογραφία παίρνει τον δρόμο 
για τον αρμόδιο εισαγγελέα, 
ο οποίος θα κάνει πρόταση 
για τον αν θα πρέπει η υπό-
θεση να φτάσει στο ακροα-
τήριο. Επί της πρότασης αυτής 
αποφαίνεται τελικά με βού-

λευμα το αρμόδιο δικαστικό 
συμβούλιο. Αν υπάρξει παρα-
πομπή, η δικάσιμος μπορεί 
να προσδιοριστεί μετά τη 
διετία λόγω του όγκου των 
υποθέσεων που σωρεύονται 
στα δικαστήρια. Και αυτό 
χωρίς στη διετία να προστεθούν 
τυχόν αναβολές που μπορεί 
να δοθούν στο ακροατήριο, 

αλλά και αιτήσεις αναιρέσεως 
που μπορεί να υποβληθούν 
κατά της παραπομπής κ.λπ. 

Στο νέο νομοσχέδιο, πάντως, 
που πρόκειται να κατατεθεί 
στη Βουλή τις επόμενες εβδο-
μάδες προβλέπεται η θέσπιση 
του θεσμού του οικονομικού 
εισαγγελέα, ο οποίος θα 
εδρεύει στο υπουργείο Οικο-

νομικών και θα παρεμβαίνει 
σε σημαντικές υποθέσεις 
φοροδιαφυγής. Προβλέπεται 
ακόμη και «φορολογική διαι-
τησία» προκειμένου να μειω-
θούν οι υποθέσεις φορολογι-
κών διαφορών ανάμεσα στους 
φορολογουμένους και το 
Δημόσιο που καταλήγουν στα 
δικαστήρια.

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ» χαρακτηρίζουν δικαστές και 
δικηγόροι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για δίκες με 
τη διαδικασία του αυτοφώρου όταν διαπιστώνεται 
παρακράτηση ΦΠΑ από επιχειρηματίες και ελεύθερους 
επαγγελματίες. Oπως τονίζουν, τέτοιου είδους ρυθμί-
σεις δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής και μάλλον 
επικοινωνιακές ανάγκες της κυβέρνησης εξυπηρετούν 
παρά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗ 

kokalivas@yahoo.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 
κ. Χαράλαμπος Αθανασίου (ένθετη φωτογραφία) έθεσε θέμα 
συνταγματικότητας των νέων ρυθμίσεων που εξαγγέλθηκαν 
γιατί, όπως είπε, για να υπάρξει αυτόφωρη διαδικασία 
θα πρέπει να υπάρχουν και οι προθεσμίες 
που προβλέπει το Σύνταγμα

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΡΕΤΑΙ 
ΝΑ ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΑ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΣΕ 
ΔΙΑΡΚΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η 
ΣΥΛΛΗΨΗ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ 
ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ...
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20% Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

▼ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 

Το όνειρο της 12μηνης σεζόν γίνεται πραγματικότητα στη Ρόδο

Αθόρυβα αλλά σταθερά οι 
τοπικοί παράγοντες της 

Ρόδου χτίζουν τη δωδεκάμηνη 
τουριστική σεζόν στο νησί, που 
για πολλές δεκαετίες αποτέλε-
σε τον ανεκπλήρωτο στόχο της 
τουριστικής βιομηχανίας της 
χώρας. Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία του αεροδρομίου 
της Ρόδου, τον μήνα Δεκέμβριο 
αφίχθηκαν στη Ρόδο 3.705 
αλλοδαποί τουρίστες, έναντι 
1.739 του περυσινού Δεκεμ-

βρίου (αύξηση 113,05%). Το 
ίδιο συνέβη και τον περασμέ-
νο Νοέμβριο, όπου στο νησί 
αφίχθηκαν 3.861 αλλοδαποί 
τουρίστες έναντι 1.902 τον 
αντίστοιχο περσινό (αύξηση 
103%). Στη μεγάλη αύξηση της 
κίνησης τους χειμερινούς μήνες 
-αν και προς το παρόν τα νού-
μερα είναι συγκριτικά μικρά 
σε σχέση με τους τουρίστες 
που δέχεται το νησί τους κα-
λοκαιρινούς μήνες- συνέβαλε 

τα μέγιστα η καθιέρωση για 
πρώτη φορά και τους χειμερι-
νούς μήνες απευθείας δρομο-
λογίων των εταιρειών χαμηλού 
κόστους με συχνότητες δύο 
φορές την εβδομάδα. 

Οι αλλοδαποί τουρίστες που 
επισκέφθηκαν τη Ρόδο τον 
Δεκέμβριο 2010 ήταν 1.408 
Ιταλοί, 929 Ισραηλινοί, 1.170 
Κύπριοι και μικρότεροι αριθμοί 
άλλων εθνικοτήτων. Παράλλη-
λα στη Ρόδο στις αρχές του 

χρόνου επισκέφτηκαν για μία 
ημέρα τονώνοντας την αγορά 
του νησιού πάνω από 3.000 
τουρίστες που μετέφερε το 
κρουαζιερόπλοιο MSC FANTASIA, 
ενώ για τον Ιανουάριο και συ-
γκεκριμένα στις 7, 18 και 20 του 
μηνός (όπως ήδη συνέβη και 
προχτές) θα καταπλεύσουν στο 
λιμάνι του νησιού τρία ακόμη 
κρουαζιερόπλοια αποβιβάζο-
ντας στο νησί πάνω από 10.000 
τουρίστες.

ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΩΝ Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
περιορίστηκε τελικά η κίνηση στους παραδοσιακούς 
χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς, με τους επαγ-
γελματίες του κλάδου να εκτιμούν την πτώση των 
εσόδων τους στο 20% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή χρονιά.  

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑ

gpapastafidas@gmail.com

νοδρομιών να αναβάλουν την 
τελευταία στιγμή τις εξορμή-
σεις τους.

Ωστόσο, παρά την αισθη-
τά μειωμένη κίνηση, πολύ λί-
γα ήταν τα καταλύματα των 
οποίων οι ιδιοκτήτες μείωσαν 
σημαντικά τις τιμές τους, και 
ειδικότερα τα τριήμερα των 
Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, κάτι που είχε ως 
αποτέλεσμα στους δημοφι-
λείς τουριστικούς προορισμούς, 
όπως η Αράχοβα, ο Αγιος Αθα-
νάσιος στο Καϊμακτσαλάν, το 
Νυμφαίο στη Φλώρινα, το Καρ-
πενήσι, τα Ζαγοροχώρια, αλ-
λά και στην Oρεινή Κορινθία 

Σ
τα άσχημα αποτε-
λέσματα, όπως ανα-
φέρουν οι τουρι-
στικοί επιχειρημα-

τίες, συνετέλεσαν και οι κα-

λές, για την εποχή, καιρικές 
συνθήκες αφού σχεδόν κανέ-
να χιονοδρομικό κέντρο δεν 
άνοιξε, με αποτέλεσμα οι πα-
ραδοσιακοί λάτρεις των χιο-

γιορτών στην Αράχοβα και τις 
γύρω περιοχές η πληρότητα 
ξεπέρασε το 90%, ενώ το ίδιο 
συνέβη και στους προορισμούς 
της Δυτικής Μακεδονίας στο 
Καϊμκατσαλάν και στο Νυμ-
φαίο.

Στο Πήλιο, σύμφωνα με την 
Ενωση Ξενοδόχων Νομού Μα-
γνησίας, αν και παρουσιάζε-
ται αύξηση της κίνησης τις 
ημέρες της Πρωτοχρονιάς σε 
σχέση με τα Χριστούγεννα, η  
πληρότητα στα ξενοδοχεία 
της περιοχής ανήλθε στο 70%.

Η πληρότητα στα ξενοδο-
χεία τριών, τεσσάρων και πέ-
ντε αστέρων, καθώς και τα πα-

ραδοσιακά καταλύματα κυ-
μαίνεται από 85% έως και 90%. 
Αντίστοιχα στα χαμηλότερης 
κατηγορίας ξενοδοχειακά κα-
ταλύματα, η πληρότητα κυ-
μαίνεται σε χαμηλότερα πο-
σοστά, καθώς έχει διαμορφω-
θεί στο 55%.

Στην Αθήνα η κίνηση ήταν 
υποτονική αφού πλέον εδώ 
και χρόνια δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στους χριστουγεννιά-
τικους προορισμούς των Ευ-
ρωπαίων. Ειδικά για τη φετι-
νή χρονιά και οι ελάχιστοι που 
είχαν προγραμματίσει να επι-
σκεφτούν την ελληνική πρω-
τεύουσα δεν κατάφεραν να 
φτάσουν λόγω του χάους που 
επικρατούσε στα ευρωπαϊκά 
αεροδρόμια από την κακοκαι-
ρία, που είχε ως αποτέλεσμα 
να ακυρωθούν πάνω από 10.000 
πτήσεις τις ημέρες των γιορ-
τών. Αντίθετα, καλύτερα κινή-
θηκαν οι προορισμοί που βρί-
σκονται σε μικρή απόσταση 
από την Αθήνα, όπως είναι το 
Ναύπλιο και το Λουτράκι και 
η ορεινή Κορινθία, όπου η πλη-
ρότητα ήταν αρκετά υψηλή 
καθ’ όλη τη διάρκεια των τε-
λευταίων δύο εβδομάδων. 

Μεγάλη μείωση στα 
οργανωμένα ταξίδια 
στο εξωτερικό
Κάθετη πτώση που έφτασε το 
45% σημείωσαν τα οργανω-
μένα ταξίδια των Ελλήνων στο 
εξωτερικό, σύμφωνα με τα με-
γάλα πρακτορεία ταξιδιών.
Ετσι, σημαντική πτώση είχαν 
οι παραδοσιακοί ακριβοί προ-
ορισμοί όπως το Λονδίνο, το 
Παρίσι και η Βιέννη, ενώ αντί-
θετα καλά πήγαν οι κρατήσεις 
για Κωνσταντινούπολη, Συρία, 
Ιορδανία και Ιερουσαλήμ, που 
θεωρούνται φθηνοί προορι-
σμοί, καθώς και το Μπάνσκο 
της Βουλγαρίας, όπου τα χιο-
νοδρομικά κέντρα που διαθέ-
τει η περιοχή είναι πολύ φθη-
νότερα από εκείνα της χώρας 
μας.

Σταθερή αξία και για τη φε-
τινή χρονιά παρέμεινε η Νέα 
Υόρκη, η οποία όμως απευθύ-
νεται, λόγω του κόστους, στους 
έχοντες και κατέχοντες της πα-
τρίδας μας, οι οποίοι δεν φαί-
νεται να επηρεάστηκαν από 
την οικονομική κρίση.

ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ 
ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ 
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ 
ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ 
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Χιόνι δεν είχε, 
κόσμος δεν πήγε, 
αλλά οι τιμές 
στα ύψη!
Στα δύο τριήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 
περιορίστηκε η τουριστική κίνηση  των γιορτών, 
αλλά οι ξενοδόχοι δεν λένε να βάλουν μυαλό, 
κρατώντας τις μέσες τιμές πάνω από τα 100 ευρώ

οι μέσες τιμές ανά δωμάτιο να 
διαμορφωθούν σε επίπεδα 
άνω των 100 ευρώ ημερησί-
ως!

Ειδικότερα τις ημέρες των 
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ΖΗΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τ 
ρεις βομβιστικές 
ενέργειες μέσα σε 
λιγότερο από δύο 
μήνες με στόχο με-

γάλες πίστες της Αθήνας έβγα-
λαν στην επιφάνεια τον «πό-
λεμο» που έχει ξεσπάσει με-
ταξύ συμμοριών και επιχειρη-
ματιών. Από τη μια οι «φου-
σκωτοί» ζητούν περισσότερα 
χρήματα για να «διασφαλί-
ζουν» την ομαλή λειτουργία 
της αθηναϊκής νύχτας και από 
την άλλη οι καταστηματάρχες 
αδυνατούν να καταβάλουν το 
«χαράτσι» αφού πλέον δου-
λεύουν δύο νύχτες αντί έξι, η 
πελατεία έχει συρρικνωθεί, 
ενώ το ΣΔΟΕ καραδοκεί και 
τιμωρεί με τσουχτερά πρόστι-
μα όσους δεν κόβουν αποδεί-
ξεις.  

«Δεν είναι μόνο το γεγονός 
ότι οι νονοί επέστρεψαν δρι-
μύτεροι. Κυρίως έχει να κάνει 
με το ότι αναβαθμίστηκαν και 
λειτουργούν στα πρότυπα της 
μαφίας», περιγράφει στο «ΘΕ-
ΜΑ» αστυνομικός της Ασφά-
λειας, λέγοντας ότι «προστα-
σία, ναρκωτικά, τζόγος, γυναί-
κες και όπλα αρχίζουν σιγά-σιγά 
να συνυπάρχουν κάνοντας πιο 
αισθητή την παρουσία αυτού 
που ονομάζεται σύγχρονο ορ-
γανωμένο έγκλημα». 

Τρεις βόμβες 
είναι μόνο η αρχή 
Η αλήθεια είναι πως μπορεί 
τα τελευταία χρόνια αυτό που 

λέμε προστασία να έχει υπο-
βαθμιστεί, όμως κάθε βράδυ 
οι «φουσκωτοί» δεν έχουν πά-
ψει να περνούν από τα κατα-
στήματα που έχουν στις ζώ-
νες επιρροής τους για να ει-
σπράττουν το χρήμα. Από τον 
περασμένο χειμώνα τα πράγ-
ματα άλλαξαν. Λόγω της οικο-
νομικής κρίσης, οι μεγάλες πί-
στες και τα υπόλοιπα μαγαζιά 
δουλεύουν μόνο Παρασκευή 
και Σάββατο και κάνουν μι-
κρότερους τζίρους, με αποτέ-
λεσμα οι επιχειρηματίες, ως 
άλλοι υπουργοί Οικονομικών, 
να ζητούν από τους προστά-
τες τους να κάνουν και αυτοί 
περικοπές στα… κέρδη. «Δεν 
μπορούμε να πληρώνουμε για 
προστασία τα ίδια χρήματα που 
θα δίναμε αν δουλεύαμε έξι φο-
ρές την εβδομάδα», λέει επι-
χειρηματίας που δραστηριο-
ποιείται στον χώρο της δια-

σκέδασης, προσθέτοντας με 
νόημα: «Ομως αυτό δεν μπο-
ρεί να γίνει κατανοητό από αυ-
τά τα παιδιά που ζητούν το 
ίδιο… νυχτοκάματο». 

Οταν νωρίς το απόγευμα 
της Κυριακής 31ης Οκτωβρί-
ου μια βόμβα έσκαγε στην εί-
σοδο του κέντρου «Πόλις» στην 
Πέτρου Ράλλη χωρίς κανένα 
προειδοποιητικό τηλεφώνη-
μα, οι αστυνομικοί της Δίωξης 
Εκβιαστών εκτίμησαν πως εν-
δεχομένως να έχει να κάνει με 
προσωπικές διαφορές του ιδι-
οκτήτη με τους δράστες. Το 
γεγονός ότι την εποχή εκείνη 
το μαγαζί ήταν εκτός λειτουρ-
γίας ενίσχυσε τη συγκεκριμέ-
νη άποψη… Τριάντα δύο ημέ-
ρες μετά, στις 2 Δεκεμβρίου, 
στην παραλιακή σκάει βόμβα 
με στόχο το κέντρο «Θέα». Οι 
αστυνομικοί αντιλαμβάνονται 
πως κάτι άλλο συμβαίνει και 
συσχετίζουν τις δύο υποθέ-
σεις. Ετσι, κλείνουν για ώρα 
την παραλιακή και δουλεύουν 
στα πρότυπα της Αντιτρομο-
κρατικής για να ψάξουν σε βά-
θος την υπόθεση.

Οι υποψίες των αξιωματι-
κών της Ασφάλειας ότι έχουν 
να κάνουν με αναβαθμισμένα 
κυκλώματα της νύχτας εδραι-
ώνονται όταν στις 4 τα ξημε-
ρώματα παραμονή Πρωτοχρο-
νιάς ένα μεγάλο «μπαμ» ταρά-
ζει τη λεωφόρο Συγγρού. Αν 
και το νυχτερινό κέντρο «Fever» 
ήταν κλειστό, οι ζημιές από τη 
βόμβα που τοποθετήθηκε στην 
είσοδο ήταν μεγάλες. Τρία αυ-
τοκίνητα διαλύονται και οι 
αστυνομικοί πιστεύουν ότι η 
εκρηκτική ύλη που χρησιμο-
ποιήθηκε άγγιζε το ένα κιλό 
δυναμίτιδας. 

Τρία χτυπήματα με στόχους 
μεγάλα νυχτερινά κέντρα, λέ-
νε οι αστυνομικοί, μόνο τυ-
χαία δεν είναι. Ολα δείχνουν 
ότι η κόντρα μεταξύ νονών και 
επιχειρηματιών γιγαντώνεται 
με φόντο την προστασία και 
το εύκολο χρήμα.

Η κρίση έκανε 
ακόμη 
πιο σκληρούς
τους νονούς
της νύχτας 
Το οργανωμένο έγκλημα που βλέπει την «ταρίφα» να πέφτει 
ακολουθεί τα πρότυπα της μαφίας και σκληραίνει 
τη στάση του με μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων 
- Με ποιο σχέδιο ετοιμάζεται να απαντήσει η Αστυνομία

▼  ΑΓΓΙΖΟΥΝ 
ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

Το 
διευθυντήριο 
εντοπίστηκε 
μέσα στις 
φυλακές 

Ο νέος χάρτης των 
συμμοριών της νύχτας 

έχει σχηματιστεί από τους 
αστυνομικούς της Δίωξης 
Εκβιαστών της Ασφάλειας 
Αττικής και, όπως 
χαρακτηριστικά λένε, ίσως 
και μέσα στον επόμενο 
μήνα να έχουμε ραγδαίες 
εξελίξεις. Συγκεκριμένα η 
έρευνα έδειξε ότι
η κόντρα ξέσπασε γιατί η 
οικονομική κρίση δεν 
επιτρέπει στους 
επιχειρηματίες να 
πληρώνουν τα χρήματα που 
ζητούν οι προστάτες τους. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 
«ντον» να εξαγριωθούν, να 
αλλάξουν τα πλάνα τους και 
να προχωρήσουν σε πλήρη 
αναδιάρθρωση του χώρου. 
Ετσι, κουμάντο φέρεται να 
κάνει πλέον μια νέα μεγάλη 
ομάδα αποτελούμενη από 
έμπειρους νονούς που 
θέλει να επιβάλει τους 
δικούς της όρους και 
κανόνες στη νέα τάξη 
πραγμάτων. 
Η παρακολούθηση 
τηλεφωνικών συνομιλιών 
έδειξε ότι το διευθυντήριο 
βρίσκεται μέσα στις 
φυλακές όπου παλιοί 
κρατούμενοι κινούν τα 
νήματα και δίνουν οδηγίες. 
Αναλογικά οι νέες 
συμμορίες μοιάζουν 
περισσότερο με τις ιταλικές 
φαμίλιες, έχουν ευρύτερο 
πεδίο δράσης και 
διαθέτουν μεγαλύτερο 
αριθμό μελών.

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ του 2009, στη νύχτα της Αθήνας 
νονοί, προστάτες και καταστηματάρχες τηρούσαν τον 
άγραφο νόμο που οι «σκληροί» επέβαλλαν και έλεγε: 
«Παίρνουμε λίγα από πολλούς…». Ομως από την οικο-
νομική κρίση δεν ξεφεύγει κανείς, ούτε φυσικά οι πα-
ράνομοι, με αποτέλεσμα οι συμμορίες προστατών και 
μπράβων να… τρίζουν και πάλι τα δόντια τους αφού 
πλέον αναγκάζονται να «δουλεύουν» παίρνοντας ελά-
χιστα από πολύ λίγους. 

ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΩΠΟΤΑ, ΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑ 

popotas@mail.gr

ΣΤΙΣ 4 ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ένα 
μεγάλο «μπαμ» ταράζει 
τη λεωφόρο Συγγρού. 
Αν και το νυχτερινό κέντρο 
«Fever» ήταν κλειστό, 
οι ζημιές από τη βόμβα 
που τοποθετήθηκε 
στην είσοδο είναι μεγάλες

ΤΡΙΑ ΑΠΑΝΩΤΑ 
ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΓΑΛΑ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΜΟΝΟ ΤΥΧΑΙΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΛΕΝΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 
ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ 
Η ΚΟΝΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΝΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

e-mail: elenakarathanou@yahoo.gr

ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Μητσοτάκη έδωσε το «παρών» 
τις ημέρες των εορτών στο Καρπενήσι όχι μόνο για να 
υποδεχτεί οικογενειακώς τον νέο χρόνο αλλά και για 
να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου δημάρχου και 
γιου της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, κ. Κώστα Μπα-
κογιάννη. 

Α
πό αυτό το χαρμόσυνο -για την οικογέ-
νεια- γεγονός δεν θα μπορούσε να λεί-
πει φυσικά ο επίτιμος πρόεδρος και 
παππούς του δημάρχου κ. Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης. Η παρουσία του τελι-
κά αποδείχθηκε παραδόξως… γούρικη 
για τον εγγονό του, ενώ από το πανηγύ-
ρι δεν έλειψαν η αδελφή του Κώστα, 

Αλεξία, με τον σύζυγό της κ. Μανώλη Βάρσο. Μοναδικοί 
απόντες ήταν ο θείος του δημάρχου κ. Κυριάκος Μητσοτά-
κης και η γιαγιά του Μαρίκα. Η ορκωμοσία τα είχε όλα: από 
τον γαμπρό της οικογένειας κ. Βάρσο σε ρόλο φωτογράφου, 
τις επευφημίες «άξιος» της Ντόρας προς τον γιο της, μέχρι το 
προμοτάρισμα του κόμματος της μαμάς από τον νέο δήμαρχο 
με κάθε τρόπο…

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΠΡΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Με μια μαύρη Lexus εμφανίστηκε στο συνεδριακό κέντρο 
του Καρπενησίου η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας 
κατά την τελετή ορκωμοσίας του γιου της, στις 31 Δεκεμβρίου. 
Με αρχηγικό ύφος και τον αέρα μιας πολιτικού που αρέσκεται 
στην εξουσία, έστω κι αν δεν την έχει κερδίσει μέχρι τώρα, η 
κυρία Μπακογιάννη έλαμπε από χαρά για την κατάκτηση του 
δημαρχιακού θώκου από τον γιο της, στην πρώτη συμμετοχή 
του στις δημοτικές εκλογές. Το Καρπενήσι, ο τόπος καταγω-
γής του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη, δεν θα μπορούσε 
να μη στηρίξει τον γιο του σε αυτή την αναμέτρηση. Εκείνος 
καλείται τώρα να αποδείξει στους κατοίκους αυτό που κάποτε 
συνήθιζε να λέει ο πατέρας του. «Αφού είναι Καρπενησιώτης, 
είναι κι αυτός δικός μας», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δεί-
ξει ότι δεν κάνει κομματικές διακρίσεις στους πολίτες της Ευ-
ρυτανίας. Παρασκευή, ώρα 10 το πρωί και τα αυτοκίνητα στα 
οποία επέβαιναν τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη κατέ-
φταναν το ένα μετά το άλλο στο κέντρο του Καρπενησίου. Ο 
οδηγός της Lexus άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου για να 
αποβιβαστούν η κυρία Μπακογιάννη με τον σύζυγό της κ. Ισί-
δωρο Κούβελο. Φορώντας ένα μαύρο κλασικό ταγέρ, η μητέ-
ρα του νέου δημάρχου Καρπενησίου χαιρέτησε τους ντόπιους 
που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να τους υποδεχτούν... 
φορώντας το γνωστό της «ξύλινο» χαμόγελο. Κατά την είσοδό 
τους στο συνεδριακό κέντρο, η τοπική χορωδία τους υποδέ-
χτηκε με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. «Είστε καλύτεροι και από 
τη χορωδία των Αθηναίων», βροντοφώναξε η κυρία Μπακο-
γιάννη για να εισπράξει το ανάλογο χειροκρότημα από τους 
Καρπενησιώτες. Δίπλα στην κυρία Μπακογιάννη στεκόταν η 

κόρη της Αλεξία, την οποία συνόδευσε ο σύζυγός της κ. Βάρ-
σος. Ο ίδιος, κρατώντας μια επαγγελματική φωτογραφική μη-
χανή, απαθανάτισε όλες τις οικογενειακές στιγμές από την τε-
λετή παράδοσης του δημαρχείου. Ο κ. Μπακογιάννης κατέ-
φθασε με ένα μολυβί SAAB το οποίο οδηγούσε ο ίδιος, εν 
αντιθέσει με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα οχήματα 
των οποίων οδηγούσαν άντρες της προσωπικής τους φρου-
ράς. Μαζί του ήταν η γυναίκα του Κάλλια και τα δυο τους παι-
διά. 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ 
«Αξιος!», βιάστηκε να φωνάξει η Ντόρα Μπακογιάννη από 
την πρώτη σειρά του αμφιθεάτρου κατά την πρώτη επίσημη 
ομιλία του δημάρχου. Εκείνος δεν παρέλειψε να απευθυνθεί 
προς το πρόσωπό της και να την ευχαριστήσει για τη στήριξη 
που του παρείχε, αποκαλώντας την «πρόεδρο της Δημοκρατι-
κής Συμμαχίας» και όχι «μητέρα». Ακόμη, ευχαρίστησε και τον 
παππού του, απευθύνοντας χαρακτηριστικά «ευχαριστήρια 
στον επίτιμο πρόεδρο», ο οποίος καθόταν ανάμεσα στον γα-
μπρό του κ. Κούβελο και τα δισέγγονά του, τα παιδιά του νέου 
δημάρχου. Το διπλανό κάθισμα προοριζόταν για τη σύζυγο 
του δημάρχου, ενώ ακριβώς δίπλα της κάθισε η κυρία Αλεξία 
Μπακογιάννη. Η θέση του συζύγου της κ. Βάρσου ήταν κενή, 
καθώς εκείνος συνέχιζε να εκτελεί χρέη φωτογράφου για το 
οικογενειακό άλμπουμ των Μητσοτάκηδων. Η μητέρα του 
δημάρχου, θέλοντας να απαθανατίσει το γεγονός, τράβηξε βί-
ντεο με το κινητό της έτσι ώστε να έχει συνεχώς μαζί της τα 
σχετικά πλάνα. Μετά την ορκωμοσία η οικογένεια επισκέ-
φθηκε το δημαρχείο, όπου έμεινε αρκετή ώρα μαζί με τον νέο 
δήμαρχο και τους συνεργάτες του.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
ΜΕ ΥΜΝΟΥΣ 
ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ... 
ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 
Ολη η οικογένεια στην Ευρυτανία για τον όρκο του νέου δημάρχου
Κώστα Μπακογιάννη - Οι επευφημίες «άξιος» της Ντόρας στον υιό, 
η… γουρλίδικη παρουσία του Επιτίμου και η τρανταχτή απουσία του Κυριάκου
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Το καφεδάκι 
του Επιτίμου 
και το 
«κυνήγι» 
των ψήφων 

Μόλις τελείωσαν τα 
τυπικά της ορκωμοσίας 
η Ντόρα δεν αρνήθηκε 
τη χάρη στον πατέρα 
της να τον συνοδεύσει 
στην πλατεία για να 
απολαύσουν έναν καφέ. 
Στην παρέα προστέθηκε 
και ο κ. Κούβελος, υπό 
το άγρυπνο βλέμμα της 
φρουράς τους. Αν και θα 
περίμενε κανείς ότι η 
κυρία Μπακογιάννη, ως 
αρχηγός νεοσύστατου 
κόμματος, θα αφιέρωνε 
αρκετό χρόνο σε 
εξόδους προκειμένου να 
«τσιμπήσει» 
ψηφοφόρους, εκείνη 
προτίμησε την ήρεμη 
ατμόσφαιρα στο 
εντυπωσιακό αρχοντικό 
της οικογένειας. 
Ελάχιστες ήταν οι 
αποδράσεις από το σπίτι 
προκειμένου να γευτούν 
ντόπιο τσίπουρο και 
φαγητό από τις 
παραδοσιακές πέτρινες 
ταβέρνες στα ορεινά 
χωριουδάκια της 
Ευρυτανίας. 
Στην πλατεία του 
Καρπενησίου, πάντως, 
αντάλλαξε μερικές 
κουβέντες με τον κόσμο 
που την πλησίασε για να 
τη χαιρετήσει, 
βλέποντας και 
αναζητώντας νέους 
ψηφοφόρους. 

1 Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απολαμβάνουν τον καφέ 
τους αμέσως μετά την ορκωμοσία του νέου δημάρχου Καρπενησίου, κ. Κώστα Μπακογιάννη 
2 Η κυρία Μπακογιάννη δεν άφησε στιγμή από το χέρι το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου 
να απαθανατίσει η ίδια την ορκωμοσία του γιου της 
3 Από την οικογενειακή «γιορτή» δεν έλειπε ούτε η αδελφή του δημάρχου, Αλεξία, η οποία 
τον Αύγουστο έφερε στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά της 
4 Η χορωδία του Καρπενησίου υποδέχτηκε με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα την οικογένεια 
Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο. 
5 Με ένα SAAB κατέφτασε στο κέντρο του Καρπενησίου ο κ. Κώστας Μπακογιάννης, 
συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάλλια, και τα δύο τους παιδιά 
6 Η Αλεξία μαζί με τον σύζυγό της κ. Μανώλη Βάρσο κατά την άφιξή τους στο Καρπενήσι 
7 Πραγματικό φρούριο είναι το σπίτι των Μητσοτάκηδων 5 μόλις χλμ. έξω από την πόλη του 
Καρπενησίου 
8 Περιτριγυρισμένος από το δημοτικό συμβούλιο, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης έγινε ο νέος 
δήμαρχος Καρπενησίου στις 31 Δεκεμβρίου 
9 Η Ντόρα Μπακογιάννη, μαζί με τον πατέρα της, δεν δίστασε να περπατήσει στο κέντρο του 
Καρπενησίου συνομιλώντας με τους ντόπιους και ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος
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Η ΚΡΙΣΗ 
ΓΟΝΑΤΙΣΕ 
ΤΑ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΧΑΝΔΡΗ
Πριν από μερικούς μήνες τα πανάκριβα άλογα 
που εκτρέφει η γνωστή εφοπλιστική οικογένεια 
ήταν περιζήτητα. Ομως οι εποχές άλλαξαν 
δραματικά και οι ιδιοκτήτες του ιπποφορβείου
-θρύλου δίνουν πλέον βάρος 
στην καλλιέργεια μανιταριών...

ΕΠΕΣΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΟΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ ΚΟΥΡΣΑΣ

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΦΑΚΑ

katerfaka@yahoo.gr

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΥΡΣΑΣ

ΠΕΡΑΣΑΝ 42 ΧΡΟΝΙΑ από τότε που η οικογένεια Χανδρή 
αποφάσισε να επενδύσει χρήματα και προσωπικό 
χρόνο σε έναν χώρο που δεν έχει καμία σχέση με τη 
ναυτιλία. Η εκτροφή και η εμπορία πανάκριβων αλόγων 
της αγγλικής καθαρόαιμης φυλής αποδείχτηκαν αρκε-
τά προσοδοφόρα και έπειτα από τέσσερις δεκαετίες 
η εταιρεία ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε., της οποίας ηγείται η κυρία 
Αλεξάνδρα Χανδρή με ποσοστό 72%, εξελίχθηκε σε 
θρύλο αποκτώντας τη φήμη ενός εκ των καλύτερων 
ιπποφορβείων της Ευρώπης. 

Ο
ι εποχές όμως άλλαξαν δραματικά, η 
οικονομική κρίση χτύπησε και τον 
κλάδο της εταιρείας και για πρώτη 
φορά εδώ και 4 δεκαετίες το ιππο-
φορβείο της γνωστής εφοπλιστικής 
οικογένειας στη Λαζαρίνα Τρικάλων 
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα 
επιβίωσης. Οι πωλήσεις των πανά-

κριβων αλόγων σε δημοπρασίες έχουν μειωθεί σημαντικά 
και για πρώτη φορά η εταιρεία-θρύλος για τους λάτρεις των 
αλόγων εκτρέφει αλλά δεν μπορεί να πουλήσει. Αλλωστε 
πρόκειται για ένα πανάκριβο σπορ που υποχρεώνει όποιον 
θέλει να αγοράσει ένα καθαρόαιμο άλογο να πληρώσει από 
30.000 έως 60.000 ευρώ, κάνοντας ουσιαστικά μια μικρή 
επένδυση παράλληλα με το χόμπι του. 

 Το δυναμικό του ιπποφορβείου ανέρχεται σε 70 μητέρες 
και 10 επιβήτορες, ενώ η ετήσια παραγωγή του φτάνει στα 
50-60 πουλάρια, καλύπτοντας περίπου το 16% της ελληνικής 
ιπποπαραγωγής. Τα 700 ιδιόκτητα στρέμματα της εταιρείας 
χωρίζονται σε 24 λιβάδια, ενώ οι χώροι των γραφείων και του 
ξενώνα στεγάζονται σε οικήματα που χρονολογούνται στα 
τέλη του 19ου αιώνα και όλες οι επεμβάσεις συντήρησης, 
εσωτερικά και εξωτερικά, γίνονται με γνώμονα τη διατήρη-
ση της ιστορικής ταυτότητας και αισθητικής. Το γεγονός ότι 
όλη η διαδικασία της παραγωγής ακολουθεί απαρέγκλιτα τις 
διεθνείς προδιαγραφές και υποστηρίζεται από τη σύγχρονη 
τεχνολογία έφερε τα συγκεκριμένα άλογα στην πρώτη θέση 

στις δημοπρασίες. Προσωπικότητες από Γαλλία, Αγγλία, αλ-
λά και πολλοί Αραβες έκλειναν θέση στις δημοπρασίες της 
Αθήνας ώστε να αποκτήσουν ένα καθαρόαιμο άλογο από την 
εταιρεία–θρύλο.Η χρυσή εποχή, σύμφωνα με ανθρώπους 
του εκτροφείου, ήταν η περίοδος του Χρηματιστηρίου, που 
υπήρχαν διαθέσιμα υψηλά ποσά για την αγορά των αλόγων. 

Το ασταθές όμως οικονομικό περιβάλλον, η αβεβαιότητα και 
η έλλειψη ρευστότητας συντέλεσαν ώστε ακόμα και αυτό το 
ακριβό σπορ να περνάει τη δική του κρίση. Η χρηματιστηρι-
ακή διαδρομή πάντως του ιπποφορβείου δεν ήταν ανάλογη 
της επιβλητικής εικόνας των καθαρόαιμων αλόγων που 
εκτρέφονται στη Λαζαρίνα. Η μετοχή της εταιρείας δεν απέ-

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ Γαλλία, Αγγλία, αλλά και πολλοί Αραβες 
έκλειναν θέση στις δημοπρασίες της Αθήνας ώστε να αποκτήσουν ένα καθαρόαιμο 

άλογο από την εταιρεία της κυρίας Αλεξάνδρας Χανδρή

ΤΟ ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟ της εφοπλιστικής οικογένειας Χανδρή στη Λαζαρίνα Τρικάλων. 
Πριν από μερικούς μήνες τα άλογα της εταιρείας πωλούνταν από 30.000 έως 60.000 ευρώ και διέπρεπαν 
σε διεθνείς ιπποδρομίες. Σήμερα όμως, την εποχή της κρίσης, οι πωλήσεις έπεσαν κατακόρυφα και η εταιρεία 
για να αντεπεξέλθει εκτός από την εκτροφή αλόγων ασχολείται και με την καλλιέργεια μανιταριών
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΝΔΡΗ

Από ένα 
ιστιοφόρο 

γεννήθηκε μια 
αυτοκρατορία!

Το 1915 ο Γιάννης Χανδρής, ένας ναυτικός από 
τη Χίο, κατάφερε να αποκτήσει το ιστιοφόρο 

«Δημήτριος». Είναι το πρώτο πλοίο της 
οικογένειας, που μέσα σε μερικές δεκαετίες 

εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες 
ναυτικές δυνάμεις. Μετά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, στη ναυτική 
οικογένεια προστέθηκαν τρία 

ατμόπλοια -«Δημήτριος ΙΙ», «Βλάσιος» 
και «Ευγενία»-, ενώ το 1936 

αποκτήθηκε το μεγαλύτερο σε 
μέγεθος πλοίο της οικογένειας. Το 

1.306 τόνων «Corte ΙΙ» 
μετονομάστηκε σε «Πατρίς» και 

αποτέλεσε τη ναυαρχίδα της, ενώ 
έμεινε στην Ιστορία μετά τη βύθισή 

του το 1941, κατά τη διάρκεια του 
βομβαρδισμού των δυνάμεων 

κατοχής. 

 Στο τέλος του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου ο ιδρυτής της δυναστείας 

Γιάννης Χανδρής πεθαίνει και 
αναλαμβάνουν οι δύο γιοι του 

Αντώνης και Δημήτρης. 
Εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Λονδίνο, 

έστησαν το νέο στρατηγείο της 
οικογένειας και έθεσαν ως μοναδικό 

στόχο να συνεχίσουν το έργο του 
πατέρα τους. Οι αδελφοί Χανδρή, εκτός 

της φορτηγού ναυτιλίας, εγκαινίασαν τη 
γραμμή Ελλάδα - Αυστραλία με τις 

περίφημες «Chandris Lines». Τα πλοία 
«Ελληνίς», «Αυστραλίς» και «Πατρίς» 
εξυπηρετούσαν για χρόνια το μεγάλο 
μεταναστευτικό ρεύμα. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 δημιουργήθηκε η 

εταιρεία «Chandris Fantasy Cruises», ενώ 
την επόμενη δεκαετία τα παιδιά του 

Δημήτρη Χανδρή, Γιάννης και Μιχάλης, 
δημιούργησαν την εταιρεία «Celebrity 

Cruises» με σύγχρονο στόλο από 
νεόκτιστα κρουαζιερόπλοια πέντε 

αστέρων, εκτοπίζοντας από την πρώτη 
θέση παγκοσμίως εταιρείες όπως η 

«Cunard», η Ρ&Ο και η «Union Castle». 
Η εταιρεία «Celebrity Cruises» 

πωλήθηκε το 1997 και η οικογένεια 
Χανδρή αποσύρθηκε από την 

κρουαζιέρα. 

 Οι απόγονοι του Γιάννη Χανδρή 
κατάφεραν να «χτίσουν» τεράστια 

ακίνητη περιουσία, ενώ 
εξακολουθούν να διατηρούν 

στενούς δεσμούς με την Ελλάδα 
αναπτύσσοντας δραστηριότητα 

στους τομείς της ναυτιλίας και του 
τουρισμού. Η εμπλοκή της οικογένειας στην 

ξηρά ξεκίνησε με την ίδρυση εργοστασίου 
καλωδίων, καθώς επίσης και με τη δημιουργία 

μονάδας χυμοποίησης στη Χίο, η οποία κάποια 
στιγμή παραχωρήθηκε από την οικογένεια 

στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χίου, υπό τον 
έλεγχο του οποίου βρίσκεται ως σήμερα. Οι 

πολυσχιδείς δραστηριότητες της οικογένειας 
Χανδρή συνεχίστηκαν ακόμη στην παραγωγή 
ποτών και μαρμελάδας, στη ζυθοποιία Αλφα, 

καθώς και σε εισαγωγές και στην εμπορία 
αυτοκινήτων. 

Οι απόγονοι του Χανδρή επένδυσαν επίσης 
σε αλυσίδα επιτυχημένων ξενοδοχείων, 

ενισχύοντας έτσι σημαντικά την τουριστική 
δύναμη της Ελλάδας. Το 1973 εγκαινιάστηκε 

το πρώτο ξενοδοχείο «Χανδρής», ενώ 
σήμερα στον όμιλο ανήκουν πέντε 

πολυτελέστατα resorts σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Χίο, τη 

διεύθυνση των οποίων έχει η κυρία Ευγενία 
Χανδρή, κόρη του αείμνηστου Δημήτρη 

Χανδρή, του ιδρυτή της μεγάλης ξενοδοχειακής 
εταιρείας.

δωσε στους επενδυτές τα αναμενόμενα και μάλιστα το 2006 
το Χρηματιστήριο Αθηνών έθεσε τις μετοχές της ΙΠΠΟΤΟΥΡ 
σε καθεστώς επιτήρησης επειδή τα ίδια κεφάλαια είχαν 
φτάσει κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Η διοί-
κηση της εταιρείας στη συνέχεια προχώρησε σε αύξηση κε-
φαλαίου προκειμένου να βγουν οι μετοχές από το καθεστώς 
επιτήρησης. Βέβαια οι ιδιοκτήτες του ιπποφορβείου εξέλι-
ξαν την επένδυσή τους τα χρόνια που η πώληση καθαρόαι-
μων αλόγων απέδιδε αρκετά. Το 1997 οι δραστηριότητες της 
επιχείρησης επεκτάθηκαν με τη δημιουργία πρότυπης μο-
νάδας παραγωγής μανιταριών, αξιοποιώντας έτσι με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο τη στρώμνη των 
αλόγων. Πρόκειται για την κοπριά η 
οποία θεωρείται από τους γεωπόνους 
ιδανικό υπόστρωμα για τη συγκεκριμένη 
καλλιέργεια. Η μονάδα κατασκευάστηκε 
σύμφωνα με τις υψηλότερες ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, με προϋπολογισμό που 
έφτασε το 1,5 δισ. δρχ.– στην προ ευρώ 
εποχή- και το προϊόν έγινε γνωστό με το 
εμπορικό σήμα «Αγρόκτημα Λαζαρίνα». 
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της 
ελληνικής αγοράς σε μανιτάρι επέβαλαν 
νέα, μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής, 
με τελικό στόχο τους 1.000 τόνους ετησί-
ως. Τώρα, μετά την κατακόρυφη πτώση 
στην εμπορία αλόγων, η εφοπλιστική οι-
κογένεια σκέφτεται να δώσει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στα μανιτάρια, ενώ δεν είναι 
και λίγοι αυτοί που λένε ότι στο ιστορικό 
ιπποφορβείο της Λαζαρίνας δεν πρέπει 
να μπει λουκέτο. Αλλωστε δεν είναι η 
πρώτη φουρτούνα της οικογένειας του 
Γιάννη Χανδρή, που ξεκίνησε πριν από 
πολλά χρόνια από τη Χίο και κατάφερε να γράψει τη δική της 
ιστορία στη ναυτιλία, στην κρουαζιέρα αλλά και στις ξενοδο-
χειακές μονάδες. Ο πρόδρομος της ΙΠΠΟΤΟΥΡ ήταν για την 
οικογένεια Χανδρή η διαχείριση του ιπποδρομιακού στοιχή-
ματος μέχρι το τέλος της δικτατορίας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗ

Το 1915 ο Γιάννη
τη Χίο, κατάφε

«Δημήτρ
οικογένειας, π

εξελίχθη
ν

Πα

ατμόπλο

α
μέγ

με
απο

έμειν
του

Πολέ

α

Εγκατασ
έσ

οικογέ
στόχ

πατέρα το
της φορτη

γραμ
περίφη
«Ελλην
εξυπηρ
μετανασ
δεκαετ

εταιρεία «C
την επ

Δημήτρη
δημιούρ

Cru
νεόκ

αστέρων
θέση

«Cunard

πωλή

 Ο
κατά

στ
αν

στου
τουρισμού. Η 

ξηρά ξεκίνησ
καλωδίων, καθώ

μονάδας χυμοπο
στιγμή παρα

στον Αγροτικ
έλεγχο του οπ

πολυσχιδείς δρ
Χανδρή συνεχίσ
ποτών και μαρμ

καθώς και σ

Οι απόγονοι τ
σε αλυσίδ

ενισχύοντας έ
δύναμη της Ελ

το πρώτ
σήμε

πολ
Θεσ

διεύθυνση τω
Χανδρή, κ

Χανδρή, του ιδρυτ

Η ΚΥΡΙΑ 
Ευγενία Χανδρή 
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Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Δημήτριος
Χανδρής, ένας εκ των ιδρυτών
της αυτοκρατορίας Χανδρή, 
με τη σύζυγό του Μυρτώ
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...STORIES

Ο τελευταίος αυτοκράτορας 
που μοίρασε 2 δισ. στους διαδόχους του

...STORIES

18.000 υπάλληλοι, πλήθος επιχειρήσεων στον χώρο του λιανεμπορίου, μια κορυφαία φαρμακοβιομηχανία και κυρίως μια δεμένη 
οικογένεια συνθέτουν τον απολογισμό ζωής του κορυφαίου επιχειρηματία. Στα 92 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή 
έχοντας εξασφαλίσει ότι η αμύθητη περιουσία των περίπου 2 δισ. ευρώ δεν θα γίνει αιτία πολέμου μεταξύ των απογόνων του

ΔΗΜΗΤΡΗΣ                ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α
ν και τα τελευταία χρόνια στη 
διοίκηση του διεθνοποιημέ-
νου ομίλου που δημιούργη-
σε μαζί με τον δίδυμο αδελ-
φό του, τον αείμνηστο Γιάν-
νη Μαρινόπουλο, βρίσκονται 
τα παιδιά και τα ανίψια του, 
κανείς ποτέ δεν τόλμησε να 
αμφισβητήσει το επιχειρη-
ματικό δόγμα της οικογενει-
ακής παράδοσης: η ισχύς εν 
τη ενώσει. Ηδη η τρίτη γενιά 

Μαρινόπουλων εκπαιδεύει την τέταρτη και παρά τις δύσκολες 
οικονομικά συνθήκες ο ετήσιος τζίρος του ομίλου υπολογίζεται 
στα 3,5 δισ. ευρώ. Καθόλου άσχημα αν σκεφτεί κανείς ότι όλα 
ξεκίνησαν από ένα φαρμακείο στη Νεάπολη.

Το φαρμακείο 
που έγινε χρυσωρυχείο

Τ
ρεις αιώνες αγγίζουν η γέννηση και η επιχειρηματι-
κή εξέλιξη της οικογένειας Μαρινόπουλου. Στα τέ-
λη του 19ου αιώνα, τον Νοέμβριο του 1893, ο Δημή-
τρης Μαρινόπουλος, με καταγωγή από την Ελίκη Αι-

γιαλείας, ιδρύει το πρώτο φαρμακείο στη Νεάπολη Αθήνας. 
Μια ιδέα που αποδείχτηκε πολύ έξυπνη για τα δεδομένα της 
εποχής και σύντομα οι αυξημένες ανάγκες των πελατών οδη-
γούν στην απόφαση ενός δεύτερου φαρμακείου. Το 1900, σε 
μεγαλύτερες πια εγκαταστάσεις, στήνεται το δεύτερο φαρμα-
κείο, γωνία Σόλωνος και Ζωοδόχου Πηγής, ενώ πέντε χρόνια 
αργότερα, μαζί με τον αδερφό του Πάνο, θα ιδρύσουν το τρί-
το φαρμακείο της οικογένειας στη Φιλελλήνων. 
Το 1908 θα ακολουθήσει το φαρμακείο «Μαρινόπουλος» της 
Ομόνοιας που θα κάνει το όνομα της οικογένειας ευρύτερα 
γνωστό αφού βρίσκεται σε νευραλγικό σημείο του κέντρου της 
πόλης (γωνία Πανεπιστημίου). Το 1938 οι δουλειές έχουν πά-
ει εξαιρετικά καλά ώστε να οδηγηθούν και στην ίδρυση του 
πέμπτου φαρμακείου, στο Κολωνάκι πια. 
Ηδη ο Πάνος Μαρινόπουλος από τις 26 Οκτωβρίου του 1919 
έχει αποκτήσει τους δίδυμους γιους του, Δημήτρη και Γιάννη 
Μαρινόπουλο, που όχι μόνο θα ασχοληθούν με την οικογενει-
ακή επιχείρηση αλλά θα υιοθετήσουν και τη βασική αρχή του 
πατέρα και θείου τους: να δουλεύουν μαζί, να αποφασίζουν 
μαζί και να έχουν ισόποση συμμετοχή σε όλες τις επαγγελμα-
τικές δραστηριότητες. Μαζί στα κέρδη, μαζί και στη χασούρα. 

Αν και η τελευταία θα είναι μια άγνωστη προοπτική 
για τα δύο αδέλφια που μεγαλώνουν με οικονομική 
ευρωστία. 
Ο Δημήτρης Μαρινόπουλος θα σπουδάσει στο Φαρ-
μακευτικό και Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, θα πάρει το διδακτορικό του από το Πανεπιστή-
μιο της Σορβόνης και μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων από το Κολούμπια. Σπουδές αξιοθαύμαστες 
αλλά και σπάνιες για την εποχή του. Στο μεταξύ, 
θα παντρευτεί την Ντόλλυ Κωττάκη με την οποία 
θα αποκτήσει δύο γιους, τον Λεωνίδα και τον Πάνο 
Μαρινόπουλο. Ο αδελφός του, Γιάννης, θα παντρευτεί 

αντίστοιχα τη Μάρω Αλευρά και θα κάνει επίσης δύο γιους, 
τον Στέφανο και τον Πάνο. 

Το μπακάλικο που 
εξελίχθηκε σε κολοσσό 

Τ
α δύο αδέλφια έχουν ήδη πάει ένα βήμα πιο μπροστά 
την οικογενειακή επιχείρηση των φαρμακείων: το 1949 
δημιούργησαν τη φαρμακοβιομηχανία FAMAR, φτιά-
χνοντας το πρώτο εργοστάσιο στον Αλιμο. Ουσιαστι-

κά πρόκειται για τον βιομηχανικό βραχίονα του τωρινού ομίλου 
αφού όλες οι άλλες δραστηριότητες έχουν εμπορικό χαρακτή-

ρα. Η FAMAR παράγει για λογαριασμό τρίτων φάρμακα με 
δικές της πρώτες ύλες, τα αποθηκεύει και στη συνέχεια τα 
διανέμει. Οι δουλειές πάνε περίφημα αλλά το επιχειρημα-
τικό δαιμόνιο των δύο αδελφών τούς οδηγεί σε νέα projects. 

Το 1962 θα ανοίξουν ένα μπακάλικο εισάγοντας την πρω-
τοποριακή για την εποχή πρακτική του self service. Το πρώ-

το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Ηδη από 
το 1956 o Δημήτρης Μαρινόπουλος είναι μέλος του 

ΣΕΒ, ενώ από το ’66 μέχρι το ’70 θα γίνει και πρόε-
δρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων. «Δεν επιθυμού-
μεν να είμεθα αποικία των ξένων επενδυτών αλλά 
συνεργάται των εντός του ελληνικού χώρου», έλεγε 
τον Δεκέμβριο του 1969, αντιδρώντας στην πολι-
τική πρακτική της δικτατορίας να παρέχει ανεξέ-
λεγκτα προνόμια στις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
προκειμένου να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Μια 
θέση που ουσιαστικά ήταν «φωνή βοώντος εν τη 
ερήμω», αφού η πλειονότητα των βιομηχανικών 
ντόπιων εκπροσώπων είχε άλλη γνώμη. Για τον 

ίδιο όμως και την οικογένειά του το να στέκεται ως 
ισότιμος συνομιλητής με εταιρείες-κολοσσούς συ-
νάπτοντας συνεργασίες με συμμετοχές 50-50 απο-
δείχτηκε χρυσοφόρο. Το ίδιο αποτελεσματική στά-
θηκε και η άλλη παράμετρος της φιλοσοφίας του: 
να αποφασίζει η οικογένεια σύσσωμη, να έχουν 
όλοι το ίδιο ποσοστό συμμετοχής, να αλληλοσυ-
μπληρώνονται. Η πορεία της FAMAR θα απογειω-
θεί τη δεκαετία του ’90, με την είσοδο της Ελλά-

δας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Με την άρση του προ-
στατευτισμού οι πολυεθνικές που δραστηριοποι-
ούνταν ως τότε στην Ελλάδα έκριναν ασύμφορο το 

κόστος διατήρησης της βάσης παραγωγής στη χώρα, 
οπότε έψαχναν τοπικούς επιχειρηματίες που θα ανα-

λάμβαναν για λογαριασμό τους την παραγωγή. Η FAMAR 
θα εκμεταλλευτεί άμεσα την ευκαιρία και θα εξαγορά-
σει εργοστάσια μεγάλων εταιρειών: στη Νορμανδία, στη 
Λιόν, στην Ορλεάνη της Γαλλίας, στο Μιλάνο, στην Ολ-
λανδία. Θα ιδρύσει επίσης και άλλα πέντε εργοστάσια 
στην Ελλάδα. Εως το 2000 ο αριθμός του προσωπικού 
της FAMAR από 240 άτομα στις αρχές του ’90 έχει φτά-
σει στα 900 και το 2008 στα 2.700. Η εξέλιξη της φαρ-
μακοβιομηχανίας την τελευταία 20ετία είναι θεαματι-

κή και ο τζίρος της εξίσου απογειωμένος. Και φυσικά 
αυτό είναι το ένα κομμάτι, το βιομηχανικό, των δρα-
στηριοτήτων της οικογένειας. Τα παιδιά του Δημήτρη 
και του Γιάννη Μαρινόπουλου έχουν μπει στις οικο-

γενειακές μπίζνες έχοντας καταφέρει να εξελίξουν το 
όραμα των προγόνων τους, στήνοντας μια επιχειρημα-

ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ γράφτηκε ο επίλογος ζωής του με-
γάλου επιχειρηματία Δημήτρη Μαρινόπουλου. Εχο-
ντας δημιουργήσει μια τεράστια αυτοκρατορία επιχει-
ρήσεων, ο άνθρωπος που αρνήθηκε το κόνσεπτ να γί-
νει η Ελλάδα αποικία πολυεθνικών αλλά υπολογίσιμος 
συνεργάτης τους ήταν μέχρι και τις τελευταίες του στιγ-
μές επαγγελματικά ενεργός.

ΤΗΣ ΤΖΕΝΗΣ ΑΓΙΑΝΔΡΙΤΗ

agiandriti@protothema.gr     

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αννα Νταλάρα 
με την κόρη της Γεωργιάννα και το ζεύγος 
Πάνου και Σάντρας Μαρινοπούλου

Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ η Ιωάννα Μαρινοπούλου 
μαζί με τον Ηλία Ψινάκη και τον Κώστα 
Καίσαρη έξω από το κοσμηματοπωλείο του 
τελευταίου στα Ματογιάννια της Μυκόνου
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νος που «εποπτεύει» την «Carrefour-Μαρινόπουλος Α.Ε.» όπου 
είναι πρόεδρος, ο αδερφός του Πάνος μαζί με τη σύζυγό του 
Σάντρα έχουν αναλάβει τα «Sephora», ο εξάδελφός τους Στέ-
φανος, γιος του Γιάννη, είναι πρόεδρος στα «Marks and Spencer», 
ενώ ο αδελφός του «Πάνος» (ή Πανάρας για τους φίλους του) 
εποπτεύει τα «Starbucks» και τα GAP. Και οι τέσσερις όμως 
ασχολούνται με τη FAMAR Α.Ε., ενώ τα ποσοστά τους είναι ακρι-
βώς τα ίδια σε όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου. Αν και οι σχέ-
σεις των αδελφών και των ξαδέλφων είναι πολύ στενές και δε-
μένες, οι προσωπικότητές τους είναι εντελώς διαφορετικές. Ο 
Λεωνίδας Δ. Μαρινόπουλος και ο εξάδελφός του Στέφανος Ι. 
Μαρινόπουλος έχουν εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, σε αντίθεση 
με τους δύο συνονόματους εξαδέλφους Πάνους, που έχουν πιο 
έντονη παρουσία. Χάρη σε αυτή, άλλωστε, την κοσμική τους 
δραστηριότητα έχουν γίνει πιο γνωστές κάποιες από τις συνή-
θειες της οικογένειας Μαρινόπουλου. 

Οι μπον βιβέρ που λατρεύουν 
την τέχνη 
και τα μπουζούκια  

Ο 
γιος του προσφάτως εκλιπόντος Δη-
μήτρη Μαρινόπουλου είναι παντρε-
μένος με τη Σάντρα Μαρινοπούλου, 
κόρη του Κάρολου Φιξ και ανιψιά της 

αείμνηστης Ντόλλυς Γουλανδρή. Η Σάντρα Μαρι-
νοπούλου είναι μάλιστα πρόεδρος του διοικητι-
κού συμβουλίου του Ιδρύματος Ν. Π. Γουλανδρή, 
ενώ ο σύζυγός της ταμίας - θέσεις που κατέλα-
βαν μετά τον θάνατο της Ντόλλυς Γουλανδρή και 
το μεγάλο έργο που άσκησε στο Μουσείο Κυκλα-
δικής Τέχνης. Λάτρεις της τέχνης, ισορροπούν 
κομψά μεταξύ κοσμικής και πολιτιστικής ζωής, 
με φιλίες που κυμαίνονται από τον Δημήτρη Κο-
ντομηνά και το ζεύγος Θεοχαράκη μέχρι τον γνω-
στό συλλέκτη Δάκη Ιωάννου, στο καλοκαιρινό 
πάρτι του οποίου στην Κέρκυρα δίνουν απαρε-
γκλίτως το παρών. Το ζεύγος Πάνου και Σάντρας, 
εκτός της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, την οποία 
έχουν άλλωστε όλα τα μέλη της οικογένειας, δι-
αθέτουν και μια πολυτελή οικία στο Knightsbridge 
του Λονδίνου, όπου εντυπωσιάζει η μεγάλη συλ-
λογή πινάκων και έργων τέχνης. Τα σκήπτρα, όμως, 
της κοσμικής δραστηριότητας κρατά ο εξάδελφος 
Πάνος, παντρεμένος σε δεύτερο γάμο με τη δια-
κοσμήτρια Ιωάννα Καπετανάκου. 

Ο Πάνος Μαρινόπουλος υπήρξε παντρεμένος 
με την Ολγα Γουλανδρή, με την οποία απέκτησε 
τον γιο τους Γιάννη, ενώ από τον δεύτερο γάμο 
του έχει αποκτήσει δύο ακόμα αγόρια. Πληθωρι-
κός, μπον βιβέρ και γλεντζές, έχει αφήσει εποχή 
για τις μεγάλες «ζημιές» που συνήθιζε να κάνει σε 
λογαριασμούς στα μπουζούκια. Πολλοί τον θυμού-
νται, νεότερο, να ανεβαίνει σε τραπέζια, να κάνει 
μεγάλες πλάκες με τους φίλους του, να παραγγέλ-
νει τόνους γαρίφαλα και να πληρώνει για λογαρια-
σμό πολυπληθών παρεών υπέρογκα ποσά. Οι πα-
ρέες του ζεύγους κινούνται με άνεση μεταξύ επι-
χειρηματιών, κοσμικών και καλλιτεχνών, ενώ όσοι 
τον γνωρίζουν μιλάνε για έναν ακομπλεξάριστο άν-
θρωπο που κάνει παρέα με τους πάντες χωρίς να 
θέτει «προδιαγραφές». Από τον Ηλία Ψινάκη, το 
ζεύγος Καλημέρη, την Ελένη Μενεγάκη και το εκ-
δοτικό ζεύγος Λυμπέρη μέχρι το ζεύγος Θωμά και 
Νατάσας Λιακουνάκου και τον Λάκη Γαβαλά. 

Οπως όλη η οικογένεια, διαθέτει άλογα που 
συμμετέχουν στις ιπποδρομίες του Ασκοτ, ενώ 
έχει σπίτια στη Βουλιαγμένη, στο Καλαμάκι, στο 
Ψυχικό, στη Μύκονο και στο Μαϊάμι όπου πηγαί-

νει οικογενειακώς κάθε Πάσχα. Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ τη 
μία μέρα μπορεί να βρίσκεται στα μπουζούκια ακούγοντας τη 
Νατάσα Θεοδωρίδου, την επομένη μπορεί να συντρώγει στο 
Μπάκιγχαμ με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Παροιμιώδης έχει γίνει 
η αγάπη του για το φαγητό (ο μύθος μιλάει για τους 30 συνεχείς 
κεφτέδες που έφαγε στο κολωνακιώτικο «Tops») αλλά και η ατά-
κα που σκόρπισε τρανταχτά γέλια κάποτε σε ένα κοσμικό τρα-
πέζι: «Πουλήσαμε πολλή φέτα σήμερα. Ας το γλεντήσουμε». Και 
η αλήθεια είναι ότι όσο η οικογένεια παραμένει ενωμένη, παρά 
τα προβλήματα της κρίσης, έχει κάθε λόγο να χαμογελά. Οι σω-
στές κινήσεις την κατάλληλη στιγμή ήταν πάντα στο οικογενει-
ακό DNA.

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΝΟΥ και Ιωάννας 
Μαρινοπούλου σε πρόσφατη έξοδο 
με την Ελένη Μενεγάκη και τους 
συνεργάτες της εκπομπής της 
στο κέντρο όπου τραγουδάει η 
Νατάσα Θεοδωρίδου

Ο ΠΑΝΟΣ Δ. 
Μαρινόπουλος σε 

κατάστημα της 
εταιρείας «Sephora», 

της οποίας έχει την 
εποπτεία μαζί με τη 
σύζυγό του Σάντρα

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ πρώτου 

εργοστασίου της 
FAMAR στον Αλιμο

ΟΙ ΔΥΟ ΓΙΟΙ του 
εκλιπόντος, Λεωνίδας 
(αριστερά) και Πάνος 

Μαρινόπουλος (δεξιά)

τική αυτοκρατορία στον τομέα του λιανεμπόριου. Από τη δεκα-
ετία του ’70 η συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία «Printemps» 
θα οδηγήσει στο περίφημο σήμα Prisunic ή PM, όπως έγινε 
γνωστό. Η συνεργασία θα κρατήσει ως τις αρχές της δεκαετίας 
του ’90, οπότε η «Le Printemps» οδηγείται στην παρακμή. Τη 
θέση της θα καταλάβει ο γαλλικός όμιλος Promodes, τα σούπερ 
μάρκετ θα μετονομαστούν σε «Continent» και όταν ο Promodes 
θα συγχωνευτεί με την «Carrefour», τα εκατοντάδες σούπερ 
μάρκετ ανά τη χώρα θα πάρουν το ίδιο όνομα. Πάντα η συμμε-
τοχή της ελληνικής εταιρείας είναι 50%, όπως είναι η πάγια τα-
κτική της. Θα έρθουν τα «Marks and Spencer», τα GAP, τα 
«Starbucks», τα «Sephora», τα οπτικά «Grandvision», η FNAC 

(που όμως θα μεταβιβαστεί στην «Public»). Σήμερα οι εργαζό-
μενοι υπολογίζονται στους 18.000 και, παρά τις φουρτούνες στην 
κατανάλωση που έφερε η οικονομική κρίση, ο τζίρος του ομί-
λου αγγίζει τα 3,5 δισ. ευρώ - αφού μόνο οι πωλήσεις της FAMAR 
έκλεισαν το 2009 στα 120,4 εκατ. ευρώ.   

Με το μότο «δεν υπάρχει αρχηγός, όλες οι αποφάσεις είναι 
συλλογικές», τα τέσσερα ξαδέλφια έχουν καταφέρει να ξεπε-
ράσουν τις συνήθεις ενδοεπιχειρησιακές κόντρες που ισχύουν 
σε ομίλους με τεράστιους τζίρους. Υπάρχει, βέβαια, ένας εσω-
τερικός καταμερισμός εργασίας ώστε να είναι πιο ελέγξιμες οι 
δεκάδες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ο Λεωνίδας του Δη-
μήτρη Μαρινόπουλου, που θεωρείται ο ιθύνων νους, είναι εκεί-
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ΜΑΡΤΥΡΑΣ-ΚΛΕΙΔΙ 
ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ «ΑΣΠΙΣ»

Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος

...ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΨΩΜΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

«Οταν ο άλλος έχει δύο παιδιά με ειδικές ανάγκες και δίνει 10.000 ευρώ προκειμένου να έχει ένα 
κεφάλαιο για τα παιδιά του, τι θες να κάνει; Δεν θα αντιδράσει;»

Είπε για...

Ο 
κ. Αναγνωστόπου-
λος ήταν μέχρι και 
πριν από λίγα χρό-
νια ένα από τα βα-

σικότερα στελέχη του ομίλου. 
Απολύθηκε τον Μάρτιο του 
2007 γιατί, όπως υποστηρίζει, 
αρνήθηκε να συναινέσει σε 
παράνομες δραστηριότητες εις 
βάρος της εταιρείας και των 
επενδυτών. «Μου ζήτησαν να 
υπογράψω μειωμένα αποθέ-
ματα στους λογαριασμούς κι 
εγώ τους είπα ότι δεν κάνω τέ-
τοια πράγματα. Μια κόρη έχω, 
θέλω να πάω σαν υπερήφανος 
πατέρας, έστω φτωχός, όχι όμως 
πίσω από της φυλακής τα σί-
δερα», λέει χαρακτηριστικά. 
- Τι γνωρίζατε και 
καταθέσατε για πιθανή 
διαφυγή του Παύλου 
Ψωμιάδη στο εξωτερικό; 

Είχα στη διάθεσή μου πλη-
ροφορίες ότι υπήρχε μεγάλη 
πιθανότητα να διαφύγει στο 
εξωτερικό. Αυτές τις πληροφο-
ρίες τις ανέφερα στο δικηγο-
ρικό γραφείο των κυρίων Ιω-
άννη και Μιχάλη Μαρκουλά-
κου, με τους οποίους αποφα-
σίσαμε ότι θα έπρεπε να ενη-
μερώσουμε τις ελληνικές αρ-
χές, όπως και έγινε. 

Ο Ψωμιάδης μου είχε πει 
στο παρελθόν πως σκεφτόταν 
να μεταφέρει χρήματα από τη 
Σουηδία αλλού και πιο συγκε-
κριμένα, απ’ ό,τι μου είχε εκ-
μυστηρευτεί, στην Κύπρο. Εγώ 
τότε του είχα απαντήσει: «Με 
αυτά που κάνεις γεμίζεις τις 
εταιρείες με χαρτιά και παίρ-
νεις το ρευστό». «Πώς θα απο-
ζημιωθούν τόσοι άνθρωποι;» 
τον είχα ρωτήσει κι εκείνος μου 
απάντησε πως θέλει να σώσει 
τον όμιλο. Να μην εμφανίζο-

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης και φίλος του Παύλου Ψωμιάδη ανοίγει τα χαρτιά του στο «ΘΕΜΑ» 

«Γιατί έβαλα φυλακή
τον Ψωμιάδη»

Είναι ο μάρτυρας-κλειδί στην υπόθεση «Ασπίς», ο άνθρωπος που κατέθεσε ότι ο μεγαλομέτοχός της σκόπευε να διαφύγει
στο εξωτερικό και με την κατάθεσή του οδήγησε στη σύλληψη και προφυλάκισή του. Υπήρξε ένας από τους στενότερους 

συνεργάτες του. Τώρα δηλώνει και ο ίδιος θύμα του άλλοτε φίλου του, με τον οποίο γνωρίζονται 28 ολόκληρα χρόνια

νται κάποια ποσά στον ισολο-
γισμό για να δείξει ότι έχει κέρ-
δη. 

Εγώ με τη σειρά μου του εί-
πα: «Ρε Ψωμιάδη, σε ξέρω 25 
χρόνια, αυτές τις βλακείες μην 
τις λες σε μένα. Εγώ αυτά τα 
πράγματα δεν πρόκειται να τα 
κάνω». 

Στις 27 Μαρτίου 2007 μου 
είχαν ζητήσει να υπογράψω 
μειωμένα αποθέματα στους λο-
γαριασμούς κι εγώ τους είχα 
πει: «Δεν κάνω τέτοια. Μη με 
βάζετε σε τέτοιες περιπέτειες. 
Μια κόρη έχω, θέλω να πάω 
σαν υπερήφανος πατέρας, έστω 
φτωχός, όχι όμως πίσω από της 
φυλακής τα σίδερα». Κι έτσι με 
έδιωξαν από την εταιρεία.

 - Περιμένατε ότι θα συλλη-
φθεί;

Κάποια στιγμή θα γινόταν 
κι αυτό, όταν κάποιος παίρνει 
του κόσμου τα εκατομμύρια! 
Να προσθέσω ότι το 2002-2003 
ο Ψωμιάδης μου είχε ζητήσει 
να στείλω τα αποθεματικά της 
Σουηδίας στην Ελλάδα και τό-
τε αρνήθηκα. Γράφουν οι εφη-
μερίδες ότι δήθεν ήμουν στε-
νός συνεργάτης του. Εγώ ποτέ 
δεν είχα στενή συνεργασία με 
τον Ψωμιάδη γιατί μια ζωή τσα-

κωνόμασταν. Ημουν πάντα ένας 
ακέραιος άνθρωπος και δεν 
συμβιβαζόμουν με όσα έκανε. 
Ημουν στη Σουηδία όλα αυτά 
τα χρόνια. 
- Πιστεύετε ότι υπάρχουν 
χρήματα σε ρευστό τα οποία 
έχουν βγει έξω σε 
λογαριασμούς;

Είναι δυνατόν να μην έχουν 
πάει και δεξιά και αριστερά 
χρήματα; Οι περισσότερες επεν-
δύσεις αποθεματικών πήγαι-
ναν σε εταιρείες δικών του συμ-
φερόντων. 
- Την αντίδραση του κόσμου 
στα δικαστήρια που πήγαν 
να τον λιντσάρουν την 
περιμένατε; 

O κόσμος είναι εξοργισμέ-
νος γιατί πολλοί από αυτούς εί-
χαν βάλει ενέχυρο τα ασφαλι-
στήρια συμβόλαια για να πά-
ρουν ένα ακίνητο, ένα δάνειο. 
Τώρα που αυτά έγιναν ένα χαρ-

τί που δεν αξίζει τίποτα και τρέ-
χουν οι τράπεζες για κατασχέ-
σεις των περιουσιακών τους 
στοιχείων, τι περιμένεις; Να 
μην είναι εξοργισμένος ο κό-
σμος;

Οταν ο άλλος έχει δυο παι-
διά με ειδικές ανάγκες και δί-
νει τα χρήματα που είχε μαζέ-
ψει, περίπου 10.000 ευρώ, προ-
κειμένου να έχει ένα κεφάλαιο 
για τα παιδιά, ε, αυτός ο άν-
θρωπος που έχασε όλες τις οι-
κονομίες του, τι θες να κάνει; 
Δεν θα αντιδράσει;
- Πιστεύετε ότι στην 
υπόθεση, εκτός του Παύλου 
Ψωμιάδη, είχαν ενεργό 
συμμετοχή η σύζυγος και η 
κόρη του;

Οταν είσαι σε ένα διοικητι-
κό συμβούλιο το οποίο αποτε-
λείται από δύο ακόμα άτομα 
της οικογένειάς σου και υπο-
γράφεις ισολογισμούς, επιτα-

γές, κίνηση λογαριασμών, θα 
πρέπει να είσαι πολύ χαζός για 
να βάζεις την υπογραφή σου 
χωρίς να ξέρεις πώς λειτουρ-
γεί αυτή η ιστορία. Ολοι τα ήξε-
ραν, είναι δυνατόν να μην τα 
ήξεραν; Οταν το 2005 ήρθε ο 
Ψωμιάδης στη Σουηδία, μου 
είχε πει: «Με έφαγαν ο εγωι-
σμός μου, η φιλοδοξία μου και 
η απληστία μου». 
- Τι εννοούσε; 

Τον ξέρω από το 1983. Και 
πάντα όταν ερχόταν στη Σουη-
δία συζητούσαμε. Υπήρχε οι-
κειότητα μεταξύ μας. «Ρε Πό-
ντιε», του έλεγα, «πώς στο διά-
ολο τα έκανες τόσο χάλια εκεί 
κάτω;». Κι εκείνος μου απα-
ντούσε πως τον έφαγαν ο εγω-
ισμός και η απληστία του και 
μετά όλοι οι υπόλοιποι. 

Ηταν μια δραματική ιστο-
ρία. Το θέμα είναι γιατί τον 
άφηναν οι υπηρεσίες του ελ-
ληνικού κράτους να λειτουρ-
γεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
- Τον κάλυπταν;

Είναι δυνατόν να μην τον 
κάλυπταν; Αφού τα ήξεραν. Η 
ζημιά στον Ψωμιάδη έγινε το 
2004, όταν δέχθηκε το τελει-
ωτικό χτύπημα από την «Ευ-
ρωπαϊκή Πίστη». Από εκεί άρ-
χισε να καταρρέει σιγά-σιγά ο 
όμιλος. Εκανε μεγάλα έξοδα 
να κρατήσει την παραγωγή και 
έσοδα δεν υπήρχαν. Τα μπέρ-
δευε από εδώ κι από εκεί. 
- Πότε επικοινωνήσατε 
τελευταία φορά μαζί του; 

Με τον Ψωμιάδη συναντη-
θήκαμε τον Σεπτέμβρη, χωρίς 
να το γνωρίζω εκ των προτέ-
ρων, στο δικηγορικό μας γρα-
φείο. Ηθελε να αποσυρθώ από 
όλες τις περιπτώσεις κι εκεί 
εγώ τσαντίστηκα γιατί δεν πε-
ρίμενα να τον συναντήσω. Του 
είπα ότι δεν μπορώ να απο-
συρθώ. «Τι να πάω να πω στον 
κόσμο τώρα; Οτι αυτά που έλε-
γα είναι βλακείες ή να κάνω 
τον άρρωστο και να μην πη-
γαίνω; Θα με βουτήξουν και 
θα μου πουν, έλα δω πέρα, πες 
αυτά που ξέρεις ή έχεις γρά-
ψει. Δηλαδή, τι να αποσυρθώ; 
Πώς να σε στηρίξω;». Στη συ-
νέχεια του είπα: «Εσύ με διέ-
λυσες οικονομικά, επαγγελμα-
τικά, μου κατέστρεψες την οι-
κογένεια. Τώρα θα έρθω δίπλα 
σου; Να κάνω τι;». 

Ο Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναγνωστόπουλος είναι ο πρώην διευ-
θυντής της αναλογιστικής υπηρεσίας του ομίλου. Στο 
πλευρό του Παύλου Ψωμιάδη έζησε τη γιγάντωση του 
ομίλου Ασπίς αλλά και την ηχηρή κατάρρευσή του… 
Σήμερα, μιλώντας στο «ΘΕΜΑ», αποκαλύπτει τους λό-
γους για τους οποίους κατήγγειλε στις Αρχές τον άλλο-
τε φίλο και συνεργάτη του ως ύποπτο φυγής στο εξω-
τερικό, με αποτέλεσμα να προφυλακιστεί με την κα-
τηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματι-
κές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και για απάτη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΦΡΙΞΟ ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗ 

fdrakontidhs@yahoo.gr

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
με τον κ. Θεόδωρο 
Αναγνωστόπουλο, επί 
σειρά ετών στενό 
συνεργάτη και φίλο του 
πρώην αφεντικού της 
«Ασπίς»
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▼ ΚΑΡΦΙΑ

«Αν το κράτος 
ήταν σωστό, 
θα τον είχε 
ελέγξει» 
- Ποια θα μπορούσε να είναι η 
λύση στο πρόβλημα 
προκειμένου να πάρουν πίσω 
τα χρήματά τους οι επενδυτές; 

Αυτό που έπρεπε να κάνει 
ένα σωστό κράτος είναι να κά-
τσει να τον ελέγξει, να του πει: 
«Ελα εδώ. Τι περιουσιακά στοι-
χεία έχεις πρώτου και δευτέρου 
βαθμού; Τι περιουσιακά στοι-
χεία υπάρχουν στη Σουηδία; Πώς 
στάλθηκαν οι λογαριασμοί στις 
Ελβετίες από εδώ κι από εκεί;» 
και να ψάξει να βρει τα χρήμα-
τά του, να τα δεσμεύσει και να 
τα δώσει στον κόσμο. Δεν μπο-
ρώ να καταλάβω γιατί δεν έχουν 
γίνει όλα αυτά. Δηλαδή αγορά-
ζαμε πράγματα 1 εκατομμυρί-
ου, τα χρεώναμε στην εταιρεία 
5 εκατομμύρια, κάναμε περιου-
σίες και μείναμε όλοι οι υπόλοι-
ποι με τα αποθεματικά από τις 
υπεραξίες ακινήτων, που είναι 
όλα κωλόχαρτα; Αυτή είναι μια 
ιστορία για την οποία καταρχάς 
ευθύνεται η ανοργανωσιά του 
κράτους. Τόσες εταιρείες έκλει-
σαν. Δεν κοίταξαν να δουν, λό-
γου χάρη, πού βρήκε ο Αναγνω-
στόπουλος, ο ιδιοκτήτης της εται-
ρείας, όλη αυτή την πελατεία 
που έχει; Και τώρα είπαν ότι θα 
πάρουν το 70%, αλλά θα το πλη-
ρώσουν η ασφαλιστική αγορά 
και οι ασφαλισμένοι. Δηλαδή την 
περιουσία που έχει κλέψει ο Ψω-
μιάδης δεν την πειράζουμε, να 
την πληρώσουν οι ασφαλισμέ-
νοι και οι ασφαλιστικές εταιρεί-
ες. Ε, τότε αύριο, μεθαύριο ο κα-
θένας θα σου πει «αφού είναι 
έτσι, πάμε κλέβουμε και ας τα 
πληρώσει η αγορά». Βάλε όμως 
και κάποιον φυλακή να μην το 
ξανακάνει κανένας. Πώς θα ανα-
πτυχθεί εμπιστοσύνη στο κοινό; 
Πενήντα ασφαλιστικές έκλει-
σαν. Ολοι αυτοί έκαναν περιου-
σίες τεράστιες εις βάρος του κο-
σμάκη. 

…ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ 

«Στις 27 Μαρτίου 2007 
μου είχαν ζητήσει να 
υπογράψω μειωμένα 
αποθέματα στους 
λογαριασμούς και είχα πει: 
“Δεν κάνω τέτοια, ρε 
Ψωμιάδη, σε ξέρω 25 
χρόνια, αυτές τις βλακείες 
μην τις λες σε μένα”» 

…ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΨΩΜΙΑΔΗ

«Μου ζήτησε να 
αποσύρω τις καταγγελίες 
και εγώ του είπα: “Πώς να 
σε στηρίξω; Εσύ με 
διέλυσες οικονομικά, 
επαγγελματικά, μου 
κατέστρεψες την 
οικογένεια. Τώρα θα έρθω 
δίπλα σου; Να κάνω τι;”»

Είπε για...WHO IS WHO
Ο Ο κ.κ. ΑνΑναγα νωνωστσ όπουουλολ ς προτοτούού προσληφθεί στστην 
«Α«Ασπσ ίςίς Π Πρόόνοιαα ΑΕΓΕΓΑ»» υπήρξρξε ειδικός σύμβουλος ς
στστηνην Ε Ενων σηη Ελλλλήνήνωνν Εφοφοπλισστών ν σε θέματα 
ασασφάάλισης ς στα α ΤαΤ μεία ττωνω  ναυτικώκ ν. Την 1/1/1983 
ανανέλλαβαβε ε διευθυθυντής της αναλογιστσ ικής υπηπηρεσίας 
τητ ς ς «Α« σπσπίςς» κααι παπαράρ λλλληλη α ήτήτανν μμέλέ οςο  τουο  
Συυμβουο λίου ΔΔιεευθύνύνσεωνων με ειδιδ κόκότητα στον
στραρ τηηγιγικό σχεχεδιασσμόμ . Επτά χχρόόνια α αργότεεραρ  
ανναλλαμβάβ νεν ι νανα δ δημμιοουρργήσει τητ ν «Α«Ασπίς Πρόνοιαα 
Κύπρπ ου» κακαι ι τοο 1999 8 8 ιδρύει το υποκατάστημα της 
«Α« σπίςί  Πρόνοια ΑΕΓΑ» στη Σουηδία, 
αναλαλαμαμβάνον ντας τη θέση του γενικού διευθυντή. 
Τηην ν 1η1η Ιουλίου 2004 το εν λόγω υποκατάστημα 
μετατ τρέπέ εται σε ανεξάρτητη ασφαλιστική 
ετταιρεία ζωής υπό την εποπτεία των σουηδικών 
αρχών. Γίνεται μέτοχος του 5% και συνεχίζει ως 
γενικός διευθυντής μέχρι τις 4 Απριλίου 2007, 

όταν απολύεται λόγω της ρήξης που 
επήλθε στις σχέσεις του με τον 
μεγαλομέτοχο του ομίλου Παύλο 
Ψωμιάδη.
Σήμερα ασχολείται με την οργάνωση 
ενός μικρού ασφαλιστικού πρακτορείου, 
ενώ δηλώνει αποφασισμένος να 
συμβάλει τα μέγιστα ώστε να πάρουν 
πίσω τα χρήματά τους οι εξαπατημένοι 
επενδυτές του ομίλου Ασπίς. Για τον 
λόγο αυτό συνεργάζεται με το 
δικηγορικό γραφείο των κυρίων Ιωάννη 
και Μιχάλη Μαρκουλάκου, το οποίο 
εκπροσσωπεί την πλειονότητα των 
εεπενδυτών. 

Ο ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της αναλογιστικής υπηρεσίας του 
ομίλου Ασπίς με τον συντάκτη του «ΘΕΜΑτος»

Ο απολυμένος διευθυντής 
που έχει στόχο ζωής 

να πάρουν τα λεφτά τους 
οι ασφαλισμένοι
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 

Ο 
Βαγγέλης Σελια-
νάκης, ο άνθρω-
πος που πρωταγω-
νιστεί στην πιο αι-

ματηρή βεντέτα της Κρήτης, 
που μέσα σε 17 χρόνια μετρά 
επτά νεκρούς σε τέσσερα ση-
μεία της Ελλάδας, ενώ υπάρ-
χουν πολλές «ορφανές» από-
πειρες και ανθρωποκτονίες, 
δεν είναι πλέον ένα «φάντα-
σμα». Υστερα από δεκατέσ-
σερα χρόνια ανελέητου κυ-
νηγητού εντοπίζονται τα ίχνη 
του. 

Είκοσι πέντε ημέρες μετά, 
ένας ολόκληρος στρατός από 
αστυνομικούς και ειδικές δυ-
νάμεις κυκλώνει τη διώροφη 
κατοικία όπου μένει η 50χρο-
νη χήρα φίλη του «Σελιανού» 
και η 27χρονη κόρη της και 
καλούν τον πλέον καταζητού-
μενο Κρητικό να παραδώσει 
τα όπλα. Ακολουθεί μάχη με 
εκατοντάδες πυροβολισμούς, 

με τελική κατάληξη την αυ-
τοκτονία του επονομαζόμε-
νου και «Νταβέλη των Λευ-
κών Ορέων». Η 4η Ιανουαρί-
ου του 2011 είναι η μέρα που 
είτε έπεσε η αυλαία στη με-
γαλύτερη βεντέτα της Κρή-
της είτε ξεκινά νέος κύκλος 
αίματος...

 Ο αγρότης
που έγινε αγρίμι 
Ο Βαγγέλης Σελιανάκης από 
μικρός έδινε την εικόνα ενός 
σκληρού και ατίθασου Κρη-
τικού. Οξύθυμος, τραχύς και 
πολλές φορές βίαιος, άρχισε 
σιγά-σιγά να χάνει τον έλεγ-
χο του ίδιου του εαυτού του. 
Μπαίνοντας στην τρίτη δεκα-
ετία της ζωής του πάτησε τη 
λεπτή κόκκινη γραμμή που 
χωρίζει την τάξη από την πα-
ρανομία και άρχισε να πλα-
νιέται σε σκοτεινά και βρόμι-
κα μονοπάτια. Και αν η αιμα-

τηρή βεντέτα των Μουζουρά-
κηδων με τους Δικονιμάκηδες 
ξεκινά το 1994, ο «Σελιανός», 
όπως ήταν το παρατσούκλι 
του, είχε φροντίσει μια δεκα-
ετία πριν να δείξει ότι μπορεί 
για μια ασήμαντη αφορμή να 
φτάσει στα άκρα και να βά-
ψει τα χέρια του με αίμα. 

Ηταν Σεπτέμβριος του 1985 
όταν ο 28χρονος τότε Βαγγέ-
λης Σελιανάκης, που συνήθι-
ζε να κυκλοφορεί με το πιστό-
λι στο ζωνάρι, αποπειράθηκε 
να σκοτώσει τον Πέτρο Νικο-
λακάκη στον Κουρνά Αποκό-
ρωνα Χανίων. Είχε αρχίσει να 
ξεφεύγει και καταζητούμε-

νος πλέον, τρυπώνει μεσάνυ-
χτα των Χριστουγέννων σε 
σπίτι αστυφύλακα στον Μου-
σελά Ρεθύμνου και του αρπά-
ζει το υπηρεσιακό περίστρο-
φο, μια ενέργεια χωρίς ουσία, 
που την έκανε μόνο και μόνο 
για να δείξει τη μαγκιά του. Ο 
αγρότης μεταμορφώνεται σι-
γά-σιγά σε αγρίμι, περιπλα-
νιέται στα βουνά, κλέβει σπί-
τια, αρπάζει ζώα, μεθάει και 
απειλεί τους πάντες. 

Προτού κλείσει χρόνος απ’ 
όταν πήγε να σκοτώσει τον 
Νικολακάκη, στις 20 Μαΐου 
του ’86 προσπαθεί να «φάει» 
στην Επισκοπή Ρεθύμνου τον 

Μιχάλη Χριστοδουλάκη. Είναι 
η εποχή που ζει καταζητού-
μενος σε Κρήτη, Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη και τραβάει όπλο 
για ψύλλου πήδημα. 

Το σκηνικό που στήθηκε 
στις 24 Νοεμβρίου του 1987 
στο μπαρ «Crazy Girls» στην 
οδό Μενάνδρου στην Αθήνα 
μοιάζει βγαλμένο από ταινία 
γουέστερν. Μόνο που αντί 
για τον Κλιντ Ιστγουντ πρω-
ταγωνιστής είναι ένας «άλλος 
μουσάτος», ο Βαγγέλης Σε-
λιανάκης. Κυριολεκτικά χω-
ρίς λόγο, σήκωσε όπλο και 
πυροβόλησε έναν θαμώνα 
του μπαρ τέσσερις φορές, 

χωρίς ευτυχώς να τον σκοτώ-
σει. Τέσσερις μήνες αργότε-
ρα, στις 24 Μαρτίου του 1988, 
μέσα σε ένα μπαρ στον Κου-
μπέ Ρεθύμνου βγάζει πιστό-
λι και με μια σφαίρα τραυμα-
τίζει έναν θαμώνα στο πόδι. 
Αυτό ήταν το μοιραίο του λά-
θος. Πενήντα ημέρες μετά 
και ενώ ο κλοιός της Αστυνο-
μίας έχει σφίξει γύρω του, 
πηγαίνει μόνος του και πα-
ραδίνεται στους διώκτες του. 
Το απίστευτο είναι πως εκεί-
νη τη χρονιά, αν και έγκλει-
στος στις φυλακές, κάθε φο-
ρά που έβγαινε με ολιγοήμε-
ρη άδεια έκλεβε σπίτια και 

Βαγγέλης Σελιανάκης

Πώς έπεσε νεκρός
ο πρωταγωνιστής 
της πιο αιματηρής 

βεντέτας 
Με δύο βεβαιωμένες δολοφονίες, 

τέσσερις απόπειρες και μια σειρά από «ορφανούς» 
φόνους στους οποίους εξετάζεται η συμμετοχή του, 
ο «Νταβέλης των Λευκών Ορέων» έμαθε να σβήνει 

τα ίχνη του και να ζει σαν φάντασμα για 14 χρόνια… 
Ομως και γι’ αυτόν τον σκληρό κακοποιό 

μία γυναίκα ήταν η αιτία να βρεθεί 
η αχίλλειος πτέρνα του

ΗΤΑΝ ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2010 όταν στην Ασφάλεια 
Ρεθύμνου φτάνει μια πληροφορία που κάνει τους αστυ-
νομικούς να χαμογελούν με νόημα τρίβοντας τα χέρια 
τους... Οι υποψίες ότι ο «Σελιανός» μπαινοβγαίνει στο 
σπίτι μιας χήρας στην Αρχοντική Ρεθύμνου επιβεβαι-
ώνονται. Η φιγούρα ενός άνδρα με στολή παραλλαγής, 
κιάλια κρεμασμένα στον λαιμό και ένα σακίδιο στην 
πλάτη να περνά το κατώφλι της παλιάς μονοκατοικίας 
είναι πλέον καταγεγραμμένη και έχει ταυτοποιηθεί.

ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΩΠΟΤΑ, ΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑ

ΤΟ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΜΕ το αίμα του νεκρού Σελιανάκη και δίπλα το 
πιστόλι που έστρεψε στον εαυτό του και αυτοκτόνησε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ της 50χρονης φίλης 
του Σελιανάκη αμέσως μετά τη μάχη 
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Σεπτέμβριος 1985
Στο χωριό Κουρνάς του 
Αποκόρωνα Χανίων ο Σελιανάκης 
αποπειράται να σκοτώσει τον 
Πέτρο Νικολακάκη. 

Μάιος 1986
Αν και καταζητούμενος 
προσπαθεί να «φάει» στην 
Επισκοπή Ρεθύμνου τον Μιχάλη 
Χριστοδουλάκη.

Νοέμβριος 1987
Στο μπαρ «Crazy Girls» στην 
Αθήνα για ασήμαντη αφορμή 
σηκώνει όπλο και προσπαθεί να 
σκοτώσει νεαρό θαμώνα του 
καταστήματος. 

Μάρτιος 1988
Σε μπαρ στον Κουμπέ 
Ρεθύμνου πυροβολεί κάτοικο 
της περιοχής. 

Μάιος 1988
Παραδίνεται στους 
αστυνομικούς. 

Μάρτιος 1994
Αποφυλακίζεται με 
περιοριστικούς όρους. 

Μάιος 1994
Ξεκινά η βεντέτα 
Δικονιμάκηδων και 
Μουζουράκηδων. Δολοφονείται 
η Φωτούλα Μουζουράκη. 
Εξετάζεται η παρουσία στο 
σημείο τού Βαγγέλη Σελιανάκη. 

Αύγουστος 1994
Ο «Σελιανός» δολοφονεί στον 
Κουρνά Αποκόρωνα τον Κώστα 
Μουζουράκη, γιο της 
δολοφονημένης Φωτούλας. 

Νοέμβριος 1994
Δολοφονείται ο Μανόλης 
Δικονιμάκης, μέλος της 

οικογένειας Σελιανάκη, από μέλη 
της οικογένειας Μουζουράκη. 

Δεκέμβριος 1994
Σε ένα περίεργο τροχαίο στη 
Μυτιλήνη χάνει τη ζωή του ο 
Σήφης Δικονιμάκης. 

Φεβρουάριος 1995
Συλλαμβάνεται στον 
ανατολικό αερολιμένα Αθηνών. 

Σεπτέμβριος 1995
Δολοφονείται από μέλη της 
αντίπαλης οικογένειας ο 
συνονόματος ανιψιός του 
Βαγγέλη Σελιανάκη. 

Ιούλιος 1996
Δραπετεύει από τις Φυλακές 
Αλικαρνασσού. 

Ιανουάριος 1999
Δολοφονεί στο Περιστέρι τον 
Γιάννη Μουζουράκη, δεύτερο γιο 
της Φωτούλας. Κατά τη διάρκεια 
συμπλοκής με αστυνομικούς 
καταλήγει με σαφείς υπόνοιες 
περί αυτοκτονίας του.

ζώα από μαντριά της περιο-
χής...

Η βεντέτα
και η απόδραση 
Ο «Σελιανός» παραμένει στη 
φυλακή μέχρι τις 8 Μαρτίου 
του 1994, όταν και αποφυλα-
κίζεται με περιοριστικούς 
όρους. Λίγο αργότερα ξεκινά 
και η βεντέτα της οικογένειάς 
του με την οικογένεια Μου-
ζουράκη. Ηταν 23 Μαΐου του 
ίδιου έτους, όταν στο χωριό 
Πάτημα του Αποκόρωνα Χα-
νίων βρίσκεται βιασμένη και 
στραγγαλισμένη η 53χρονη 
Φωτούλα Μουζουράκη. Για 

τη δολοφονία συλλαμβάνο-
νται ο Μιχάλης Δικονιμάκης 
και ο Νίκος Πολλάκης. Οι φή-
μες έλεγαν ότι ένα ακόμη πρό-
σωπο ήταν παρών στο σκη-
νικό: ο Βαγγέλης Σελιανάκης... 

Η βεντέτα αρχίζει και τα 
όσα ακολουθούν δεν τα χωρά 
ανθρώπινος νους... Στις 16 Αυ-
γούστου του ίδιου έτους, σε 
ορεινή περιοχή του Κουρνά 
Αποκόρωνα Χανίων, ο Βαγγέ-
λης «καθαρίζει» τον 24χρονο 
Κώστα Μουζουράκη, γιο της 
δολοφονημένης Φωτούλας. 
Γνωρίζοντας ότι τα πράγματα 
δυσκολεύουν, ο 37χρονος τό-
τε Σελιανάκης συλλαμβάνεται 
στο ανατολικό αεροδρόμιο την 
ώρα που προσπαθεί να το σκά-
σει στον Καναδά και καταδι-
κάζεται σε ισόβια κάθειρξη. 

Στη φυλακή μένει κοντά 
δύο χρόνια. Ωσπου τον Ιού-
λιο του ’96 δραπετεύει με θε-
αματικό τρόπο. Μαζί με άλλα 
έξι άτομα δραπετεύουν από 
τις Φυλακές Αλικαρνασσού 
και ο ίδιος με ένα όπλο που 
κουβαλούσε πάνω του πυρο-
βολεί έξι φορές εναντίον αστυ-
νομικών, χωρίς όμως να κατα-
φέρει να τους τραυματίσει. 
Αυτή είναι και η τελευταία φο-
ρά που τον βλέπουν οι αστυ-
νομικοί. Τα ίχνη του Σελιανά-
κη σβήνουν μέχρι την προη-
γούμενη Τετάρτη. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τον 
Σεπτέμβριο του 1995, την επο-
χή δηλαδή που ο «Σελιανός» 
είναι στη φυλακή, δολοφονεί-

ται ύστερα από ενέδρα στην 
Κρήτη ο συνονόματος αγα-
πημένος του ανιψιός από μέ-
λη της αντίπαλης οικογένει-
ας. Αυτό κόστισε πολύ στον 
Βαγγέλη και έψαχνε τρόπο 
να πάρει εκδίκηση. Να σβή-
σει το μίσος του με αίμα. Εί-
χαν προηγηθεί τον Νοέμβριο 
του 1994 η δολοφονία του Μα-
νόλη Δικονιμάκη από τον Γιάν-
νη Μουζουράκη, ενώ τον Δε-
κέμβριο του ίδιου έτους στη 
Μυτιλήνη παρασύρεται από 

αυτοκίνητο και αφήνει στην 
άσφαλτο την τελευταία του 
πνοή ο Σήφης Δικονιμάκης. 

Ο άνθρωπος που φέρεται 
να είχε πραγματοποιήσει αυ-
τές τις δολοφονίες, ο Γιάννης 
Μουζουράκης, εκτελείται στις 
5 Ιανουαρίου του 1999 στο 
Περιστέρι. Δολοφόνος είναι 
ο Σελιανάκης, ο οποίος με ένα 
καλάσνικοφ γαζώνει το θύμα 
προτού εκείνο προλάβει να 
σηκώσει το όπλο που είχε 
κρυμμένο στο ζωνάρι του.

Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ ΣΕΛΙΑΝΑΚΗ

Ο λα αυτά τα χρόνια ο Βαγ-
γέλης Σελιανάκης ζει κυ-

νηγημένος και έχει ως έδρα τις 
σπηλιές των Λευκών Ορέων. 
Εκεί περνά το μεγαλύτερο μέ-
ρος του χρόνου, όμως συχνά 
κατεβαίνει στα χωριά του Απο-
κόρωνα, στην Αθήνα και σε άλ-
λες πόλεις της Ελλάδας. Στη δι-
ώροφη μονοκατοικία όπου δι-
έμενε η χήρα φίλη του είχε στή-
σει ολόκληρο παρατηρητήριο 
προκειμένου όταν επισκέπτε-
ται την ίδια και την κόρη της να 
έχει διευρυμένο οπτικό πεδίο 
διά παν ενδεχόμενο. Το καλά-
σνικοφ και το πιστόλι που είχε 
πάνω του εξετάζονται και οι 
βαλλιστικές μαζί με μαρτυρίες 
και στοιχεία της δικογραφίας 
θα δείξουν αν ο 53χρονος έχει 
σχέση με τη δολοφονία του 
60χρονου Μανόλη Βρανάκη 
στην Επισκοπή τον Σεπτέμβριο 
του 2009 και του 35χρονου Μα-
νόλη Ζακάκη στις Πρασσές τον 
Φεβρουάριο του 2010.

▼ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ 
ΣΤΙΣ ΜΑΔΑΡΕΣ

Η βαλλιστική 
και οι 

«ορφανές» 
δολοφονίες 

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ έπεσε 
νεκρός ο δραπέτης 

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1994 ο «Σελιανός» δολοφονεί 
τον Κώστα Μουζουράκη. Στη φωτογραφία 
διακρίνεται και ο αδελφός του νεκρού, Γιάννης, τον οποίο 
εκτέλεσε 5 χρόνια αργότερα στο Περιστέρι

ΤΟ 1988 Ο κακοποιός 
παραδίνεται στους 
αστυνομικούς. Η 
φωτογραφία είναι από τη 
Σήμανση
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Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ
ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Η ΦΛΟΓΕΡΗ 
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 
ΚΟΡΙΤΣΙ
ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ
Αφού ο Ρώσος πρωθυπουργός την υποδέχτηκε τραγουδώντας
της πατριωτικά τραγούδια, η Αννα Τσάπμαν εξελέγη
στην ηγεσία της νεολαίας του κόμματός του

Α
φού απελάθηκε λοι-
πόν τον περασμένο 
Ιούνιο από τις ΗΠΑ 
μετά την αποκάλυ-
ψη ότι, μαζί με άλ-
λους εννέα κατασκό-
πους, ήταν πράκτο-
ρας των Ρώσων, η 

κόκκινη Αννα έφτασε στην πατρίδα της, φω-
τογραφήθηκε σε σέξι πόζες για δύο ανδρικά 
περιοδικά, δέχτηκε και απέρριψε προτάσεις 
για να πρωταγωνιστήσει σε ροζ ταινίες, σκέ-
φτηκε να γράψει την αυτοβιογραφία της και 
απασχόλησε όσο κανείς από τους υπόλοι-
πους κατασκόπους τον διεθνή Τύπο. Η κα-
τακόκκινη κόμη της αλλά και η σέξι εικόνα 
της ήταν η αιτία και από ό,τι φαίνεται ούτε ο 
Ρώσος πρωθυπουργός κατάφερε να μείνει 
ασυγκίνητος στη θέα της 28χρονης καλλο-
νής. Ετσι, πριν από λίγες ημέρες η Τσάπμαν 
ή κατά κόσμον Αννα Κουσένκο ανακηρύ-
χθηκε μέλος της νεολαίας και σε ομιλία της 
δήλωσε: «Πρέπει να μεταμορφώσουμε το 
μέλλον, ξεκινώντας από τον εαυτό μας. Αν ο 
καθένας μας ήταν χαρούμενος, θα μπορούσα-
με να κάνουμε κάτι νέο και χρήσιμο για την 
κοινωνία και τους γύρω μας».

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΕ
Με αυτό το πνεύμα αισιοδοξίας λοιπόν η κό-
ρη Ρώσου διπλωμάτη μπήκε κάτω από τις 
φτερούγες του Πούτιν, ο οποίος επανέφερε 
τον θεσμό της νεολαίας του κόμματός του 
μόνο και μόνο για να τοποθετήσει εκλεκτούς 
όπως εκείνη. Αλλωστε κατά τη διάρκεια του 
επαναπατρισμού των δέκα πρακτόρων είχε 
υποσχεθεί πως θα τους αποκαταστήσει 
όλους καθώς, όπως είχε δηλώσει, «εκπληρώ-
νουν τις αποστολές προς το συμφέρον της πα-
τρίδας χωρίς να υπολογίζουν στο διπλωματικό 

άσυλο κι εκθέτοντας σε καθημερινό κίνδυνο 
τον εαυτό τους και τους δικούς τους».

Η Τσάπμαν, βέβαια, δεν φαίνεται να 
ασχολείται με τα νέα της καθήκοντα, καθώς 
αμέσως έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποι-
ός σε μια παρωδία ιστορικής σοβιετικής ται-
νίας υποδυόμενη την πράκτορα. Μετά την 
τρίλεπτη εμφάνισή της στο σκετς που προ-
βλήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
από τον τηλεοπτικό σταθμό CHANNEL ONE, 
η Τσάπμαν κρατώντας ένα ποτήρι σαμπάνια 
και κοιτώντας στον φακό ευχήθηκε στο τη-
λεοπτικό κοινό καλή χρονιά, καλώντας τον 
κόσμο να βρει βαθιά στην καρδιά του την 
αγάπη γιατί μόνο έτσι θα γίνουν πραγματι-
κότητα οι επιθυμίες.

Η Ρωσίδα Μάτα Χάρι όμως, πέρα από το 
πέρασμά της στη μικρή οθόνη ως ηθοποιός, 
εμφανίστηκε σε άλλο κανάλι δίνοντας την 
πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη, χωρίς 
ωστόσο να αποκαλύψει τίποτα για το παρελ-
θόν της. Αρκέστηκε να πει ότι αυτό που βιώ-
νει αυτή την περίοδο είναι «η αρχή κάτι με-
γάλου και ωραίου», ενώ είπε πως πλέον ο κό-
σμος την αναγνωρίζει στον δρόμο χωρίς αυ-
τό να κάνει τη ζωή της πολύ διαφορετική. 
Πάντως αποκάλυψε ότι δεν κρατά κακία για 
τον «προδότη» που την κατέδωσε με αποτέ-
λεσμα να συλληφθεί και να απελαθεί και δή-
λωσε πρόθυμη να διδάξει όσα έμαθε στο 
εξωτερικό τα οποία, όπως πιστεύει, θα είναι 
πολύ χρήσιμα για τη χώρα της. Αλλωστε ήδη 
απασχολείται ως σύμβουλος τράπεζας και 
έχει συμμετάσχει σε συνάντηση της επιτρο-
πής για τον οικονομικό εκσυγχρονισμό της 
Ρωσίας. Πέρα από αυτό όμως έχει λανσάρει 
δική της εφαρμογή για iPhone και πρόσφα-
τα χαρακτηρίστηκε από ρωσικό περιοδικό 
«Ηρωίδα της Ρωσίας», αλλά και «Γυναίκα της 
χρονιάς» από τηλεοπτικό κανάλι!

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ μήνες την κοκκινομάλλα Αννα Τσάπμαν υποδεχόταν μετά βαΐων και 
κλάδων ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν, τραγουδώντας της πατριωτικά 
τραγούδια και πλέκοντάς της το εγκώμιο για το πόσο δύσκολη ζωή έχει ως κατά-
σκοπος. Τώρα, για μία ακόμα φορά έκανε σαφές ότι κανείς δεν πρόκειται να πει-
ράξει την προτεζέ του, καθώς η φλογερή πράκτορας εξελέγη στο συμβούλιο της 
Ενωμένης Ρωσίας, της νεολαίας δηλαδή του κόμματός του.

Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ
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Αφού ο Ρώσος πρωθυπουργός 
της πατριωτικά τραγούδια, η Αν
στην ηγεσία της νεολαίας του κ

φού απελάθηκε λοι-
πόν τον περασμένο 
Ιούνιο από τις ΗΠΑ 
μετά την αποκάλυ-
ψη ότι, μαζί με άλ-
λους εννέα κατασκό-
πους, ήταν πράκτο-
ρας των Ρώσων, η 

κόκκινη Αννα έφτασε στην πατρίδα της, φω-
τογραφήθηκε σε σέξι πόζες για δύο ανδρικά 
περιοδικά, δέχτηκε και απέρριψε προτάσεις 
για να πρωταγωνιστήσει σε ροζ ταινίες, σκέ-
φτηκε να γράψει την αυτοβιογραφία της και 
απασχόλησε όσο κανείς από τους υπόλοι-
πους κατασκόπους τον διεθνή Τύπο. Η κα-
τακόκκινη κόμη της αλλά και η σέξι εικόνα 
της ήταν η αιτία και από ό,τι φαίνεται ούτε ο 
Ρώσος πρωθυπουργός κατάφερε να μείνει 
ασυγκίνητος στη θέα της 28χρονης καλλο-
νής. Ετσι, πριν από λίγες ημέρες η Τσάπμαν 
ή κατά κόσμον Αννα Κουσένκο ανακηρύ-
χθηκε μέλος της νεολαίας και σε ομιλία της 
δήλωσε: «Πρέπει να μεταμορφώσουμε το 
μέλλον, ξεκινώντας από τον εαυτό μας. Αν ο 
καθένας μας ήταν χαρούμενος, θα μπορούσα-
με να κάνουμε κάτι νέο και χρήσιμο για την 
κοινωνία και τους γύρω μας».

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΕ
Με αυτό το πνεύμα αισιοδοξίας λοιπόν η κό-
ρη Ρώσου διπλωμάτη μπήκε κάτω από τις 
φτερούγες του Πούτιν, ο οποίος επανέφερε 
τον θεσμό της νεολαίας του κόμματός του 
μόνο και μόνο για να τοποθετήσει εκλεκτούς 
όπως εκείνη. Αλλωστε κατά τη διάρκεια του 
επαναπατρισμού των δέκα πρακτόρων είχε 
υποσχεθεί πως θα τους αποκαταστήσει 
όλους καθώς, όπως είχε δηλώσει, «εκπληρώ-
νουν τις αποστολές προς το συμφέρον της πα-
τρίδας χωρίς να υπολογίζουν στο διπλωματικό 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ μήνες την κοκκινομάλλα Α
κλάδων ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντιμ
τραγούδια και πλέκοντάς της το εγκώμιο
σκοπος. Τώρα, για μία ακόμα φορά έκαν
ράξει την προτεζέ του, καθώς η φλογερ
Ενωμένης Ρωσίας, της νεολαίας δηλαδή 

ΤΗΣ ΔΑΝΑΗΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Η Aννα Τσάπμαν, αν και δεν 
ήταν το σημαντικότερο μέλος 
της ομάδας των δέκα 
κατασκόπων που 
απελάθηκαν από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες με την 
κατηγορία ότι παρείχαν 
πληροφορίες στη ρωσική 
κυβέρνηση, ήταν παρ’ όλα 
αυτά το πρόσωπο που 
απασχόλησε περισσότερο 
τον διεθνή Τύπο.
Η femme fatale της 
κατασκοπείας ζει πλέον στη 
Ρωσία, όπου έχει έρθει ξανά 
σε επαφή με την οικογένειά 
της, ενώ της έχει αφαιρεθεί η 
βρετανική υπηκοότητα και 
της έχει απαγορευτεί η 
είσοδος στη χώρα όπου είχε 
ζήσει πολλά χρόνια με τον 
Βρετανό σύζυγό της. 
Βέβαια η Τσάπμαν δεν 
φαίνεται να πτοείται από το 
γεγονός, καθώς το μέλλον 
της στην πατρίδα της 
προμηνύεται λαμπρό. Προς 
το παρόν δέχεται πολλές 
προτάσεις να γράψει την 
ιστορία της σε βιβλίο, να 
παίξει σε ταινίες, να 
φωτογραφηθεί, ενώ έχει ήδη 
γίνει κούκλα. Η εταιρεία 
«Herobuilders», που 
ειδικεύεται στην κατασκευή 
παιχνιδιών και αντιγράφων 
προσωπικοτήτων όπως ο 
Μπαράκ Ομπάμα και η Σάρα 
Πέιλιν, δημιούργησε δύο 
κούκλες με τη μορφή της. Η 
κούκλα «Predator» είναι 
γυμνασμένη, φυσικά 
κοκκινομάλλα, φοράει τζιν 
και άσπρο μπλουζάκι που 
αφήνει ακάλυπτη την κοιλιά 
και κρατά ένα ρεβόλβερ. Η 
δεύτερη εκδοχή ονομάζεται 
«The Spy I Could Love» και 
παρουσιάζει την Τσάπμαν με 
τόπλες και κοντή καρό 
φούστα κρατώντας ένα όπλο. 
Με μόλις 30 δολάρια ο 
καθένας μπορεί να έχει στην 
κατοχή του την πιο καυτή 
κατάσκοπο, ενώ, όπως 
δήλωσε ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας, και οι δύο εκδοχές 
έγιναν ανάρπαστες.

Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Αννα Κουσένκο φωτογραφημένη
για τη ρωσική έκδοση του περιοδικού «Maxim»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ αποκάλυψη 
της πραγματικής της 

ταυτότητας, η πρώην 
κατάσκοπος είδε να 

ανοίγεται μπροστά της μια 
νέα, λαμπρή καριέρα στη 

σόουμπιζ

ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΥΚΛΑ!

Τόπλες, 
με μίνι 
και το όπλο 
στο χέρι αντί 
30 δολαρίων
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Η 
κατά 43 χρό-
νια νεότερή 
του καλλονή 
Μαρσέλα Τε-
ντέσκι είναι η 
γυναίκα που 
τελικά έκλεψε 
την παράστα-

ση, προσελκύοντας τον φωτογραφικό 
φακό και κάνοντας τα τοπικά και διε-
θνή Μέσα να μιλούν για εκείνη. Από 
την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και 
σήμερα όλοι μιλούν για την πρώην βα-
σίλισσα της ομορφιάς, που εδώ και 
οκτώ χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του 
70χρονου συζύγου της. Η Μαρσέλα, 
την οποία όλοι αποκαλούν «Κάρλα 
Μπρούνι της Βραζιλίας», με τις φωτο-
γραφίες της να κάνουν τον γύρο του 
κόσμου, έχει εντυπωσιάσει με την 
ομορφιά αλλά και τη σεμνότητά της. 
Πολλοί μάλιστα τη συγκρίνουν με πρώ-
τες κυρίες που έμειναν στην ιστορία 
της Βραζιλίας για την κομψότητά τους, 
όπως η σύζυγος του Ζουσκελίνο Κού-
μπιτσεκ, Σάρα, και εκείνη του Ζοάο 
Γκούλαρτ, Μαρία Τερέζα. 

Πρώην μοντέλο και εστεμμένη στην 
πόλη της, το Σάο Πάολο, η 27χρονη 
Μαρσέλα έχει κλέψει καρδιές με τη δι-
ακριτικότητά της, με πρώτη απ’ όλες 
εκείνη του άνδρα της. Το ζευγάρι γνω-
ρίστηκε όταν η Μαρσέλα ήταν 20 ετών 
και συμμετείχε σε μια πολιτική δεξίω-
ση στην οποία βρισκόταν ο Τέμερ. Η 
νεαρή τον πλησίασε και του ζήτησε να 
βγάλουν μια φωτογραφία μαζί και 
εκείνος τότε, αφού την ικανοποίησε με 
μια λήψη, της ζήτησε το τηλέφωνό της. 
Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας οι 

δυο τους φαίνονται ερωτευμένοι και 
αγαπημένοι, ενώ η ίδια η Μαρσέλα 
έχει δηλώσει πως η ηλικία δεν είναι 
εμπόδιο στην περίπτωσή τους. Συ-
μπλήρωσε μάλιστα πως «ο Μισέλ είναι 
σαν να είναι μόλις 30 ετών»! Το ζεύγος 
έχει αποκτήσει έναν γιο, ενώ στα άμε-
σα σχέδια της Μαρσέλα είναι να πάρει 
την άδεια για να ασκεί δικηγορία μετά 
τις σπουδές Νομικής που ολοκλήρωσε 
και να ασχοληθεί με τη φιλανθρωπία. 

Πάντως, αυτό που υπερισχύει στα 
δημοσιεύματα που αφορούν στο πρό-
σωπό της είναι οι ομοιότητες και οι δι-
αφορές της με την πρώτη κυρία της 
Γαλλίας. Και οι δύο όμορφες, πρώην 
μοντέλα, κομψές, με αδυναμία στις 
ακριβές φίρμες και τα σεμνά σύ-
νολα, παντρεμένες με δύο ισχυ-
ρούς άνδρες, η Κάρλα και η Μαρ-
σέλα είναι από τις πιο φινετσάτες 
παρουσίες. Αυτό που μένει να δού-
με είναι αν η κυρία Τέμερ θα είναι 
αρεστή στον βραζιλιάνικο λαό, γιατί 
αν ακολουθήσει τα χνάρια της κυρίας 
Σαρκοζί, τα αποτελέσματα δεν θα εί-
ναι θετικά. Δεν είναι τυχαίο ότι πρό-
σφατα σε δημοσκόπηση εβδομαδιαίου 
γαλλικού περιοδικού για τα πιο αντιπα-
θητικά πρόσωπα της Γαλλίας η 
premiere dame ανακηρύχθηκε πανη-
γυρικά ως η πιο εκνευριστική διασημό-
τητα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά αντι-
πάθειας (61%) να τα συγκεντρώνει στις 
ηλικίες 25-31 ετών. Ποιος ξέρει αν 
όντως καταφέρει να φέρει στον κόσμο 
ένα παιδί από τον Νικολά Σαρκοζί 
-όπως φημολογείται ότι επιθυμεί- για 
το 2011 και να γίνει περισσότερο 
αρεστή στους Γάλλους. 

ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΟΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ
ΤΗ ΔΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΚΑΡΛΑ 
ΜΠΡΟΥΝΙ
Πρώην μοντέλο και βασίλισσα της ομορφιάς, στέκεται
στο πλευρό του 70χρονου αντιπροέδρου της χώρας
και όλοι τη συγκρίνουν με την πρώτη κυρία της Γαλλίας

ΤΗΣ ΔΑΝΑΗΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΛΕΨΕ ΤΑ ΦΛΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΝΤΙΛΜΑ ΡΟΥΣΕΦ

Προστασία στους φτωχούς 
υπόσχεται το πολιτικό 
τέκνο του Λούλα

Η ΜΑΡΣΕΛΑ 
έχει 

εντυπωσιάσει 
τόσο με την 

ομορφιά όσο 
και με τη 

σεμνότητά της

Αλλαγές στο φορολογικό 
σύστημα της Βραζιλίας 
προανήγγειλε το πολιτικό 
τέκνο του Λούλα θέτο-
ντας τις οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις στο επί-
κεντρο, με στόχο να 
επικεντρωθεί στη βελ-
τίωση της λειτουργίας 
του κρατικού μηχανι-
σμού. Η 62χρονη 
Ντίλμα Ρούσεφ χαρα-
κτηρίζεται από πολ-
λούς σκληρή, ίσως 

εξαιτίας των βασανι-
σμών που υπέστη όταν 

συνελήφθη για επαφή με 
παράνομες μαρξιστικές οργα-
νώσεις.

Πρωταρχικός σκοπός της όμως 
είναι να προστατεύσει τους 
φτωχούς με ειδικά προγράμμα-
τα πρόνοιας. Σε μια χώρα που 
μαστίζεται από τη φτώχεια, με 
18 εκατομμύρια ανθρώπους να 

πλήττονται, η Ρούσεφ καλείται να 
βάλει τα δυνατά της για να την 
καταπολεμήσει. Επιπλέον, στόχος 
της είναι να προστατεύσει τις 
γυναίκες και γι’ αυτό άλλωστε στη 
νέα της κυβέρνηση οι 9 από τους 
37 υπουργούς θα είναι γυναίκες.  
Η ίδια μάλιστα δήλωσε πως υπό-
σχεται να τιμά τις γυναίκες, να 

προστατεύει τους πιο ευάλωτους, 
να είναι η πρόεδρος όλων των 
Βραζιλιάνων.Βέβαια μερικοί δεν 
φαίνεται να είναι με το μέρος της 
Ρούσεφ, καθώς κάποιοι χρήστες 
του Διαδικτύου άφηναν απειλητι-
κά μηνύματα την ώρα που μαζί 
με τη μοναχοκόρη της Πάουλα 
πήγαινε στο Προεδρικό Μέγαρο. 
Μηνύματα όπως «τώρα ένας 
ελεύθερος σκοπευτής θα μπο-
ρούσε να έρθει και να πυροβολή-
σει στο κεφάλι την Ντίλμα, αυτή 
την καταραμένη» και «γιατί δεν 
βρίσκεται κανείς να πυροβολήσει 
την Ντίλμα;» είναι μερικά από 
αυτά που ερευνούν οι Αρχές.
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ΝΝΤΤΙΛΜΑ Ρ

Προστ
υπόσχ
τέκνο

Αλλλαγγές στ
σσύύσσττημα τ
προοαανήγγ
τέέκκνοο του
ννταας ττις ο
μμετταρρρυ
κκενντρρο,
επικεεντ
τίωωσηη 
τουυ κκρ
σμμούύ.
Νττίλμμ
κτκτηρρ
λλούςύς 

εξξααιτία
σσμών πο

σσυννελλήφθη για
πααρράάνομες μαρ
νώώσσεεις.

Πρρωτταρχικός σ
εείίνααι να προστα
φφττωωχχούς με ειδ
τταα πρρόνοιας. Σε
μμασστίζεται από
1818 εκατομμύρια

πλπλήττονται, η Ρού
βάλει τα δυνατά τ
καταπολεμήσει. Ε
της είναι να προστ
γυναίκες και γι’ αυ
νέα της κυβέρνησ
37 υπουργούς θα 
Η ίδια μάλιστα δήλ
σσχεται να τιμά τις 

Η ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ δέχεται την αγκαλιά του 
απερχόμενου Λούλα ντα Σίλβα και τα διακριτικά του τίτλου της, ενώ το 
συγκεντρωμένο πλήθος χειροκροτεί πανηγυρικά. Είναι η στιγμή που για 
πρώτη φορά στην ιστορία της Βραζιλίας μια γυναίκα αναλαμβάνει τα ηνία 
της χώρας. Κι όμως, τα βλέμματα και τα φλας μετακινούνται από το πρό-
σωπο της Ρούσεφ τη στιγμή της ορκωμοσίας της σε εκείνο μιας επιβλη-
τικής παρουσίας στο πλάι της, αυτό της συζύγου του αντιπροέδρου της 
Βραζιλίας Μισέλ Τέμερ. 

Η 62ΧΡΟΝΗ πρόεδρος 
της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ
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Ο 
λόγος του είναι πληθωρικός 
- αντίστοιχος της σωματικής 
του κατατομής. Συχνά είναι 
οξύς, πέραν του επιτρεπτού. 
Τόσο ώστε ορισμένοι να σπεύ-
δουν, βιαστικά, να τον χαρα-

κτηρίσουν «αμετροεπή», άλλοι «αγοραίο», ορισμέ-
νοι «κυνικό». Ο ίδιος στην πολυετή πολιτική του 
σταδιοδρομία δεν έπαψε ποτέ να είναι αντισυμ-
βατικός, εκρηκτικός, πληθωρικός σ’ όλες τις εκφάν-
σεις της ζωής και τις δράσεις του. Για τον Θόδωρο 
Πάγκαλο ο λόγος, τον επί δεκαετίες βουλευτή του 
Υπολοίπου Αττικής, τον επί σειρά ετών υπουργό 
σε παραγωγικά υπουργεία, τον σημερινό αντιπρό-
εδρο της κυβέρνησης. Είναι ο ίδιος -αυτός με τον 
εκρηκτικό λόγο- που ως νεαρός υφυπουργός σε 
κορυφαίες διασκέψεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
με ηγέτες επιπέδου Μιτεράν, Κολ, Θάτσερ, αντι-
καθιστώντας τον Ανδρέα Παπανδρέου που του 
παραχωρούσε τη θέση του -«για τη λεπτομερεια-
κή ανάπτυξη του θέματος»-, υπερασπίστηκε τό-
σο σωστά τα θέματα που του «φόρτωνε» ο πρω-
θυπουργός -π.χ. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προ-
γράμματα και άλλα συναφή- ώστε να εντυπωσιά-
σει τους ηγέτες και να υπάρξουν πετυχημένες απο-
φάσεις για την Ελλάδα. 

Μας συνδέει αμοιβαία εκτίμηση και φιλι-
κή σχέση χρόνων. Μ’ αυτή τη σχέση δεδομένη, 
πριν από λίγες μέρες, που τον συνάντησα στη δε-
ξίωση της πρεσβείας του Κατάρ, τον «τσίγκλησα»: 
«Θόδωρε, κατάφερες πάλι να γίνεις θέμα συζήτη-
σης». Αφοπλιστικό το χαμόγελο και η απάντησή 
του στην παρατήρησή μου: «Φταίω εγώ, Κώστα 
μου, που με τρεις λέξεις παράγω πολιτική;».

Εμεινα άφωνος. Αναφερόταν, βέβαια, στην 
πολυσυζητημένη φράση του «μαζί τα φάγαμε». 
Δεν σχολίασα τίποτα. Σκέφτηκα, όμως, ότι πράγ-
ματι παράγει πολιτική διατυπώνοντας τις θέσεις 
του. Οσο κι αν διαφωνεί κάποιος μαζί του, θα εί-
ναι άδικος αν δεν δεχτεί ότι στο βάθος των δηλώ-
σεών του -και εκείνων που κάποιοι χαρακτηρίζουν 
αμετροεπείς- ενυπάρχουν ψήγματα ουσιαστικής 
πολιτικής θέσης και άποψης. Υπάρχουν και κά-
ποιες αλήθειες, με τις οποίες συμφωνεί μεγάλο 
μέρος της κοινής γνώμης.

Παραθέτω αυτούσιες ορισμένες από αυ-
τές: 

«Δανειστήκαμε για να πληρώνουμε μι-
σθούς και συντάξεις σε υπαλλήλους που προσλά-
βαμε απλώς και μόνο για να πάρουμε την ψήφο 
τους».

«Μας τρομάζουν η αλήθεια, η αντικειμε-
νικότητα, η αξιοκρατία. Να περάσουν οι αξιότε-
ροι στο Δημόσιο, να γίνει και η ζωή όλων μας πιο 
εύκολη. Οταν στο Δημόσιο βάζεις τον κοπρίτη 
επειδή σε ψηφίζει η οικογένειά του και παίρνεις 
πολλούς σταυρούς, ε, τότε ο κοπρίτης θα μείνει 
κοπρίτης σε όλη του τη ζωή, δεν πρόκειται να βελ-
τιωθεί».

«Μαζί φάγαμε τα λεφτά, αλλά μέσα στο 
πλαίσιο ενός φαύλου συστήματος, σε μια πολιτι-
κή πρακτική αθλιότητας, εξαγοράς και διασπάθι-
σης του δημοσίου χρήματος, με αθρόους διορι-
σμούς στο Δημόσιο».

Η κρίση σε σένα, αναγνώστη. Ειδικά, όμως, 
για την τελευταία δήλωση Πάγκαλου, προσωπικά 
πιστεύω ότι ο καταγγελτικός χαρακτήρας της προ-
καλεί την αντίδραση κάποιων γιατί αναδεικνύει 
τις ευθύνες τους. Τις ευθύνες της ίδιας της κοινω-
νίας σε αυτή την πρακτική, που όντως υπήρξε -και 
είναι- άθλια. 

Θ. Πάγκαλου
εξομολόγηση...

tsaruchas@gmail.com

Κώστας Τσαρούχας

Μοναδικότητα κι αυτή 
της Ελλάδος…, δεν υπάρχει χώρα 

στη Δύση με σκυλάδικα

Το αρκουδιά-
ρικο τούρκικο 
τραγούδι

■ Για να κάνουμε ταμείο. Ο 
Ελληνας περισσότερο από κάθε 
άλλον λαό είχε φθάσει πολύ 
υψηλά την τέχνη της 
διασκεδάσεως. Κάποτε. 

■ Ασφαλώς και είναι τέχνη και 
μέσα από την κουλτούρα της 
διασκεδάσεως η κάθε φυλή, η 
κάθε γενηά σού λέει τα μέσα 
της και τα έξω της.

■ Το καψουροτράγουδο, 
όπως και το ερωτοτράγουδο, 
άλλο αυτό, θα στο πει ο άλλος με 
τον τρόπο του, με την ποίηση ή 
τη σάχλα που τον σφράγισε η 
εποχή του.

■ Και μην μπερδεύουμε τα 
μπούτια μας με Τουρκία μερηά. 
Εκεί το τσιφτετέλι είναι αντρικό 
πράμα. Χορεύεται αλλοιώς. 

■ Και κάτι τελευταίο. Οι 
πρόσφυγες από Ιωνία και Πόντο 
δεν κουβάλησαν στη 
μητροπολιτική Ελλάδα το 
αρκουδιάρικο τούρκικο 
τραγούδι. Είπαμε. Να κάνουμε 
ταμείο.

ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
«Δεν θέλω γάμο…»

(…Οχι άλλο παπά και 
κουμπάρο.)

ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
«Οχι, τα μεροκάματά 
μας δεν πάνε πιο 
χαμηλά…»

(…Μεροκάματα είναι, 
όχι μισθοί.)

BEYONCE
«Γιατί ο Θεός μου 
έδωσε αυτό το 
ταλέντο;…»

(…Για να το φοράω σ’ 
αυτή την κορμάρα μου.)

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
«Κυρίως έχω ζήσει 
στερημένη ζωή…»

(…Από έρωτες, κυρίως.)

Από κυρίες του τραγουδιού εκτός μικροφώνου…

Χ
ρονιάρες ημέρες, γιορτινές και οικογε-
νειακές, πέρασαν κι αυτές… Και ψάξε 
βρες αν ο Ελληνας θα τις ξαναζήσει… Συ-
γκρίνοντας το χθες μάλιστα, βγαίνει το 

μέγα συμπέρασμα ότι ο Ελλην ποτέ δεν πεθαίνει 
διότι ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Πάντα ήταν 
άγνωστο το ότι σήμερα περνάμε καλά, καλύτερα 
από πέρυσι. Από την τουρκοκρατία ποτέ δεν έπαι-
ξε το τραγούδι Θα παλαίψουμε τις δυσκολίες, θα τα 
καταφέρουμε… Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. 
Δεν λέγεται διασκέδαση το Κλαίω και υποφέρω, σε 
μουσική που δεν ξέφυγε από τη Μέση Ανατολή, 
όσο κι αν τη μακιγιάρουν, όσο κι αν τη σενιάρουν 
οι πλαστικοί χειρούργοι της συνθέσεως.

Το γλέντι είναι ταυτότητα εθνική. Μουσική, 
όπως και χορός αποτελούν σπουδαία και σημαδια-
κά δρώμενα της ανθρώπινης ψυχής. Ο μεταπολε-
μικός Ελληνας, επειδή έπιασε πέντε δεκάρες, τη 
βρήκε με τη διασκέδαση εκείνη όπου στην πίστα 
του γνήσιου σκυλάδικου και του κοσμικού κωλάδι-
κου άπλωνε το τσατσιλίκι του, το ρουφιανιλίκι του, 
τη φτήνεια, οπωσδήποτε… Με φρικτά ακούσμα-
τα, εμετικά και για τα απόβλητα. Σε μαγαζιά της 
νύχτας όπου δεν αναπνέεις σαν άνθρωπος από το 
στριμωξίδι, και στα τραπέζια φάτσες σκατέ ολέ, 
σνομπ και μπλαζέ, και στο κεφάλι σου λουλουδού-
δες ενοχλητικές όσο οι Πακιστανοί στα φανάρια 
των δρόμων.

Τα πουστιρλέ ολέ εσώψυχά σου, σαν κυρίαρχο περιθώριο της κοινωνίας σου, τα βγάζεις πιο εύκολα με το τσιφτετέλι. Μη μπερδεύουμε την 
ομοφυλοφιλία, που δεν ορίζει απαραίτητα θηλυπρέπεια. Αυτό το ξέρασμα, να μερακλώνονται στο τσιφτετέλι αρσενικοί που δεν είναι 
γκαίη, είναι ο καθρέπτης ενός λαού που η διασκέδασή του, κάποτε από ζήτημα πολιτισμού και στάση ζωής, εξελίχθηκε στον αυτοχλευασμό 
του, στην αυτοεξαχρείωσή του. 

ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΤΗΣΙΜΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ…

karagiannidis@philathlos.gr * Ο Νίκος Καραγιαννίδης είναι ιδρυτής της εφημερίδας «Φίλαθλος» και αρθρογράφος της

BANISTIR
POINT

Ταυτότητα

Νίκος Καραγιαννίδης*
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Ο
ι τοίχοι έχουν τη δική τους 
ιστορία. Τα τείχη, επιπλέ-
ον, φέρουν συμβολισμούς, 
που προκαλούν συγκρίσεις 

και δημιουργούν συνειρμούς. Τι κι αν 
αυτά λέγονται  μεταλλικοί φράκτες ή 
ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα, πα-
ραμεθόρια ναρκοπέδια ή οχυρωματι-
κές τάφροι με κροκοδείλους; Την ίδια 
αυταρχική αντίληψη, τύπου «κάγκελα 
παντού», περιφρουρούν. Στη Χαράντ 
και τη Φεργκάνα, στη Μελί-
για ή την Τιχουάνα, στη Δυ-
τική Οχθη ή την Μποτσου-
άνα. Οπουδήποτε υπάρχουν, 
περισσότερο από ψευδαί-
σθηση ασφάλειας υποδη-
λώνουν φόβο. Θεμελιώνο-
νται για να επιβάλουν την 
κανονικότητα στον διαχωρι-
σμό και την ξενοφοβία. Ορ-
θώνονται για να απαιτήσουν 
συλλογική ευθύνη στην πα-
ραδειγματική τιμωρία των εισβολέων. 

Σύμφωνοι, η αθρόα είσοδος πα-
ράνομων μεταναστών και ο εγκλωβισμός 
τους στη χώρα εξαιτίας της συμφωνίας 
του Δουβλίνου είναι πλέον εκτός ελέγ-
χου. Ξεπερνούν τις αντοχές της χειμα-
ζόμενης οικονομίας και τις παραδοσια-
κές ανοχές της κοινωνίας. Υπερβαίνουν 
την ανθρωπιστική διάθεση και τις επι-
χειρησιακές δυνατότητες της Πολιτεί-
ας. Ακόμα, η μεταναστευτική πίεση στα 
ελληνικά σύνορα δεν εκτονώνεται με 
τις περιπολίες των λιγοστών συνοριοφυ-
λάκων της πολυεθνικής Frontex, οι οποί-
οι αδυνατούν να αποτρέψουν αποτελε-
σματικά το κύμα εισόδου. Πρακτική, 
που συνδυασμένη με την απροθυμία 
της Τουρκίας να ελέγξει τις διόδους διέ-

λευσης, δημιουργεί τετελεσμένα. Τη 
σηματοδοτούν οι αόρατοι αλλά συμπα-
γείς φράκτες που χωρίζουν τη χώρα από 
τα εξαθλιωμένα γκέτο του Αγ. Παντελε-
ήμονα ή της πλατείας Θεάτρου και τους 
καταυλισμούς των κατατρεγμένων σε 
Πάτρα και Ηγουμενίτσα.

Αυτό το καζάνι που κοχλάζει δεν 
μπορεί πλέον να κρύβεται κάτω από το 
μπαλωμένο χαλί της αμεριμνησίας. Ωστό-
σο, η νόμιμη πρωτοβουλία του υπουρ-

γείου Προστασίας του Πο-
λίτη να χτίσει συνοριακό 
φράκτη δεν λύνει ριζικά 
το πρόβλημα. Εξάλλου τα 
συνοριακά τείχη μάλλον 
εκτρέπουν τις μετανα-
στευτικές διαδρομές πα-
ρά σταματούν τη μετα-
νάστευση. Αν πάλι η κυ-
βέρνηση θέλει να προει-
δοποιήσει τους Ευρωπαί-
ους για την παροχή μη-

δαμινής βοήθειας ή να καταγγείλει την 
ανοχή της Τουρκίας στο δουλεμπόριο 
δεν χρειάζεται να ανακαλύψει την άκομ-
ψη «απειλή» μιας θεόρατης συνοριακής 
κατασκευής, η ανέγερση της οποίας και 
τη χώρα εκθέτει διεθνώς ως ξέφραγο 
αμπέλι και τη δική της έμπρακτη ευαι-
σθησία για τους μετανάστες θίγει.

Αδιάφορο, πάντως, αν «στραβώ-
σουν» υποκριτικά οι Βρυξέλλες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ή αν ξινίσει προ-
σβεβλημένη η Αγκυρα για το μπλόκο 
στον Εβρο. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει 
προσεχώς είναι ντόπιος. Γιατί όταν μπου-
κώνουν οι φράκτες εξωτερικής ροής ξε-
κινούν οι εσωτερικές αποφράξεις, εκ-
κενώσεις, απολυμάνσεις. Και τότε το 
πράγμα αρχίζει να «μυρίζει».

Ε
ξοχότατε κύριε πρωθυπουρ-
γέ, απευθύνομαι εις υμάς αν 
και γνωρίζω ότι κατά πάσαν 
πιθανότητα δεν θα γίνετε κοι-

νωνός των απόψεών μου, διότι ως κα-
θοδηγητής αυτής της πτωχής χώρας έχε-
τε με πολύ σοβαρότερα θέματα να ασχο-
ληθείτε. Διαβάζουμε τελευταία στον 
Τύπο και ακούμε από τους παντογνώ-
στες της τηλεοράσεως ότι έχετε δώσει 
αυστηρότατες εντολές στα μέλη της κυ-
βερνήσεώς σας να καταρτί-
σουν όλα εκείνα τα απαραί-
τητα νομοσχέδια, προκειμέ-
νου το κράτος να λειτουρ-
γήσει αποτελεσματικά τό-
σο στο οικονομικό (πρωτί-
στως) όσο και στο κοινωνι-
κό πεδίο.

Κατά την ταπεινή μου 
άποψη -ως απλός πολίτης 
ομιλώ και γράφω- ετούτη η 
χώρα δεν έχει ανάγκη από νέους νό-
μους. Δόξα τω Θεώ και με το κοινοβου-
λευτικό μας βίτσιο να ψηφίζουμε επί 
καθημερινής βάσεως νομοσχέδια, έχου-
με τόσους νόμους που τελικώς δεν ξέ-
ρουμε τι να τους κάνουμε. Γι’ αυτό τους 
έχουμε κρεμάσει στα μανταλάκια -όπως 
τις εφημερίδες στα περίπτερα- έτσι για 
να τους χαζεύουμε. Καταλαβαίνω, κύ-
ριε πρόεδρε, την αγωνία σας να αυξη-
θούν τα έσοδα του κράτους και να πα-
ταχθεί η φοροδιαφυγή, προκειμένου να 
μην επιβαρυνθεί άλλο η ήδη υπερφορ-
τωμένη πλάτη του εύκολου θύματος που 
λέγεται Ελλην μισθοσυνταξιούχος. Και 
γι’ αυτό δώσατε εντολή να υπάρξει δρα-
κόντειος νομοθεσία για την απόδοση 
του ΦΠΑ.

Αν δεν με απατά όμως η μνήμη 

μου και οι ισχνές μου νομικές γνώσεις, 
εκτός από την υπάρχουσα αυστηρή νο-
μοθεσία για τον ΦΠΑ για τη μη απόδο-
σή του, αρκούν και οι διατάξεις του κοι-
νού Ποινικού Δικαίου. Η κατακράτηση 
του ΦΠΑ συνιστά το αδίκημα της κατά-
χρησης εις βάρος του Δημοσίου. Μάλι-
στα όταν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, 
είναι πράξη κακουργηματική αυτεπαγ-
γέλτως διωκώμενη.

Το πρόβλημα λοιπόν, κύριε πρό-
εδρε, δεν είναι η έλλει-
ψη νόμων αλλά η εφαρ-
μογή τους. Πρόβλημα 
δια χρονικό και διαπολι-
τικό. Και η υπερτροφική 
ψήφιση νόμων λειτουρ-
γεί ως κουβέρτα για τη 
μη εφαρμογή τους. Πάρ-
τε ως παράδειγμα τη νο-
μοθεσία για το κάπνισμα. 
Μετά το νομοθετικό εξάμ-

βλωμα του κ. Αβραμόπουλου ήρθε η κυ-
ρία Ξενογιαννακοπούλου και θεσμοθέ-
τησε μία επαρκέστατη νομοθεσία για 
την απαγόρευση του καπνίσματος. Και 
έσπευσε ο δημοφιλής διάδοχός της κ. 
Λοβέρδος με μια δήλωσή του να στεί-
λει σήμα μη εφαρμογής του. Και φυσι-
κά απαγόρευση του καπνίσματος εν Ελ-
λάδι δεν υφίσταται.

Μήπως, κύριε πρόεδρε, αντί να 
ψηφίζουμε νόμους που δεν εφαρμόζο-
νται, να ψηφίσουμε έναν και μοναδικό 
που να καθιερώνει ως ιδιώνυμο αδίκη-
μα τη μη εφαρμογή τους; Και ο υπουρ-
γός που υπονομεύει νόμο να απολύε-
ται αυτομάτως και ο δημόσιος λειτουρ-
γός που παρακωλύει την εφαρμογή του 
να παραπέμπεται για κακούργημα. Φαστ 
τρακ.

Κ
ατανοητή σε έναν βαθμό η ανα-
στάτωση, η αμηχανία και ο αιφ-
νιδιασμός με τον οποίο αντιμε-
τώπισε η συλλογική και μιντιο-

κρατούσα σκέψη μας την εισβολή στην οι-
κονομικοκοινωνική καθημερινότητα των 
όρων «χρεοκοπία», «τοκοχρεολύσια» και 
«στάση πληρωμών».

Υποκριτική και υπερβάλλουσα όμως 
η αντίδραση, λες και πρόκειται για συγκυ-
ριακό και απροσδόκητο χτύπημα μόνο εξω-
γενών παραγόντων. Η γιγάντωση του δη-
μοσίου χρέους, η επέκταση του ιδιωτικού 
δανεισμού, η διάχυση του πλαστικού χρή-
ματος, η πτώχευση των νοικοκυριών ήταν 
πλειοψηφικά φαινόμενα στη δημόσια και 
οικογενειακή οικονομία.

Μισός μισθός οι υποχρεώσεις των 
νοικοκυριών, άλλος μισός μισθός η απο-
πληρωμή δανείων και τόκων. Αυτός ήταν 
ο προϋπολογισμός μας.

Με πλαστικό χρήμα και δανεικά δη-
μιουργήσαμε την επίπλαστη ευμάρειά μας. 
Αποκτήσαμε το υπερπολυτελές Ι.Χ. μας, 

οικοδομήσαμε το μεγαλοπρεπές ακίνητό 
μας, το εξοπλίσαμε με hi tech τεχνολογία.

Με αυτό το εικονικό χρήμα και την 
εικονική ανωτερότητα διατηρήσαμε ασθμαί-
νοντας σε ένα επίπεδο υψηλότερο από τις 
δυνατότητές μας τον ιδιωτικό μας βίο, προ-
στατεύοντάς τον από τη δυσάρεστη και 
επώδυνη καθημερινότητά μας.

Ενα μαξιλάρι ασφαλεί-
ας από τις δυσκολίες και την 
επίμονη προσπάθεια.

Ο καιρός περνούσε, το 
μαξιλάρι ξεπουπουλιαζόταν 
και το ύφασμα ξηλωνόταν. Ενώ 
το πλαστικό μας πορτοφόλι 
άδειαζε, γέμιζαν ταχύτατα οι 
λογαριασμοί μιας μικρής μειο-
ψηφίας.

Αυτής που μας πούλαγε ακριβά δα-
νεικά, προϊόντα και αγαθά σε υψηλότερες 
τιμές, που προμήθευε και αντιπροσώπευε 
την εθνική μας άμυνα, την προστασία και 
την ασφάλεια, εισέπραττε διόδια από τα 
προσημειωμένα μας Ι.Χ., προσέφερε ψυ-

χαγωγία και ενημέρωση. Και η τελευταία, 
ιδιαίτερα αυτή, βασισμένη σε ένα lifestyle 
άκρατου καταναλωτισμού, αναντίστοιχο 
των δυνατοτήτων μας.

Ξαφνικά τα δημόσια και ιδιωτικά 
δανεικά περιορίστηκαν στο ελάχιστο, το 
ρευστό στέγνωσε και οι δανειστές ζητούν 

βιαίως και απολύτως την 
εξόφλησή τους. 

Ξαφνικά μας υπεν-
θυμίζουν ότι αμειβόμαστε 
υπερβολικά, εργαζόμαστε 
λιγότερο, καταναλώνουμε 
αλόγιστα. Και ξεκινά η μοι-
ρολατρία. Επιπόλαιους και 
επιρρεπείς στην καλοπέρα-
ση, μας αποκάλεσαν. Χλευ-
άζουν τον πανικό που μας 

μετέφεραν, απολαμβάνουν την απόγνωση 
που μας κατέβαλε και έντρομοι τρέχουμε 
να μεταφέρουμε τα λίγα ευρώ που διαθέ-
τουμε, αν διαθέτουμε, κάτω από το ξηλω-
μένο μαξιλάρι μας. Και όλα αυτά συμβαί-
νουν την ίδια στιγμή που αυτοί οι ίδιοι, 

εγκαίρως, είχαν προλάβει να προωθήσουν 
τα υπερκέρδη τους σε ασφαλή προορισμό.

Χρήματα και βέβαια υπάρχουν, δου-
λειές καινούριες θα στηθούν, εισόδημα θα 
δημιουργηθεί. Διαθέτουμε 250 δισ. κατα-
θέσεις, μεγάλο ποσό ακίνητης περιουσίας 
με υποτιμημένες αντικειμενικές αξίες, εί-
μαστε πρώτη δύναμη στη ναυτιλία, έχου-
με προνομιακή γεωγραφική θέση, έχουμε 
έναν πολιτισμό που θα μπορούσε ν’ απο-
τελέσει τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. 

Δεν είμαστε οι μόνοι, και φυσικά 
δεν είμαστε οι χειρότεροι, όπως μας περι-
γράφουν. Τώρα θέλουν να αλλάξουν τους 
όρους επί το δυσμενέστερο. 

Θα πρέπει, όπως μας ζητούν και θα 
μας επιβάλουν, να εργαζόμαστε περισσό-
τερο, να αμειβόμαστε λιγότερο, να γίνου-
με παραγωγικότεροι, να αγοράζουμε όμως 
το ίδιο ακριβότερα. Κυρίως μας καλούν να 
γίνουμε εγκρατείς στις αντιδράσεις μας.

Το σίριαλ δεν τελείωσε, δεν έπε-
σαν οι τίτλοι, απλώς το καστ αλλάζει και το 
σενάριο δραματοποιείται.

dpagadakis@mnm.gr pkoliopanos@yahoo.gr

Τα συνοριακά 
τείχη μάλλον 
εκτρέπουν τις 
μεταναστευτικές 
διαδρομές παρά 
σταματούν τη 
μετανάστευση

Το πρόβλημα, 
κύριε πρόεδρε, 
δεν είναι 
η έλλειψη 
νόμων αλλά η 
εφαρμογή τους

Με πλαστικό 
χρήμα και 
δανεικά 
δημιουργήσαμε 
την επίπλαστη 
ευμάρειά μας

Μάκης Μάκκας

Το δραματοποιημένο κακόγουστο σενάριο 
Μά ης Μά ας

“

“ “

Δημήτρης Παγαδάκης

Κάγκελα παντού
Πάνος Κολιοπάνος

Και νόμο δεν εκράτεις
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ΥΠΟΓΕΙΑ, ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ 

Οι δύο φίλες δεν την ξαναπα-
θαίνουν - ιδίως η Μάντυ με το 
αθώο δωδεκάποντο της κατα-
ναλωτικής νοσταλγίας της 
βιτρίνας της εποχής των 
«παχέων (χρηματιστηριακών) 
αγελάδων». Αποφάσισαν για 
λόγους υπέρτερης καλλιτεχνι-
κής πίστης (λέγε με Καραμίχο) 
να ξανακατέβουν… υπόγειο! 
Με αυτά και με εκείνα οι 
καλές μου προσέτρεξαν -προ-
εόρτια των γενικών εκπτώ-
σεων- για να προμηθευτούν 
flat υποδήματα ιβηρικής 
εμπνεύσεως προκειμένου να 
υποκλέψουν λίγο από το ατη-
μέλητο μίγμα ιντελεκτουέλ - 
μιλιτέρ λουκ της πενηντάρας 
συγγραφέως και πανεπιστη-
μιακής δασκάλας με τον 
σβέρκο-φετίχ…
Ο λόγος που θα ξαναφέ-
ρει τις δύο φίλες  στο υπό-

γειο πάρκινγκ του 
Πολιτιστικού Κέντρου του 
Ιδρύματος Κακογιάννη στην 
πολύχρωμη Πειραιώς είναι η 
παράσταση του Γιώργου 
Νανούρη υπό τον υπαινικτικό 
τίτλο «Γκρης Ηλέβεν» - κάτι 
στο όριο για την Ελλάδα του 
2011. 
Ο νεαρός πολυπράγμων 
Νανούρης παίζει και σκηνο-
θετεί αυτό το θέαμα-παζλ 
εικόνων από την καθημερινή 
ζωή μας αλλά το βαρύ πυρο-
βολικό -αν κρίνω από την 
κινητοποίηση του φιλικού 
περίγυρου της Σόνιας αλλά 
και της πολυπληθούς συνο-
δείας της Μάντυ- είναι ο 
Γιώργος Καραμίχος, ο ηθο-
ποιός-δάσκαλος της τέχνης 
του ρέικι που τόλμησε να τα 
βάλει με τον απελθόντα 
δήμαρχο την εποχή της 
μιντιακής παντοδυναμίας 
του. Τον Καραμίχο θα 
συντροφεύει η αισθαντική 
Ανδριάνα Μπάμπαλη και 
άλλοι 18 εθελοντές από τις 
τάξεις των σπουδαστών των 
δραματικών σχολών της 
πρωτεύουσας.
Πάντως, το νέο στυλάκι τους 
οι δύο φιλενάδες πρόλαβαν 
να το τσεκάρουν στον διά-
δρομο απογείωσης του 
Εθνικού Θεάτρου. Μην τρο-
μάζετε, το «Ελ. Βενιζέλος» 
δεν έκανε παράρτημα στα 
στενά της Ομονοίας. Απλώς, 
έτσι ονομάστηκε η νέα πρω-
τοβουλία του πρώτου τη 
τάξει κρατικού θεάτρου της 
χώρας να δώσει χώρο σε νέες 
θεατρικές ομάδες. Η Σόνια και 
η Μάντυ αποδεχόμενες αυτή 
τη νέα τάση του αθηναϊκού 
urbanism περιπλανήθηκαν 
προχθές το απόγευμα της 
Παρασκευής στις «Στοές», 
στο θέαμα της ομάδας 
ΑΣΙΠΚΑ, ένα πειραματικό 
συμπίλημα μεταξύ της ποίη-
σης του Σουηδού Τόμας 
Τρανστρόμερ και της δημοσι-
ογραφικής κάλυψης της πρό-
σφατης περιπέτειας των 33 
Χιλιανών μεταλλωρύ-
χων στα έγκατα της 
γης.

[!] H Σόνια ήταν αναψο-
κοκκινισμένη από τον εν-

θουσιασμό της επιδεικνύο-
ντας το νέο της ταπεινό Zara 
απόκτημα -ναι, ναι, Ζara!-, στη 
Μάντυ. Η επιστήθια φίλη της 
είχε κληθεί προκειμένου να 
περάσουν μαζί μια βραδιά νεό-
πτωχης πολυτέλειας, όπως εί-
χε ονομάσει θριαμβευτικά το 
θεματικό της κάλεσμα…

[!] Εντέλει, οι δύο φίλες κα-
τέληξαν να περάσουν 

ένα role model απόγευμα σαν 
τύπου νεόπτωχες προκειμέ-
νου να εξερευνήσουν τον εξω-
τισμό της ζωής των ασθενέ-
στερων εισοδηματικά ομάδων  
μπροστά στις επιταγές του 
μνημονίου. 

[!] Η Μάντυ, πάντως, εκνευ-
ρισμένη με την εφευ-

ρετικότητα της φίλης της, έκα-
νε ό,τι περνούσε από το χέρι 
της για να χαλάσει την ατμό-
σφαιρα, αρχής γενομένης από 
μικρές λεπτομέρειες στη δική 
της εμφάνιση, όπως ένα γνή-
σιο μαντίλι Hermes περασμέ-
νο πάνω σε μια στραπατσαρι-
σμένη κι αγορασμένη από πλα-
νόδιο Louis Vuitton. Προσπά-
θειες που δεν επέφεραν το 
ποθητό αποτέλεσμα ως τη στιγ-
μή που η Μάντυ ανέφερε το 
θέμα του φαγητού. 

[!] Τι τρώνε άραγε οι φτω-
χοί; Η Σόνια δεν το εί-

χε ποτέ της σκεφτεί αυτό, όμως 
η ώρα περνούσε, το προσω-
πικό δεν είχε δεχτεί εντο-
λές για την κουζίνα  και το έδε-

σμα έπρεπε να είναι συμβατό 
με το θέμα του καλέσματος. 
«Πίτσα» είπε θριαμβευτικά, 
«πίτσα fan, αντικειμενικά η πιο 
φθηνή απ’ όλες και με προ-
σφορές, και με κουπόνια, και 
με τα όλα της», λίγο προτού 
ορμήσει ενθουσιασμένη στο 
τηλέφωνο να παραγγείλει. Λί-
γο αργότερα, ενθουσιασμένες 
περιεργάζονταν τα κυτία συ-
σκευασίας της επιστρωμένης 
ζύμης, πάνω στα οποία ξεχώ-
ριζαν οι φιγούρες του Ιεροκλή 

Μιχαηλίδη και της Ζέτας Μα-
κρυπούλια στην κινηματογρα-
φική αναθέρμανση της δια-
χρονικής κωμωδίας του Δημή-
τρη Ψαθά «Ζητείται ψεύτης». 

[!] «Ταιριαστός ο διάκο-
σμος», σχολίασε πρώτη 

η Σόνια. «Η λαϊκοτέρα των δι-
ασκεδάσεων στην πιο λαϊκή 
εκδοχή της». «Εξαρτάται», απά-
ντησε η πνεύμα αντιλογίας 
Μάντυ. «Πώς το ορίζεις, αγά-
πη μου, διότι λαϊκοτέρα, λαϊ-
κοτέρα, με το ζόρι ξεπέρασε 

σε δύο εβδο-
μάδες τα 100.000 εισιτήρια. Τις 
πταίει και δεν βρήκε το κοινό 
της;». «Η Μακρυπούλια κι ο 
Αυγερινός», απάντησε αμέσως 
η Σόνια αναφερόμενη στο 
αταίριαστο κατ’ αυτήν ειδύλ-
λιο της νεαράς ενζενί ετών 
30κάτι με τον Χατζηγιάννη. 

[!] «Εγώ πάλι θα έλεγα το 
marketing», πήρε το 

μπαλάκι με ζέση η Μάντυ. «Αν 
φας εκπτωτική πίτσα, τότε με-
τά την πίτσα δεν έχεις άλλα 
λεφτά για σινεμά, οπότε τζά-
μπα η διαφήμιση». «Διαφω-
νώ», αντεπιτέθηκε η Σόνια. 
«Το πρόβλημα έγκειται στην 
καθαρότητα της λαϊκότητας. 
Οταν σκηνοθετείς λαϊκή κω-
μωδία, αλλά από πίσω έχεις 
τον διακεκριμένο εστέτ πρω-
τοποριακό Αγγελο Φραντζή να 
σου κρατάει τα καλώδια και 
να σου δείχνει πού κοιτάει η 
κάμερα, δεν έχεις ατόφιο λα-
ϊκό προϊόν αλλά πάντρεμα και 
άποψη. Αν θες λαϊκό ατόφιο, 

πηγαίνεις στο ‘‘Ρόδα, τσά-
ντα και κοπάνα’’». 

[!] «Ναι, καλή μου», εί-
πε σουφρώνοντας 

τα χείλη της η Μάντυ, «όμως 
πώς εξηγείς ότι ο Φραντζής 
κρατούσε τα καλώδια και 
στη ‘‘Σούλα, έλα ξανά’’ του 
Μυριανθόπουλου, η οποία 
έσκισε;». «Απλούστατο», απο-
κρίθηκε η Σόνια, «το κρατού-
σε κρυφό από ντροπή ενώ 
τώρα αφενός επικοινωνήθη-
κε το δρώμενο, αφετέρου πό-
ση Ζέτα να αντέξει κανείς; Κα-
λή, χρυσή και άγια, αλλά και ο 
Χατζηγιάννης με συνταγή για-
τρού την παίρνει και σε δοσο-
λογία», για να καταλήξει θρι-
αμβευτικά με ρουά ματ στην 
άσπονδη φίλη της: «Αγάπη 
μου, το Hermes σου λεκιάστη-
κε από ένα πεπερόνι».

«Σας παρακαλώ, μην κάθεστε στις θέσεις των δημοτικών συμβούλων», 
είπε η Αννα Φιλίνη επιπλήττοντας τη Σόνια που είχε φροντίσει να πιάσει 
από νωρίς στασίδι στην πρώτη συνεδρίαση των «δημογερόντων» του 
Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. 

Ενας άνθρωπος της αριστερής διανόησης, όπως η Σόνια, δεν μπορούσε να 
λείπει από την πρώτη πανηγυρική σύναξη της Τοπικής Βουλής των 
Αθηναίων - πώς θα αποσβέσει άλλωστε το μανικιούρ που χαράμισε για να 
πληκτρολογεί στα social media «Αθήνα είσαι… Καμίνη», παραφράζοντας 
τον στίχο των Ξύλινων Σπαθιών, τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών του 
περασμένου Νοεμβρίου; 

«Αφήστε με να καμαρώσω τον δήμαρχό μου», ψιθύριζε ακατάληπτα 
η Σόνια, περιτριγυρισμένη από συμβούλους και παρασυμβούλους, 
ρεπόρτερ του STAR και ντουμάνι από την καπνιά του τσιγάρου στους 
διαδρόμους του Μεγάρου της πλατείας Κοτζιά. Πίσω από την αχλή του 

καπνού κατάφερε μάλιστα να διακρίνει και τον Ηλία 
Ψινάκη, τον μοναδικό ατόφιο celebrity της νέας 
σύνθεσης. Και μη νομίσετε ότι ο πρώτος σε 
σταυρούς δημοτικός σύμβουλος άρχισε τα 
«είσαι θεά» και τα τοιαύτα στον Καμίνη. 
Τουναντίον ήταν σεμνός και ταπεινός, όπως 
δηλαδή αρμόζει σε έναν φρουρό της 
«νικητοκακλαμανοσύνης». 

Τουλάχιστον αυτό μου μετέφερε η Σόνια, 
η οποία  βέβαια μπορεί να 
βρισκόταν και σε παραλήρημα από τη 
χαρά της που η μόνη εκπροσωπούσα το 
αρχαιοελληνικό κάλλος με αθώες πινελιές από 
δάνεια στυλιστικών παρεμβάσεων ήταν η ίδια, 
εφόσον η Μαρία Τζομπανάκη δεν εξελέγη.

S
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Η Ζέτα, ο Ψεύτης και το Πεπερόνι

ΔΝΤ-
ίτιδα!
Κοπή πίτας ή θεατρικό 
remake του «Ψυχώ»; Ο 
Αντώνης Καφετζό-
πουλος, γνωστός 
Οικολόγος Πράσινος, 
δίνει το στίγμα της θεα-
τρικής ζωής της πόλης 
που καθώς φαίνεται 
πάσχει από «ΔΝΤ-ίτιδα». 
Πώς αλλιώς να ερμηνεύ-
σει κανείς ότι για κοπή 
πίτας πήγαινε, μπροστά 
σε συστάδα ψίχουλων 
βρέθηκε. Εκτός δε κι αν 
για την εξαφάνιση της 
πρωτοχρο νιάτικης πίτας 
ευθύνεται η συμπρωτα-
γωνίστριά του, Μίρκα 
Παπακωνσταντίνου. 
Τις οίδε;   
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Η Σόνια, άοκνη θιασώτρια του ντουέτου Ελπίδα - 
Θεοχάρης από το πολυχρονεμένο φιλανθρωπικό-
ριάλιτο-τάλεντ-σόου, το «Just the 2 of us», δηλαδή, 
ελέω αρίστης -που λέει και η ίδια- φυσικής 
κατάστασης του ψινάκειου πουλέν, έμοιαζε 
απαρηγόρητη που τώρα πια δεν θα είχε ένα six-pack 
της προκοπής να γείρει τη μοναξιά της τα κυριακάτικα 
βράδια.  
Ευτυχώς που η κουβέντα για τη Eurovision που 
θεριεύει σαν τη φουφού του καστανά τώρα που 
πέρασαν τα Φώτα -και φώτισε ο Κύριος τους 
αξιωματούχους της ΕΡΤ να ενσκήψουν πάνω σε τούτο 
το μείζονος σημασίας εθνικό ζήτημα- προσφέρει μια 
τόση δα ελπίδα στη Σόνια, η οποία παρεμπιπτόντως τη 

διαδρομή από τον Καμίνη στον Θεοχάρη την έχει 
ευκολότερη κι από το φεριμπότ Πέραμα - Παλούκια.  
Βλέπετε, το όνομα του Θεοχάρη συζητιέται ολοένα και 
περισσότερο για την εκπροσώπηση  
της χώρας στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας τον 
Μάη που μας έρχεται. Αλλωστε ο καλύτερα 
κουρεμένος σβέρκος της αθηναϊκής γυναικείας 
διανόησης (…κρύβε λόγια) και η κλασική, 
σανδαλοφορούσα παιδεία της τραγωδού Λυδίας 
Κονιόρδου, των δύο κυριών που θα αναλάβουν, όπως 
λέγεται, την «επικίνδυνη αποστολή» Eurovision, 
καθησυχάζουν τη Σόνια πως τελικά οι δυο τους θα 
στείλουν στην ξενιτιά τον Θεοχάρη - που δεν έχει μόνο 
το όνομα αλλά και τη χάρη (από τον λαιμό και κάτω). 

Κουλτουρο-vision

ι και τον Ηλία 
της νέας 

ος σε 
σε τα 
η. 
όπως 

ια,

ο
ιές από 
ν η ίδια,
έγη.
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Τ 
ο προπροηγούμενο Σάββατο, 
επιστρέφοντας τα ξημερώματα 
από ένα άκρως αντιμνημονιακό 
ρεβεγιόν, από αυτά που όχι μό-
νο ξεχνάς το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο, αλλά έχεις την ψευ-

δαίσθηση ότι η Ελλάδα ακόμη ακμάζει, γυρίζο-
ντας το κλειδί της πόρτας και μπαίνοντας στο σπί-
τι διεπίστωσα ότι είχε διαρρηχθεί. Συρτάρια και 
κούτες έστεκαν ατάκτως ερριμμένα στο δάπεδο, 
ενώ από το σπασμένο παράθυρο της μπαλκονό-
πορτας έμπαινε ένα κρύο ρεύμα αέρος. Πριν εξε-
τάσω τι έλειπε, βγήκα στο μπαλκόνι για να ακο-
λουθήσω την πορεία των ληστών, οι οποίοι, απ’ 
ό,τι έμαθα την επομένη, είχαν διαρρήξει τα πε-
ρισσότερα ρετιρέ του οικοδομικού τετραγώνου, 
πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα. Φευ, τούτο 
συνέβη σε μία από τις καλύτερα φρουρούμενες 
περιοχές των Αθηνών, αφού γείτων μας είναι ο 
ισχυρός εκδότης του «Βήματος» κ. Σταύρος Ψυ-
χάρης, με διψήφιο αριθμό σωματοφυλάκων.

Μετά την «παρηγορητική» τελευταία σκέ-
ψη, ξαναγύρισα στο διαμέρισμα και άρχισα να 
καταμετρώ τις απώλειες. Παρατήρηση πρώτη: 
στο σπίτι δεν αφήνω ποτέ χρήματα και τα ελάχι-
στα τιμαλφή, έπειτα από σύσταση της προσφι-
λούς συζύγου μου, φιλοξενούνται σε τραπεζική 
θυρίδα. Παρατήρηση δεύτερη: δεν διαθέτω τη-
λεοπτικό δέκτη, ούτε ηλεκτρικές ή άλλες συσκευ-
ές αξίας. Παρατήρηση τρίτη: τα μόνα αντικείμε-
να που έχουν συναλλακτική αξία είναι σπάνιες 
εκδόσεις του προηγούμενου και του προπροη-
γούμενου αιώνος, καθώς και μία σχετικώς ενδια-
φέρουσα συλλογή κειμηλίων της ελληνικής βα-
σιλικής οικογενείας, τα οποία, κατά έναν περίερ-
γο λόγο, οι διαρρήκτες δεν άγγιξαν. «Μήπως ήταν 
ορκισμένοι αντιβασιλικοί;» με ρώτησε ειρωνικά 
λίγες ημέρες αργότερα επιστήθιος φίλος, ο οποί-
ος μοιράζεται τις πεποιθήσεις μου, για να δώσει 
απάντηση από μόνος του: «Μπα, μάλλον δεν θα 
είχαν ιδέα για την αξία τους». Ανεξαρτήτως πά-
ντως της αγνοίας ή όχι των σύγχρονων Αρσέν Λου-
πέν, ας μου επιτραπεί μέσω της στήλης να τους 
εκδηλώσω την άφατη χαρά μου που δεν άγγιξαν 
τα πολύτιμα αντικείμενα της οικίας μου -ίσως να 
είμαι από τους ελάχιστους διαρρηχθέντες που 
πανηγυρίζουν- και να τους ζητήσω συγγνώμη για 
την πενιχρή συγκομιδή: κάτι μανικετόκουμπα και 
μία παλαιά συσκευή κινητού τηλεφώνου.

ΥΓ:. Προς ενημέρωσιν όσων φερέλπιδων 
διαρρηκτών επιχειρήσουν μετά την ανάγνωση 
του παρόντος κειμένου μία νέα απόπειρα, η συλ-
λογή έχει μεταφερθεί κι αυτή σε τραπεζική θυ-
ρίδα.   

Μία δημοκρατική 
διάρρηξη

Χρήστος Ζαμπούνηςρ

 1) Φίλε, ξέρεις από βέσπα;
 2) Ενας κάτοχος βρέφους, το μωρό του 

οποίου μόλις είπε την πρώτη του κου-
βέντα και τον αποκάλεσε «μπαμπά», 
έχει αναρωτηθεί ποτέ την πραγματική 
σημασία του στίχου «τα ψεύτικα τα λό-
για τα μεγάλα μού τα ’πες με το πρώτο 
σου το γάλα»;

 3) Ο Παπουτσής και όσοι υποστηρίζουν 
το χτίσιμο του τείχους της ντροπής στον 
Εβρο, δεν ήταν οι ίδιοι που γιόρταζαν 
την πτώση του Τείχους του Βερολίνου;

 4) Ο Παπουτσής και όσοι υποστηρίζουν 
το χτίσιμο του τείχους της ντροπής στον 
Εβρο έχουν αναρωτηθεί τι θα κάνουν 
στο ενδεχόμενο πτώχευσης της Ελλά-
δας όταν χρειαστεί να το διασχίσουν οι 
ίδιοι για να μην τους λιντσάρουμε;

 5) Του πότε είσαι;
 6) Tι θα προτι-

μούσες για τι-
μωρία, να πα-
ρακολουθείς 
ασταμάτητα 
για τρεις ώρες 
τον Παπαν-
δρέου να συ-
νομιλεί με τον 
Ερντογάν ή το 
«Χίλιες και μία 
νύχτες» μετα-
γλωττισμένο 
στα ελληνικά;

 7) Tι είναι χειρό-
τερο, να κά-
νεις σεξ με τον 
πρώην σου 
και όταν τε-
λειώσετε να τον ενημερώσεις ότι δεν 
αισθάνθηκες τίποτα ή να κάνεις σεξ με 
τον νυν του πρώην σου και να ενημε-
ρώσεις τον πρώην σου ότι δεν είχες αι-
σθανθεί ποτέ έτσι μαζί του;

 8) Θα άλλαζες το διάβασμα μιας εφημερί-
δας στην τουαλέτα με την ηλεκτρική  
ανάγνωσή της από ένα Kindle; 

 9) Αν ο Αρναούτογλου δεν είχε πιάσει όπως 
είπε ο ίδιος τη σύντροφό του να τον 
απατά στα 24 του, θα αποφάσιζε για 
να ξεπεράσει το τραύμα του να ασχο-
ληθεί με την τηλεόραση ή θα το έκανε 
ούτως ή άλλως;

10) Αν έμενες από δουλειά και έπρεπε να 
διαλέξεις ανάμεσα σε δύο άλλες, με 
ίσες χρηματικές απολαβές, τι θα επέ-
λεγες, χειρουργός πρωκτολόγος ή σκου-
πιδιάρης;

11) Οταν λέμε πως εί-

μαστε περήφανοι για τους ομογενείς, 
συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν 
ήδη αγοράσει εισιτήριο για να δουν τον 
Κουρκούλη και την Κελεκίδου στην 
Αμερική;

12) Να ζήσω ή να πεθάνω σ’ ένα φλαμέν-
κο επάνω;

13) Ποια άλλη σωματική έκκριση της Φαί-
ης Σκορδά θα προτιμούσες να δεις σε 
ζωντανή σύνδεση μετά τη live εξομο-
λόγησή της την ώρα της εκπομπής ότι 
κατουριέται πάνω της;

14) Οταν ο Χιου Χέφνερ ζευγαρώνει με τα 
λαγουδάκια του, ντύνεται Μπαγκς Μπά-
νι ή κακός λύκος; 

15) Από ποιον Ελληνα τραγουδιστή πίστας 
θα αγόραζες μετά τον θάνατό του ένα 
άλμπουμ με ακυκλοφόρητες ηχογρα-
φήσεις σαν αυτό του Μάικλ Τζάκσον;

16) Πότε είναι πιο πιθανό να μη θεωρεί ο 
Χρήστος Λούλης, όπως ο ίδιος δήλωσε, 
τη Ζέτα Μακρυπούλια ηθοποιό, όταν 
αυτός φωτογραφίζεται με φανελάκι ή 
ημίγυμνος;

17) Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πας 
στη Σάμο;

18) Υστερα από πόσα ραντεβού είναι πε-
ρίεργο να μην έχεις κάνει ακόμα μαζί 
του σεξ;

19) Ποια άλλη ασθένεια μετά το Πάρκιν-
σον θα ήθελες να δεις να υποδύεται 
πως έχει η Αν Χαθαγουέι, κάνοντας και 
πάλι άγριο σεξ όπως στο «Αγάπη σαν 
ναρκωτικό»; 

20) Γιατί κανείς δεν έχει σκεφτεί να εφεύ-
ρει μια βαφή για το ηβικό τρίχωμα ώστε 
να μη γίνεσαι ρεζίλι όταν το μαύρο κο-
ρακίσιο σου μαλλί δεν αντιστοιχεί χρω-

ματικά με το χιονισμένο τοπίο του 
υπογαστρίου σου;

21) Οταν ο Θόδωρος Πάγκα-
λος λέει ότι μαζί τα φάγαμε, 

το κάνει επειδή το πιστεύει ή του το 
έχει συστήσει ο ψυχοθεραπευτής του 
να το λέει κάθε φορά που κοιτάζει την 
κοιλιά του για να μην παθαίνει κατά-
θλιψη που τα έφαγε μόνος του;

22) Ποιον συμπαθούσες περισσότερο, τον 
Μπόλεκ  ή τον Λόλεκ;

23) Ποιος από τους Ελληνες σταρ που υπο-
στηρίζουν ότι κάνουν διεθνή καριέρα 
30άρη ζεν πρεμιέ στο Λος Αντζελες και 
επέστρεψαν αυτόν τον καιρό στην Ελ-
λάδα θα προτιμούσες να μείνει για πά-
ντα εκεί, ο Ανθιμος Ανανιάδης ή ο Αλέ-
ξης Γεωργούλης;

24) Είναι προσβλητικό να βάλεις έναν αλ-
λήθωρο να σου τραγουδήσει καραόκε 
το «Του αγοριού απέναντι», λέγοντάς 
του να δείχνει ποιον εννοεί;

25) Αν ο Καραμανλής είχε ανάγκη να πιει 
έξι ποτηράκια κο-
ντά στην ώρα του 
φαγητού του, για-
τί διάλεγε να εί-
ναι γεμάτα με ού-
ζο που ανοίγουν 
την όρεξη και δεν 
προτιμούσε έξι 
γιαγκερμάιστερ 
μετά, που είναι 
και χωνευτικά;
26) Κάνει ζέστη;
27) Τα υπό με-
λέτη πλωτά κέ-
ντρα υποδοχής 
μεταναστών του 
Παπουτσή είναι 
πλωτά για να μη 
μας πιάνουν χώ-

ρο οι ξένοι ή επειδή με τον τρόπο 
μας τους λέμε σοσιαλιστικά «να πά-
τε να πνιγείτε»;

28) Γιατί δεν μου μιλάει ο γάτος μου;
29) Ποια ταινία ενέπνευσε στον Παπου-

τσή τη μετατροπή των στρατοπέδων 
σε χώρους υποδοχής  των «καλών» και 
«φρόνιμων» μεταναστών, η «Υπολοχα-
γός Νατάσα» ή «Η λίστα του Σίντλερ»; 

30) Ονειρα πουλάς και φθηνό ανδρισμό, 
πού την έχεις την καρδιά, ζιγκολό;

31) Αν η Mέρκελ θεωρεί την Ελλάδα αδύ-
ναμο κρίκο (ring) του ευρώ, ποια σε-
ξουαλική της παρόρμηση την έσπρω-
ξε να αποδεχτεί την ένταξη της Εσθο-
νίας; Η επιθυμία της να φορέσει cock 
ring*; (*Μτφ.: κρίκος πέους, αγαπημέ-
νο αξεσουάρ της γκέι κοινότητας φο-
ρεμένο στη βάση του αντρικού γεννη-
τικού μορίου με σκοπό τον καλλωπι-
σμό και την παράταση της σεξουαλι-
κής απόλαυσης μέσω της καθυστέρη-
σης της εκσπερμάτισης.)

ttheodoropoulos@mnm.gr

ΚΛΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑΝΑ Επειδή η μουσική μάς ενώνει. Συμπεράσματα ευγενικής κακοήθειας για όσους εκνευρίζονται από τη φράση «τεκμηρίωσέ μου αυτό που λες»

30 + 1 BARGUMENTS*** (μπαρωδίες) 
PART 7 - Διλήμματα μεθεορταστικής κατάθλιψης
***Διαφωνίες και ερωτήματα που δεν έχουν νόημα (περίπου) και λάθος ή σωστή απάντηση, 
και σε βασανίζουν ύστερα από τρεις βότκες σε ένα μπαρ. Guest star: Χρ. Παπουτσής

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑ Η Αν Μάργκρετ στο «Τommy», μετά τις εξαγγελίες 
Παπουτσή, διαμαρτύρεται απέναντι στο ενδεχόμενο να γίνει σαπούνι

Τάσος Θεοδωρόπουλος

λεγες, χειρουργός πρωκτολόγος ή σκου-
πιδιάρης;

11) Οταν λέμε πως εί-

να μη γίνεσαι ρεζίλι όταν το μαύρο κο-
ρακίσιο σου μαλλί δεν αντιστοιχεί χρω-

ματικά με το χιονισμένο τοπίο του 
υπογαστρίου σου;

21) Οταν ο Θόδωρος Πάγκα-
λος λέει ότι μαζί τα φάγαμε, 

νο αξεσουάρ της γκέι κοινότητας φο-
ρεμένο στη βάση του αντρικού γεννη-
τικού μορίου με σκοπό τον καλλωπι-
σμό και την παράταση της σεξουαλι-
κής απόλαυσης μέσω της καθυστέρη-
σης της εκσπερμάτισης.)

ttheodoropoulos@mnm.gr

του παρόντος κειμένου μία νέα απόπειρα, η συλ-
λογή έχει μεταφερθεί κι αυτή σε τραπεζική θυ-
ρίδα.  

czampounis@protothema.gr
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2-7 Λονδίνο

2-9 Παρίσι

7-10 Μαδρίτη
10-16 Ρώμη

4-16 Αθήνα

-4...4 Βουκουρέστι

5-7 Βερολίνο

0-3 Στοκχόλμη

-7...2 Αγκυρα

-3...-1 Μόσχα

0-2 Βαρσοβία

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES
■ www.meteohellas.gr (EMY) 
■ www.meteo.gr (Aστεροσκοπείο) 
■ www.meteoalarm.eu (Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης) 
■ www.poseidon.ncmr.gr (Προγνώσεις ελληνικών θαλασσών) 
■ www.weatheronline.co.uk (Προγνώσεις για όλο τον κόσμο) 
■ www.snowreport.gr (Καιρός για ski) 
■ www.seareport.gr (Καιρός για παραλίες ή surf)
■ www.sat24.com (Δορυφορικές φωτογραφίες) 
■ www.metoffice.gov.uk/research/seasonal (Εποχικές προγνώσεις)

Ηπιος καιρός με αραιή συννεφιά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, που κατά τόπους θα είναι πιο πυκνή, και αρκετή ηλιοφάνεια 
στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ανεμοι 3-5 και στα Δωδεκάνησα 5-6 μπο-
φόρ. Ανοδος θερμοκρασίας

Στην Ιβηρική χερσόνησο και την Κεντρική Ευρώπη τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες 
στην ανατολική και νότια Γαλλία. Παροδικές χιονοπτώσεις στα βόρεια. Αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια στη Μεσόγειο

Με αραιή συννεφιά, κατά περιόδους πιο 
πυκνή, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, 
ενώ από τα μέσα της εβδομάδας περιμέ-
νουμε τοπικές βροχές και σποραδικές κα-
ταιγίδες, αλλά και μικρή πτώση της θερ-
μοκρασίας. Πιο αναλυτικά, αύριο ΔΕΥΤΕ-

ΡΑ προβλέπεται αραιή συννεφιά που στα 
δυτικά και βόρεια θα είναι κατά περιό-
δους πιο πυκνή με τοπικά περιορισμένη 
ορατότητα τις πρωινές ώρες. Η θερμο-
κρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μετα-
βολή και οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξε-
περνούν τα 3-5 μποφόρ. Την ΤΡΙΤΗ θα 
υπάρχει αραιή συννεφιά που στα δυτικά, 
κεντρικά και βόρεια κατά τόπους θα πυ-

κνώσει και αργότερα θα εκδηλωθούν το-
πικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά. 
Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου 
στα ίδια επίπεδα και θα πνέουν άνεμοι 
από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Την 
ΤΕΤΑΡΤΗ προβλέπονται τοπικές βροχές, 
ενώ στα δυτικά και βόρεια και αργότερα 
στο ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν 
σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες 
ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα 
δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ η θερμο-
κρασία θα πέσει λίγο και στα πελάγη θα 
πνέουν νότιοι άνεμοι 4-5 μποφόρ. Την 
ΠΕΜΠΤΗ τα φαινόμενα θα περιοριστούν 
γρήγορα στα ανατολικά και νότια, ενώ η 

θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα και οι 
άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τα 
4-5 μποφόρ. Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στην περιο-
χή του Αιγαίου προβλέπονται τοπικές 
βροχές και στα ανατολικά λίγες σποραδι-
κές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Η 
θερμοκρασία δεν θα αλλάξει και οι άνεμοι 
θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-5 
μποφόρ. Το ΣΑΒΒΑΤΟ, σύμφωνα με τα 
μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, 
υπάρχει πιθανότητα να βρέξει αργότερα 
στα βορειοδυτικά, ενώ θα αρχίσουν στα-
διακά να ενισχύονται οι νότιοι άνεμοι στα 
πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει 
μικρή άνοδο

Τοπικές βροχές από 
τα μέσα της εβδομάδας

 

 Αραιή συννεφιά 6 16 2-3 Ν 75

 Αραιή συννεφιά 7 16 2-3 Ν 80

 Πιθανή βροχή 7 15 3-4 ΝΔ 80

 Τοπικές βροχές  6 14 2-3 ΒΑ 75

 Λίγη συννεφιά 5 14 2-3 Δ 65

 Λίγη συννεφιά 5 15 3-4 ΝΔ 70

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

Αττική

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΕΜΟΙ

ΜΠΟΦΟΡ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΝΤΑΣΗ

ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΑ

0C
ΥΓΡΑΣΙΑ

%MIN. MAX.

HMEΡΑ

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

Θεσσαλονίκη

 Αραιή συννεφιά 4 12 2-3 ΝΑ 80

 Αραιή συννεφιά 5 12 2-4 ΝΑ 80

 Βροχές-καταιγίδες  5 11 2-4 ΝΑ 85

 Λίγη συννεφιά 3 10 2-3 ΒΔ 80

 Λίγη συννεφιά 3 10 2-3 ΒΔ 70

 Λίγη συννεφιά 3 11 2-3 ΝΑ 80

www.agreco.net

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑHMEΡΑ ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΑ

0C
MIN. MAX.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟ-
 ΚΡΑΣΙΑ

0C
MIN. MAX.

  

Mακεδονία - Θράκη Hπειρος - Δ. Στερεά
- Iόνιο

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

 Λίγη συννεφιά 2 16

 Τοπικές βροχές  3 16

 Βροχές -
 καταιγίδες  3 14

 Πρόσκαιρες
 βροχές  2 14

 Πρόσκαιρη 
 συννεφιά 2 14

 Πιθανές βροχές  2 15

 Λίγη συννεφιά 1 12

 Βροχές αργότερα  2 12

 Βροχές -
 καταιγίδες 2 11

 Πρόσκαιρες 
 βροχές  1 10

 Πρόσκαιρη 
 συννεφιά 1 10

 Λίγη συννεφιά 1 11

  

Θεσσαλία - Aν. Στερεά 
- Eύβοια

Πελοπόννησος

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

 Αραιή συννεφιά 2 17

 Αραιή συννεφιά 3 16

 Βροχές -
 καταιγίδες  3 15

 Τοπικές βροχές  2 14

 Πρόσκαιρη 
 συννεφιά 2 14

 Λίγη συννεφιά 2 15

    

Kυκλάδες - Kρήτη Aνατολικό Aιγαίο
- Δωδεκάνησα

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

 Αραιή συννεφιά 7 17

 Αραιή συννεφιά 8 17

 Βροχές -
 καταιγίδες 8 16

 Βροχές-
 καταιγίδες 7 15

 Βροχές-
 καταιγίδες 7 15

 Λίγη συννεφιά 7 16

 Αραιή συννεφιά 8 17

 Αραιή συννεφιά 9 17

 Τοπικές βροχές  9 16

 Βροχές -
 καταιγίδες  8 15

 Τοπικές βροχές  8 15

 Λίγη συννεφιά 8 16

3 16

3 13

1 10

3 15

2 12

8 16

9 16

4 16

6 15

9 16

Αλεξ/πολη 12

Σέρρες 12

Καβάλα 12

Κοζάνη 11

Φλώρινα 11

Καστοριά 11

Ιωάννινα 14

Αρτα 15

Πρέβεζα 16

Αγρίνιο 16

Πάτρα 16

Τρίπολη 15

Καλαμάτα 17

Κέρκυρα 15

Κεφαλονιά 16

Τρίκαλα 12

Λάρισα 13

Βόλος 14

Αργος 16

Λαμία 16

Λήμνος 15

Μυτιλήνη 16

Σάμος 16

Πάρος 16

Νάξος 16

Μήλος 16

Σαντορίνη 16

Μύκονος 16

Ηράκλειο 17

Χανιά 17

Κως 16

Ρόδος 17

>Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

>Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΕΜΟΙΘΕΡΜΟ- ΥΓΡΑΣΙΑHMEΡΑ

> Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑHMEΡΑ ΘΕΡΜΟ- ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟ-

> ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξ/πολη 12

>ΑΥΡΙΟ

Λονδίνο 8

Παρίσι 7

Ρώμη 15

Μαδρίτη 11

Βιέννη 3

Στοκχόλμη 1

Πεκίνο -1

Μόσχα 1

Βερολίνο 3

Λευκωσία 17

Βουκουρέστι 5

Βαρσοβία 2

Aγκυρα 5  

Νέα Υόρκη 3

Λ δί 8 Μό

>Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΡΙΟ

Bόρειο Aιγαίο

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

Kεντρικό Aιγαίο Νοτιοδυτικό Aιγαίο Nοτιοανατολικό Aιγαίο Bόρειο Iόνιο Nότιο Iόνιο

 Α 3-4 Β 3-4 Δ 3-4 ΒΔ 3-4 ΝΑ 4-5 ΝΔ 3-4

 Α 3-4 ΝΑ 3-4 ΝΔ 3-4 ΝΔ 3-4 ΝΑ 4-5 ΝΔ 3-5

 Ν 3-5 ΝΔ 4-5 ΝΔ 4-5 Ν 4-5 ΝΑ 3-4 Ν 4-5

 Β 3-4 Β 3-4 Β 3-4 ΝΑ 4-5 Β 3-4 ΝΑ 3-4

 Δ 3-4 Δ 3-4 Δ 3-5 Δ 3-5 ΒΔ 3-4 ΒΔ 4-5

 Ν 4-6 Ν 4-6 ΝΔ 4-6 ΝΔ 4-6 ΝΔ 4-5 ΝΔ 4-6

>ΤΑ ΜΠΟΦΟΡ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

3-4

3-4

4-5

3-4

5-6

 Αραιή συννεφιά 3 16

 Αραιή συννεφιά  4 16

 Τοπικές βροχές  4 15

 Τοπικές βροχές  3 14

 Πρόσκαιρη
 συννεφιά 3 14

 Λίγη συννεφιά 3 15



~ΓΝΩΜΕΣ
www.protothema.gr ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Κ 
ύριε Πρόεδρε!
Επειδή, σύμφωνα με τον κ. Αντιπρόεδρο, είμαι 
ως πολίτης πιο διεφθαρμένος από τους πολιτι-
κούς, οι οποίοι κάθονται στο γραφείο τους και 
εγώ πάω και τους διαφθείρω, σκέφτηκα ότι ο 
μόνος τρόπος να εξιλεωθώ είναι να προτείνω 

ένα σενάριο που θα απαλλάξει τη χώρα απ’ το χρέος και θα τη 
βγάλει στις «αγορές». Παρακαλώ να το εξετάσετε με τη δέουσα 
προσοχή μόλις επιστρέψετε από το ταξίδι σας στην Μπουρκίνα 
Φάσο και πριν μιλήσετε στη Βουλή των Νήσων Γκαλάπαγκος. Το 
σενάριο είναι, όπως κι εγώ, απόλυτα «διεφθαρμένο», αλλά περιέ-
χει στοιχεία σοσιαλιστικού σουρεαλισμού με πινελιές ραφινάτου 
φιλελευθερισμού. Προτείνω λοιπόν τον Μάρτιο του 2011 και ύστε-
ρα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι χώρες 
του Εurogroup να αγοράσουν το σύνολο του δημόσιου και ιδιω-
τικού ελληνικού χρέους, ύψους 450 δισ., και να το μεταβιβάσουν 
πίσω στην ΕΚΤ, η οποία θα το διαγράψει επιστρέφοντάς τους ισό-
ποσο φρεσκοτυπωμένο χρήμα, με σκε-
πτικό τη διατήρηση της ισορροπίας 
στην κυκλοφορία του ευρώ με το δο-
λάριο και τη λίρα Αγγλίας, που κάνουν 
από καιρό το ίδιο (τυπώνουν χαρτί). 

Με αυτόν τον τρόπο οι ελληνι-
κές τράπεζες, που έχουν αποπληρω-
θεί από την ΕΚΤ για το σύνολο των ενυ-
πόθηκων δανείων που είχαν εκχωρήσει, βρίσκονται με ρευστότη-
τα 300 δισ.! Με τα 100 εξαγοράζουν το σύνολο των μεταχρονολο-
γημένων επιταγών και των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου, τα οποία επίσης διαγράφουν. Με αυτή τη διεστραμμέ-
νη και διεφθαρμένη πρόταση στην Ελλάδα κανείς δεν χρωστάει 
τίποτα σε κανέναν. 

Από τα υπόλοιπα 200 δισ. τα 100 θα χρησιμοποιηθούν ως 
κεφάλαιο Core Tier-1 (*), ενώ τα υπόλοιπα θα μοιραστούν (εδώ 
φαίνεται ότι οι γνώσεις ξεπερνούν ακόμα και εκείνες ενός από-
φοιτου του LSE) σαν προκατατεθειμένο όριο στις πιστωτικές κάρ-
τες των ιδιωτών με λογική ανακατανομής υπέρ των φτωχότερων. 
Οι άνεργοι θα έχουν το υψηλότερο όριο (70.000 ευρώ), ακολου-
θούν οι bluecolar workers (50.000 ευρώ), τέλος οι υπόλοιποι με 
30.000 ευρώ. Προτείνω το επιτόκιο να οριστεί στο 2% για 10 χρό-
νια. Επίσης προτείνω όλα τα νέα καταναλωτικά δάνεια να γίνονται 
(με νομοθετική ρύθμιση) υποχρεωτικά 10ετή, με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου. Με αυτόν τον τρόπο οι ελληνικές τράπεζες 
αποκτούν πρόσθετη δυνατότητα χορήγησης 1 τρισ. σε ιδιώτες αλ-
λά και επιχειρήσεις, που δεν χρωστάνε σε κανέναν και αξιολογού-
νται πλέον με ΑΑΑ. Με την απόλυτα διεφθαρμένη μου πρόταση 
σε 12 μήνες η καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα διπλασιάζεται 

και σε 18 τετραπλασιάζεται! 
Ομως, το διεφθαρμένο μου μυαλό δεν σταματά εδώ. Με 

δεδομένη την πρότασή σας για ρύθμιση που προτείνετε στα δυ-
τικά Βαλκάνια μέχρι το 2014, προτείνω το Ελληνικό Δημόσιο να 
συνάψει σύμβαση με την Αλβανία, τη Σερβία, την Κροατία, το 
Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία και τη FYROM, βάσει της οποίας ένα 
μέρος του έργου των δημόσιων υπηρεσιών τους όπως η εκκαθά-
ριση των φορολογικών δηλώσεων, η επεξεργασία διοικητικών 
αποφάσεων, η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και δημοσί-
ων έργων κ.ά. να διεκπεραιώνεται από τις υπηρεσίες του Ελληνι-
κού Δημοσίου, με αμοιβή το 5% του προϋπολογισμού τους. Με 
τη μέθοδο που προτείνω, κύριε Πρόεδρε, αφενός η χώρα αλλά-
ζει και δεν βουλιάζει κι αφετέρου αποκτάει δημοσιονομικό πρω-
τογενές πλεόνασμα 2% και δεν χρειάζεται να δανείζεται πλέον.

Τι ξέχασα; Μα τη Γερμανία, η οποία, αναζητώντας τρόπο 
να πάρει τη μερίδα του λέοντος από την έκρηξη της κατανάλω-
σης στην Ελλάδα και τη συνεπακόλουθη αύξηση πωλήσεων «μερ-

σεντέ» 200SLK και Πόρσε «καγιέ» τούρ-
μπο, ανακαλύπτει τον στόλο των 5 εκα-
τομμυρίων οχημάτων που κυκλοφο-
ρούν εκεί και προτείνει διμερή συμφω-
νία βάσει της οποίας: α. το υπουργείο 
Πρόνοιας της Γερμανίας προαγοράζει 
για τα επόμενα 3 χρόνια το σύνολο των 
διανυκτερεύσεων στα ελληνικά ξενο-

δοχεία για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 
και τις μοιράζει, με τη μορφή επιδότησης διακοπών, στους ασφα-
λισμένους του υπό τον όρο πως β. η Ελλάδα θα μηδενίσει για 3 
χρόνια τις διαφορές στο τέλος ταξινόμησης των «γιωταχί» (μικρά-
μεγάλα το ίδιο), θα αφαιρέσει το αυτοκίνητο από τα τεκμήρια, γ. 
θα επιτρέψει την άμεση μετεγκατάσταση δύο εργοστασίων της 
Οpel (από Αγγλία και το Βέλγιο) και δύο του VAG (VW-Audi), από 
την Πολωνία και την Τουρκία, σε ελληνικό έδαφος, με το 25% του 
προσωπικού εξειδικευμένους Γερμανούς και δ. η Ελλάδα θα απα-
γορεύσει την κυκλοφορία όλων των οχημάτων που δεν καλύπτουν 
το πρότυπο Euro5 μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012. Αν ο υπουργός 
Οικονομικών και η κυβέρνηση την αποδεχτούν, το ισοζύγιο πλη-
ρωμών, με ή χωρίς τους άδηλους πόρους, γίνεται αρχικά πλεονα-
σματικό, η ανεργία περιορίζεται στο 7% μέσα σε 12 μήνες και εγώ, 
κύριε Πρόεδρε, κερδίζω θέση συμβούλου στο Τμήμα Καλών Πρα-
κτικών (Good Practices Dpt) με συμβολική αμοιβή 12.000 ευρώ τον 
μήνα συν έξοδα κίνησης και bonus έγκαιρης προσέλευσης. Σε 
χρόνο dt Ιταλία και Γαλλία θα ζητήσουν (για λόγους ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης) από τη χώρα μας να επιτρέψει το ίδιο σε Ιταλούς 
και Γάλλους κατασκευαστές, εφαρμόζοντας συνοπτικές διαδικα-
σίες στη μετεγκατάσταση τεσσάρων εργοστασίων από τρίτες χώ-

ρες. Οπως έλεγε ο αείμνηστος Μέντης Μποσταντζόγλου, στην αρ-
χή η κυβέρνησή σας «κουνιθόμεν-λιγισθόμεν-δίσκολα παρδωθώ-
μαιν» αλλά στο τέλος το αποδέχεται, καταφέρνοντας να πείσει τα 
βαλκανικά προτεκτοράτα που της έχουν αναθέσει δημοσιονομι-
κή δουλειά να βάλουν, για τρία χρόνια, ποσόστωση (quota) στα 
καινούρια αυτοκίνητα, έναντι μείωσης της αμοιβής της από 5% σε 
-2% (δηλαδή να τις πληρώνει). Τα (αμερικανικά) προτεκτοράτα τo 
δέχονται, η Ελλάδα αποκτά ασφαλές δημοσιονομικό πλεόνασμα 
+3% (από τον ΦΠΑ) και ισορροπημένο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών μέσω των εξασφαλισμένων εξαγωγών των μεταχειρι-
σμένων οχημάτων στις βαλκανικές αγορές. Η ανεργία περιορίζε-
ται στη δομική 4%, τα ξενοδοχεία δουλεύουν 12 μήνες τον χρόνο 
και η Ελλάδα αποκτά ετήσια δυνατότητα συναρμολόγησης 800.000 
οχημάτων σε 12 μήνες, ασφαλή εξαγωγική ζήτηση για τα μετα-
χειρισμένα της και θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Κύριε Πρόεδρε,
Οπως μπορείτε να διαπιστώσετε, το σχέδιό μου είναι από οικονο-
μικοτεχνική άποψη απολύτως ρεαλιστικό γιατί όλα τα εμπλεκόμε-
να μέρη πραγματοποιούν συμφωνίες Win-Win σε βάρος χωρών 
εκτός του Eurogroup. Με τον προσεκτικά μελετημένο τρόπο δεν 
παρακάμπτεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο εκτός από τη θεμελια-
κή κίνηση του σεναρίου μου που θέλει την EKT να διαγράφει χρέ-
ος με ταυτόχρονη εκτύπωση χρήματος, κάτι που όμως έχει γίνει 
ήδη άτυπα 3 φορές. Τελειώνοντας, επισημαίνω ότι μια τέτοια εξέ-
λιξη στην Ευρώπη είναι έξω από τις πολιτικές επιλογές της, συνε-
πώς η στατιστική πιθανότητα εμφάνισής της είναι σχεδόν μηδε-
νική και αυτό ακριβώς καθιστά το σενάριό μoυ απολύτως οριακό 
και συνεπώς το κατάλληλο για την επόμενή σας ομιλία στη Βουλή 
του 12ου πλανήτη Nibiru, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα της 
«Πράβντα», βρίσκεται σε κίνηση πίσω απ’ τον Πλούτωνα.

Με τιμή
Κώστας Δ. Καββαθάς

Δημοσιογράφος, Πρόεδρος του ΚΕΠ (Κόμμα Ενισχυμένης 
-Augmented- Πραγματικότητας)

(*) Παραθέτω το σχετικό λήμμα από τη Wikipedia σε πε-
ρίπτωση που το ξεχάσετε: Tier 1 capital is the core measure of 
a bank’s financial strength from a regulator’s point of view. It is 
composed of core capital, which consists primarily of common 
stock and disclosed reserves (or retained earnings), but may also 
include non-redeemable non-cumulative preferred stock.

*Ο  Κώστας Καββαθάς είναι εκδότης του περιοδικού «4Tροχοί»

pilot@techlink.gr, http://kavvathas.wordpress.com

Το σχέδιό μου είναι από 
οικονομικοτεχνική άποψη 
απολύτως ρεαλιστικό γιατί όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη πραγματοποιούν 
συμφωνίες Win-Win σε βάρος 
χωρών εκτός του Eurogroup

Ο μάντης Κάλχας λέει

Κώστας Καββαθάς*

Βασίλης Αποστόλου

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς: το μέγα Φως του κόσμου

αγγίγματα ψυχής

Κ 
υριακή μετά τα Φώτα σήμε-
ρα, αγαπητοί. Ο Θεάνθρωπος 
Ιησούς, αφού εβαπτίσθη από 
τον Ιωάννη στον Ιορδάνη πο-
ταμό και εφανερώθη η Αγία 
Τριάδα, ύστερα άφησε τον 

Ιορδάνη και πήγε στην έρημο, που ήταν εκεί 
κοντά, και ενήστευσε σαράντα ημέρες και σα-
ράντα νύκτες. Και ύστερα επειράσθη από τον 
Διάβολο, τον οποίο ενίκησε. Και ήλθαν οι Αγγε-
λοι και Τον διακονούσαν. Και άρχισε δειλά-δειλά 
τη δημοσία δράση Του, το έργο Του το κοσμο-
σωτήριο.

Και όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης εφυλα-
κίσθη απ’ τον Ηρώδη Αντύπα, τότε άφησε την 
Ιουδαία και ήλθε στη Γαλιλαία. Και στη συνέ-
χεια άφησε και την πατρίδα Του τη Ναζαρέτ 
και ήλθε στην Καπερναούμ, που ήταν κοντά στη 
θάλασσα της Γαλιλαίας, στα όρια των φυλών Ζα-
βουλών και Νεφθαλείμ. Και έκαμε την Καπερ-

ναούμ δεύτερη πατρίδα Του. Ολοι έχουμε ανά-
γκη από μια πατρίδα -ακόμα κι ο Θεάνθρωπος-, 
ας την αγαπούμε κι ας τη φροντίζουμε.

Και καθώς ήλθε στην Καπερναούμ και 
στη Γαλιλαία ο Ιησούς Χριστός, γράφει ο Ευαγ-
γελιστής Ματθαίος: «…Τότε πραγματοποιήθη-
κε και επαληθεύτηκε η προφητεία του Ησαΐ-
ου, που αιώνες πριν είχε πει ότι η γη του Ζαβου-
λών και η γη του Νεφθαλείμ, οι χώρες δηλαδή 
αυτές που είναι κοντά στη θάλασσα της Γαλι-
λαίας και εκτείνονται και πέρα από τον Ιορδά-
νη μέχρι την Περαία, δηλαδή η Γαλιλαία των 
Εθνών, είδαν φως μέγα, το φως του Χριστού, 
ενώ εκάθηντο και ήσαν αιχμάλωτες στο σκοτά-
δι της ειδωλολατρίας, της ασεβείας και της πλά-
νης». Είδαν το «μέγα Φως», τον Χριστό. Κι ο λα-
ός ο οποίος ευρίσκετο «εν χώρα και σκιά θανά-
του», δηλαδή στη χώρα της αμαρτίας και του 
πνευματικού θανάτου, είδε και ένιωσε το «μέ-
γα Φως», το φως του Κυρίου.

   Κυριακή μετά τα Φώτα δηλαδή σήμε-
ρα και γι’ αυτό αναφέρεται σε αυτά τα ωραία 
το ιερό και άγιο Ευαγγέλιο (Ματθαίου Κεφ. δ’, 
12-17). Ο Χριστός έλαμψε ως «Φως μέγα», και 
στη Γαλιλαία αλλά και στην οικουμένη ολόκλη-
ρη. Και άρχισε ο Ιησούς Χριστός το κήρυγμά 
Του το μέγα, λέγοντας ακριβώς τα ίδια τα λόγια 
του Ιωάννου του Βαπτιστού: «Μετανοείτε, ήγ-
γικε γαρ η βασιλεία των ουρανών», για να βε-
βαιώσει με αυτό ότι ο Ιωάννης ήτο ο Πρόδρο-
μός Του, η αρχή του Ευαγγελίου Του. 

Και άρχισε ο Κύριος απ’ τη μετάνοια. 
Μετάνοια είναι η αλλαγή του ανθρώπου, η αλ-
λαγή της νοοτροπίας, η αλλαγή της ζωής, η στρο-
φή και μεταστροφή στον βίο. Και μετάνοια εί-
ναι το ξύπνημα της αγάπης μέσα στην ψυχή μας 
και το δόσιμό του όχι αλλού ούτε στα είδωλα, 
ούτε στο σκοτάδι ούτε στον κάκιστο εαυτό μας, 
αλλά στον Ιησού Χριστό, στην πρώτη και στην 
υστερνή μας αγάπη, σε Κείνον που «εις τέλος  

μας ηγάπησεν», και είναι το Αλφα και το Ωμέ-
γα, η αρχή και το τέλος της ζωής μας.

 Και τους έλεγε ακόμα ότι έφθασε η Βα-
σιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού δεν 
ήταν υλική, όπως την εφαντάζοντο και την επε-
ρίμεναν οι Ιουδαίοι, αλλά πνευματική. Η Βασι-
λεία του Θεού είναι ο Ιδιος ο Χριστός μας, γι’ αυ-
τό ας Τον αγαπήσουμε, ας μείνουμε κοντά Του, 
ας ζητούμε πάντοτε το φως Του το σωτήριον, 
και ας Τον νιώθουμε δικό μας. Και ας ξέρουμε 
ένα πράγμα: ότι εδώ είμαστε περαστικοί και 
πηγαίνουμε για τη Βασιλεία Του και για τον Πα-
ράδεισό Του.

      
 (Του αρχιμανδρίτη 

Ανανία Κουστένη,
Το κήρυγμα 

της Κυριακής)

v.apostolou@hotmail.com
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~VIRTUAL            REALITY
Νίκος Ζαχαριάδης

digital artwork:  Μάκης Ανασιάδης

SUR

   Κάθε Ελληνας και ο φράχτης του (ή πώς  
Το πιο πατριωτικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι   

Τ
ελικά, τα καταφέραμε! Πρόκειται για ένα μοναδι-
κό επίτευγμα στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλ-
λά το πετύχαμε: είμαστε όλοι εναντίον όλων. Κά-
θε Ελληνας βρίσκεται πλέον σε δημόσια πολιτική, 

ηθική και κοινωνική αντιπαράθεση με το σύνολο των συ-
μπατριωτών του. Αλλά όταν λέμε «με το σύνολο», το εννο-
ούμε. Δηλαδή και με τους υπόλοιπους 9.999.999 θα υπάρχει 
κάποιος λόγος να τσακωθεί. 

Τι σημαίνει όμως κάθε Ελληνας να έχει τη δική του 
προσωπική ατζέντα, την οποία προωθεί με συνέπεια φανα-
τισμένου μουτζαχεντίν; Απλούστατα, σημαίνει ότι ο καθένας 
είναι πλέον μόνος του. Διότι αποκλείεται να βρεις δύο ανθρώ-
πους που σε όλους αυτούς τους μικρούς και μεγάλους διχα-
σμούς στους οποίους έχουμε περιέλθει να συμφωνούν σε όλα.

Ακραίο παράδειγμα: έστω δύο Ελληνες που έχουν 
φτάσει στο απίστευτο σημείο να μοιράζονται τις ίδιες θέ-
σεις πάνω στο ζήτημα αν είναι κοπρόσκυλα ή όχι οι δημό-
σιοι υπάλληλοι. Στο αν το μνημόνιο είναι σωτηρία ή κατο-
χή. Στο αν πρέπει να φτιαχτεί ο φράχτης στον Εβρο, στο πό-
σο ψηλός πρέπει να είναι και στο τι χρώμα πρέπει να έχει. 
Στο αν τα χρήματα φαγώθηκαν μόνο από τους πολιτικούς ή 

συνέδραμαν και οι πολίτες. Στο αν είναι εθνικά σωστό να 
βλέπουμε τουρκικά σίριαλ. Στο αν για όλα φταίνε ο διεθνής 
σιωνισμός και οι τραπεζίτες. Στο αν η Νικοπούλου βραβεύ-
τηκε δίκαια ή όχι. Στο αν πρέπει να πληρώ-
νουμε διόδια και πόσα. Στο αν η «Σπίθα» εί-
ναι πατριωτικό κίνημα. Στο αν ο Χαρδαβέλ-
λας έχει δίκιο και στο αν υπάρχει ουράνιο 
στο Αιγαίο. Στο αν ο Γιώργος Παπανδρέου 
είναι πράκτορας των Αμερικάνων. Στο αν οι 
ΧΥΤΑ πρέπει να γίνουν εδώ ή αλλού. Στο αν 
έχουν δίκιο οι κάτοικοι του Αγίου Παντελε-
ήμονα. Στο αν τα κλειστά επαγγέλματα πρέ-
πει να ανοίξουν. Στο αν οι αγρότες δικαιού-
νται τις επιχορηγήσεις. Στο αν ο 666 κρύβε-
ται στα τσιπάκια της κάρτας του πολίτη. Στο 
αν οι μουσουλμάνοι είναι φίλοι ή πρέπει να 
μην ξαναπροσευχηθούν δημόσια στον Αλ-
λάχ. Στο αν έχει δίκιο ο Φαήλος Κρανιδιώ-
της ή οι «ντιντήδες». Στο αν όσοι έχουν περιουσία είναι κλέ-
φτες. Στο αν ο Λαζόπουλος είναι ο νέος Αριστοφάνης. Στο 
αν όσοι οδηγούν Cayenne είναι λαμόγια. Ε, λοιπόν, αυτοί οι 

δύο υποθετικοί Ελληνες, ακόμα κι αν έχουν συμφωνήσει σε 
όλα τα παραπάνω, το πιθανότερο είναι ότι πάλι θα συμπε-
ριφερθούν ο ένας στον άλλον σαν να είναι οι χειρότεροι 

εχθροί. Γιατί ο ένας π.χ. θα είναι καπνιστής 
και ο άλλος όχι. Και φυσικά αυτό θα μετρή-
σει πιο πολύ από όλα τα άλλα. 

Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή η δη-
μόσια αντιπαράθεση στη χώρα μοιάζει με 
ένα από εκείνα τα γραφικά τηλεοπτικά πά-
νελ όπου όλοι μιλάνε κουνώντας επιτιμητι-
κά το δάχτυλο προς τους υπόλοιπους και δεν 
ακούγεται κανείς. Και το χειρότερο είναι πως 
αυτό το γιγαντιαίο πάνελ έχει επεκταθεί πα-
ντού: από τα καφενεία μέχρι το Internet και 
από την τηλεόραση μέχρι τους δρόμους. 
Ολοι εγκαλούν τους άλλους. Και όλοι μισούν 
τους άλλους. Από τον πολιτικά αντίπαλο μέ-
χρι τον πίσω οδηγό που κορνάρει. Αν ήταν 

δυνατόν, αντί για τον φράχτη στον Εβρο, ο καθένας θα ήθε-
λε να έχει έναν φράχτη γύρω του, ώστε να αποκλείσει την 
πρόσβαση σε κάθε ενοχλητικό συμπατριώτη του!

Αντί για 
τον φράχτη 
στον Εβρο, 
ο κάθε Ελληνας 
θα ήθελε έναν 
φράχτη γύρω του, 
ώστε να αποκλείσει 
την πρόσβαση 
στους άλλους 
Ελληνες

“
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να σκοτώσουμε την τηλεόραση μέσα μας)
    είναι να σταματήσουμε να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον 

Αυτό βέβαια δεν έγινε από τη μια μέρα στη άλλη. 
Επί χρόνια εθιζόμαστε στο να μη μας φέρνει κανείς αντίρ-
ρηση σε τίποτα, γιατί θα μας χάσει από πελάτες. Τηλεορά-
σεις, πολιτικοί και δημοσιογράφοι μάς έμα-
θαν ότι έχουμε πάντα δίκιο. Αυτοί που έπρε-
πε να πουν κάποια άποψη έκαναν την ιδε-
ολογία και την αισθητική λάστιχο, για να μη 
μας δυσαρεστήσουν. Και με τα χρόνια αυτό 
έγινε καθεστώς, με αποτέλεσμα πλέον να 
έχουμε φτάσει στο σημείο κάθε πρόταση 
που δεν περιλαμβάνει 30 κοσμητικά επίθε-
τα και 15 υπερθετικούς σε γλείψιμο να ονο-
μάζεται «πόλεμος», «επίθεση» και «προδο-
σία». 

Οπότε, όπως ήταν μαθηματικά προ-
διαγεγραμμένο, φτάσαμε στο σημείο όπου 
όλοι είναι στην τσίτα να ξεκινήσουν την επί-
θεση. Που κυμαίνεται από το «πόσα πήρες;» 
(διότι είναι προφανώς αδύνατον να υποστηρίζεις κάτι δια-
φορετικό χωρίς να έχεις συμφέρον, αφού όλοι έχουν μάθει 
ότι σωστό είναι μόνο ό,τι σε συμφέρει) μέχρι το πιο επιει-

κές: «Δεν είσαι ενημερωμένος, θα σου πω εγώ πώς έχουν 
τα πράγματα» (διότι μόνο «εγώ» διαθέτω την απόλυτη αλή-
θεια: τη δική μου). Μόνο που οι πολλές προσωπικές αλή-

θειες διαιρούν, διότι εξαφανίζουν ό,τι μας 
ενώνει. 

Το πιο πατριωτικό πράγμα που μπο-
ρούμε να κάνουμε άμεσα είναι να σταματή-
σουμε για λίγο να κατηγορούμε ο ένας τον 
άλλον για έλλειψη πατριωτισμού. Να στα-
ματήσουμε δηλαδή να εκτοξεύουμε αφορι-
σμούς και κατηγορίες εσχάτης προδοσίας 
σε όποιον δεν συμμερίζεται 100% τις από-
ψεις μας. Και να βρούμε επιτέλους αυτά που 
μας ενώνουν. Υπάλληλοι της Βουλής, πατρι-
ώτες, κάτοικοι περιοχών ΧΥΤΑ, τηλεθεατές 
του «Νησιού», μπαγιεβιτσικοί, ντιντήδες, 
οδηγοί Cayenne, ντορικοί, πατριώτες κ.ο.κ. 
Δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να αρχίσουμε να 

μιλάμε για την Ελλάδα που θέλουμε και όχι για την Ελλάδα 
που δεν θέλει ο καθένας. Γιατί σίγουρα μπορούμε να τα 
βρούμε. Τα έχουμε βρει και στο παρελθόν πολλές φορές.

Ας σταματήσουμε τα μεγάλα λόγια ο καθένας για τη 
δική του ατζέντα και για τον δικό του λογαριασμό και ας 
στραφούμε για λίγο στην αλήθεια πέρα από τις δημόσιες 
πόζες. Στην αλήθεια που ξέρουμε όλοι, γιατί δεν είναι υπο-
θετική, τη ζούμε καθημερινά: ότι δηλαδή κανείς δεν είναι 
απόλυτα άψογος, αναμάρτητος ή αλάθητος. Αλλά επίσης 
κανείς δεν είναι ανώτερος, πατριωτικότερος ή πιο προδό-
της από όλους τους άλλους. Με άλλα λόγια, ας υπερβούμε 
την τηλεόραση που έχουμε μέσα μας. Την τηλεόραση που 
μας έμαθε να ποζάρουμε και όχι να συζητάμε. Που μας 
έμαθε να αερολογούμε λέγοντας «πρέπει», αντί να σκεφτό-
μαστε, λέγοντας «πώς» (θα γίνει αυτό που «πρέπει»). Και 
που φυσικά μας έκανε το χειρότερο κακό: μας έμαθε να 
ηθικολογούμε αντί να είμαστε ηθικοί.
ΥΓ.: Ο υπογράφων δηλώνει υπευθύνως ότι δεν «τα έχει πά-
ρει» από κανέναν για να υποστηρίξει τις συγκεκριμένες 
απόψεις. Eπίσης δηλώνει ότι δεν τάσσεται υπέρ της «απο-
λιτίκ» ομογενοποίησης. Τάσσεται υπέρ της άποψης ότι για 
να είναι μια αντιπαράθεση πολιτική οι συμμετέχοντες σε 
αυτήν είναι καλύτερα να έχουν απαλλαγεί από τις τηλεο-
πτικές πόζες τους. 

Εχουμε φτάσει 
στο σημείο 
κάθε άποψη 
που δεν έχει 30 
κοσμητικά επίθετα 
και 15 υπερθετικούς 
σε γλείψιμο 
να ονομάζεται  
«επίθεση» 
και «προδοσία»

“
DISCLAIMER: 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ 
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΙΡΙΚΟ
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~MEDIA CLUB

Η Καναδή δημοσιογράφος 
που ξεσκεπάζει τον καπιταλισμό
Το εντυπωσιακό και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «Το δόγμα του σοκ», που βασίζεται 
στο ομώνυμο βιβλίο της ακτιβίστριας Ναόμι Κλάιν, κάνει θραύση και στην Ελλάδα 

Τ 
ο ντοκιμαντέρ εξη-
γεί με ιδιαίτερα 
απλή, κατανοητή 
αλλά και ελκυστική 

κινηματογραφική γλώσσα τη 
θεωρία της Κλάιν, βάσει της 
οποίας αναδεικνύεται η σχέ-
ση και οι ομοιότητες των πει-
ραμάτων της CIA για την ανά-
πτυξη αποτελεσματικότερων 
μεθόδων ανάκρισης υπόπτων 
με την επιβολή ακραίων νε-
οφιλελεύθερων πολιτικών 
(«καπιταλισμός της καταστρο-
φής» την ονομάζει η Κλάιν) 
σε διάφορα μέρη του πλανή-
τη. Το ντοκιμαντέρ είναι εντυ-
πωσιακά αποκαλυπτικό, και 
ως εκ τούτου αποκλείεται να 
το δείτε στην ελληνική τηλε-
όραση! 

Αλλωστε, όπως εξηγεί η 
Κλάιν, τα ΜΜΕ παίζουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο σε αυτές 
τις μεθόδους, τα οποία προ-
βάλλουν για τον ίδιο σκοπό 
τις φυσικές καταστροφές (βλ. 
«Κατρίνα» - Νέα Ορλεάνη), 
τις οικονομικές κρίσεις (Ασία) 
και τους πολέμους (Φόκλαντ, 
Ιράκ). Ευτυχώς, στην εποχή 
του ελεύθερου Διαδικτύου 
μπορούμε να παρακάμψου-
με τη σιγή ιχθύος και την προ-
παγάνδα που επιβάλλουν οι 
δυνάστες μας. Τους τελευταί-
ους μήνες όλο και περισσό-
τερο ανάμεσα στους Ελληνες 
χρήστες του Διαδικτύου κυ-
κλοφορούν links για κατέβα-
σμα ή απλό streaming του 
ντοκιμαντέρ, θυμίζοντας αντί-
στοιχα τη μεγάλη υπόγεια 
επιτυχία που είχε στη χώρα 
μας με τον ίδιο τρόπο το ντο-
κιμαντέρ «Zeitgeist».

Μόνο μια κρίση-σοκ αφή-
νει τους ανθρώπους τρομαγ-
μένους, αποπροσανατολισμέ-
νους, έτοιμους να συμφωνή-
σουν με οτιδήποτε τους πει 
η πατρική φιγούρα-εξουσία. 
Η θεωρία ανήκει στον νομπε-
λίστα οικο νομολόγο Μίλτον 
Φρίντμαν και πάνω σε αυτή 
βάσισε η Ναόμι Κλάιν το βι-
βλίο της «Το δόγμα του σοκ», 
μια σκληρή πολεμική εναντί-
ον του «καπιταλισμού της κα-
ταστροφής».

Γεννημένη στο Μόντρεαλ 
του Καναδά, η δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας Ναόμι 
Κλάιν είναι από τους πλέον 
μαχητικούς ακτιβιστές του κι-
νήματος εναντίον της παγκο-
σμιοποίησης. Η απήχησή της 
στην αμερικανική Αριστερά 
είναι τόσο μεγάλη που πολ-
λοί τολμούν να τη χαρακτη-
ρίσουν ακόμη και διάδοχο 
του Νόαμ Τσόμσκι. Στο βι-
βλίο της κάνει λόγο για τους 

παγκόσμιους κερδοσκόπους, 
την απορρύθμιση των αγο-
ρών και άλλους παράγοντες 
που ευθύνονται για τη σημε-
ρινή κρίση. 

Το τελευταίο της βιβλίο 
«The shock doctrine - The rise 
of disaster capitalism» («Το 
δόγμα του σοκ - Η άνοδος του 
καπιταλισμού της καταστρο-
φής») κυκλοφόρησε στην Αμε-
ρική μόλις λίγους μήνες προ-
τού ξεσπάσει η οικονομική 

κρίση. Μέσα από ιστορικά 
παραδείγματα εξηγεί πώς οι 
δυνάμεις εξουσίας, εκμεταλ-
λευόμενες τις κρίσεις και τις 
καταστροφές (πόλεμοι, τρο-
μοκρατικές επιθέσεις, σει-
σμοί, φτώχεια, οικονομική 
χρεοκοπία), καταφέρνουν να 
επιβάλλουν ριζικές αλλαγές 
στις χώρες που πλήττονται. 
Η Κλάιν συσχετίζει τις ακραί-
ες οικονομικές μεταρρυθμί-
σεις της ελεύθερης αγοράς 

με τα βασανιστήρια. Μεταξύ 
άλλων, καταγράφει τη δρά-
ση του ΔΝΤ σε διάφορες χώ-
ρες την τελευταία 30ετία, απο-
τυπώνοντας τις δραματικές 
επιπτώσεις της παρέμβασής 
του, κυρίως στη Λατινική Αμε-
ρική. Μάλιστα έχει δηλώσει 
ότι η σημερινή κρίση της Wall 
Street πρέπει να αποτελέσει 
για τον νεοφιλελευθερισμό 
ό,τι ήταν για τον κομμουνι-
σμό η πτώση του Τείχους του 

Η ΤΑΙΝΙΑ

Από τον Πινοσέτ στη Χιλή 
μέχρι τον πόλεμο στο Ιράκ
Τ ο μπέστ σέλερ της Να-

όμι Κλάιν μεταφέρθηκε 
και στο Διαδίκτυο με το ίδιο 
όνομα από τον καταξιωμένο 
σκηνοθέτη Μάικλ Γουίντερ-
μποτομ, γνωστό από την 
ταινία «Ο δρόμος για το 
Γκουαντάναμο», με συν-
σκηνοθέτη τον Ματ Γουάιτ-
κρος. Σκιαγραφώντας τις 
ομοιότητες ως προς τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουρ-
γούν οι αγορές με τις μεθό-
δους της CIA τη δεκαετία του 
’50, το ντοκιμαντέρ προσπα-
θεί να δείξει πώς σημαντικά 
γεγονότα της σύγχρονης 
ιστορίας αποτελούν απλώς 
«θέατρο» για το δόγμα του 
σοκ: από το πραξικόπημα 
του Πινοσέτ στη Χιλή μέχρι 
τη σφαγή στην πλατεία Τιε-

νανμέν και τον πόλεμο στο 
Ιράκ. Οπως η CIA εκμεταλ-
λεύτηκε για πολιτικούς λόγους 
την αποτυχημένη ψυχιατρι-
κή θεραπεία του ηλεκτροσόκ 
με στόχο να πειθαναγκάζει 
τους συλληφθέντες αντιπά-
λους του καθεστώτος, έτσι 
και ο οικονομολόγος Μίλτον 
Φρίντμαν βάσισε τη θεωρία 
του οικονομικού σοκ στις 

αρχές του ηλεκτροσόκ. Ει-
σηγήθηκε πρακτικές που 
εφαρμόστηκαν σε αυτή την 
περίπτωση όχι σε μεμονω-
μένα άτομα, αλλά σε ολό-
κληρες κοινωνίες, δείχνοντας 
ότι το αποτέλεσμα είναι 
συνήθως καταστροφικό για 
τον απλό κόσμο και ιδιαίτε-
ρα επικερδές για τις μεγάλες 
πολυεθνικές.

Η ΚΑΝΑΔΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Ναόμι Κλάιν

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
του βιβλίου της Ναόμι 
Κλάιν «Το δόγμα του σοκ 
- Η άνοδος του καπιταλισμού 
της καταστροφής» 
στην ελληνική έκδοση 

> Η στήλη media                    εκτάκτως δεν δημοσιεύεται αυτή την Κυριακή                  εε      

Βερολίνου: μια καταδίκη της 
ιδεολογίας τους. 

Πώς γεννήθηκε 
η ιδέα
Η πρώτη σκέψη για το βιβλίο 
γεννήθηκε στον πόλεμο του 
Ιράκ το 2004. Η Κλάιν βρέθη-
κε εκεί ως ανταποκρίτρια του 
«Harper’s» και παρακολου-
θούσε τον επικεφαλής των 
αμερικανικών δυνάμεων Πολ 
Μπρέμερ. Οπως λέει, οι Αμε-
ρικανοί είχαν αποφασίσει να 
εφαρμόσουν την τακτική του 
«σοκ και δέους». 

Οπως σημειώνει η ίδια στο 
βιβλίο, μεταφέροντας τα λό-
για των αρμοδίων, η στρατη-
γική ήταν να «χρησιμοποιη-
θεί το σοκ του πολέμου» προ-
κειμένου να «μαλακώσει» η 
χώρα και να δημιουργηθεί το 
κατάλληλο έδαφος για να με-
τασχηματιστεί οικονομικά. 

Η ιδέα για το βιβλίο προ-
ήλθε από τα τρία είδη του σοκ: 
το σοκ της εισβολής, το οικο-
νομικό σοκ και το σοκ των βα-
σανιστηρίων. Ολα σκιαγρα-
φήθηκαν στον πόλεμο του 
Ιράκ και πανομοιότυπα μπο-
ρούν να διακριθούν και σε άλ-
λα ιστορικά παραδείγματα. 
Το βιβλίο αποτελεί μια εξή-
γηση της δύναμης και πώς αυ-
τή επιδρά και επιβάλλεται 
στον κόσμο - ή, όπως λέει και 
η ίδια, μια εναλλακτική ιστο-
ρία: «Θέλω να ξαναπώ την ιστο-
ρία που έχει ειπωθεί από τους 
νικητές. Οταν οι νικητές λένε 
την ιστορία τους αφήνουν απέ-
ξω τη βία, τα πτώματα, κάνουν 
διαφήμιση της νίκης». 

Από τα logos 
στον ακτιβισμό
Το μεγαλύτερο μέρος των 
εφηβικών της χρόνων η Κλά-
ιν το πέρασε σε εμπορικά, 
έχοντας εμμονή με τα logos 
και τους σχεδιαστές. Μεγα-
λωμένη σε μια βαθιά αριστε-
ρή και πολιτικοποιημένη οι-
κογένεια, η ίδια αρχικά απέρ-
ριψε την πολιτική και ασπά-
στηκε με λατρεία τον κατα-
ναλωτισμό. 

Στα 17 της όμως η μητέρα 
της μένει παράλυτη ύστερα 
από εγκεφαλικό επεισόδιο 
και η Κλάιν αναγκάζεται να 
γίνει πιο υπεύθυνη. Λίγο αρ-
γότερα, το 1989, η Σφαγή του 
Μόντρεαλ, όταν δεκάδες φοι-
τήτριες δολοφονήθηκαν από 
έναν μισογύνη, αφυπνίζει τον 
φεμινισμό της δευτεροετούς 
τότε Ναόμι.

Αρκετά χρόνια αργότερα η 
Κλάιν έγραψε ένα βιβλίο που 
από πολλούς χαρακτηρίστηκε 
η «βίβλος κατά των πολυεθνικών». 
Το 2000 εκδίδεται το «Νo logo: 
no space, no choice, no jobs: 
Η βίβλος του αντι-εταιρικού 
ακτιβισμού», μετατρέποντάς 
τη ουσιαστικά σε «πασιονάρια» 
του κινήματος κατά της 
παγκοσμιοποίησης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ ΣΤΗ χώρα μας αναδεικνύεται το ντο-
κιμαντέρ των Μάικλ Γουίντερμποτομ και Ματ Γουάιτ-
κρος «Το δόγμα του σοκ» (2009), που βασίζεται στο 
ομώνυμο βιβλίο της Καναδής δημοσιογράφου και ακτι-
βίστριας Ναόμι Κλάιν. 
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Τελικά η χρονιά έκλεισε στο -18% για την τηλεόραση. Αν 
όμως υπολογίσουμε την πτώση της διαφήμισης και το 
2009 που ήταν στο 17%, τότε μιλάμε για επιστροφή στις 
αρχές της δεκαετίας! ●●● Το κακό με τη διαφήμιση εί-
ναι ότι λειτουργεί όπως και το Χρηματιστήριο, δηλαδή 
προεξοφλεί τις καταστάσεις. Ενώ το καλό είναι ότι έχει 
ήδη κινηθεί με το «κακό σενάριο», που σημαίνει, σύμ-
φωνα με τους αισιόδοξους στον χώρο, ότι «βρισκόμα-
στε στον πάτο του βαρελιού» και ότι «δεν υπάρχει πιο 
κάτω». Μια κουβέντα είναι αυτό όμως! ●●● Μπορεί λοι-
πόν τα στελέχη της τηλεόρασης να αδυνατούν να προ-
βλέψουν πώς θα κινηθεί η διαφημιστική αγορά το 2011, 
ωστόσο σημειώνουν (πάντα οι αισιόδοξοι): «Η πτώση 
έχει αρχίσει να επιβραδύνεται» - και κρατήστε το αυτό: 
«Αν δεν χρεοκοπήσουμε, το δεύτερο εξάμηνο θα φανούν 
αμυδρά κάποια σημάδια ανάκαμψης»! ●●● Κλείνοντας το 
θέμα, να σημειωθεί ότι ο Δεκέμβρης εμφάνισε πτώση 
(και μιλάμε πάντα για την τηλεόραση) που κυμάνθηκε 
πέριξ του 21%, ενώ ο χειρότερος μήνας της περασμέ-
νης χρονιάς ήταν ο Οκτώβριος, όπου η πτώση άγγιξε το 
40%! Με άλλα λόγια, ήταν σαν να μην υπήρχε πρόγραμμα 
στην τηλεόραση! Και να σκεφτεί κανείς ότι τον ίδιο μήνα 
το «Νησί» του MEGA, και συγκεκριμένα στις 18 Οκτω-
βρίου, κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης 
στο σύνολο του έτους! Το παρακολούθησαν 3.683.000 
τηλεθεατές καθιστώντας το πρώτο σε απόλυτους αριθ-
μούς πρόγραμμα για το 2010. ●●● Εξαιρετικό το πρωτο-
σέλιδο του «Ελεύθερου Τύπου» της Δευτέρας με τον Θό-
δωρο Πάγκαλο να λοιδορεί τους Ελληνες στην Οξφόρδη! 
Αξιοσημείωτη όμως και η αναφορά του δελτίου ειδήσεων 
του MEGA στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο κατά παρέκ-
κλιση των συνηθειών του! ●●● Μόνο στην κρατική συμ-
βαίνουν αυτά: να αμείβεται κάποιος ως υπάλληλος της 
ΕΡΤ, αλλά και ως παραγωγός! Πώς τα καταφέρνει; Πολύ 
απλά είναι μόνιμος υπάλληλος στο «μαγαζί» και ταυτό-
χρονα διατηρεί με τη σύζυγό του εταιρεία παραγωγής! 
Μάλιστα φέτος ανέλαβε εκπομπή της ΝΕΤ η οποία πέ-
ρυσι ήταν εσωτερικής παραγωγής κι έτσι βρέθηκε τρό-
πος να τα «τρώει» και ο εκπομπάρχης!  ●●● Ξεκίνησαν οι 
περικοπές σε links, αυτοκίνητα, κινητά και άλλες ευκολίες 
που παρείχε στα στελέχη και τους εργαζομένους η διοί-
κηση του ALTER, ενώ την ίδια ώρα ακούγεται το όνομα 
του πρώην προέδρου του Τ.Τ. Aγγελου Φιλιππίδη για τη 
θέση του manager. ●●● Σεμινάρια ξεκινούν οι δημοσιο-
γράφοι του «Βήματος» για να μάθουν τεχνικές συγγρα-
φής στο Διαδίκτυο εν όψει της δημιουργίας του νέου 
site. Γενικώς, σκωπτικά το αντιμετωπίζουν οι εργαζό-
μενοι, κυρίως όμως τον Αμερικανό από την Αυστραλία 
που θα είναι βασικός εισηγητής. ●●● Ως δυσμενή μετά-
θεση αντιμετωπίζει ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο 
«Βήμα» Τάσος Αναστασιάδης τη μετακίνησή του από την 
εφημερίδα στο site. Να θυμίσουμε ότι ο συνάδελφος είναι 
οικονομικός συντάκτης, ενώ στο Διαδίκτυο καλύπτει βάρ-
διες. ●●● Περίπου στο 25% θα είναι μειωμένο το budget 
του προγράμματος του MEGA τη νέα χρονιά. Παρ’ όλα 
αυτά θα υπάρξουν και νέες σειρές, αλλά και νέες εκ-
πομπές. Απλώς, αντί για δύο καθημερινές σειρές όπως 
έχει τώρα, θα προβάλλει μία. Βέβαια, μένει να αποφα-
σίσουν αν θα είναι lead in στο δελτίο ή θα τοποθετηθεί 
στο prime time. Μέχρι τότε όμως θα προβάλλονται κα-
νονικά «Τα μυστικά της Εδέμ», αλλά και η «Ζωή της άλ-
λης», αφού θα κάνουν φινάλε τον Οκτώβρη ή τον Νοέμ-
βρη της επόμενης σεζόν! ●●● Και στον ΑΝΤ1 όμως το πα-
λεύουν παρά τη διαφημιστική καθίζηση της αγοράς. Μέχρι 
τον Μάρτιο θα ξεκινήσουν δύο σειρές, ένα reality και δύο 
shows. Το «Χωρίς όρια», το «Steps», το «Real housewives», 
το «Dancing with the stars» και φυσικά το «Ελλάδα έχεις 
ταλέντο». Στο τελευταίο θα συμμετέχει και η Ευγενία Μα-
νωλίδου, η οποία την περασμένη Τετάρτη είχε ραντεβού 
με την εταιρεία παραγωγής για τις λεπτομέρειες της συ-
νεργασίας τους. ●●● Τέλος, ως προς τους Καραμεροχαρι-
τάτους και την τύχη τους στη ζώνη «10 με 1» του ΑΝΤ1 
δεν έχει παρθεί καμία οριστική απόφαση, ενώ οι πλη-
ροφορίες επιμένουν ότι οι δύο συνάδελφοι επιθυμούν 
διακαώς να επιστρέψουν στην ενημέρωση. Τέλος, ως 
προς τον Γιώργο Παπαδάκη, του οποίου το συμβόλαιο 
λήγει στις 31/12/2011, θα μάθουμε το τι μέλλει γενέσθαι 
τις επόμενες ημέρες και αφού συναντηθεί με τον επι-
κεφαλής του σταθμού Αλεξάντερ Χόλαντ.
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Νίκος Νικητέας

ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ (2011) Από το επίσημο πανελλαδικό δελτίο
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Η Ευγενία Παπαδήμα 
στο Μέγαρο Μουσικής 
Μ ε σολίστ την πιανίστρια 

Ευγενία Παπαδήμα σε μια 
συναυλία που συνδυάζει το 
κλασικό με το σύγχρονο 
ρεπερτόριο θα εμφανιστεί η 
Ορχήστρα Πατρών υπό τη 
διεύθυνση του Δημήτρη Μποτίνη 
την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου στις 
8.30 μ.μ στην αίθουσα «Δημήτρης 
Μητρόπουλος» του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών. Η ορχήστρα με 
σολίστ την Ευγενία Παπαδήμα θα 

ερμηνεύσουν έργα Γιόχαν 
Σεμπάστιαν Μπαχ, Αντον 
Στεπάνοβιτς Αρένσκι, Αντον 
Βέμπερν και Ντμίτρι Σοστακόβιτς.
Τα εισιτήρια διατίθενται στα 10 
(φοιτητικό), 28 και 45 ευρώ. 
Προπώληση: Ταμεία Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & 
Πέτρου Κόκκαλη, τηλ.: 210 
7282333, www.megaron.gr. Μια 
παραγωγή της Akrotheama-
Eventproduction.

«Κήρυκας» των Χανίων

Γιατί έκλεισε η εφημερίδα 
των Μητσοτάκηδων
Αποτελούσε τη συνέχεια της ιστορικής εφημερίδας «Κήρυξ» 
που ίδρυσε το 1901 ο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η 
αλήθεια είναι 
ότι η απόφα-
ση για την ανα-
στολή της έκ-

δοσης έπεσε σαν κεραυνός 
εν αιθρία, αφού ουδείς πε-
ρίμενε ότι το πρώτο «θύμα» 
σε επίπεδο τοπικών μέσων 
ενημέρωσης θα ήταν η εφη-
μερίδα της οικογένειας Μη-
τσοτάκη. Οι γνωρίζοντες το 
παρασκήνιο αναφέρουν ότι 
το φύλλο είχε αρχίσει να 
αντιμετωπίζει σοβαρά προ-
βλήματα ρευστότητας εδώ 
και καιρό. Μάλιστα, λέγε-
ται ότι ο επίτιμος πρόεδρος 
της Ν.Δ. κ. Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης είχε προσπα-
θήσει να βρει επενδυτή θέ-
λοντας να σώσει την εφη-
μερίδα του. Ωστόσο, όλες 
οι προσπάθειες έπεσαν στο 
κενό, αφού δεν υπήρξε δι-
άθεση από κανέναν να ρί-
ξει ζεστό χρήμα στη συγκε-
κριμένη εκδοτική επιχείρη-
ση.

Ο «Νέος Κήρυκας» απο-
τελούσε τη συνέχεια της 
ιστορικής εφημερίδας «Κή-
ρυξ» που ίδρυσε το 1901 ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος και 
εξέφραζε την οικογένεια 
Μητσοτάκη. Το τελευταίο 
φύλλο είχε κυκλοφορήσει 
την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2005. 

Τότε, είχε γίνει τότε γνωστό 
ότι το 80% της «Κήρυξ Α.Ε.» 
ανήκε στον βουλευτή της 
Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη 
και το 20% στον πρώην βου-
λευτή και στενό φίλο της οι-
κογένειας Στέλιο Νικηφο-
ράκη. Εναν μήνα μετά την 
πρώτη απόφαση για την 
αναστολή έκδοσης της εφη-
μερίδας, το κενό επιχείρη-
σε να καλύψει ο «Νέος Κή-
ρυκας». Ως εκδότες του φύλ-
λου εμφανίστηκαν δύο επι-
χειρηματίες, οι οποίοι νοί-

κιασαν τις εγκαταστάσεις 
του «Κήρυκα» στην περιο-
χή Νεροκούρου Χανίων. Ο 
«Νέος Κήρυκας» συνέχιζε 
να πρόσκειται στην οικογέ-
νεια Μητσοτάκη. Μάλιστα, 
και στο πλαίσιο αυτό, ου-
δείς περίμενε, ειδικά τώρα 
που η Ντόρα ίδρυσε κόμ-
μα, το κλείσιμό του. Μάλι-
στα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι 
που έσπευσαν να πουν: «Εδώ 
δεν μπόρεσε να κρατήσει 
μια περιφερειακή εφημερί-
δα, θα κρατήσει το κόμμα 

του 2,5%;». Οι Μητσοτακι-
κοί αφήνουν αιχμές για την 
κυρία Μπακογιάννη, επιση-
μαίνοντας ότι επέδειξε αδι-
αφορία σχετικά με την τύ-
χη του «Κήρυκα». Η Ψηλή 
άρχισε να ευαισθητοποιεί-
ται όταν είχε (πλέον) ανα-
κοινωθεί το κλείσιμο της 
εφημερίδας. Η πρόεδρος 
της Δημοκρατικής Συμμα-
χίας βλέποντας ότι το όλο 
θέμα «σκάει» πάνω της, και 
θέλοντας να αποφύγει τη 
συνέχιση των αρνητικών δη-
μοσιευμάτων, αποφάσισε 
να ασχοληθεί με το θέμα. 
Για παράδειγμα, λέγεται ότι 
κατά τη διάρκεια της παρα-
μονής της στα Χανιά είχε 
αλλεπάλληλες επαφές με 
επιχειρηματίες της Κρήτης, 
αναζητώντας εναγωνίως λύ-
ση που θα επέτρεπε στην 
οικογένεια να προχωρήσει 
στην επανέκδοση της ιστο-
ρικής εφημερίδας.

Πάντως, με τα μέχρι στιγ-
μής δεδομένα δεν διαφαί-
νεται στον ορίζοντα ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο. Απεναντί-
ας, τις τελευταίες μέρες φου-
ντώνουν στο παρασκήνιο 
τα σενάρια που θέλουν με-
γάλο τηλεοπτικό σταθμό της 
Κρήτης να ακολουθεί τον 
δρόμο του «Κήρυκα». Για 
την ιστορία και μόνο αξίζει 
να σημειωθεί ότι πριν από 
πέντε μήνες το Μητσοτα-
κέικο έχασε και τη «φωνή» 
που διατηρούσε στο Ηρά-
κλειο, αφού ο φίλα προσκεί-
μενος στην Ντόρα εκδότης, 
Γιώργος Γραμματικάκης, 
αναγκάστηκε να πουλήσει 
την εφημερίδα «Μεσόγειο». 

ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ την ίδρυση του κόμματος της Ντόρας κατέβασε ρολά η εφη-
μερίδα των Μητσοτάκηδων «Νέος Κήρυκας» των Χανίων. Το  τελευταίο φύλ-
λο εκδόθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Οι 25 εργαζόμενοι ενημε-
ρώθηκαν από τη διεύθυνση για την αναστολή της έκδοσης, χωρίς ωστόσο 
να διευκρινιστεί τίποτα περισσότερο.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΤΑΚΗ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ για τον «Νέο Κήρυκα» των Χανίων
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~ΓΝΩΜΕΣ

Ο 
σχετικά μικρός δρόμος της Καλλιθέας που εκβάλ-
λει στην εθνική, συνδέοντας τα νότια του νομού με 
τα δυτικά, ήταν ακόμα μία μέρα πριν από τα Φώ-
τα, ολοφώτιστος από τους εορταστικούς στολισμούς. 
Ανηφορικός αλλά αεράτος δρόμος - και φωτεινός. 
Η παγωμένη ατμόσφαιρα και η φιλόξενη ερημιά 

του κόσμου που φανερά βρίσκεται κλεισμένος μέσα στα φωτεινά δι-
αμερίσματα των γύρω πολυκατοικιών, χωνεύοντας ακόμα το φαγοπό-
τι των γιορτών, κάνουν τον δρόμο να μοιάζει σχεδόν υπερυψωμένος, 
σαν να οδηγεί σε μια πιο ελπιδοφόρο διάσταση. Μια νέα εποχή. Κι η 
αλήθεια είναι πως, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τρέχοντας πλέον στην 
εθνική, ξαφνικά εκ δεξιών του δρόμου, σαν από όνειρο όμορφο, ξε-
προβάλλει -ετούτη τη φορά πράγματι υπερυψωμένη- η 
Ακρόπολη και ο κόσμος ξαναγεμίζει μαγεία. 

Η ίδια παράξενα καθησυχαστική και ελπιδοφό-
ρος ανάσα επικρατούσε μέσα στα εξωτερικά ιατρεία 
δημόσιου νοσοκομείου την ώρα που δέχονταν ραντε-
βού οι γιατροί. Είναι η δεύτερη μέρα μετά την Πρωτο-
χρονιά και επικρατεί ασυνήθιστη ηρεμία. Μάλιστα μοιά-
ζει περισσότερο σαν να πήγαν διακοπές το χάος και η 
απελπισία, κάνοντας κι αυτά «γέφυρα» τριών ημερών 
μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Φώτων - για Παρασκευή ού-
τε λόγος, κάθε Παρασκευή που έπεται αργίας όλοι ξέ-
ρουμε τι είναι, τουλάχιστον για τους περισσότερους Ελ-
ληνες! Κι όμως, οι γιατροί που το τηλεφωνικό κέντρο του 
ΕΣΥ και του νοσοκομείου έχουν προ μηνός ορίσει πως 
θα είναι τούτη την ημέρα παρόντες και θα δέχονται 
ασθενείς είναι όλοι στα γραφεία τους, ενώ η κάθε επί-
σκεψη κρατάει και πέραν του προδιαγεγραμμένου χρό-
νου, ένδειξη μιας σχετικής φροντίδας και προσωπικής 
ευαισθησίας των περισσότερων γιατρών. Οι δε νοσο-
κόμες είναι ευγενέστερες απ’ ό,τι τις θυμάμαι σε όλη 
μου τη ζωή. Και τα νοσοκομεία και εν γένει όλο το δη-
μόσιο σύστημα υγείας, παρότι δεν έχουν πια καθόλου 
λεφτά, συνεχίζουν να δίνουν ζωή και ελπίδα σε μυριά-
δες συμπολίτες μας που αλλιώς θα τους περίμενε μόνον 
ο Καιάδας - έστω κι αν έπασχαν από κάτι αρχικά ελα-
φρύ. Φυσικά και υπάρχουν μυριάδες πράγματα που 
πρέπει να γίνουν - η υγεία, κακά τα ψέματα, είναι ο πιο 
σημαντικός τομέας και γι’ αυτό ανεξάντλητος. Γεγονός 
είναι, ωστόσο, πως για τους καλά γνωρίζοντες τα εσω-
τερικά των υπουργείων σήμερα, ο γενικός γραμματέας 
Δημόσιας Υγείας Αντώνης Δημόπουλος έχει καταφέρει 
μέσα σε σκάρτο έναν χρόνο να πραγματοποιήσει όσα 
δεν έχουν κάνει όλα τα χρόνια όλοι οι άλλοι που έχουν 
περάσει απ’ αυτό το υπουργείο. Και φυσικά η παρου-
σία του καλοπροαίρετου και ουχί κομπλεξικού ή πολι-
τικάντη (σε αντίθεση με τους περισσοτέρους συναδέλφους του πολι-
τικούς) Ανδρέα Λοβέρδου ως υπουργού Υγείας έχει συμβάλει ώστε η 
ευτυχής συγκυρία της κατοχής της καίριας θέσης του υπευθύνου για 
τη δημόσια υγεία από τον Αντώνη Δημόπουλο να συνεχίζει να υφίστα-
ται και να παράγει έργο ωφέλιμο για την κοινωνία, όλους τους απλούς 
πολίτες που δεν διαθέτουν ιδιωτικές ασφάλειες ή τα αναγκαία χρήμα-
τα να στραφούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Το 
ίδιο δεν συμβαίνει στο υπουργείο Παιδείας, όπου κάθε ενέργεια -θε-
τική; Αρνητική; Ουδείς ποτέ μαθαίνει ή καταλαβαίνει, καθότι χρόνος 

δεν περισσεύει ποτέ ώστε να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι προ-
σπάθειες της υπουργού- της Αννας Διαμαντοπούλου περνάει στα ψι-
λά, επισκιαζόμενη πάντα είτε από κάποια γενική ή ειδική γραμματέα 
που εξάπτει τα πάθη (π.χ. Θάλεια Δραγώνα) είτε φυσικά και διαχρονι-
κά από τον αειφόρο εξάπτοντα τα πάθη υφυπουργό Παιδείας Γιάννη 
Πανάρετο. 

Νεότερο θύμα των υψηλών εντάσεων και ενδοϋπουργικών 
ξιφομαχιών που επικρατούν αναφορικά με την Παιδεία του απολω-
λότος έθνους είναι ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας Ερευνας 
και Τεχνολογίας, Αχιλλέας Μητσός, ο οποίος παραιτήθηκε κατόπιν 
σφοδρής σύγκρουσής του με τον Γιάννη Πανάρετο. Παραιτούμε-
νος, ο κ. Μητσός εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις προς την πολιτική 

που ακολουθεί ο υφυπουργός Παιδείας, κατηγορώντας τον κ. Πα-
νάρετο για υπερσυγκεντρωτισμό και παρεμβάσεις στον χώρο της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν συνάδουν ούτε με την πολιτι-
κή της κυβέρνησης για διαφάνεια ούτε με τους νόμους. Τόνισε επί-
σης πως διαφωνεί κάθετα με τις τοποθετήσεις που απαξιώνουν τα 
πανεπιστήμια, λέγοντας πως «η έννοια ότι είναι όλοι κλέφτες είναι 
για πέταμα και είναι μηδενικά δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση των 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Δεν βοηθάει στην αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων των πανεπιστημίων… υπάρχουν θύλα-

κες αριστείας που πρέπει να τους ενισχύσεις. Εχει κανένα νόημα να 
θέλεις να γκρεμίσεις τα πάντα;». Προφανώς έχει επειδή «τα πάντα» 
στην Ελλάδα, όσα υπάρχουν σήμερα κι όσα έχουν γίνει στο παρελθόν 
- αρχαίο ή νεότερης Ιστορίας- είτε δεν ανήκουν στους προγόνους μας 
είτε ήταν κακά και τρισάθλια. Τουλάχιστον αυτή είναι η πεποίθηση του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ο οποίος αποκάλεσε τους Ελληνες που 
έκαναν την επανάσταση «ένα μάτσο αγράμματων και αδαών χωρικών 
που μετά βίας μιλούσαν ελληνικά». Θαρρείς και το γεγονός πως δεν εί-
χαν ούτε λεφτά ούτε την ελευθερία να αποκτήσουν λεφτά (κι άρα μόρ-
φωση, αγωγή και εκλεπτυσμένο γούστο) ακυρώνει το γεγονός πως μια 
χούφτα ξυπόλητοι και υποδουλωμένοι ύψωσαν το ανάστημά τους σε 
μία αυτοκρατορία, την Οθωμανική, διεκδίκησαν και κέρδισαν την ελευ-

θερία τους, αγωνιζόμενοι ηρωικά!
Ο «μαζί τα φάγαμε» αντιπρόεδρος, όμως, τε-

θλιμμένος και βαριά πικραμένος ακόμα από την προ-
δοσία που του επιφύλαξε το ελληνικό έθνος (συγκεκρι-
μένα του Υπολοίπου Αττικής), που δεν τίμησε με την 
ψήφο του στις δημοτικές εκλογές την κυρία του κυρίου 
Πάγκαλου, φέρεται να δήλωσε επίσης, μιλώντας σε φοι-
τητές της Οξφόρδης, ότι «κανένας πολιτικός δεν είναι 
τόσο διεφθαρμένος ώστε να βγαίνει στους δρόμους και 
να στρατολογεί ψηφοφόρους. Κάθεται στο γραφείο του 
και διεφθαρμένοι πολίτες πάνε και τον βρίσκουν». Λό-
γω όμως των διεθνών οριζόντων του (είχε διατελέσει 
και υπουργός Εξωτερικών τη λαμπρή εποχή της σύλλη-
ψης Οτσαλάν, ενώ αλησμόνητες θα μείνουν σε όλους 
μας οι ώρες που ενώ διεξαγόταν η κρίση των Ιμίων, ο 
τότε ΥπΕξ συνεντευξιαζόταν αμέριμνος στο MEGA), ο 
κ. Πάγκαλος τα έβαλε και με τους Βρετανούς! Eτσι, τό-
νισε πως οι παραπάνω δηλώσεις που του αποδίδονται 
οφείλονται «σε κάποιους φοιτητές του κ…λου στην Οξ-
φόρδη» που απομόνωσαν ηχητικά αποσπάσματα απ’ 
όσα είπε. Για το δε έντυπο («Ελεύθερος Τύπος») που 
δημοσίευσε τις εν Αγγλία δηλώσεις του, ο κ. Πάγκαλος 
προσέθεσε: «Κάποια ζώα στον “Ελεύθερο Τύπο” ανα-
παρήγαγαν τα συγκεκριμένα αποσπάσματα». Και κα-
τέληξε ο αντιπρόεδρος λέγοντας: «Πιο πολύ, όμως, απο-
ρώ με τα ζώα που τα διάβασαν». Στον δρόμο, ένα μικρό 
ημιφορτηγό φέρει περήφανα κι ελαφρώς θριαμβευτι-
κά πάνω από τον προφυλακτήρα του στην πίσω πόρτα 
του την πινακίδα: «Μη με πλησιάζετε γιατί έχω τρελα-
θεί. Είμαι τρελός για δέσιμο!». 

Για του λόγου το αληθές, πάνω στη σκεπή του 
ημιφορτηγού βρίσκεται μια σκουριασμένη σιδερένια 
κατασκευή: ένα ογκώδες ποδήλατο-κάρο με τρεις (!) 
ρόδες. Τα λόγια δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε επαρκή. 
Αυτό, εξάλλου, συμβαίνει και με την περίπτωση του 

αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Πάγκαλου. Μόνο που στην περίπτω-
ση του «τρελού φορτηγού» που φέρει το σιδερένιο Φράνκενσταϊν δη-
μιούργημα του τρίκυκλου ανισόρροπου ποδηλάτου κάρου οι τυχόν συ-
νέπειες της τρέλας είναι περιορισμένες εντός του κλειστού κυκλώμα-
τος που οδηγός - φορτηγό - κάρο συνθέτουν. Ενώ τον Πάγκαλο τον 
λουζόμαστε όλοι. Είναι δηλαδή σαν να έχεις έναν υπάλληλο που τον 
πληρώνεις για να σε λοιδορεί - α, ναι, και για να τρώει.

www.amalianegreponti.gr

Τρίκυκλα κάρα στα κάγκελα 

Αμαλία Νεγρεπόντημ my way

Φαρμακεία >
ΑΘΗΝΑ
8 π.μ. - 8 μ.μ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Σεβαστουπόλεως 82 210-6925743 
ΓΑΛΑΤΣΙ: Κύκνων - Κρήτης 1 (Από Λ. Γαλατσίου 77) 210-2918500 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Φιλάρετου 24-26 & Σωκράτους (Παραπλεύρως ΙΚΑ) 
210-9575548 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Ανδρομάχης 32 (Χαροκόπου) 210-
9594260 ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ: Ακαδημίας 76 (έναντι Εκκλησίας Ζω-
οδόχου Πηγής) 210-3822497 ΚΥΨΕΛΗ ΝΕΑ: Δοϊράνης 44 και Κα-
σταλίας 210-8827189 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: Σπυρ. Τρικούπη 69 (Από 
Λ. Αλεξάνδρας 30) 210-8211091 Ν. ΚΟΣΜΟΣ: Μεναίχμου 3 - Αγ. 
Παντελεήμονας Καλλιρρόης (έναντι Παιδικής Χαράς) 210-9242307 
ΟΜΟΝΟΙΑ: Λυκούργου 18 210-5236975 ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου 26 
(Πλησίον ΙΚΑ Παγκρατίου) 210-7520004 ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Δαμάρεως 81 
(Προφ. Ηλίας) 210-7525807 ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΤΩ: Ιακωβατών 41 (Πα-
ραπλ.Νος. Παμμακάριστος) 210-2283365 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΤΩ: Αλ-
κμήνης 2 και Ευρυσθέως 6 β 210-3474759 ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Μη-
θύμνης 46-Μοσχονησίων 210-8617558 ΠΛ.ΒΑΘΗ: Αριστοτέλους 
26 210-5243460 ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ: Ερμωνάσσης 33 και Ταναΐδος (Από 
Λ. Ηρακλείου 150, έναντι Γέφυρας Ριζούπολης) 210-2584250 ΣΥ-
ΝΤΑΓΜΑ: Νίκης 17 210-3221211 ΤΑΥΡΟΣ: Γρ. Λαμπράκη 26 
210-3470225 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 12 βράδυ. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΟΣ: Τσούντας 43 (κάθετος επί της Αχαρνών 395) 210-2018538 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Σινώπης 1 Μεσογείων (Πύργος Αθηνών) 210-
7788047 ΓΑΛΑΤΣΙ: Ηροδότου 1 και Βεΐκου 42 210-2914612 ΓΚΥ-
ΖΗ: Παπαστράτου 10-14 210-6424844 ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Λεωφ. Παπά-
γου 123 (7η Στάση Παλαιό Ζωγράφου) 210-7701130 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 
Λασκαρίδου 175-Σπαρτης 106 (Από Θησέως 208) 210-9586544 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Αραπάκη 65 - Μαντζαγριωτάκη 107-111 (έναντι Δη-
μαρχείου) 210-9512262 ΚΟΥΚΑΚΙ: Δημητρακοπούλου 83 210-
9226698 ΚΥΨΕΛΗ: Κεφαλληνίας 30 (δίπλα από κλινική «Doctor’s 
Hospital») 210-8840256 Ν. ΚΟΣΜΟΣ: Ηλία Ηλιού 67 (έναντι Στά-
ση ΜΕΤΡΟ/ΤΡΑΜ Ν. Κόσμος) 210-9021444 ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΤΩ: Προ-
μηθέως 62 (ΕΗΣ) 210-2289200 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΑΝΩ: Τριών Ιεραρ-
χών 57-59 210-3475162 ΣΤΑΘ. ΛΑΡΙΣΗΣ: Ιουλιανού 79 (Πλησίον 
Στ. Λαρίσης) 210-8813068 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 8 πρωί ΑΜΠΕ-
ΛΟΚΗΠΟΙ: Προύσσου 5 - Δημητσάνης (έναντι Νοσοκομείου «Αγ. 

Σάββα», όπισθεν αστυνομικού μεγάρου) 210-6429481 ΔΑΦΝΗ: 
Εθν. Μακαρίου 95 210-9714259 ΙΛΙΣΙΑ: Γρ. Αυξεντίου 6α (2η Στά-
ση Ανω Ιλίσια) 210-7777482 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Αριστείδου 129-133 
210-9519229 ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Σκουφά 32 210-3619431 ΚΥΨΕΛΗ: 
Νάξου 17 - Μυτιλήνης (Στάση Λυσσιατρείο) 210-8671413 ΝΕΑ-
ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ: Αρματολών - Κλεφτών 2 (από Ασκληπιού152) 
210-6430951 ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Σπ. Μερκούρη 16 210-7255135 ΠΑΤΗ-
ΣΙΑ: Μαρκορά 26 και Χαλεπά (Κυπριάδου) 210-2015319 ΣΕΠΟ-
ΛΙΑ: Βορ. Ηπείρου 153 (πλατ. Αγ. Μελετίου - έναντι εκκλησίας) 
210-5130108 

Ιατροί >
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ: ΤΣΟΛΑΚΗ Μ., Αθηνάς 41, Περιστέρι, 
210.5060935, 6932-293809. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Ιωαν., Σιβιτανίδου 
14, Καλλιθέα, 2109519927, 6973012032, ΜΥΣΙΡΛΗ Μ. Λαμίας 8, 
Αμπελόκηποι, 6945668112. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ: ΖΟΥΤΣΟΣ Δ., Γού-
ναρη 112 Α. Γλυφάδα, 210.9652082, 210.9650803, 6932-644650, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Δημ., Αγ. Μελετίου 61Α, 210- 8611183, 6944-
272191. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε., Παπάγου 78, Αγ. Δημήτριος, 
210.9765610, 6932-413080, 210.9820575. ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
Β., Θηβών 309 & Αθηνάς 49 Αιγάλεω, 210.5445555, 6972-071228.
ΛΟΥΔΑΡΟΣ Εμμ. Αφίδνες Αττικής, 229522256. ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ - 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ: ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Κ., Κονδύλη 1, Μαρούσι, 
210.6148510, 6944-645100. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ., Ξενίας 1. 
2107700013,6974441528, ΘΗΒΑΙΟΣ Δ., Στρ. Παπάγου, Αγ. Δη-
μήτριος, 210.97.67400, 6932-336501. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Φ., Πατησίων 
193, Πλ. Αμερικής, 210.8610827, 210.2232947, 6945-254434. 
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., Μιχαλακοπούλου 52 Αθήνα, 210.7255707, 6976-
780959. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ Π. Αγ. Τριάδος 40, Περιστέρι, 211.2215099, 
6972911176, ΚΡΙΕΛΕΣΗΣ Αν. Λ. Κηφισίας 35, Αμπελόκη-
ποι,2106996400, 6977262000, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΕΜΙΝΟΒΑ Ε., Πλ. 
Ντάβαρη 2, Π. Φάληρο, 210.9887788, 210.9428513, 6944-
431030. ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Β. Α. Παπανδρέου 132, Α. Γλυφάδα, 
2109623418,6944651133, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Μυρ., Σπ. Μερκού-
ρη 27, Αθήνα, 2107220198, 6974441102. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ., Μ. 

Αναλάτου 59 Ν. Κόσμος, 210.9010124, 210.9343222, 694431 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α., Αριστοτέλους 87, Πλ. Βικτω-
ρίας, 210.8833233, 210.8618049, 6974-496798. ΑΟΥΑΝΤ Α., Κε-
ραμεικός & Αμπελόκηποι, 210.6106132, 6977-505750. ΚΑΠΟΣ 
Α., Ερατούς 21, Δάφνη, 210.9701418, 210.9750939, 6977-
417017. ΚΟΤΣΑΛΗΣ Α., Μαραθώνος 32 Α, Αγ. Παρασκευή, 
210.6009873, 6932-307261. ΜΕΛΑΣ Π., Λυκόφρονος 29 Παγκρά-
τι, 210.7513400, 6972-242515. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Λαμπ. Κιθαιρώνος 
116, Πατήσια, 2102283450, 6944281336, ΣΠΥΡΟΣ Γ., Αδραμυτί-
ου 36 Ν. Σμύρνη. 210.9327878, 6973-875392. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ 
Γ., Λ. Αλεξάνδρας 197, Αμπελόκηποι, 210.6450555, 6944-899599. 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ: ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γ., Αχαρνών 232 Πατήσια, 
210.8613314, 6974-843575.ΝΑΤΣΗΣ Ηρ. Λ. Λαυρίου 17 και Εφέ-
δρων Αξιωματικών 2, Παλλήνη, 2106042935, 6977095629, ΤΕ-
ΧΛΕΜΕΤΖΗ Ε., Γρ. Λαμπράκη 57, Λυκόβρυση, 210.2853753, 
6977-279209. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ - ΖΑΖΑΝΗ Κ., Φλέ-
μινγκ 24 & Λ. Κηφισίας Μαρούσι, 210.6821902, 6944-240898. 
ΒΑΛΒΗΣ Ι., Εκαταίου 29, Ν. Κόσμος, 210.9242738, 210.9238987. 
ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ Σ., Μουσών 17, Ν. Ψυχικό, 210.6980430, 6974-
904865. ΧΑΤΖΗΑΛΗΣ Χ., Πετρουπόλεως 88, Πετρούπολη, 
210.5058648, 210.5750746. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ: Ηλιάδης Ανέστης, Π. Π. Γερμανού 28, τηλ. 
2311204508 και κιν. 6974053857, Δουλουμπάκας Ιωάννης, Κο-
μνηνών 47-Πεζόδρομος Καλαμαριάς, τηλ. 2310 460.730 και κιν. 
6977540513. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Ιωνος Δραγούμη 49, 
τηλ. 2310 526.526 και κιν. 6972300357. Μαυρίδης Γεώργιος, Τσι-
μισκή 71, τηλ. 2310 283.992 και κιν. 6974194321. Γραικός Κων-
σταντίνος, Μητρ. Καλλίδου 34 - Καλαμαριά, τηλ. 2310 423.301 και 
κιν. 6947184453.  Παπαδοπούλου Γαλήνη, 28ης Οκτωβρίου 19 - 
Εύοσμος, τηλ. 2310 763.088 και κιν. 6945772648. Κεχαγιάς Στυ-
λιανός, Μ. Αλεξάνδρου 108 - Εύοσμος, τηλ. 2310 763.767 και 
κιν.6977260933. Τσολακίδης Ιωάννης, Καβάφη 14 - 40 Εκκλησιές, 
τηλ. 2310 218.200 και κιν. 6944860397. Παπαδοπούλου Ευρώ-
πη, Μ. Αλεξάνδρου 15 - Μετέωρα, τηλ. 2310 636.214 και 
κιν.6970085697.  Χατζηχηδήρογλου Αναστάσιος, Μιαούλη 25 - 
Τριανδρία, τηλ.2310 900.077 και κιν. 6936143896. Σκούτας Δη-

μήτριος, Εγνατία 75, τηλ. 2310 228.631 και κιν. 6944718824. Τσα-
βδαρίδης Ιωάννης, Νυμφαίου 40, Εύοσμος, τηλ. 2310 774.889 και 
κιν. 6972466543. Κατσάνος Ιωάννης, Ελ. Βενιζέλου 96 - Νεάπολη, 
τηλ. 2310 633.640 και κιν. 6976991623 ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: Ιω-
αννίδης Δημήτριος, Καρυπίδη 23-Πολίχνη, τηλ. 2310 657.774 και 
κιν. 6947158121. Μαυρίδης Ευστράτιος, Μεταμορφώσεως 24 - Κα-
λαμαριά, τηλ. 2310 422301. Κούβελας Δημήτριος, Καραολή και 
Δημητρίου 38, τηλ. 2313009356. Φαργκάνης Μιχαήλ, Τζιβαρο-
πούλου 39-Κουφάλια, τηλ. 23910 52750 και κιν. 6976004332 ΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΟΙ: Αγγελόπουλος Βάιος, Π. Μελά 33, τηλ. 2310 261.200 
και κιν. 6944557170. Πανδοκίδης Κων/νος, Δελφών 11, τηλ. 2310 
815.727 και κιν. 6976694637. Παπακωνσταντίνου Παντελεήμων, 
Αγ. Σοφίας 18, τηλ. 2310 269.709 και κιν. 6944690837. Φωτιάδης 
Παναγιώτης, Σπάρτης 35, τηλ. 2310 240.674 και κιν. 6942668434. 
Χαραλαμπόπουλος Ηλίας, Βασ. Ολγας 127, τηλ. 2310 869.546 και 
κιν.6947611987 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ: Καρρά Μαρία, Εθνικής Αμύ-
νης 6, τηλ. 2310 242.802 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ: Χριστοφο-
ρίδου Χριστίνα, Αγ.Σοφίας 32, τηλ.2310 222.437 και κιν. 
6947273304 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ: Βασιλείου Γεώργιος, Γρ. Λαμπράκη 
21Α, κιν. 6944371367 Αχθοφορίδης Δημήτριος, Κερασούντος 68 
- Καλαμαριά, τηλ.2310 412470 και κιν.6944341180. Δαδούλης Ιω-
άννης, Ουρανή 2-Ρετζίκι, τηλ.2310 348.167 και κιν.6974221681. 
Παυλίδης Δημήτριος, Κομνηνών 68, Καλαμαριά, τηλ. 2310 481.870 
και κιν. 6945728056 Σουλτάτης Νικόλαος, Μαραθώνος 3-Παπά-
φειο, τηλ. 2310 939.106 και κιν. 6937928479 Ξεφτέρη Μαρία, Αρ-
τάκης 34-Κ.Τούμπα, τηλ. 2310 951.755 και κιν. 6944338144. Τσα-
κνίδη Ευγενία, 25ης Μαρτίου 59-Επανωμή, τηλ. 23920 42229 και 
κιν. 6995960589. Κωτσόπουλος Ευάγγελος, Β. Γεωργίου 9, τηλ. 
2310 852.828 και κιν. 6947077886 Κόκοτα Αναστασία, Αγ. Δη-
μητρίου 150, τηλ. 2310 212.700 και κιν. 6996950950 ΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΟΙ ΠΑΙΔΩΝ: Μαρινόπουλος Ιωάννης, Εθνικής Αμύνης 32Α, 
τηλ.2310 240.697 και κιν.6946452138.  Λιασίδου Ευπραξία, Αγ. 
Σοφίας 46, τηλ. 2310 244.760 και κιν. 6932225444. Νικάνδρου 
Νίκος, Κ. Καραμανλή 158, τηλ. 2310 334.284 και κιν. 6944981206 
Σίμηνας Σωτήριος, 28ης Οκτωβρίου 28Α, τηλ. 2310 824.849 και 
κιν. 6945333901. Ραμματά Αικατερίνη Εθν. Αμύνης 40, τηλ. 2310 
268.900 694.581 κιν. 6974123224 ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ: Γεροθανάσης 
Δημήτριος, Πλαστήρα 2Α-Θέρμη, τηλ. 2310 463.788 και κιν. 

6970175900 Μπότσογλου Θεόδωρος, Μεγ. Αλεξάνδρου 65-Ν. 
Παραλία, τηλ.2310 869.903 και κιν. 6932436979 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ: 
Ηλιάδης Ιωάννης, Εγνατία 63, τηλ. 2310 276.322 και κιν. 
6944577382 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ: Κυριακίδης Παναγιώτης, Β. Ταβάκη 
24Α Θέρμη, τηλ. 2310 383.866 και κιν. 6946096931. Παρούσης 
Μιλτιάδης, Παπάφη 57, τηλ. 2310 931.172 και κιν. 6938004618 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ: Ναβροζίδης Τριαντάφυλλος, Δη-
μητρίου Καραολή 96-Εύοσμος, τηλ. 2310 707.401,700.257 και 
κιν. 6946912207. Θάνος Βασίλειος, Ερμού 36, τηλ. 2310 250.719 
και κιν. 6977284620. Παπουτσόπουλος Νικόλαος, Αγ. Σοφίας 46, 
τηλ. 2310 244.760 και κιν. 6937637090 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ: Ουρ-
γκαντζίδης Γκαρνίκ, Π. Μελά 11-Ασπροβάλτα, τηλ. 23970 22555 
και κιν. 6977514334. Κεσσίδης Εκτορας, Μακένζυ Κίνγκ 4 - Πλ. Αγ. 
Σοφίας, τηλ. 2310 240.413 και κιν.6936185856. Μπογδάνης Κων-
σταντίνος, Αγγελάκη 25, τηλ. 2310 268.203 και κιν. 6942969190. 
Αγγελίδης Ιορδάνης, Βασ. Ολγας 8, τηλ. 2310 825.817 και κιν. 
6932495498 ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ: Βακαλίδης Κωνσταντίνος, Εγνατία 67, 
τηλ. 2310 240.043 και κιν. 6974992171. Μαυρίδης Ανδρέας, Α. 
Παπανδρέου 35-37 - Κορδελιό, τηλ. 2310 700.409 και κιν. 
6945153545. Παπαθανασίου Μιχαήλ, Εθνικής Αντιστάσεως 75 - Κα-
λαμαριά, τηλ. 2310 447.110 και κιν. 6972695805 ΟΦΘΑΛΜΙΑ-
ΤΡΟΙ: Σουλτανίδης Μαρίνος, Αντιγονιδών 11, τηλ. 2310 515.158 
και κιν. 6937146757. Καρκαμάνη Γεωργία, Κομνηνών 47-Καλαμα-
ριά, τηλ. 2310 444.105 και κιν. 6955580433. Χρύσογλου Μαρία, 
Γρηγορίου Λαμπράκη 151 και Δ. Χαρίση 10, τηλ. 2310 905.225 
και κιν. 6979493632 ΩΡΛ: Λασπίδης Θεόδωρος, Βούλγαρη 2 και 
Μακρυγιάννη 39 - Ηλιούπολη, τηλ. 2310 558.182 και κιν. 
6972864086 Κανιούρας Κωνσταντίνος, Εγνατίας 96, κιν. 
6945166277. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ: Καπετανγιώργης Αθανάσιος, 
Παπαναστασίου 22-Θέρμη, τηλ. 2310 487.460 και κιν. 
6937018967. Μανωλάκογλου Νικόλαος, Μητρ. Χρυσάνθου 2-Κα-
λαμαριά, κιν. 6944281464. Ναλμπάντης Αθανάσιος, Επανωμής 29 
- Καλαμαριά, τηλ. 2310 416435 και κιν. 6977501600. Κουρτί-
δου-Παπαδέλη Χρυσούλα, Εθνικής Αντιστάσεως 44, κιν. 
6974239238. Τρύφων Σταύρος, Νάτσινα 56-Χαριλάου, τηλ. 
2310316816 και κιν. 6976648686. Χατζηαποστόλου Παναγιώτης, 
Δημ. Γούναρη 44, τηλ. 2310 243.119 και κιν. 6945266126 Καρα-
πέτσας Θωμάς, Π. Π. Γερμανού 8, κιν. 6944437747

~XΡΗΣΙΜΑ&ΑΛΛΑ

Στον δρόμο, ένα μικρό ημιφορτηγό φέρει περήφανα 
κι ελαφρώς θριαμβευτικά πάνω από τον προφυλακτήρα 
του στην πίσω πόρτα την πινακίδα: «Μη με πλησιάζετε 
γιατί έχω τρελαθεί. Είμαι τρελός για δέσιμο!». Τα λόγια 
δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε επαρκή, όπως συμβαίνει 
και με την περίπτωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης 
Θόδωρου Πάγκαλου. Μόνο που στην περίπτωση 
του «τρελού φορτηγού» οι τυχόν συνέπειες της τρέλας 
είναι περιορισμένες. Ενώ τον Πάγκαλο τον λουζόμαστε όλοι

“
Εικονογράφηση: Γιάννης Δερμεντζόγλου
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
Η Βαρκελώνη είναι αυτό που 
θα έπρεπε να είναι η Αθήνα 
μετά τους Ολυμπιακούς του 
2004. Αν βέβαια: 1) Είχαμε 
κάποιο σχέδιο για την 
αξιοποίηση των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων εκτός από το 
«θα γίνουν προίκα για τον 
ελληνικό αθλητισμό». 2) 
Ασχολιόμασταν με το να 
ανοίξουμε το μέτωπο του 
Φαλήρου προς τη θάλασσα 
αντί να το κλείσουμε με 
χιλιάδες κυβικά μέτρα μπετόν. 
3) Είχαμε ως στόχο την 
προβολή της Αθήνας και όχι 
αυτή της Γιάννας. Τελικά, και οι 
δύο Ολυμπιακοί ήταν 
χρήσιμοι: της Βαρκελώνης το 
1992 για να φανεί πως οι 
Ολυμπιακοί μπορούν να 
ξαναζωντανέψουν μια πόλη 
και της Αθήνας πως μπορούν 

να καταστρέψουν οικονομικά 
όχι μια πόλη (αυτό είχε γίνει 
και με το Μοντρεάλ το 1976), 
αλλά ένα ολόκληρο κράτος. 

Palau de la Musica 
Catalana
Το Palau de la Musica Catalana 
είναι η αίθουσα συναυλιών της 
πόλης. Την πρώτη μέρα των 
Χριστουγέννων με εισιτήριο 27 
ευρώ μπορούσες να 
παρακολουθήσεις σε πρώτη 
παρουσίαση ένα pastorale 
χριστουγεννιάτικο έργο με 
χορωδία 70 προσώπων, σε art 
nouveau διάκοσμο, με το 
κέντρο της οροφής να 
καλύπτεται από ένα 
πολύχρωμο βιτρό, σε καρέκλες 
καλυμμένες από κόκκινο 
μπροκάρ και κρατώντας το 
λιμπρέτο ώστε να 
παρακολουθείς το τραγούδι. 

Και αφού έχεις ρίξει την 
προσοχή ώστε να 
τραγουδήσουν όλοι μαζί τον 
εθνικό ύμνο της Καταλονίας, το 
Bandera Catalana, να πιεις ένα 
ποτήρι σαμπάνια με 4 ευρώ 
στο ξύλινο γεμάτο βιτρό 
κυλικείο. Το έκανες ενώ 
σκεφτόσουν πόσο θα 
πλήρωνες στο Μέγαρο για να 

πιεις το ίδιο ποτήρι σαμπάνια 
και να ακούσεις την ορχήστρα 
Μίκη Θεοδωράκη ή κάτι 
τέτοιο. Τελικά, στην Ελλάδα 
γεννηθήκαμε κορόιδα ή με τον 
καιρό γίναμε; 

Ο καταλανικός 
εθνικισμός
Οσο για τον εθνικισμό της 
Καταλονίας, η εντύπωσή μου 
είναι ότι απομένει μόνο το 
κέλυφος. Ολο και από κάνα 
μπαλκόνι κρέμεται κάποια 
κιτρινοκόκκινη σημαία, όλο 
και κάπου θα  ακουστεί ο 
ύμνος, αλλά η αίσθηση είναι 
ότι οι μπαντιέρες είναι πολύ 
σιδερωμένες και στις δύο 
γροθιές που σφίγγονται ενώ 
τραγουδούν τον ύμνο στη μία 
κρύβεται το προαιώνιο μίσος 
για την Καστίλη και στην άλλη 
το μπρελόκ από τη Mercedes. 

Τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει στο 
όνομα της πατρίδας και των σεσουάρ. 
Στην περίπτωση των δεύτερων, στα 

ξενοδοχεία όπου στις νευρώσεις του δεύτερου 
μέρους του 20ού αιώνα για χάρη μοντέρνων 
μπάνιων παλιά πατώματα ξηλώθηκαν, παλιές 
ταπετσαρίες σκίστηκαν από τους τοίχους, πάνω 
στους οποίους βιδώθηκαν μεγεθυντικοί 
καθρέφτες και σεσουάρ. Ο επισκέπτης μπορεί 
να βλέπει τα μπιμπίκια της μούρης του με 
φωτισμό χειρουργείου και να κάθεται σε 
καινούρια τουαλέτα, έχοντας όμως θυσιάσει τη 
μεγαλοπρέπεια των grand ξενοδοχείων των 
αρχών του 20ού αιώνα. Το να αλλάξεις το όνομα 
σε ένα ξενοδοχείο που λεγόταν «Ritz» είναι τόσο 
ιερόσυλο σαν να φωνάζεις τον Αγιο Αντώνιο 
«Tony». Οι Ισπανοί όμως το έκαναν στη 
Βαρκελώνη: το όνομα «Palace GL», το οποίο 
έδωσαν στο ξενοδοχείο, ακούγεται σαν μοντέλο 
της Opel τη δεκαετία του ’60. Η μόνη παρηγοριά 
ήταν ότι ο ταξιτζής που μας πήρε από το 
αεροδρόμιο αρνιόταν να το θυμάται με το νέο 
του όνομα και ότι κάποιος συναισθηματικός 
αρχιτέκτονας είχε αφήσει δίπλα στην είσοδο την 
παλιά μικρή ταμπέλα «Ritz». 

Αιώνια ευγνωμοσύνη. Οπως και σε αυτούς 
που είτε από άποψη είτε από αφραγκία 
άφησαν απείραχτες τη ρεσεψιόν και τη 

θυρίδα του κονσιέζ, όπως και ότι δεν 
αντικατέστησαν τα παραδοσιακά κλειδιά με τη 
φούντα με τις απερίγραπτες ηλεκτρονικές 
κάρτες, που αρνούνται να  λειτουργήσουν όταν 
επιστρέφεις στο δωμάτιο μεθυσμένος ή με τις 
βαλίτσες στο χέρι και ύστερα από 25 ώρες 
αεροπορικό ταξίδι. Ακόμα χειρότερα, ύστερα 
από 25 ώρες αεροπορικό ταξίδι, το πρωί και 
έχοντας λυσσάξει από την πείνα. Οχι επειδή το 
«Ritz» δεν έχει πρωινό, αλλά χρεώνοντας 29 ευρώ 
το κεφάλι την υπόλοιπη μέρα θα βλαστημάς που 
σε βρήκαν στην ανάγκη ή θα βογκάς από τη 
δυσπεψία αφού έφαγες τόσο πολύ ώστε να 
βγάλεις τη ζημιά. Σε αυτό όμως το σημείο 
τελείωνε και η ακρίβεια της Βαρκελώνης. Από το 
φαΐ, το ταξί μέχρι και τα εισιτήρια των θεάτρων η 
Βαρκελώνη πρέπει να είναι περισσότερο από 
20% φθηνότερη από την Αθήνα. Επίσης, όπως και 
στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, δεν 
χρειάζεται να μπεις κάπου για να διασκεδάσεις 
αφού το περπάτημα είναι απόλαυση. Οχι τόσο 
πολύ στη Ramblas όπου ο κόσμος είναι λίγο 
καλύτερος από την Oxford Str., λίγο χειρότερος 
από την Piazza San Marco και τίποτα 
διαφορετικό από την Ηφαίστου τον Ιούλιο, αλλά 
στην παραλιακή όπου οι ντόπιοι είναι 
περισσότεροι, η promenade πλατύτερη και η 
αίσθηση ότι πριν από 550 χρόνια τα ίδια χώματα 
πάταγε ο Χριστόφορος Κολόμβος μοναδική. 

Κατά τ’ άλλα, η Βαρκελώνη είχε τα 
προβλήματα που έχει κάθε μεγαλούπολη 
τις μέρες των Χριστουγέννων: τα μαγαζιά 

κλειστά, ανοιχτά τα πιο τουριστικά εστιατόρια 
της πόλης και η αίσθηση ότι τα Χριστούγεννα σε 
όλη τη Γη, εκτός από την Ελλάδα που πηγαίνουν 
στα μπουζούκια ή ακόμα χειρότερα στο 
Καρπενήσι, «φτιάχτηκαν» για το σπίτι. Ούτε τόσο 
καλή όσο η Νέα Υόρκη, ούτε τόσο κακή όσο το 
Κάιρο, η Βαρκελώνη είναι μια συμπαθητική 
χριστουγεννιάτικη επιλογή. 

Χριστούγεννα στη Βαρκελώνη

ΕΛΕΓΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΕΤ 
ΟΤΙ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ 
ΟΤΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΤΗΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΚΡΑΦΙΤΙ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ. 
ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΕΙ ΕΙΧΕ ΔΕΙ 
ΕΝΑ. ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑ 
ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ, ΑΠΑΝΤΗΣΕ 
«PANIONIOS G3»

Αντίθετα με τους Ελληνες πιτσιρικάδες που κάνουν γκραφίτι όπου τους καπνίσει, 
οι αντίστοιχοι στη Βαρκελώνη κάνουν στα στραντζαριστά ρολά των μαγαζιών 
δίνοντας χρώμα σε ένα από τη φύση του γκρίζο και άχαρο αντικείμενο

Στα καταλανικά τι είναι τα lavabos;
Α) Μικρά ανενεργά ηφαίστεια Β) Ανοιχτά σάντουιτς με ψάρια Γ) Ερωτικά τετράστιχα

Κανένα από αυτά. 
Lavabos είναι οι 
τουαλέτες 

Απάντησηq u i z

Εσωτερικό του Palau de la Musica Catalana. Στην οροφή διακρίνεται το βιτρό
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Αναστάσης Ι. Καραμήτσος

Π
ολλά από αυτά τα 
μέτρα που τον τε-
λευταίο χρόνο παίρ-
νει η κυβέρνηση, 
στο πλαίσιο της εί-
σπραξης εσόδων 
από φοροδιαφυγή, 
είναι λανθασμένα, 

ανόητα στην πράξη, ικανά να δημιουργούν 
μόνο αντικίνητρα και να «κόβουν» από την 
πενιχρή ανάπτυξη της χώρας αυτής. Ασκο-
πα και αντιαναπτυξιακά ήταν, ας πούμε, τα 
μέτρα με την υπερφορολόγηση για τις offshore 
εταιρείες ακινήτων, καθώς επίσης και το κυ-
νηγητό των σκαφών πολυτελείας. Οι πλού-
σιοι γενικώς... έχουν τον τρόπο τους και το 
κεφάλαιο ταξιδεύει εύκολα. Τι νόημα έχει 
να κυνηγάς τις offshore των ακινήτων; Θα 
πάει ο εύπορος ξένος ή ο Ελληνας εφοπλι-
στής και θα αγοράσει ένα ακίνητο ως επέν-
δυση ή για να ξεπλύνει το χρήμα του σε μια 
άλλη χώρα που δεν τον φορολογεί αγρίως. 

Δηλαδή είναι ηλίθιοι οι Αμερικανοί, οι Γερ-
μανοί, οι Εγγλέζοι -και πολλές άλλες καλά 
οργανωμένες χώρες χωρίς προβλήματα φο-
ροδιαφυγής- που δεν φορολογούν αγρίως 
τις offshore εταιρείες; Είναι χαζοί οι Τούρ-
κοι που δίνουν τεράστια κίνητρα για να έρ-
θουν σκάφη αναψυχής απ’ όλο τον κόσμο 
στις μαρίνες τους; Εμείς καταφέραμε να 
αδειάσουμε τις μαρίνες μας από σκάφη μέ-
σα σε λίγους μήνες μόνο.

Σε αντίθεση με αυτά τα μέτρα, είναι 
σωστά άλλα που λαμβάνονται για την ευθεία 
φοροδιαφυγή φυσικών και νομικών προσώ-
πων, που εξακολουθεί να συμβαίνει προκλη-
τικότατα σε καιρούς τόσο δύσκολους για τη 
χώρα. Δεν γίνεται να συνεχίζουν να παίρνουν 
αδήλωτα χρήματα... ούτε ο υδραυλικός ού-
τε ο γιατρός ούτε ο καθηγητής πανεπιστη-
μίου. Και φυσικά δεν γίνεται να μην κόβουν 
αποδείξεις τα νυχτερινά κέντρα... τόσο απρο-
κάλυπτα, μπροστά στα μάτια όλου αυτού του 
κόσμου που υφίσταται τόσες και τόσες θυ-
σίες στην καθημερινότητά του. Δεν μπορεί 
ο πολίτης που είδε το εισόδημά του να συρ-
ρικνώνεται να πηγαίνει το βράδυ να πιει ένα 
ποτό ή να φάει ένα πιάτο φαΐ και να βλέπει 
κάποιους άλλους επαγγελματίες να τον κο-
ροϊδεύουν τόσο φανερά πια. Υπό την έννοια 
αυτή και το κλείσιμο των καταστημάτων που 
φοροδιαφεύγουν για 48 ώρες που θέσπισε 
τώρα το υπουργείο Οικονομικών είναι ανε-
παρκές και δεν μεταδίδει σοβαρό μήνυμα. 
Θέλει πολύ πιο δραστικές ποινές, ειδικά για 
τα νυχτερινά μαγαζιά που ακόμα και σήμερα 
αποκομίζουν μεγάλα κέρδη από τη φοροδια-
φυγή.

Μέτρα
και μέτρα

Δεν γίνεται να συνεχίζουν να 
παίρνουν αδήλωτα χρήματα... 
ούτε ο υδραυλικός ούτε ο 
γιατρός ούτε ο καθηγητής 
πανεπιστημίου. Και φυσικά δεν 
γίνεται να μην κόβουν αποδείξεις 
τα νυχτερινά κέντρα...

> Ο Θέμος Αναστασιάδης απουσιάζει εκτάκτως

Ε
ναν χρόνο τώρα, από τότε που ξέσπασε η ελληνική κρί-
ση και απειλεί να συμπαρασύρει ολόκληρη την ευρω-
ζώνη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αναπτύξει έναν πε-
ρίεργο αυτισμό. Σαν μην καταλαβαίνουν ούτε τι γίνε-

ται ούτε πως τα χειρότερα έρχονται, και μάλιστα με ιλιγγιώδη τα-
χύτητα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο αδυνατούν 
να αντιμετωπίσουν εγκαίρως την επέκταση της 
κρίσης και συνήθως όταν αποφασίζουν κάποιο 
μέτρο αυτό έχει ακυρωθεί στην πράξη και η απο-
τελεσματικότητά του εξανεμίζεται. Τίποτα ως 
τώρα δεν λειτούργησε προληπτικά, οι εξελίξεις 
οδηγούν από το κακό στο χειρότερο και οι πυ-
ροσβεστικές παρεμβάσεις μοιάζουν με «προ-
σωρινό καταπραϋντικό», όπως χαρακτήρισε το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο νο-
μπελίστας οικονομολόγος και φίλος του πρωθυ-
πουργού Τζόζεφ Στίγκλιτς.

Οταν πριν από έξι μήνες έπεσε στο τρα-
πέζι η ιδέα έκδοσης του ευρωομολόγου, που θα 
έβαζε οριστικά τέλος στην κρίση χρέους που 
αντιμετώπιζε η Ελλάδα, η ιδέα απορρίφθηκε με 
το επιχείρημα ότι «οι Γερμανοί δεν θα πλήρωναν για τους τεμπέ-
ληδες Ελληνες». Τώρα, με τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδος να 
βρίσκονται στην προ μνημονίου εποχή, της Πορτογαλίας να ακο-
λουθούν και της Γαλλίας -ακόμη και της Γερμανίας- να παίρνουν 
την ανηφόρα, άρχισαν να το ξανασκέφτονται. Μέχρι να το απο-
φασίσουν και να το υλοποιήσουν, τα spreads θα έχουν απογειω-
θεί, κάνοντας ακόμη δυσκολότερη την αντιμετώπιση της κρίσης. 
Είναι φανερό πως η συνταγή που εφαρμόζει στην Ελλάδα η «τρό-
ικα», με ευθύνη του άξονα Γερμανίας - Γαλλίας και τη συναίνεση 
του Γιώργου Παπανδρέου, είναι καταδικασμένη στην αποτυχία. 

Ο Στίγκλιτς το είπε πιο κομψά στο πρόσφατο άρθρο του ότι «η 
οδός της λιτότητας που επελέγη από την Ευρώπη θα καθυστε-
ρήσει την έξοδο από την κρίση, θα εξασθενήσει τους πιο ευάλω-
τους κρίκους της ζώνης και το ευρώ είναι πιθανό ακόμη και να 
εξαλειφθεί». Το θέμα της επιμήκυνσης αποπληρωμής του ελλη-

νικού δανείου των 110 δισ. έχει ήδη προεξοφλη-
θεί από τις αγορές που βρίσκονται ένα βήμα 
μπροστά και πιέζουν για αναδιάρθρωση του ελ-
ληνικού χρέους. Στην πράξη μιλάμε για τη χρε-
οκοπία της Ελλάδας και ένα σοβαρό πλήγμα στο 
ευρώ, από το οποίο μάλλον δεν θα συνέλθει πο-
τέ. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ ακολούθησαν έναν 
διαφορετικό δρόμο. Τυπώνουν χρήμα, αυξάνουν 
θεαματικά τις θέσεις απασχόλησης, ενισχύουν 
τους ρυθμούς ανάπτυξης, τονώνουν το δολάριο 
και κερδίζουν τις αγορές.

Τι είναι αυτό όμως που εμποδίζει τους 
Ευρωπαίους ηγέτες να αντιγράψουν τον Ομπά-
μα; Είναι αδύνατο να μην αντιλαμβάνονται ποια 
είναι η πραγματικότητα και να μη διαβλέπουν 
το χάος που έρχεται. Οι εξηγήσεις που μπορούν 

να δοθούν είναι δύο: ή έχουν αποφασίσει την αποπομπή των 
PIΙGS από το ευρώ και τη διάλυση της ευρωζώνης με τη σημερι-
νή της μορφή, ή αδυνατούν να υψώσουν τη φωνή τους στις πα-
ντοδύναμες αγορές που καθοδηγούν τα πάντα, παρά τη σχετική 
ρητορική που αναπτύσσεται. Και στη μία και στην άλλη περίπτω-
ση είναι αστείο να πιστεύουμε ότι οι ανήθικες οικονομικές και 
διαρθρωτικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στην Ελλάδα 
μπορούν να αλλάξουν τον ρουν της Ιστορίας. Το πρόβλημα ήταν 
οικονομικό αλλά έγινε καθαρά πολιτικό. Και ως τέτοιο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί.

Koytras_b@yahoo.gr

Οι τελευταίες 
εξελίξεις 
δείχνουν πως 
ο περίεργος 
αυτισμός των 
Ευρωπαίων 
ηγετών οδηγεί 
τη χώρα μας και 
την ευρωζώνη 
ακόμη πιο βαθιά 
στην κρίση 

“

Μπάμπης Κούτρας

Ο δρόμος της λιτότητας οδηγεί σε αδιέξοδο
Μ ά

Θ
α χρεοκοπήσει τελικά η χώρα και θα μας πετάξουν 
από το ευρώ ή θα υπάρξει μια συνολική αντιμετώ-
πιση του χρέους της ευρωζώνης, οπότε θα τη βγά-
λουμε -έστω και με απώλειες- καθαρή; Οσοι γνω-

ρίζουν τα παρασκήνια των Βρυξελλών και έχουν 
πληροφόρηση από τις μεγάλες ευρωπαϊκές κα-
γκελαρίες αισιοδοξούν ότι θα κυριαρχήσει το 
καλό σενάριο. Πιστεύουν, δηλαδή, ότι μια εν-
δεχόμενη αποπομπή της Ελλάδος (ή κάποιας 
άλλης χώρας) από την ευρωζώνη θα προκαλού-
σε τεράστια πολιτική ζημιά στην εικόνα και το 
κύρος της ευρωπαϊκής ενοποίησης και άρα οι 
Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. Το 
αισιόδοξο σενάριο το πιστεύουν και το επικα-
λούνται οι άνθρωποι του Παπανδρέου, αλλά 
και ο ίδιος στις ιδιωτικές συζητήσεις του.

Κάτι θα ξέρει περισσότερο από εμάς 
για να το λέει τόσο καθαρά και ανοιχτά. Ο πρω-
θυπουργός φαίνεται επίσης να γνωρίζει και κά-
τι άλλο: ότι αργά ή γρήγορα η Μέρκελ και ο Σαρκοζί θα αναγκα-
στούν να αποδεχτούν τη λύση του ευρωομολόγου για να σώ-
σουν συνολικά το κοινό νόμισμα και τη συνοχή της Ευρώπης. 

Αρα, μόνο ένας αφελής θα ξεκινούσε μια καμπάνια σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ του ευρωομολόγου αν δεν ήξε-
ρε ότι οι πιθανότητες να πραγματοποιηθεί αυτή η ιδέα είναι 
συντριπτικά περισσότερες από το να μη γίνει. Αντιλαμβάνεται 

κανείς εύκολα τι θα σημάνει για το κύρος του 
Παπανδρέου στο εσωτερικό και το εξωτερι-
κό το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί η λύση του 
ευρωομολόγου. Περίπου ότι έσωσε τη χώρα 
από την καταστροφή. Ο,τι και να συμβεί, πά-
ντως, με ή χωρίς ομόλογο, η Ελλάδα της Με-
ταπολίτευσης είναι καταδικασμένη να εξαφα-
νιστεί. 

Η Ελλάδα της κοροϊδίας, της ήσσονος 
προσπάθειας, των διαλυμένων πανεπιστημί-
ων, των συνδικαλιστών και των διεφθαρμένων 
δημοσίων υπαλλήλων πνέει τα λοίσθια. Θα 
πάρει χρόνο, θα είναι σίγουρα επώδυνο, πολ-
λοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές και τα 
προνόμιά τους, αλλά αυτή η χώρα θα ξαναχτι-

στεί από την αρχή πάνω στα ερείπια της προηγούμενης. Δεν 
λέω, καλά περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά το πανηγύρι 
κάποτε θα τελείωνε. Για το καλό των παιδιών μας!

Η Ελλάδα της 
ήσσονος 
προσπάθειας, 
των συνδικα- 
λιστών και των 
διεφθαρμένων 
δημοσίων 
υπαλλήλων 
πνέει τα λοίσθια

“

Χρήστος Ράπτης

Πεθαίνω σαν χώρα
Χρήστος Ράπτης

craptis@mnm.gr

tkaramitsos@protothema.gr

THE END~
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