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Τα τραγούδια 
της ψυχής μου

6 CD
+1 DVD

Η ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

         «Εγώ θα τραγουδώ ελληνικά. 
Τα ευρωπαϊκά δεν με αφορούν»

Η απάτη της Ν.Δ. 
με το έλλειμμα

Κριστίν Λαγκάρντ:
Η Γαλλίδα υπουργός Οικονομικών μιλά στο ΘΕΜΑ

Η Ευρώπη έχει 
τη λύση για την 
Ελλάδα, όχι το ΔΝΤ
■ Χρειαζόμαστε πραγματικά στοιχεία αλλά και ειλικρινή 
αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων, πάρτε όμως 
τώρα κι άλλα μέτρα ■ Οταν λέμε περικοπές... εννοούμε 
περικοπές (για τον 14ο αλλά και τον 13ο μισθό) 

ΝΑΙ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΧΤ TOP MODEL
Οταν ο Πεταλωτής 
συνάντησε τη Δήμητρα

Μποτάκι 680 € 
για την Αννα 
Αλλά τα αγόρασε τελικά με έκπτωση  

Νέα μείωση 30% στους υψηλόμισθους υπαλλήλους
Ερχεται πακέτο με ακόμη πιο σκληρά μέτρα. Αύξηση σε ΦΠΑ και για τρίτη φορά σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά

Εβαλαν γενικό διευ-
θυντή υπουργείου  

που δεν γνώριζε αγγλι-
κά να υπογράψει έγγρα-
φο προς τη Εurostat που 
εμφάνιζε το έλλειμμα 
των νοσοκομείων 2,2 δισ. 
αντί 5,2 δισ. €

Πώς σε μία μέρα το «μείωσε» κατά 3 δισ. € 

Για spa στην 
Ελούντα 
ο Γερουλάνος 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ / ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 
ΑΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΛΙΓΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ

Greko maskara
από ξενοδοχείου
εις γυμναστήριον
Η Νατάσα πήρε 
και προαγωγή 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΛΙΑΓΑ“

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Τα δύο επίσημα έγγραφα του υπ. Υγείας (δεξιά) 
που αποδεικνύουν το πρωτοφανές «μαγείρεμα» και 
η κωμικοτραγική ομολογία από τα πρακτικά της Βουλής (επάνω)

KΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ 100.000 
«ΤΥΦΛΑ» ΟΙΚΟΠΕΔΑ Η ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

■ ΣΕΛ. 10

■ ΣΕΛ. 4

■ ΣΕΛ.6■ ΣΕΛ. 21

■ ΣΕΛ.49

■ ΣΕΛ. 30-31

■ ΣΕΛ. 17

■ ΣΕΛ.16

■ ΣΕΛ.35-38
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ΟΜΑΔΑ

Θέμος Αναστασιάδης 
Αναστάσης Ι. Καραμήτσος
Χρήστος Ράπτης
Βασίλης Στεφανακίδης
Μπάμπης Κούτρας
Κώστας Ταμπαξής
Αντώνης Σρόιτερ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γιώργος Χριστοφορίδης
CREATIVE DIRECTOR

Γιάννης Σ. Κιοσόγλου
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ευάγγελος Ευαγγελίου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Νίκος Αλιάγας 
Σπύρος Γκουτζάνης 
Χρήστος Ζαμπούνης
Νίκος Ζαχαριάδης 
Τάσος Θεοδωρόπουλος
Κώστας Καββαθάς 
Νίκος Καραγιαννίδης  
Γιάννης Μακρυγιάννης
Παναγιώτης 
Μπουσμπουρέλης 
Στέφανος Νικολάου 
Δημήτρης Παγαδάκης 
Αντώνης Πανούτσος 
Γιώργος Παπασταφίδας 
Γιώργος Πετρίδης 
Μάκης Πολλάτος
Kώστας Tσαρούχας 
Παναγιώτης Χατζηστεφάνου
Σωτήρης Χιωτάκης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πάνος Γιαρένιος
ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΙΑΝΟΜHΣ

Νίκη Παναγοπούλου
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ 

Αποστόλου Παύλου 6, 
Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚO ΚEΝΤΡΟ 

210 6880700
210 6834444
FAX 

210 6892778
WEB 

www.protothema.gr
E-MAIL

protothema@protothema.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

Iris Α.Ε.B.E.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

ΑΠΕ, EUROKINISSI, 
REUTERS, APEIRON, 
IML, HELLAS PRESS, 
IDEAL IMAGES, 
VISUALPHOTOS.COM,
STUDIO PANOULIS, NDP,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, 
REDPRESS, 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΘΕΜΑ

✝ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ορθοδοξί-
ας). Τιμοθέου εν Συμβόλοις, 
Ευσταθίου Αντιοχείας
Ανατολή Ηλίου: 07.08
Δύση Ηλίου: 18.10
Σελήνη 8 ημ.

ΕΚΔIΔΕΤΑΙ ΑΠO 
ΤΗΝ «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε.»
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Ο 
Μελ Γκίμπσον 
δεν είχε ιδιαίτερα 
καλή σχέση με τους 
δημοσιογράφους. 
Κυκλοθυμικό και 

απρόβλεπτο μου τον χαρακτηρίζει 
μια συνάδελφος στους διαδρόμους 
του ξενοδοχείου όπου έχουμε ρα-
ντεβού για ένα τσαγάκι και 45λεπτη 
συζήτηση. Ομως πρέπει να ομολο-
γήσω πως ούτε κάποιον μανιοκα-
ταθλιπτικό συνάντησα, ούτε έναν 
τσαντισμένο άνθρωπο που τα βάζει 
με όλα και με όλους. Αντίθετα, απέ-
ναντί μου ήταν ένας ευγενικός κύ-
ριος, ευδιάθετος, με τον οποίο κά-
ναμε και πλάκα για τους Ελληνες 
που ζουν στην Αυστραλία, όπως για 
παράδειγμα τον φίλο του και σκη-
νοθέτη του «Μαντ Μαξ» Τζορτζ 
Μίλερ, ο οποίος είναι Ελληνάρας 
και ο Μελ Γκίμπσον έχει προσκλη-
θεί άπειρες φορές στο σπίτι του σε 
ελληνικές γιορτές. Συναντηθήκαμε 
για την τελευταία του ταινία, στην 
οποία ο Μελ επιστρέφει ως μπά-
τσος κουρασμένος και πληγωμένος 
μετά την ακαριαία δολοφονία της 
κόρης του. Ο Γκίμπσον είχε 7 χρόνια 
να εμφανιστεί στην οθόνη ως ηθο-
ποιός. Εδώ πρόκειται για ένα σκλη-

ΠΟΥ ΘΑ 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙ

AGENDA BIG FISH »53
ΒΙΒΛΙΟ BIG FISH »57
ΠAIΔI BIG FISH »66
ΥΓΕΙΑ  BIG FISH »67
ΣINEMA BIG FISH »68
ΘΕΑΤΡΟ BIG FISH »74
ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ »62
ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ ΨΥΧΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ »63

Νίκος Αλιάγας

kopsalis@wanadoo.fr

Στην άκρη του νήματος

«ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ 
πρέπει να αναλάβεις 
τις ευθύνες σου 
ακόμη κι αν ξέρεις 
ότι το παιχνίδι είναι 
χαμένο εξαρχής»

ρό θρίλερ με τίτλο «Στην άκρη του 
νήματος» ή, με άλλα λόγια, την 
ιστορία ενός πατέρα που τα χάνει 
όλα και τα βάζει με το σύστημα μέ-
χρι τελικής πτώσεως. Αν κοιτάξεις 
τον Μελ βαθιά στα μάτια ίσως ανα-
καλύψεις τον απόηχο μιας μελαγ-
χολίας, της κόπωσης ενός ανθρώ-
που που έζησε τα πάντα νωρίς, 
αναζητώντας πάντοτε την εφήμε-
ρη αρμονία. Σας παραθέτω ατόφια 
κάποια σημεία της συνέντευξης 
που κάναμε μαζί, σαν να τα λέει σ’ 
εσάς, Κυριακή πρωί, την ώρα που 
πίνετε το καφεδάκι σας: 
«Η ταινία διαδραματίζεται στη ση-
μερινή Βοστόνη, αλλά θα μπορού-
σε κάλλιστα, αν το σκεφτεί κανείς, 
να ήταν και στην Αρχαία Ελλάδα 
του Σοφοκλή, όπως και στην Αγγλία 

της εποχής του Σαίξπηρ. Υποδύο-
μαι έναν πατέρα του οποίου σκο-
τώνουν την κόρη και αισθάνεται 
την ανάγκη να εκδικηθεί. Η εκδί-
κηση δεν λυτρώνει, μόνο η γνώση 
της αλήθειας ίσως να απαλύνει τον 
πόνο».«Είναι φοβερό συναίσθη-
μα να νιώθεις οδύνη ότι εσύ 
επέζησες και ο άλλος έχει 
φύγει. Δεν ξέρω αν μια μέ-
ρα θα αισθανθώ κι εγώ 
έτσι… Η ψυχή του ανθρώ-
που είναι μυστήρια. Πά-
ντοτε ήμουν ανήσυχος, πά-
ντοτε αναζητούσα κάτι δια-
φορετικό. Ορισμένες φορές 
πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες 
σου ακόμη κι αν ξέρεις ότι το παι-
χνίδι είναι χαμένο εξαρχής».
«Η ζωή σου μπορεί να αλλάξει μέ-
σα σε κλάσματα δευτερολέπτου. 
Οταν ήμουν 19 ετών με χτύπησε 
ένα αυτοκίνητο, έτσι χωρίς λόγο, 
στον δρόμο. Πήγα και ήρθα… Τα 
έβλεπα όλα σε ρελαντί. Κατάλαβα 
πως την επόμενη μέρα θα έπρεπε 
να τη ζήσω σαν να ήταν η τελευ-
ταία. Ξέρεις, στα 30 μου είχα ήδη 
γνωρίσει πολλές επιτυχίες ως ηθο-
ποιός. Θέλησα να καταλάβω τη βι-
ομηχανία του κινηματογράφου, 

οπότε πέρασα πίσω από τις κάμε-
ρες. Εγώ λατρεύω να διηγούμαι 
ιστορίες. Θα μπορούσα να συνεχί-
ζω να παίζω τον ζεν πρεμιέ σε ται-
νίες, αλλά προτίμησα να μάθω και 
τη δουλειά του σκηνοθέτη, του πα-
ραγωγού, να καταλάβω πώς λει-
τουργεί μια ταινία όταν ολοκληρώ-
νεται, στη διανομή της, στο μάρκε-
τινγκ. Σήμερα γνωρίζω όλες τις 
πλευρές. Ολη η ιστορία είναι να δι-
ηγείσαι με τον πιο ακριβή τρόπο 

την άβυσσο της ψυ-
χής του ανθρώ-
που». «Επέλεξα την 

αραμαϊκή γλώσσα 
όταν έκανα την ταινία 

με τον Χριστό γιατί η 
γλώσσα είναι η πρώτη ταυτότη-

τα μιας ιστορίας, όπως έκανα και 
στο “Apocalypto” και όπως θα κά-
νω και στη νέα μου ταινία με τους 
Βίκινγκς, όπου θα μιλάνε μια δύ-
σκολη σαξονική γλώσσα του 
Βορρά. Μάλιστα έχω βάλει τον 

Λεονάρντο ντι Κάπριο να κάνει 
μαθήματα». «Τι είναι το Χόλιγουντ; 
Λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουν… 
Στην ουσία δεν υπάρχει, είναι ψευ-
δαίσθηση. Μια απλή επιχείρηση 
είναι, κάτι σαν ένα φάντασμα αινιγ-
ματικό που δεν ανήκει σε κανέναν 
και ουδείς μπορεί με βεβαιότητα 
να πει πως είναι κομμάτι του Χόλι-
γουντ. Οταν είσαι εκεί αισθάνεσαι 
σαν να είσαι σε κλούβιο αβγό». «Τι 
να μου ευχηθείς; Χμ, την ανωνυ-
μία!». Απάντηση δική μου: «Είναι 
πολύ αργά γι’ αυτό»… Κι εκείνος 
μου ανταπαντά: «Τότε βρες μου τη 
διεύθυνση ενός καλού πλαστικού 
χειρουργού μπας και μου φτιάξει 
νέο πρόσωπο».
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Στην επιτροπή ο σύμ-
βουλος διοίκησης της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ελ-
λάδος έκανε λόγο για κλίμα 
τρομοκρατίας εντός της 
Εθνικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας. Οσοι εργάζονται 
εκεί, τα τελευταία χρόνια 
δέχονταν εντολές, «όχι από 
τους άμεσα προϊσταμένους 
τους», όπως χαρακτηριστι-
κά λένε, να αλλοιώνουν τα 
οικονομικά στοιχεία, κάτι 
που το είχε επισημάνει και 
η Eurostat. 

Οσον αφορά στα ελλείμ-
ματα των νοσοκομείων, «οι 
υπάλληλοι που συγκεντρώ-
νουν τα ερωτηματολόγια και 
τις απαντήσεις είχαν πει ότι 
για το 2007 το έλλειμμα ήταν 
περίπου 960 εκατ. και αυτό 
που στείλαμε στην Ε.Ε. ήταν 
περίπου 600 εκατ. Για το 2008 
ήταν 1,16 δισ. το έλλειμμα 
και στείλαμε 535 εκατ. ευ-
ρώ. Αυτό είναι ξεκάθαρο» εί-
πε ο κ. Μανεσιώτης και συ-
νέχισε μιλώντας για την κα-
τάσταση που επικρατεί στην 

Εθνική Στατιστική Υπηρε-
σία: «Καλέσαμε τον αρμόδιο 

υπάλληλο -υπάρχουν 4 υπάλ-
ληλοι στη Διεύθυνση Εθνι-
κών Λογαριασμών που ασχο-
λούνται με τα στατιστικά 
στοιχεία-, που ήταν ο νεό-
τερος. Οι άλλοι υπάλληλοι 
είναι πολλά χρόνια. Εκείνο 
που μου έκανε φοβερή εντύ-
πωση είναι ότι οι περισσό-
τεροι θέλουν να φύγουν από 
αυτή την υπηρεσία. Αυτοί οι 
τρεις υπάλληλοι είναι εκεί 
πάνω από 20 χρόνια. Τους 
γνωρίζω προσωπικά, διότι 
από την εργασία μου είμαι 

υποχρεωμένος να έρχομαι 
σε επαφή. Το ηθικό τους εί-
ναι πολύ χαμηλό και το μό-
νο που θέλουν είναι να φύ-
γουν».

Επαιρνε εντολές, αλλά όχι 
από την άμεση ηγεσία του
Σε ερώτηση του βουλευτή 
του ΛΑΟΣ κ. Μάκη Βορίδη 
για το αν τις παραποιήσεις 
αυτές τις έκαναν με δική 
τους πρωτοβουλία ή κατ’ 
εντολή άλλων, ο κ. Μανε-
σιώτης είπε:

«Ο συγκεκριμένος υπάλ-
ληλος απάντησε ότι έλαβε 
εντολή όχι από την άμεση 
ηγεσία του».

Τέλος, μέχρις στιγμής από 
την έρευνα της Eurostat που 
έγινε έχουν προκύψει στοι-
χεία για πέντε περιπτώσεις 
στις οποίες υπάρχουν αλλοι-
ωμένα στοιχεία. 

Οι τρεις περιπτώσεις αφο-
ρούσαν στο Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους και οι δύο 
στην Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία.

«Υπάρχει κλίμα 
τρομοκρατίας στη 

Στατιστική Υπηρεσία. 
Το ηθικό των 

υπαλλήλων είναι πολύ 
χαμηλό και οι 

περισσότεροι θέλουν 
να φύγουν από την 

υπηρεσία»

“”

Η απάτη της Ν.Δ. με το έλλειμμα
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

«Για το 2008 το έλλειμμα ήταν 1,16 δισ. και στείλαμε 535 εκατ. ευρώ»
~Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

Πώς κοροϊδεύαμε τη Eurostat και ποιοι παραποιούσαν τα στατιστικά στοιχεία κατόπιν άνωθεν εντολών -Το «ΘΕΜΑ» 
φέρνει στο φως τα πρακτικά της επιτροπής η οποία διερεύνησε το «μαγείρεμα» των αριθμών που στέλναμε στις Βρυξέλλες 

Τα μέλη της επιτροπής που 
ανέλαβε την έρευνα βρή-

καν ότι στην περίπτωση του 
χρέους των νοσοκομείων τα 
στοιχεία έχουν παραποιηθεί 
κατά 3 δισ. ευρώ και από 5,2 
δισ. που ήταν πραγματικά, η 
Eurostat ενημερώθηκε από 
την Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία ότι το χρέος δεν ξεπερ-
νούσε τα 2,2 δισ. ευρώ. Μάλι-
στα, όπως καταδεικνύουν τα 
πρακτικά που φέρνει στη δη-
μοσιότητα το «ΘΕΜΑ»,  η γραμ-
μένη στα αγγλικά επιστολή 
προς την κοινοτική στατιστι-
κή υπηρεσία υπογράφεται 
από στέλεχος του υπουργεί-
ου Υγείας που δηλώνει ότι δεν 
γνωρίζει τη γλώσσα και ότι της 
«ζητήθηκε να εξυπηρετήσει 
μια κατάσταση»!

Ο υπουργός Οικονομικών 
κ. Γιώργος Παπακωνσταντί-
νου από τις πρώτες ημέρες 
που ανέλαβε μετά τις εκλογές 
προχώρησε σε σύσταση επι-
τροπής η οποία θα διερευνού-
σε αν και πώς μέλη της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης άλλα-
ζαν τα στοιχεία και παρουσί-
αζαν πλασματικό δημόσιο χρέ-
ος στα όργανα της Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης. Το πλασματικό 
έλλειμμα, ειδικά για την περί-
οδο του 2009, 
αποτελεί το 
στοιχείο εκεί-
νο που πριν 
από λίγες εβδο-
μάδες οδήγη-
σε τη Γερμανί-
δα καγκελάριο κυρία Ανγκε-
λα Μέρκελ να απαιτήσει από 
τον κ. Γιώργο Παπανδρέου 
«να μπει στην Ελλάδα κάποιος 
φυλακή», όπως είπε ο πρωθυ-
πουργός κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας συνεδρίασης του 
Πολιτικού Συμβουλίου του 
ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βασίλης Μανε-
σιώτης, διευθυντής και σύμ-
βουλος διοίκησης της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος, ο οποίος ήταν 
μέλος της επιτροπής που σύ-
στησε ο κ. Παπακωνσταντί-
νου, πριν από μερικές ημέρες 
κατέθεσε στη Διαρκή Επιτρο-
πή Οικονομικών Υποθέσεων 
της Βουλής. Τα όσα ανέφερε 
εκεί αφορούσαν πέντε περι-
πτώσεις αλλοίωσης στοιχείων, 
τις οποίες πρόλαβε η επιτρο-
πή μέσα στο σύντομο χρονι-
κό διάστημα που της είχε δο-
θεί να διερευνήσει.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΑΝ κείμενα γραμμένα στα αγγλι-
κά ενώ δεν γνώριζαν τη γλώσσα, φοβισμένοι υπάλλη-
λοι που λάμβαναν άνωθεν εντολές για να παραποιούν 
οικονομικά στοιχεία και συγκεκριμένες περιπτώσεις 
«καραμπινάτων» αλλοιώσεων αποκάλυψε η επιτρο-
πή που συστάθηκε από το υπουργείο Οικονομικών 
για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων.

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΛΕΓΡΗ 
andreas.belegris@gmail.com

Μετέτρεψαν το χρέος
των νοσο κομείων από 
5,2 δισ. σε 2,2 δισ. ευρώ

Ο σύμβουλος διοίκησης 
της Τραπέζης της Ελλά-

δος ήταν αποκαλυπτικός - ει-
δικά στην περίπτωση για το 
δημόσιο χρέος των νοσοκο-
μείων. 

Οπως προκύπτει από την 
έρευνα της επιτροπής, το 
υπουργείο Υγείας είχε στη δι-
άθεσή του πίνακα από τον 
οποίο προέκυπτε ότι το χρέ-
ος αγγίζει τα 5,2 δισ. ευρώ και 
στη Eurostat έστειλαν το χρέ-
ος μειωμένο κατά 3 δισ. ευρώ, 

δηλαδή το εμφάνι-
σαν σαν 2,2 δισ. ευ-
ρώ. Τα μέλη της επι-
τροπής κάλεσαν τη 
διευθύντρια που εί-
χε υπογράψει την 
επιστολή με το πλα-

σματικό χρέος - επιστολή γραμ-
μένη στα αγγλικά. Κατά τη δι-
άρκεια της συζήτησής τους 
εκείνη δήλωσε στην επιτρο-
πή ότι όχι μόνο δεν γνωρίζει 
αγγλικά, αλλά επίσης αγνοού-
σε το περιεχόμενο του εγγρά-
φου που της είχαν δώσει να 
υπογράψει. «Καλέσαμε την κυ-
ρία που είχε υπογράψει αυτή 
την επιστολή. Πρόκειται για 
τη γενική διευθύντρια του 
υπουργείου Υγείας, που υπέ-
γραψε ως προϊσταμένη του δι-
ευθυντή Οικονομικών Υπηρε-
σιών. Ομως μας δήλωσε ότι δεν 
ήξερε το θέμα σε βάθος. Της 
έδειξα ένα δημοσίευμα των 
‘‘Financial Times’’ που έγραφε 
ότι μέχρι το τέλος του 2009 τα 
ελλείμματα θα είναι 7 δισ. Μου 
δήλωσε ότι δεν μπορεί να δια-
βάσει αγγλικά, αλλά η επιστο-
λή που έχει γράψει και βρίσκε-

ται στο παράρτημα είναι στα 
αγγλικά. Δηλαδή έχει υπογρά-
ψει μια επιστολή στα αγγλικά 
ενώ δεν γνωρίζει αγγλικά. Μας 
είπε ότι κάποια στιγμή τής ζη-
τήθηκε να εξυπηρετήσει μια 
κατάσταση…», κατέληξε ο κ. 
Μανεσιώτης.

Υπέγραψε επιστολή 
στα αγγλικά χωρίς να 
ξέρει τη γλώσσα!

«Από το 
πόρισμα της Ανεξάρτητης 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
ανακύπτει το ζήτημα 
απόκρυψης και παραποίησης 
στατιστικών στοιχείων που 
κοινοποιήθηκαν στις 
Βρυξέλλες. Συνεπώς, είναι 
επιβεβλημένη η παραπέρα 
διερεύνηση του θέματος, 
προκειμένου να 
προσδιοριστούν ευθύνες και 
υπεύθυνοι. Η κυβέρνηση 
προέκρινε τη διαδικασία της 
Εξεταστικής, παρά τις 
ενστάσεις που όχι 
αδικαιολόγητα ηγέρθησαν. 
Πάντως, εκείνο που για μένα 
έχει σημασία είναι να μάθουν 
οι Ελληνες και οι εταίροι μας 
την αλήθεια. Τι ακριβώς, 
δηλαδή, έγινε συγκεκριμένα με 
την παραποίηση των στοιχείων. 
Σε αυτό θα πρέπει να 
περιοριστούμε, και όχι σε 
αναμόχλευση του παρελθόντος 
ή σε ποινικοποίηση πολιτικών 
αποφάσεων».

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Είπε
για τα πλαστά 
στοιχεία που 
στέλναμε στις 
Βρυξέλλες

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του υφυπουργού Υγείας κ. 
Γιώργου Παπαγεωργίου που κατατέθηκε στη Διεύθυνση 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ύστερα από ερώτηση του βουλευτή 
κ. Μανώλη Σκουλάκη. Συνοδεύεται από πίνακα που αφορά στις 
οφειλές των νοσοκομείων («ανεξόφλητες υποχρεώσεις από 
1/1/2005 έως 31/12/2008). Τα χρέη είναι 5.225 δισ. ευρώ

δ
σ
ρ
τ
δ
χ
ε

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009. 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του υπουργείου 
Υγείας με τα παραποιημένα 
στοιχεία για τα χρέη των 
νοσοκομείων (όπου τα εμφανίζει 
2,2 δισ. ευρώ αντί 5,2 δισ.). 
Γραμμένη στα αγγλικά, είχε 
παραλήπτη τον κ. Μανώλη 
Κοντοπυράκη της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, ο οποίος και την 
προώθησε στις Βρυξέλλες. Η 
επιστολή φέρει 
την υπογραφή της κυρίας 
Αλεξάνδρας Παπαδιά

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων 
της Βουλής, όπου καταγγέλλεται ότι η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδιά 
έβαλε την υπογραφή της στην (επίσης γραμμένη στα αγγλικά) 
επιστολή χωρίς να ξέρει τι υπογράφει, αφού δήλωσε ότι δεν γνωρίζει 
ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει αγγλικά! Το έκανε «για να 
διευκολύνω την κατάσταση»

155 ΑΑΠΡΠΡΙΛΙΛΙΟΙΟΥΥ 20200909
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Η λίστα αυτή, η οποία 
φαίνεται να υιοθετεί-

ται εν μέρει από το υπουρ-
γείο Οικονομικών, περιλαμ-
βάνει μέτρα άμεσης από-
δοσης, πολλά εκ των οποί-
ων σκληρά, καθώς προβλέ-
πεται ακόμα και η περικο-
πή του 14ου μισθού ή -εναλ-

λακτικά- του δώρου του θέ-
ρους, που είναι μισός μι-
σθός ή η μισή σύνταξη. Οι 
Βρυξέλλες απειλούν πλέ-
ον ανοιχτά την ελληνική 
κυβέρνηση ότι εάν δεν λά-
βει πρόσθετα μέτρα το αρ-
γότερο έως τις 15 Μαρτί-
ου, θα επιβληθούν ερήμην 

της Ελλάδας κυρώσεις πε-
ρί τα τέλη του επομένου 
μηνός. 

Ταυτόχρονα, παρότι ο 
υπουργός Οικονομικών κ. 
Παπακωνσταντίνου έχει 
δηλώσει ότι «η προσφυγή 
στο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο θα ήταν μια καλή 
λύση», φαίνεται ότι κάτι τέ-
τοιο δεν το επιθυμεί ούτε 
η ίδια η κυβέρνηση. 

Βέβαια, 
στην περίπτω-
ση που η γερ-
μανική κυβέρ-
νηση (λόγω 
εσωτερικών 
αντιδράσεων) 
δεν εγκρίνει το 

οικονομικό πακέτο βοήθει-
ας προς την Ελλάδα (bail 
out) από τις κρατικές τρά-
πεζες, μεταξύ αυτών και η 
KFW, η προσφυγή στο ΔΝΤ 
μοιάζει μονόδρομος.

To τεστ του Ολι Ρεν
Στις 25 Φεβρουαρίου ο επί-
τροπος κ. Ολι Ρεν θα ανα-
κοινώσει τα στοιχεία για την 
πορεία της ελληνικής οικο-

νομίας, από τα 
οποία θα προ-
κύπτει με σα-
φήνεια η ανά-
γκη των πρό-
σθετων μέτρων, 
αφού η ανάπτυ-
ξη θα κινείται 

περί το -1,5% έως -2%, αντί 
του υπεραισιόδοξου -0,3%, 
που προβλέπει το Πρόγραμ-
μα Σταθερότητας, καθιστώ-
ντας αναγκαία την εξεύρε-
ση 3 επιπλέον δισ. ευρώ (πε-
ρίπου 1,2% του ΑΕΠ) το 2010. 

Πάντως ο κ. Γιώργος Πα-

πακωνσταντίνου έχει ήδη 
καταστήσει σαφές μιλώντας 
σε στενούς του συνεργάτες 
ότι «αυτό που ζητεί η Ελλά-
δα είναι να εξειδικεύσει η 
Ευρωπαϊκή Ενωση τον μη-
χανισμό στήριξης της χώ-
ρας, ώστε να ηρεμήσουν οι 
αγορές, να αποκλιμακωθούν 
τα επιτόκια δανεισμού της 
και να μη χρειαστεί τελικά 
να δοθεί αυτή η βοήθεια». 
Στη συνέχεια τόνισε: «Το 
καλύτερο αποτρεπτικό μέ-
τρο είναι αυτό που το έχεις 
βάλει στο τραπέζι ώστε να 
το βλέπουν όλοι, αλλά δεν 
θα χρειαστεί ποτέ να το χρη-
σιμοποιήσεις. Αυτό επιζη-
τούν οι αγορές».

«Αυτά τα 
νέα μέτρα 
θα πάρετε έως 
τον Μάρτιο!»
Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου κρατάει 
στα χέρια του λίστα με 10 ρυθμίσεις
-φωτιά που του επέδωσε η Κομισιόν

ΛΙΣΤΑ ΜΕ 10 νέα μέτρα, που θα πρέπει να λη-
φθούν το αργότερο έως τις αρχές Μαρτίου από 
την ελληνική κυβέρνηση και τα οποία θα απο-
φέρουν το ποσό των 3 έως 3,5 δισ. ευρώ στα 
κρατικά ταμεία, έχει παραδώσει η Κομισιόν 
στον κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου. 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
 

Αν η Γερμανία δεν 
εγκρίνει οικονομικό 

πακέτο βοήθειας προς 
την Ελλάδα (bail out) 
από τις κρατικές της 

τράπεζες, η προσφυγή 
στο ΔΝΤ μοιάζει 

μονόδρομος

+2% ΦΠΑ
και 25% φόρος σε 
είδη πολυτελείας

ΕΣΟΔΑ

 €1,5-2 δισ. 

Αύξηση του ΦΠΑ κατά 2%. 
Προτείνεται να αυξηθεί ο 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
από το 9% στο 11% και από 
το 19% στο 21%. Επίσης, 
προτείνεται να επιβληθεί 
φόρος 25% στα είδη πολυ-
τελείας, στα Ι.Χ. αυτοκίνητα 
κ.λπ. Εσοδα 2 δισ. ευρώ υπό 
συνθήκες ανάπτυξης και όχι 
ύφεσης. Με δεδομένο ότι η 
ελληνική οικονομία βρίσκε-
ται σε ύφεση, εκτιμάται ότι 
η αύξηση των συντελεστών 
του ΦΠΑ μπορεί να αποφέ-
ρει συνολικά έσοδα της τά-
ξης του 1,5 δισ. ευρώ. Το μέ-
τρο, εκτός απρόοπτου, θα 
ανακοινωθεί εντός των επό-
μενων ημερών.

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

EΩΣ 30%

ΕΣΟΔΑ

€200-300  εκατ.

Νέα μείωση των επιδομάτων 
των δημοσίων υπαλλήλων 
-ειδικά στους υψηλόμι-
σθους- από 20% έως 30%. 
Το μέτρο μπορεί να αποφέ-
ρει στα ταμεία ακόμα και τα 
200 έως 300 εκατ. ευρώ. Η 
μείωση κατά 10%, η οποία 
ήδη έχει αποφασιστεί, ισού-
ται κατά μέσο όρο με μείω-
ση αποδοχών 4%-5%. Εφό-
σον γίνουν επιπλέον περικο-
πές, θα ανέλθει στο 6%-7%, 
στο μοντέλο της Ιρλανδίας. 
Σχετική απόφαση θα ληφθεί 
τις επόμενες ημέρες και εκτι-
μάται ότι θα πλήξει εφορια-
κούς, τελωνειακούς, καθηγη-
τές πανεπιστημίου, γιατρούς 
του ΕΣΥ, δικαστικούς κ.λπ.

ΕΣΟΔΑ

 €500 εκατ. 

Περικοπές στις δαπάνες στα 
υπουργεία Παιδείας και 
Υγείας μόνο για το 2010, 
που θα εξοικονομήσουν πε-
ρίπου 500 εκατ. ευρώ. Το 
μέτρο θα αποφασιστεί τις 
επόμενες ημέρες.

ΕΣΟΔΑ

 €100-300 εκατ.

Αμεση αναστολή λειτουργί-
ας 50 κρατικών οργανισμών 
που δεν προσφέρουν κανέ-
να έργο και μείωση των 
υπαλλήλων του ΟΣΕ, που 
αυτή τη στιγμή είναι ο πλέ-
ον προβληματικός και ζημι-
ογόνος Οργανισμός στην 
Ελλάδα. Το όφελος μπορεί 
να υπολογιστεί στα 100 έως 
300 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΩΡΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(ή επιδόματος αδείας)

ΕΣΟΔΑ

 €1,8 δισ. 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΦΟΡΟΥ

στη βενζίνη

ΕΣΟΔΑ

 €1 δισ. 

Αύξηση στους φόρους της 
βενζίνης. Η αναπροσαρμο-
γή των συντελεστών των 
καυσίμων για δεύτερη φο-
ρά μέσα σε διάστημα λίγων 
εβδομάδων θα εκτινάξει τη 
λιανική τιμή της απλής αμό-
λυβδης στο 1,5 ευρώ και της 
σούπερ κοντά στα 2 ευρώ 
το λίτρο. Το μέτρο θα απο-
φέρει επιπλέον έσοδα 1 δισ. 
ευρώ ετησίως και εκτός 
απροόπτου θα ανακοινωθεί 
εντός των επόμενων ημε-
ρών. Οι τιμές της βενζίνης 
αναμένεται να προσεγγί-
σουν εκείνες του Βελγίου.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ 50 
ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
(και μείωση 

προσωπικού στον ΟΣΕ)

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ
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Περικοπή του 14ου μισθού ή 
εναλλακτικά του δώρου των 
διακοπών. Το μέτρο θα απο-
φέρει στον Προϋπολογισμό 
μεταξύ 900 εκατ. και 1,8 δισ. 
ευρώ, ανάλογα με το ποια λύ-
ση θα επιλεγεί. Ωστόσο, παρά 
τις πιέσεις από τους κοινοτι-
κούς, η κυβέρνηση φαίνεται 
ότι απορρίπτει κατηγορηματι-
κά οποιαδήποτε μείωση των 
αποδοχών των δημοσίων 
υπαλλήλων και των συνταξι-
ούχων.
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Οι περισσότεροι από αυ-
τούς βλέπουν καθημε-

ρινά τις αξίες των μετοχών 
τους να βυθίζονται, ενώ και 
οι στρόφιγγες δανεισμού 
από τις διεθνείς αγορές εί-
ναι πλέον ερμητικά κλει-
στές, με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να λάβουν έστω 
και ακριβή χρηματοδότηση. 

Με δεδομένο ότι τα ελ-
ληνικά ομόλογα δεν γίνονται 
πλέον δεκτά από τους ξένους 
δανειστές ως εγγύηση, ο μό-
νος δρόμος είναι η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Μάλιστα, πληροφορίες 
αναφέρουν ότι οι ελληνικές 
τράπεζες έχουν πάρει χρη-
ματοδότηση περίπου 10 δισ. 
ευρώ από τις αρχές Ιανου-
αρίου έως σήμερα, όμως κά-
ποια στιγμή θα κληθούν να 
την επιστρέψουν πίσω. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι 
να μη δίνονται πλέον δάνεια 
ή, ακόμα και αν δίνονται, το 
κόστος του χρήματος να εί-
ναι πανάκριβο και να ξεπερ-
νά ως προς το επιτόκιο ακό-
μα και το 7%-8%, δηλαδή 
βρίσκεται στα προ 2 ετών 
επίπεδα των καταναλωτι-
κών δανείων. 

Το πρόβλημα θα γιγαντω-
θεί ακόμα περισσότερο στην 
περίπτωση που η Ελληνική 
Δημοκρατία δεν εξασφαλί-
σει φτηνή χρηματοδότηση 
είτε από τις κυβερνήσεις 
των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης (Γερμανία, Γαλλία) 
είτε από το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο - και μάλι-
στα άμεσα. 

Πολλοί τραπεζίτες λένε 
ότι ακόμα και αν γίνει αυτό 
μέσα στον επόμενο μήνα, 
τα επιτόκια των ελληνικών 
ομολόγων σε σχέση με τα 
αντίστοιχα γερμανικά δεν 
πρόκειται να υποχωρήσουν 

άμεσα (σήμερα στις 330 μο-
νάδες βάσης). Αυτό θα γίνει 
σε διάστημα τριών -ίσως και 
παραπάνω- μηνών, λένε χα-
ρακτηριστικά. 

Το κακό είναι ότι σε συν-
θήκες κρίσης αυτές οι τά-
σεις δεν είναι εύκολο να ανα-
στραφούν. Πολλοί τραπεζί-
τες τονίζουν πλέον σε κατ’ 
ιδίαν συνομιλίες τους ότι 
πολλά μπορεί να είναι τα 
θύματα μιας ανεξέλεγκτα 
εξελισσόμενης κρίσης. 

Οπως λέγεται στην τρα-
πεζική αγορά, ο διευθύνων 
σύμβουλος της Εθνικής Τρά-
πεζας κ. Απόστολος Ταμ-

βακάκης βρίσκεται αυτές 
τις ημέρες σε κατάσταση 
επιφυλακής. 

Σύμφωνα με τους γνωρί-
ζοντες, είναι έτοιμος να δρά-
σει άμεσα προκειμένου να 
διασώσει την πρώτη από τις 
τράπεζες που πιθανώς στις 
παρούσες δύσκολες οικο-
νομικές συνθήκες να έχει 
πρόβλημα ρευστότητας. 

Αυτές τις μέρες λέγεται 
ότι μετράει τις δυνάμεις του 
και κοιτάει τη ρευστότητα 
που έχει στη φαρέτρα του, 
έτσι ώστε να είναι έτοιμος 
ανά πάσα στιγμή να δράσει.  

«Ο συστημικός κίνδυνος 
θα είναι μεγάλος στην περί-
πτωση που καταρρεύσει ακό-
μα και μια μικρή τράπεζα 
στην Ελλάδα, πόσο μάλλον 
μια τράπεζα μεσαίου μεγέ-
θους», λέγεται στην αγορά. 
Βέβαια, σε κάθε περίπτω-
ση και ο ίδιος θα είναι πολύ 
προσεκτικός. 

Οσοι τον γνωρίζουν λένε 
ότι θα δράσει μόνο στην πε-
ρίπτωση που θα είναι 100% 
σίγουρος ότι οποιαδήποτε 
υποχρεωτική συνεργία με 
άλλη τράπεζα δεν θα δημι-
ουργήσει οποιοδήποτε πρό-
βλημα στην ίδια την Εθνική. 

Το ραντεβού με
τον Αλί Μπαμπατσάν
Παράλληλα, αγωνιά για την 
πορεία της μετοχής (την 
Παρασκευή η αξία της ΕΤΕ 
ανερχόταν στα 8,5 δισ. ευρώ) 
και ταυτόχρονα παρακολου-
θεί με προσοχή τα τεκται-
νόμενα στην Τουρκία και 
στα Βαλκάνια. Μάλιστα, 

όσον αφορά τη Finansbank 
το ενδιαφέρον της διοίκη-
σης της ΕΤΕ είναι μεγάλο 
και αυτό επιβεβαιώθηκε και 
στη συνάντηση που είχε για 
μια ώρα την προηγούμενη 
Πέμπτη ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου με τον 
αντιπρόεδρο της τουρκικής 
κυβέρνησης και υπουργό 
Οικονομικών Αλί Μπαμπα-
τσάν. Μάλιστα, ο Τούρκος 
αντιπρόεδρος -όσον αφορά 
την ελληνική οικονομία- εμ-
φανίστηκε αισιόδοξος ότι η 
Ελλάδα θα επιτύχει μια νέ-
ου τύπου βιώσιμη οικονο-
μική ανάκαμψη. 

Την ίδια ώρα πάντως στη 
Eurobank, στην Alpha Bank, 
στην Πειραιώς, στη Marfin 
Bank, στην Κύπρου αλλά 
και στη Societe Generale 
(θυγατρική της Γενικής) πα-
ρακολουθούν αντιστοίχως 
με ανησυχία τις εξελίξεις, 
ελπίζουν όμως ότι η συνε-
χής βύθιση των χρηματι-
στηριακών συνθηκών θα 
δημιουργήσει κάποια στιγ-
μή ευκαιρίες αγορών.

Το θετικό πάντως για τις 
ελληνικές τράπεζες, 

σύμφωνα με την Ευρωπα-
ϊκή Ενωση στην έκθεσή της 
για την ελληνική οικονο-
μία που δημοσιοποίησε 
στις αρχές Φεβρουαρίου 
(όπου κρίνεται το ελληνι-
κό Πρόγραμμα Σταθερό-

τητας), είναι ότι έχουν υψη-
λούς δείκτες φερεγγυότη-
τας, με έναν μέσο όρο κε-
φαλαιακής επάρκειας 11,7% 
και συνεχή κερδοφορία. 
Σύμφωνα με την έκθεση: 
«Πολλές τράπεζες έλαβαν 
κρατική υποστήριξη με τη 
μορφή εγγυήσεων και ει-

σφορών κεφαλαίου, αλλά 
λιγότερη από όση δόθηκε 
στα περισσότερα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, η συνεχι-
ζόμενη απόδοση θα εξαρ-
τηθεί από τις διαρθρωτι-
κές αδυναμίες της οικονο-
μίας, όπως προκύπτει από 
τη σημερινή κάμψη των 
δανείων. 

Το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα στο σύνολό του 
έχει χαμηλότερα δάνεια ως 
ποσοστό επί των καταθέ-
σεων σε σχέση με το ευρω-
παϊκό, όμως έχει να αντιμε-

τωπίσει δυσκολίες στην πρό-
σβαση ρευστότητας από τις 
διεθνείς αγορές. 

Επιπρόσθετα, μια άλλη 
δυσκολία είναι ότι ελληνι-
κές τράπεζες κατέχουν πε-
ρίπου το 8% του ενεργητι-
κού τους σε τίτλους του Ελ-
ληνικού Δημοσίου. 

Σε περίπτωση όμως νέ-
ας υποβάθμισης της αξιο-
λόγησης της ελληνικής οι-
κονομίας, τότε η κατάστα-
ση ίσως πάρει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις», καταλήγει στην 
έκθεσή της η Ε.Ε. 

«Οι ελληνικές τράπεζες 
έχουν υψηλούς δείκτες 
φερεγγυότητας»

~ΤΙ ΕΚΤΙΜΑ Η Ε.Ε.

Από τις αρχές 
Ιανουαρίου οι εγχώριοι 
bankers έχουν πάρει 
χρηματοδότηση 
περίπου 10 δισ. ευρώ, 
την οποία κάποια 
στιγμή θα κληθούν να 
επιστρέψουν

##########

€10 δισ.

Σε επιφυλακή
η Εθνική Τράπεζα
«Είμαστε έτοιμοι να σώσουμε όποιο μικρό 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κινδυνεύσει»

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου δίνει αγώνα ζωής προκει-
μένου η ελληνική οικονομία να επιβιώσει από 
τις επιθέσεις των διεθνών επενδυτικών τραπε-
ζών, που έχουν οδηγήσει το κόστος δανεισμού 
των ελληνικών ομολόγων στα ύψη, ένας άλλος 
αγώνας -εξίσου δύσκολος- δίνεται από την 
πλειονότητα των Ελλήνων τραπεζιτών.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
gdim@protothema.gr

Οι Ελληνες 
τραπεζίτες 

ζουν ένα θρίλερ: από 
τη μια δεν βρίσκουν 
ρευστό στις διεθνείς 

αγορές και από 
την άλλη βλέπουν 

τις μετοχές τους 
να βυθίζονται

“”

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ σύμβουλος 
της Εθνικής κ. Απόστολος 
Ταμβακάκης μετράει το 
ρευστό που έχει στη 
φαρέτρα του και είναι 
έτοιμος να αναλάβει δράση

ΖΑΝ ΠΟΛ ΦΙΤΟΥΣΙ

«Δεν φταίει 
το χρέος σας. 
Η ίδια η Ευρώπη 
διευκολύνει 
τους κερδο-
σκόπους»

Σ Υ Ν E Ν Τ Ε Υ Ξ Η

«Ο ΖΑΝ ΠΟΛ Φιτουσί είναι ένας οικονομολόγος 
σταρ» όπως τον χαρακτήρισε πρόσφατα γερ-
μανική εφημερίδα. Καθηγητής Οικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο Πολιτικών Επιστημών στο 
Παρίσι, πρόεδρος του Γαλλικού Παρατηρητη-
ρίου για την οικονομία και διευθύνων σύμβου-
λος στην «Italia Telecom» από το 2004, πιστεύ-
ει σταθερά στην πορεία της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. Μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» εξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δέχεται τα 
βέλη των διεθνών οικονομικών οίκων. 

ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΔΑΛΙΑΝΗ
vasilis.dalianis@gmail.com

Δηλώσατε προσφάτως πως «η 

Ελλάδα δεν βρίσκεται σε τρα-

γική κατάσταση καθώς το δη-

μόσιο χρέος της δεν είναι με-

γαλύτερο από αυτό άλλων χω-

ρών, όπως η Γερμανία» Αν ισχύ-

ει αυτό, γιατί τόσος θόρυβος; 

Η ίδια η συνταγματι-
κή συνθήκη της Ευρώπης 
διευκολύνει την κερδοσκο-
πία, καθώς υπάρχει συγκε-
κριμένη ρήτρα που απο-
κλείει την αλληλεγγύη σε 
ένα δοκιμαζόμενο μέλος. 
Είναι η ρήτρα του “no bail 
out”. Όταν μια χώρα της Ευ-
ρώπης δεχθεί επιθέσεις δεν 
προβλέπεται να την στηρί-
ξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό 
παράδοξο. Οι αγορές πά-
ντα επιτίθενται στον αδύ-
ναμο κρίκο. Η Ελλάδα δεν 
είναι η Καλιφόρνια που θα 
είχε τη στήριξη της αμερι-
κανικής κυβέρνησης. Οι αγο-
ρές δεν θα τολμούσαν να 
επιτεθούν στην Ελλάδα αν 
υπήρχε μια κεντρική ευρω-
παϊκή αρχή. Δεν νομίζω φυ-
σικά ότι οι αγορές έχουν κά-
τι εναντίον της Ελλάδας. 

Απλώς βρήκαν ευκαιρία να 
κερδοσκοπήσουν. Οι αγο-
ρές δεν ήταν ποτέ ηθικές. 
Οικονομία και ηθική είναι 
δύο διαφορετικά πράγμα-
τα.  
Ποια είναι η γνώμη σας για τα 

μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Πα-

πανδρέου;  Δεν νομίζω πως 
είχε άλλη επιλογή. Θεωρώ 
όμως σκανδαλώδες να επω-
μιστεί ο λαός το κόστος αυ-
τών των μέτρων. Δεν είναι 
μόνο η Ελλάδα που έχει οι-
κονομικό πρόβλημα. Σχε-
δόν όλες οι χώρες του κό-
σμου έχουν. Επιπλέον μέ-
τρα, όπως η κατάργηση του 
14ου μισθού θα επηρεά-
σουν όχι μόνο την κατανά-
λωση, αλλά όλους τους το-
μείς της οικονομίας. 
Πολλοί πιστεύουν πως η Ελ-

λάδα χωρίς το ευρώ θα μπο-

ρούσε να ανακάμψει ευκολό-

τερα. Εσείς τι λέτε; Θεωρώ 
ανόητη αυτή τη συζήτηση. 
Δεν μπορώ να φανταστώ 
μια οικονομική ένωση χω-
ρίς την Ελλάδα ή την Ιταλία. 
Η Ευρώπη χωρίς την Ελλά-
δα δεν υπάρχει. 





10 n πολιτικη

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

γκαία μέτρα, θα έχει πρόβλη-
μα χρηματοδότησης του χρέ-
ους της. Επιπλέον, στην πρό-
σφατη Σύνοδο των Βρυξελ-
λών οι 26 αρχηγοί κρατών της 
Ευρώπης δεσμεύθηκαν ότι οι 
χώρες-μέλη της ζώνης του ευ-
ρώ θα πάρουν τα αναγκαία μέ-
τρα, εφόσον χρειαστεί, για να 
διατηρηθεί η οικονομική στα-
θερότητα. Αυτό τα λέει όλα. 
Για την ώρα δεν θέλω να μπω 
σε λεπτομέρειες, διότι δεν εί-
ναι της στιγμής. Ελπίζω ότι δεν 
θα χρειαστεί να λάβουμε τέ-
τοια μέτρα, αλλά σε κάθε πε-
ρίπτωση είμαστε έτοιμοι. 

 -Αρα συμπεραίνω ότι εφόσον 

χρειαστεί οι γαλλικές και οι γερ-

μανικές τράπεζες…

 Σας είπα, δεν θέλω να 
μπω αυτή τη στιγμή σε λεπτο-
μέρειες.

 -Μήπως θα ήταν πιο αποτε-

λεσματικό να καταφύγει η Ελλά-

δα στο Διεθνές Νομισματικό Τα-

μείο, αντί να δανειστεί από την 

Ευρωπαϊκή Ενωση;

Θεωρώ ότι η συλλογική 
θέληση όλων μας είναι να λυ-
θεί το ζήτημα στη ζώνη του 
ευρώ. Χρειάζεται, όμως, πρώ-
τον να δείξουμε πειθαρχία και 
δεύτερον να κάνουμε όλα όσα 
υποσχεθήκαμε. Δηλαδή πρό-
σθετα μέτρα για να ανατα-
χθούν τα δημοσιονομικά, με 
ειλικρινή στοιχεία και ειλικρι-
νή αλληλεγγύη μεταξύ των 
εταίρων.

 -Ο πρόεδρος Σαρκοζί υπήρ-

ξε αλληλέγγυος προς τον πρωθυ-

πουργό Παπανδρέου. Εσείς, αν 

μεταφέρω σωστά τις δηλώσεις 

σας, είπατε ότι «δεν θα εγκατα-

λείψουμε την Ελλάδα». Πιστεύ-

ετε όμως ότι για όλα τα προβλή-

ματα της ευρωζώνης ευθύνεται 

μόνο η Ελλάδα;

 Ο ίδιος ο Ελληνας πρω-
θυπουργός δήλωσε ότι το με-
γάλο σας πρόβλημα είναι η έλ-
λειψη αξιοπιστίας. Και ο κα-
λύτερος τρόπος για να ανατα-
χθεί το έλλειμμα αξιοπιστίας 
είναι να τηρηθούν οι υποσχέ-
σεις που δόθηκαν.
-Ας υποθέσουμε ότι στηρίζετε πο-

λιτικά την Ελλάδα. Εχει, όμως, ρε-

αλιστικά τη δυνατότητα να βγει 

από το σημερινό αδιέξοδο;

 Βεβαίως και υπάρχουν 
περιθώρια ελιγμών. Ο κ. Πα-
πακωνσταντίνου προανήγγει-
λε και άλλα μέτρα που θα συ-
μπληρώσουν το Πρόγραμμα 
Σταθερότητας. Ο πόλεμος κα-
τά της φοροδιαφυγής, η φο-
ρολόγηση κάποιων δραστηρι-
οτήτων που δεν φορολογού-
νται, δείχνουν τον δρόμο. Αρα 
υπάρχουν περιθώρια. Πρέπει 
όμως να σηκώσετε τα μανίκια 
και να κάνετε πράξεις τις δε-
σμεύσεις. 

 -Στο υποθετικό σενάριο-

καταστροφή, που η Ελλάδα δεν 

θα τα κατάφερνε, δεν θα προκα-

λούσε αυτό ένα ντόμινο στην Ευ-

ρώπη; Δεν φοβάστε αυτόν τον κίν-

δυνο;

 Θα πρέπει πάση θυσία 
να εκλείψει αυτός ο κίνδυνος.

“”

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Η Ευρώπη είναι 
η λύση για 
την Ελλάδα, 
όχι το ΔΝΤ

Σ Υ Ν E Ν Τ Ε Υ Ξ Η

-Στα μέσα Μαρτίου η Ελλάδα θα 

καταθέσει το βελτιωμένο πρό-

γραμμα ανασυγκρότησης της οι-

κονομίας της, με το οποίο εξοικο-

νομούνται επιπλέον 3 δισ. ευρώ. 

Γιατί πρέπει να πάρει και νέα μέ-

τρα πέρα από αυτά που έχουν ήδη 

ανακοινωθεί; Θεωρείτε ότι δεν 

φτάνουν; 

Το Πρόγραμμα Σταθε-
ρότητας της Ελλάδας εξελίσ-
σεται. Το αρχικό σχέδιο που 
κατατέθηκε στις 15 Ιανουαρί-
ου συμπληρώθηκε  δύο φο-
ρές, μετά τις δηλώσεις Παπαν-
δρέου, στις 2 και 9 Φεβρουα-
ρίου. Αναφέρομαι μεταξύ άλ-
λων στην αύξηση των τιμών 

των καυσίμων και στη μείωση 
των επιδομάτων των δημοσί-
ων υπαλλήλων. Το σύνολο αυ-
τών των μέτρων θα πρέπει να 
εφαρμοστεί το συντομότερο. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί γι’ 
αυτό και τα μέτρα πρέπει να 
εφαρμοστούν άμεσα. Αν κρι-
θεί απαραίτητο, θα πρέπει να 
πάρει και άλλα μέτρα. Στο ερώ-
τημα «γιατί είναι ίσως απαραί-
τητο να ληφθούν και άλλα μέ-
τρα», η απάντηση είναι απλή: 
επειδή αν δεν ληφθούν μέσα 
σε συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα και νέα μέτρα, δεν θα 
επιτευχθεί ο στόχος μείωσης 
του ελλείμματος κατά 4% το 

τρέχον έτος. Θεωρούμε ότι 
εδώ πρέπει να ισχύσει η δέ-
σμευση του Ελληνα πρωθυ-
πουργού. 
-Δημοσιεύματα του Τύπου μετέ-

φεραν δηλώσεις σας σε επιτρο-

πή της Βουλής, σύμφωνα με τις 

οποίες έξι αγγλοσαξονικοί επεν-

δυτικοί οίκοι κερδοσκοπούν εις 

βάρος της Ελλάδας. Μπορείτε να 

μας πείτε ποιοι είναι αυτοί; 

Πρόκειται για μεταφο-
ρά από στόμα σε στόμα όσων 
είπα σε μια επιτροπή της Βου-
λής. Αυτό που είπα είναι ότι 
παρατηρώντας τις αυξομειώ-
σεις των CDS (τα ασφάλιστρα 
κινδύνου των ελληνικών ομο-
λόγων), μπορεί να υποθέσει 
κανείς ότι παίζεται από πίσω 
ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας.  
Ξέρουμε ότι αυτό γίνεται, αλ-
λά δεν γνωρίζω ποιοι είναι αυ-
τοί, δεν είμαι βεβαία, όμως δεν 
είναι μόνο Αγγλοσάξονες.      
-Πάντως γίνεται, μου το επιβεβαι-

ώνετε. 

Ναι, γίνεται. 
-Πιστεύετε ότι μια ενδεχομένη 

κατάργηση του 14ου μισθού ή και 

του 13ου είναι η λύση για τη μεί-

ωση των δαπανών; Και το λέω 

επειδή μια πιθανή κατάργηση 

του 14ου μισθού θα εξοικονομού-

σε 1,8 δισ. ευρώ. Πιστεύετε ότι 

αυτό είναι αρκετό; 

Οταν κάνουμε μειώσεις 
στον Προϋπολογισμό δεν υπάρ-
χουν μικρές ή μεγάλες οικο-
νομίες. Αρα πρέπει να αναζη-
τήσουμε τη μείωση των δα-
πανών παντού, όπου μπορούν 
να γίνουν. Είναι όμως επείγον 
να κάνουμε οικονομίες. Είμα-
στε όλοι εταίροι, με κοινή ανα-
φορά το ευρώ. Αρα πρέπει να 
γίνει. Δεν είναι εύκολο, το ξέ-
ρω. Η Ιρλανδία όμως πήρε αμέ-
σως και χωρίς χρονοτριβή δρα-
στικά μέτρα για να αντιμετω-
πίσει το δημοσιονομικό της 
πρόβλημα. Κι εμείς στη Γαλ-
λία προαναγγείλαμε σκληρά 
μέτρα στις συντάξεις και στην 
περικοπή φοροαπαλλαγών. 
Ξέρετε, υπάρχουν χώρες που 
θέλουν να μπουν στο ευρώ και 
μας λένε: «Μα πώς γίνεται και 
αφήνετε να φτάσουν τα πράγ-
ματα εδώ που έφτασαν; Πι-
στεύουμε στο ευρώ, θέλουμε 
να μπούμε στην ευρωζώνη, 
αλλά πρέπει οι κανόνες να 
ισχύουν για όλους το ίδιο».

 Υπάρχουν κάποιες φήμες σύμ-

φωνα με τις οποίες η Γερμανία και 

η Γαλλία θα εγγυηθούν προκειμέ-

νου να μπορέσει η Ελλάδα να δα-

νειστεί για να χρηματοδοτήσει το 

χρέος της.

 Κατ’ αρχάς δεν πιστεύω 
ότι η Ελλάδα, αν πάρει τα ανα-

Η υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας μιλάει για το 
κερδοσκοπικό παιχνίδι εις βάρος της χώρας μας, τα μέτρα 
της κυβέρνησης και τα σενάρια στήριξης από την Ε.Ε.

«ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ αυξομειώσεις των CDS (τα ασφάλι-
στρα κινδύνου των ελληνικών ομολόγων) παίζε-
ται ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας. Ξέρουμε ότι αυ-
τό γίνεται, αλλά δεν γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί, 
δεν είμαι βεβαία, όμως δεν είναι μόνο Αγγλοσά-
ξονες». Αυτά επιβεβαιώνει με συνέντευξή της στο 
«ΘΕΜΑ» η υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας κυ-
ρία Κριστίν Λαγκάρντ, που θεωρεί ότι «αν δεν λη-
φθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
και νέα μέτρα, δεν θα επιτευχθεί ο στόχος μείω-
σης του ελλείμματος κατά 4% το τρέχον έτος».

ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΛΙΑΓΑ
 

ΤΟΥΣ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ
 «Ναι, γίνεται παι-
χνίδι εις βάρος 
σας. Δεν είμαι 
σίγουρη για το 
ποιοι είναι αυτοί οι 
έξι ξένοι επενδυτι-
κοί οίκοι, αλλά δεν 
είναι μόνο 
Αγγλοσάξονες»

Είπε για...

ΤΑ ΜΕΤΡΑ
«Και εμείς στη 
Γαλλία 
προαναγγείλαμε 
σκληρά μέτρα 
για τις συντάξεις 
και περικοπή 
φοροαπαλλαγών»

””

””

“”

«Αν πάρετε τα αναγκαία μέτρα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης του χρέους. 
Οι 26 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών δεσμεύτηκαν ότι οι χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ θα 

αναλάβουν δράση, εφόσον χρειαστεί, για να διατηρηθεί η οικονομική σταθερότητα»

ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
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Α
πό τα χέρια της περνάνε συμ-
φωνίες εκατομμυρίων ευρώ, κα-
θώς η ίδια κατέχει μία από τις 
κορυφαίες θέσεις στον τραπε-
ζικό γίγαντα της Goldman Sachs 
στη βρετανική πρωτεύουσα. 
Πρόκειται για την Ελληνίδα μά-
νατζερ κυρία Αντιγόνη Λουδιά-
δη, η οποία είναι επικεφαλής 
της Goldman Sachs European 

Financing Group και του Investment Banking Group in 
Europe. 
Η ίδια αναφέρθηκε από την εφημερίδα «Financial Times» 
ως «ο άνθρωπος που λειτούργησε για λογαριασμό της 
Goldman Sachs στις περίφημες συμφωνίες που έκανε η 

αμερικανική τράπεζα με τις κυβερνήσεις της Ελλάδος στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 προκειμένου, μεταξύ άλλων, 
η χώρα μας να “κρύψει” δημόσιο χρέος ύψους 10 δισ. δο-
λαρίων και έτσι να εισέλθει στη ζώνη του ευρώ πληρώντας 
τα κριτήρια του Μάαστριχτ». Μάλιστα από αυτό το κρυφό 
deal με την ελληνική κυβέρνηση, όπως αναφέρουν οι 
«Financial Times», η Goldman Sachs κέρδισε σε προ-
μήθειες 50-150 εκατ. δολάρια. 
Η 46χρονη Αντιγόνη ή Αντι Λουδιάδη θεωρείται σή-
μερα γκουρού των αγορών και των τραπεζών. Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα, αλλά σπούδασε στη Μεγάλη Βρε-
τανία, ενώ εργάζεται στην Goldman Sachs για πάνω 
από 15 χρόνια. 
Αυτό που τη χαρακτηρίζει, όπως λένε αυτοί που την ξέ-
ρουν, είναι η μανία με τη δουλειά της, που την αναγκάζει 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ 
e-mail: gdim@protothema.gr

ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ μάνατζερ που φιγουράρει στον 
κατάλογο των 100 ανθρώπων με τη μεγαλύτε-
ρη επιρροή στη βρετανική πρωτεύουσα. Είναι 
ακριβοθώρητη, της αρέσουν η γιόγκα και η κα-
λή μουσική, καθώς, όπως λέει η ίδια, την ξε-
κουράζουν από την πίεση της δουλειάς

Η Ελληνίδα της Goldman Sachs 
που έκλεισε το κρυφό 
deal  με την κυβέρνηση

ΑΝΤΙ(ΓΟΝΗ) ΛΟΥΔΙΑΔΗ

Πώς 
«έκρυψε» 
ελληνικό 
χρέος 10 
δισ. ευρώ

Ο ρόλος της κυρίας Λου-
διάδη στο deal των ελ-

ληνικών κυβερνήσεων με την 
Goldman Sachs ήταν καίρι-
ος. Υπενθυμίζεται ότι το 2001 
η Ελλάδα είχε ικανοποιήσει 
τα κριτήρια του Μάαστριχτ 
και είχε εισέλθει στην ευρω-
ζώνη. Το δημόσιο χρέος της 
είχε εκτιμηθεί από το υπουρ-
γείο Οικονομικών στο 99,7% 
του ΑΕΠ (από 104% το 1999) 
και η χώρα είχε την υποχρέ-
ωση να διατηρεί το χρέος σε 
πτωτική τροχιά, προκειμένου 

σταδιακά να προσεγγίσει το 
60% του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο 
των προσπαθειών μείωσης 
του χρέους η Ελλάδα χρησι-
μοποίησε και τα γνωστά σε 
όλες τις κυβερνήσεις της ευ-
ρωζώνης. Το συγκεκριμέ-
νο μέσο δούλεψε στην Ελλά-
δα ως εξής: χρέος ύψους 10 
δισ. σε δολάρια και γεν μετα-
τράπηκε σε ευρώ, με διαμε-
σολαβητή την Goldman Sachs. 
Το κλειδί για τη μείωση του 
χρέους -ή την εξαφάνισή του, 
όπως κατηγορεί την Ελλάδα 

ο διεθνής Τύπος- ήταν η ισο-
τιμία. Τότε, η ισοτιμία ευρώ/  
δολαρίου ήταν στα 0,85 δο-
λάρια. Ωστόσο, η Goldman 
Sachs «αγόρασε» αυτό το 
χρέος με ισοτιμία ευρώ/δο-
λαρίου στα 1,30 δολάρια. Με 
τον τρόπο αυτό το χρέος ελατ-
τώθηκε κατά περίπου 2,8 δισ. 
ευρώ.

Η Goldman Sachs (μαζί με 
τη Morgan Stanley, την Deutsche 
Bank και άλλες επενδυτικές 
τράπεζες) έφερε σε πέρας 
και άλλες περίπλοκες συναλ-

λαγές, μέσω των οποίων η ελ-
ληνική κυβέρνηση άντλησε 
κεφάλαια για δαπάνες, χωρίς 
να είναι αναγκασμένη να κα-
ταγράψει αυτές τις δαπάνες 
στο δημόσιο χρέος. Μία από 
τις μεγαλύτερες συμφωνίες 
αυτού του είδους ήταν και η 
τιτλοποίηση το 2001, μέσω 
της οποίας η Ελλάδα άντλη-
σε 2 δισ. ευρώ με εγγύηση τις 
μελλοντικές χρηματοδοτή-
σεις που θα λάμβανε η χώρα 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Μάλιστα οι «Finanacial Times» 

αναφέρθηκαν και σε ορισμέ-
νες βασικές συμφωνίες που 
πραγματοποίησαν οι ελληνι-
κές κυβερνήσεις. 

Η «τιτλοποίηση του 
Παρθενώνα» και τα SPV 
της ελληνικής μυθολογίας
Η εφημερίδα υποστήριξε ότι 
ο πρώην υπουργός Οικονο-
μικών κ. Νίκος Χριστοδου-
λάκης ήθελε να υπάρξει «τιτ-
λοποίηση του Παρθενώνα», 
δηλαδή έκδοση ενός είδους 
ομολόγου το οποίο θα είχε ως 

~ΤΟ ΚΟΛΠΟ «ΔΟΛΑΡΙΟ - ΓΕΝ - ΕΥΡΩ»

Οι «Financial Times» την ανέφεραν ως τον άνθρωπο που λειτούργησε για λογαριασμό 
της Goldman Sachs στις περίφημες συμφωνίες της αμερικανικής τράπεζας με την κυβέρνηση
της Αθήνας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 προκειμένου η Ελλάδα να «κρύψει» δημόσιο 
χρέος και να εισέλθει στη ζώνη του ευρώ, καλύπτοντας τα κριτήρια του Μάαστριχτ
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να εργάζεται για περισσότερες από 15 ώρες την ημέρα. 
Πριν από 8 χρόνια σε ένα ταξίδι αναψυχής στην Ιμπιζα 
ανακάλυψε τη γιόγκα, στην οποία αφιερώνει, όπως λέει 
η ίδια, τρεις ώρες τα Σάββατα και τις Κυριακές. 
«Είμαι ο κλασικός τύπος που αγχώνεται με τη δουλειά - και 
μάλιστα κάπνιζα πολλά τσιγάρα την ημέρα. Ποτέ, όμως, δεν 
πίστευα ότι με τη γιόγκα θα μου έφευγε το άγχος. Μάλιστα 
από τότε που ξεκίνησα έκοψα και το τσιγάρο», εξομολογεί-
ται η ίδια σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Wall 
Street Journal».
Μάλιστα η ίδια υποστήριζε: «Οταν βρίσκομαι σε ένα 
meeting το οποίο διαρκεί για ώρες, παίρνω μια βαθιά ανα-
πνοή, θυμάμαι τις τεχνικές της γιόγκα και στη συνέχεια εί-
ναι πιο εύκολο για εμένα να συνεχίσω κάτω από τους ίδιους 
ρυθμούς».

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ

«Hχώρα που παρουσιά-
ζει προβληματικά 

χαρακτηριστικά ανάλογα με 
αυτά της Ελλάδας όσον αφο-
ρά σε χρέος και έλλειμμα εί-
ναι οι ΗΠΑ», λέει στην τε-
λευταία έκθεσή της με τίτλο 
«Bad Company» η Credit 
Suisse, επιχειρώντας να ανα-
δείξει τις οικονομίες με τα 
μεγαλύτερα ρίσκα που θα 
επηρεάσουν εξαιτίας των 
δανειακών αναγκών τους τις 
παγκόσμιες κεφαλαιαγορές 
τη χρονιά που διανύουμε. 
Με την ανάλυση που κάνει 
δείχνει ότι η Ισπανία ακόμα 
και η Βρετανία δεν διαφέ-
ρουν πολύ σε σχέση με τα 
δικά μας προβλήματα. Κι ενώ 
το οικονομικό επιτελείο προ-
ετοιμάζεται για roadshow 
στην ανατολική και δυτική 
ακτή των ΗΠΑ, το χαρτί του 
ΔΝΤ έχει αρχίσει να παίζε-
ται ως εναλλακτική λύση απέ-
ναντι στη δυστοκία των Βρυ-
ξελλών ακόμα και από την 
ίδια την κυβέρνηση. 

Οι παρουσιάσεις αυτές 
θα έχουν στόχο να προβλη-
θεί το στόρι αναδιάρθρω-

σης της χώρας σε μεγάλα 
funds όπως η Pimco, δεν εί-
ναι βέβαιο όμως ότι θα έχει 
άμεσα αποτελέσματα. H 
επιρροή μέχρι τώρα των 
αμερικανικών οίκων στην 
πίεση των ελληνικών ομο-
λόγων είναι προφανής με 
επικεφαλής την Goldman 
και την JP Morgan. Την ίδια 
ώρα το οικονομικό επιτε-
λείο εξετάζει τη διενέργεια 
νέας δημοπρασίας 10ετών 
ομολόγων την προσεχή εβδο-
μάδα.

  Τη σημειολογία του τρό-
που παρέμβασης του ΔΝΤ 
έδωσε την εβδομάδα που 
πέρασε ο κ. Νουριέλ Ρου-

μπίνι, που παραδοσιακά γί-
νεται ο εγκυρότερος μάντης 
κακών. «Μια χώρα σαν την 
Ελλάδα που αναγκάζεται να 
προχωρήσει σε επώδυνα μέ-
τρα πρέπει παράλληλα να 
εξασφαλίσει χρηματοδότη-
ση και μάλιστα γρήγορα και 
έγκαιρα. Αυτό βέβαια υπό πο-
λύ σκληρές προϋποθέσεις και 
ανάλογα με την πρόοδο που 
εμφανίζει το πρόγραμμα των 
παρεμβάσεων. Επειδή όμως 
η Ε.Ε. μπορεί να στερείται 
αξιόπιστης υποδομής, το ΔΝΤ 
είναι ο πλέον κατάλληλος φο-
ρέας», εξηγεί. Αυτό εξάλλου 
δεν απέκλεισε και ο ίδιος ο 
υπουργός Οικονομικών κ. 

Γιώργος Παπακωνσταντί-
νου, όπως σημείωσε σε συ-
νέντευξή του στο Reuters.

   Τι θα σημάνει κάτι τέ-
τοιο; Παραδοσιακά εξονυχι-
στικό έλεγχο, περαιτέρω 
σκλήρυνση των μέτρων αλ-
λά φυσικά και εξασφάλιση 
των χρηματοδοτήσεων. Οι 
ημερομηνίες της 20ής Απρι-
λίου και της 19ης Μαΐου, οπό-
τε και θα απαιτηθούν 16 δισ. 
ευρώ για τις αναχρηματοδο-
τήσεις ομολόγων που λήγουν, 
πλησιάζουν ενώ η UBS προ-
έβλεψε ότι για το δεύτερο 
τρίμηνο θα χρειαστούμε 30 
δισ. ευρώ.

«Θα υπάρξει λύση, 
και μάλιστα άμεσα»
Πάντως, οι φήμες -ή, για την 
ακρίβεια, πληροφορίες που 
δεν επιβεβαιώνονται- λένε 
ότι θα υπάρξει λύση και μά-
λιστα άμεσα. Δηλαδή η χώ-
ρα θα βρει χρήματα για να 
καλύψει τις ανάγκες της και 
σε αυτό αποδιδόταν η εντυ-
πωσιακή ανάκαμψη των τρα-
πεζικών μετοχών στο Ελλη-
νικό Χρηματιστήριο στο τέ-
λος της προηγούμενης εβδο-
μάδας.

Πού θα βρούνε λεφτά οι τράπεζες

Η   Moody’s πάντως προει-
δοποιεί για υποβάθμι-

ση των καλυμμένων ομολο-
γιών των ελληνικών τραπε-
ζών, ενώ θα πρέπει να θεω-
ρείται δεδομένη η πρόθεσή 
της για ακόμη μία υποβάθμι-
ση του τραπεζικού κλάδου. 
Από την πλευρά τους οι ελ-
ληνικές τράπεζες έχουν σφί-
ξει τις άμυνές τους, καθώς 
ακόμα και τώρα υπάρχουν 
περιθώρια, υπολογίζοντας σε 
βοήθεια της ΕΚΤ, αν χρεια-
στεί. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από τη διοίκηση της 
Eurobank, ο όμιλος διαθέτει 
4,5 δισ. ευρώ σε ρευστότητα 
από την προηγούμενη χρο-
νιά, ενώ προτίθεται να προ-
βεί σε έκδοση καλυμμένων 
ομολογιών με τιτλοποίηση 
στεγαστικών δανείων ύψους 
1,5 δισ. ευρώ τον Μάρτιο και 

τον Απρίλιο. Παράλληλα η 
καλή πορεία των θυγατρικών 
της σε Πολωνία και Τουρκία 
την ενισχύουν με πρόσθετα 
2,5 δισ. ευρώ. Η τελευταία 
αναβαθμίστηκε στο τέλος της 
εβδομάδας που πέρασε, στοι-
χείο θετικό και για την Εθνι-
κή. Με τα δεδομένα αυτά δεν 
θα χρειαστεί να προσφύγει 
στις διεθνείς χρηματαγορές 
φέτος, το τίμημα όμως θα εί-
ναι να περιορίσει σημαντικά 
τη χορήγηση νέων δανείων.

Η Τράπεζα Πειραιώς αντί-
στοιχα έχει ανάγκες αναχρη-

ματοδότησης 750 εκατ. ευ-
ρώ τους επόμενους μήνες και 
άλλα τόσα στο δεύτερο εξά-
μηνο. Διαθέτει αντίστοιχα 
ρευστότητα της τάξης του 1 
δισ. ευρώ από το 2009, ενώ 
σαν μαξιλάρι έχει τη δυνατό-
τητα τιτλοποιήσεων δανείων 
επιχειρήσεων υψηλής πιστο-
ληπτικής ικανότητας, σύμ-
φωνα με την αξιολόγηση της 
ICAP. Oι τράπεζες λοιπόν θα 
επιβιώσουν, αν όμως η πτώ-
ση των spreads δεν βοηθή-
σει τη βελτίωση της ρευστό-
τητας, δεν θα μπορέσουν να 

βοηθήσουν την οικονομία με 
νέα δάνεια. Από μόνη της μια 
τέτοια εξέλιξη ενισχύει την 
άποψη του οίκου S&P, που 
προχώρησε σε υποβαθμίσεις 
των ελληνικών τιτλοποιημέ-
νων δανείων την εβδομάδα 
που πέρασε, ανησυχώντας 
για βάθεμα της ύφεσης. Μια 
τέτοια εξέλιξη όμως ανησυ-
χεί και τον ίδιο τον υπουρ-
γό κ. Παπακωνσταντίνου, κα-
θώς θα επιδράσει αρνητικά 
στους στόχους του Προγράμ-
ματος Σταθερότητας, ανα-
τροφοδοτώντας τις επιδρά-
σεις των περιοριστικών μέ-
τρων στην αγορά. Την ίδια 
ώρα το δολάριο συνεχίζει να 
ενισχύεται έναντι του ευρώ 
μετά και την αύξηση του δι-
ατραπεζικού επιτοκίου από 
τη Fed, που σηματοδοτεί τη 
νέα τάση.        

~ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ 

ΔΗΛΩΝΕΙ 
εργασιομανής
που ξεκουράζεται 
δουλεύοντας

ΛΑΤΡΕΥΕΙ
τη γιόγκα. Διώχνει 
το στρες, ενώ τη 
βοήθησε και να 
κόψει το τσιγάρο

ΘEΩΡΕΙΤΑΙ 
γκουρού των 
αγορών. Από τα 
χέρια της περνάνε 
συμφωνίες 
εκατομμυρίων ευρώ

εγγύηση τα έσοδα του ελλη-
νικού κράτους από τα εισιτή-
ρια των περίπου 6 εκατομμυ-
ρίων τουριστών που επισκέ-
πτονται τους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα άντλησε περισ-
σότερα από 4 δισ. ευρώ μέσω 
συναλλαγών κατά τη διάρκεια 
της θητείας του κ. Χριστοδου-
λάκη ως υπουργού Οικονομι-
κών. Πιο συγκεκριμένα, για 
κάθε έκδοση χρησιμοποιήθη-
κε διαφορετική εταιρεία, ενώ 
η όλη διαδικασία έλαβε τον 

τίτλο Special Purpose Vehicle 
(SPV). Μάλιστα, οι τιτλοποιή-
σεις δανείστηκαν τα ονόματά 
τους από την ελληνική μυθο-
λογία. Το μεγαλύτερο SPV, 
υπό το όνομα «Ατλας», πραγ-
ματοποιήθηκε το 2001. Η χώ-
ρα άντλησε 2 δισ. ευρώ, ενώ 
ως εγγύηση είχαν δοθεί οι μελ-
λοντικές χρηματοδοτήσεις που 
θα λάμβανε η Ελλάδα από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Την όλη 
διαδικασία διαχειρίστηκαν η 
BNP Paribas, η Deutsche Bank, 
η EFG Eurobank και η Εθνική. 

Η Moody’s ετοιμάζει νέα υποβάθμιση 
των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες όμως

ήδη χτίζουν άμυνες - για παράδειγμα, 
έκδοση καλυμμένων ομολογιών με 

τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων
“”

Θα πάμε
τελικά στο ΔΝΤ;
«Η Ελλάδα έχει "bad company" τις ΗΠΑ», 
λέει σε έκθεσή της η Credit Suisse
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“““
ΟΛΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΔΥΣΚΟΛΑ

Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ φρόντισε ήδη να δείξει 
τις προθέσεις του την τελευταία εβδομάδα, 
οπότε έγινε σαφές ότι η χώρα μας 
εισέρχεται στο τούνελ της άγριας 
δημοσιονομικής προσαρμογής

Οι τρεις στόχοι 
του Γιώργου με 
την Εξεταστική
Ο πρωθυπουργός θέλει να δώσει σαφές 
μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ότι η Ελλάδα άλλαξε ρότα, να δείξει 
ότι ανταποκρίνεται στις πιέσεις των 
Ευρωπαίων και να προκαλέσει 
εσωκομματικό πρόβλημα στη Ν.Δ.

Σ την περίπτωση δε του 
πολιτικού σκηνικού της 

χώρας, ο πρωθυπουργός κ. 
Γιώργος Παπανδρέου έχει 
βρει -καίτοι δεν είναι πια τό-
σο χαμογελαστός- δύο υπευ-
θύνους για να ρίξει το βάρος 
και την υπαιτιότητα των ανα-
πόφευκτων σκληρών μέτρων 
που λαμβάνει και θα συνε-
χίσει να λαμβάνει η κυβέρ-
νησή του: τη 
Ν.Δ., με όσα ευ-
τράπελα έκανε 
επί των δικών 
της ημερών στη 
διακυβέρνηση 
της χώρας, και 
την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, η οποία 
εμφανίζεται -τε-
χνηέντως ή μη 
μικρή σημασία έχει- να θέ-
λει την άμεση τιμωρία της 
Ελλάδας για όσα λάθη και 
παραλείψεις έχουν γίνει τα 
τελευταία τριάντα χρόνια.

Ο κ. Παπανδρέου φρό-
ντισε ήδη να δείξει τις προ-
θέσεις του την τελευταία 
εβδομάδα, όπου έχει γίνει 
σαφές ότι η χώρα μας εισέρ-
χεται στο τούνελ της άγριας 
δημοσιονομικής προσαρμο-
γής: από τη μία κατηγορώ-
ντας την Ευρωπαϊκή Ενωση 
ότι μετέτρεψε την Ελλάδα 
σε πειραματόζωο κατά τη 
σύγκρουσή της με τις διε-
θνείς αγορές και τώρα μας 
επιβάλλει τη λήψη σκληρών 
μέτρων και από την άλλη 
προχωρώντας τελικά στη σύ-

σταση εξεταστικής επιτρο-
πής, η οποία θα διερευνή-
σει τις ευθύνες της προη-
γούμενης κυβέρνησης για 
την παραποίηση των στοι-
χείων που αποστέλλονταν 
τα τελευταία χρόνια στις Βρυ-
ξέλλες για την πραγματική 
κατάσταση της οικονομίας. 
Η απόφαση του πρωθυπουρ-
γού να υιοθετήσει τη σχετι-

κή και επίμονη 
εισήγηση του 
υπουργού Οικο-
νομικών κ. Γιώρ-
γου Παπακων-
σταντίνου για 
την εξεταστική 
επιτροπή δεν 
ήταν εύκολη. 
Ζύγισε επί εβδο-
μάδες όλα τα δε-

δομένα, άκουσε και τις δια-
φορετικές απόψεις, εκτίμη-
σε τις πιθανές επιπτώσεις 
που θα έχει η κίνηση αυτή 
στο πολιτικό σκηνικό και 
επέλεξε τελικά να πάει στη 
σύγκρουση.

Ο κ. Παπανδρέου εμφα-
νίζεται το τελευταίο δίμηνο, 
από τις αρχές Δεκεμβρίου 
και μετά, οργισμένος για την 
αντιμετώπιση που έχει από 
τους Ευρωπαίους ηγέτες και 
τον τρόπο που αντιμετωπί-
ζουν οι αξιωματούχοι των 
Βρυξελλών τη χώρα μας. Και 
αυτό το αποδίδει πρωτίστως 
στο τεράστιο έλλειμμα αξι-
οπιστίας που έχει η χώρα 
μας στο εξωτερικό, καθώς 
οι Ευρωπαίοι εταίροι θεω-

ρούν ότι οι Ελληνες κυβερ-
νώντες εξαπατούσαν επί σει-
ρά ετών την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή με απίθανα ψεύδη 
για την οικονομία. Σύμφω-
να με συνομιλητές του, ο κ. 
Παπανδρέου δεν είναι δια-
τεθειμένος να αναλάβει ένα 
κόστος που δεν τον αφορά 
και ανήκει στην κυβέρνηση 
της Ν.Δ. Με τη σύσταση της 
εξεταστικής επιτροπής, ανε-
ξάρτητα από τον ακριβή χρό-
νο κατάθεσης της σχετικής 
πρότασης στη Βουλή και το 
πότε θα αρχίσει η έρευνα, 
το Μέγαρο Μαξίμου προσ-
δοκά σε τρία οφέλη: 
■ Πρώτον, να δώσει σαφές 
μήνυμα προς την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή ότι η Αθήνα εί-
ναι αποφασισμένη να αλλά-
ξει το τροπάριο που ακολου-
θούσαν μέχρι τώρα σχεδόν 
όλες οι κυβερνήσεις και να 
είναι ειλικρινής απέναντι 
στους εταίρους της. 
■ Δεύτερον, να δείξει ότι 
ανταποκρίνεται στις πιέσεις 
των Ευρωπαίων, οι οποίοι 
ήταν εκείνοι που ζήτησαν 
από τον κ. Παπακωνσταντί-
νου να τιμωρηθούν όσοι τους 
εξαπάτησαν. 
■ Τρίτον, να προκληθεί τε-
ράστιο εσωκομματικό πρό-
βλημα στη Ν.Δ., είτε ο πρό-
εδρός της κ. Αντώνης Σαμα-
ράς καλύψει τους «γαλάζιους» 
υπευθύνους είτε τους αφή-
σει εκτεθειμένους.

Συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού εκτιμούν ότι η απώ-
λεια του συναινετικού κλί-
ματος που επικρατούσε μέ-

χρι τώρα στο πολιτικό σκη-
νικό με την ήπια στάση της 
Ν.Δ. απέναντι στην οικονο-
μική πολιτική της κυβέρνη-
σης θα χανόταν έτσι κι αλ-
λιώς πολύ σύντομα. Θεω-
ρούν δε ότι η επιρροή που 
έχει αυτή την ώρα το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης -με βάση και τα 
γκάλοπ- είναι αμελητέα ώστε 
να υπολογίζεται ως παρά-
γοντας που μπορεί να επη-
ρεάσει το κοινωνικό κλίμα 

προς τη μία ή την άλλη κα-
τεύθυνση.

Με τις κινήσεις αυτές ο 
πρωθυπουργός ελπίζει ότι 
χαράζει μία κόκκινη γραμ-
μή απέναντι στο πολιτικό 
και κοινωνικό τσουνάμι που 
μπορεί να προκαλέσουν τα 
σκληρά οικονομικά μέτρα. 
Η συνταγή δηλαδή είναι 
απλή: το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε 
χάος, για το οποίο ευθύνε-
ται ολοκληρωτικά η κυβέρ-
νηση της Ν.Δ. -όπως ελπί-
ζεται ότι θα πιστοποιηθεί 
από την έρευνα της εξετα-
στικής επιτροπής-, ενώ για 
τη λήψη των μέτρων το βά-
ρος φέρει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η οποία θέλει μέσα 
σε ελάχιστο διάστημα να δι-
ορθωθούν λάθη δεκαετιών.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ περίφημο νόμο του Μέρφι, 
εκείνος που χαμογελά σε μία σύσκεψη όπου 
αναζητείται ο υπεύθυνος για κάποιο λάθος έχει 
ήδη βρει σε ποιον θα ρίξει την ευθύνη. 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
jmakrigiannis@protothema.gr

Οι δια-
φωνούντες 
υπουργοί

~ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Μ ε την ιδέα της εξε-
ταστικής επιτροπής 

διαφωνούν δημοσίως ή 
παρασκηνιακά πολλά στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και 
υπουργοί του ΠΑΣΟΚ δεν 
έκρυψαν την ανησυχία τους 
για τις αρνητικές επιπτώσεις 
που μπορεί να έχει στο 
εξωτερικό, αλλά και το 
εσωτερικό της χώρας. Κυ-
βερνητικά στελέχη όπως ο 
υπουργός Εργασίας κ. Αν-
δρέας Λοβέρδος και βου-
λευτές όπως οι κύριοι Από-
στολος Κακλαμάνης, Κώστας 
Σκανδαλίδης, Μιλτιάδης 
Παπαϊωάννου, Μίμης 
Ανδρουλάκης, Κώστας 
Καρτάλης, Γιάννης Κου-
τσούκος, Κώστας Σπηλι-
όπουλος, αλλά και η κυρία 
Βάσω Παπανδρέου εξέ-
φρασαν με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο τη διαφορετι-
κή τους προσέγγιση στο 
θέμα.

Η κατάσταση παραλίγο 
να ξεφύγει στα μέσα της 
περασμένης εβδομάδας, 
καθώς οι διαφοροποιήσεις 
έτειναν να λάβουν ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις. Με συνε-
χείς παρεμβάσεις τους όμως 
συνεργάτες του πρωθυπουρ-
γού, κορυφαίοι υπουργοί 
και ο γραμματέας της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας κ. 
Χρήστος Παπουτσής έστει-
λαν το μήνυμα ότι από τη 
στιγμή που υπήρξε δημόσια 
δέσμευση του πρωθυπουρ-
γού για την εξεταστική 
επιτροπή, το κυβερνών 
κόμμα δεν θα μπορούσε σε 
καμία περίπτωση να υπο-
χωρήσει. Το βράδυ μάλιστα 
της περασμένης Πέμπτης 
ειδοποιήθηκαν βουλευτές 
να αρχίσουν να υπογράφουν 
το σχετικό κείμενο, προκει-
μένου να καταστεί σε όλους 
σαφές ότι η πρόταση για την 
επιτροπή θα προχωρούσε 
παρά τις αντιδράσεις, και 
μάλιστα το συντομότερο.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
κ. Χρήστος Παπουτσής

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Γιώργος Παπανδρέου 
θα καταδείξει ως υπεύθυνους για τα αναπόφευκτα σκληρά 
μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει να λαμβάνει 
η κυβέρνησή του: τη Ν.Δ. και την Ευρωπαϊκή Ενωση

Δεν ήταν εύκολη η απόφαση του 
πρωθυπουργού να υιοθετήσει την επίμονη 

εισήγηση του υπουργού Οικονομικών 
Γ. Παπακωνσταντίνου για την εξεταστική 

επιτροπή με αντικείμενο την οικονομία
“”

ΨΑΞΕ-ΨΑΞΕ 
ΑΛΛΑ ΜΗ 
ΒΡΕΙΣ

SMS
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ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΟΥΝΤΑ 
ΜΕ SPA ΚΑΙ ΧΑΜΑΜ

Παραπάνω από έναν μισθό, 
ήτοι 1.285 ευρώ, κόστισε το ρομαντικό 
ταξιδάκι στην Κρήτη του υπουργού 
Πολιτισμού και της συζύγου του

■ Του Βασίλη Γούλα
vgoulas@gmai l .com

«ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΣΗ αγάπη πώς να μην είναι υπέρο-
χη η φιλοξενία;». Με αυτή τη ρητορική ερώτηση 
στο βιβλίο επισκεπτών ο υπουργός Πολιτισμού και 
Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος ευχαρίστησε 
τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου «Porto Elouda» 
για τις υπέροχες στιγμές που πέρασε το τριήμερο 
της Καθαράς Δευτέρας, κάνοντας spa και βόλτες 
στο ξενοδοχείο των πέντε αστέρων.

Β
έβαια στις μέρες μας και η αγάπη, όσο «φιλό-
ξενη» κι αν είναι, κοστίζει μέχρι και έναν μι-
σθό, τον 14ο που η κυβέρνηση προσπαθεί να 
κόψει αθόρυβα και, πάνω απ’ όλα συναινετι-
κά, από τον Ελληνα εργαζόμενο. Ο κ. Γερου-
λάνος, θέλοντας προφανώς να αποφορτιστεί 
από το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον και 
την κρίση, με την οποία είναι υποχρεωμένος 

να ασχολείται ως υπουργός, αποφάσισε να ξοδέψει κάτι παρα-
πάνω για να απολαύσει ένα ρομαντικό τριήμερο στην Κρήτη 
μαζί με τη σύζυγό του κυρία Λάρα Μπαραζί-Γερουλάνου. 
Μια σουίτα ταιριάζει καλύτερα σε έναν υπουργό και οι ιδιωτι-
κές πισίνες είναι must για όσους έχουν χρήματα και δεν έχουν 
πρόβλημα να το δείχνουν… Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρι-
σμού έφτασε στο πολυτελές θέρετρο το Σάββατο. Αφού τον 
υποδέχτηκαν στη ρεσεψιόν, στη συνέχεια τον οδήγησαν στη 
σουίτα με τον αριθμό 1330 για να αφήσει τα πράγματά του. Η 
κράτηση του ζευγαριού είχε γίνει αρκετές μέρες πριν από την 
άφιξή του. Οι κυβερνητικές αρμοδιότητες φαίνεται ότι εξα-
ντλούν τους υπουργούς. Ο ίδιος ο κ. Γερουλάνος εκμυστηρεύ-
τηκε στο περιβάλλον του πως χρειαζόταν αυτές τις ολιγοήμε-
ρες διακοπές προκειμένου να φορτώσει τις μπαταρίες του προ-
τού συνεχίσει το δύσκολο έργο του.  Το συγκεκριμένο ξενοδο-
χείο, το οποίο επισκέπτονται κάθε χρόνο τόσο επιχειρηματίες 
από το εξωτερικό όσο και άνθρωποι του εγχώριου jet set, προ-
σφέρει πλουσιοπάροχες υπηρεσίες στους VIP πελάτες του έτσι 
ώστε να τους χαρίζει μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και ξεκού-
ρασης. 
ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ έτυχε φυσικά και το ζεύγος Γερουλά-

νου. Η σουίτα στην οποία έμεινε το ζευγάρι είχε θέα στη θά-
λασσα και γι’ αυτό δεν ήταν λίγες οι φορές που ο κ. Γερουλάνος 
βγήκε στη βεράντα για να χαζέψει τον ορίζοντα. Εκτός από την 
πολυτελή σουίτα, είχαν στη διάθεσή τους πολλές επιλογές, 
όπως τένις, σάουνα, γυμναστήριο, γήπεδο γκολφ (σε ακτίνα 3 
χλμ.), κέντρο ευεξίας και spa, μασάζ, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, 
τζακούζι, ποδηλασία, ατμόλουτρο, χαμάμ και εσωτερική πισί-
να. Οι μέρες ξεκούρασης δεν ήταν αρκετές για να ασχοληθούν 
με όλα αυτά, και έτσι ο υπουργός και η σύζυγός του προτίμη-
σαν το spa, πληρώνοντας φυσικά έξτρα στο έτσι κι αλλιώς «τσι-
μπημένο» τιμολόγιο υπηρεσιών που έκοψε ο κ. Γερουλάνος. 
Την πρώτη μέρα επιστρέφοντας στη σουίτα για να ξεκουρα-
στούν επέλεξαν να παραγγείλουν από το εστιατόριο «Ναυσι-
κά» (το ξενοδοχείο διαθέτει room service) ένα γεύμα αξίας 
64,80 ευρώ. Το βράδυ το ζευγάρι κατέβηκε στο εστιατόριο, 
όπου σερβιριζόταν δείπνο σε μορφή μπουφέ. Επιλέγοντας 
casual εμφάνιση -παντελόνι και ζιβάγκο-, ο υπουργός και η σύ-
ζυγός του μίλησαν και χαιρέτησαν τους θαμώνες. Κάθισαν σε 
ένα τραπέζι στην πίσω μεριά της σάλας, ενώ το μενού ήταν 
σχετικά λιτό: σαλάτα και κάποια πιάτα θαλασσινών. Ο λογαρια-
σμός έφτασε τα 80 ευρώ. Κάποια στιγμή στο τραπέζι του 
υπουργικού ζεύγους βρέθηκε και το κ. Σπύρος Κοκκοτός, ιδι-
οκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας, με τον οποίο είχαν ολιγό-
λεπτη συζήτηση. Μετά το δείπνο το ζευγάρι κατευθύνθηκε 
στο μπαρ «Κίρκη», το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα πέρα 
από τον κόλπο και αποτελεί την ιδανική τοποθεσία για απερι-
τίφ και κοκτέιλ υπό τη συνοδεία μουσικής πιάνου. Τα ποτά στο 
μπαρ κόστισαν στον υπουργό 36 ευρώ. 

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ ο κ. Γερουλάνος και η σύζυ-
γός του πέρασαν αρκετές ώρες στο spa με μασάζ και άλλες 
υπηρεσίες που προκαλούν ευεξία. Στη συνέχεια έκαναν βόλτα 
στον Αγιο Νικόλαο και έφαγαν σε εστιατόριο της περιοχής. Το 
βράδυ της Καθαράς Δευτέρας η απόδραση ολοκληρώθηκε, 
αφού την επομένη ο υπουργός έπρεπε να βρίσκεται από νωρίς 
στο γραφείο του. Ο κ. Γερουλάνος πλήρωσε το ρομαντικό τριή-
μερο με την πιστωτική του κάρτα και πήρε το τιμολόγιο για να 
το καταθέσει στη φορολογική του δήλωση την επόμενη χρο-
νιά. Το ποσό που πλήρωσε, σύμφωνα με το τιμολόγιο το οποίο 
κόπηκε στο όνομά του, ήταν 1.285,10 ευρώ - ο 14ος μισθός 
ενός... καλοπληρωμένου υπαλλήλου!

              ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ ΚΟΒΟΥΝ ΤΟΝ 14ο ΜΙΣΘΟ, ΑΛΛΑ ΟΙ  
Τι κι αν η οικονομία της Ελλάδας πάει από το κακό στο χειρότερο, τι κι αν 
ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε σκληρά οικονομικά μέτρα, ορισμένων υπουργών 
ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει… «Σεμνά και ταπεινά» διοργανώνουν 
ρομαντικά τριήμερα στην Ελούντα πληρώνοντας σχεδόν ενάμιση μισθό 
ενός μέσου Ελληνα για spa, ενώ άλλοι το ρίχνουν στα ψώνια…

ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πέντε αστέρων με spa, βόλτες και 
ποτάκια πέρασε το τριήμερο του Αγίου Βαλεντίνου 
και της Καθαράς Δευτέρας ο υπουργός Πολιτισμού 
και Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος και η 
σύζυγός του. Κόστος: 1.285,10 ευρώ
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ΤΟ ΜΠΟΤΑΚΙ ΤΩΝ 680€ 
ΚΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ

■ Του Φρίξου Δρακοντίδη
fdrakont idhs@yahoo.gr 

ΜΠΟΤΑΚΙ ΔΩΔΕΚΑΠΟΝΤΟ ΑΞΙΑΣ 680 ευρώ 
Vs οικονομικής κρίσης σημειώσατε 1. 
Ούτε τα έκτακτα μέτρα που ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός για την οικο-
νομία, ούτε οι δυσοίωνες προβλέψεις 
που κάνουν λόγο για κατάργηση του 
14ου μισθού μπόρεσαν να εμποδί-
σουν την υπουργό Παιδείας κυρία 
Αννα Διαμαντοπούλου να αποχωρι-
στεί μία από τις αγαπημένες της συ-
νήθειες: την αγορά σικ υποδημάτων. 
Ειδικά όταν τα μπoτάκια τής προσφέ-
ρονται με έκπτωση 50% στην τιμή-
ευκαιρία των 340 ευρώ, τότε ούτε ο 
ίδιος ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ δεν μπορεί 
να τη σταματήσει! 

Π
ριν από λίγες εβδομάδες 
απασχόλησε την κοινή 
γνώμη με το περίφημο 
brainstorming, δηλαδή 
την «καταιγίδα ιδεών» με 
την οποία προσπάθησε 
να δώσει την επιφοίτηση 
του πνεύματος στους συ-

νεργάτες της οργανώνοντας χαρούμενη εκδρο-
μή στις βουνοκορφές των Τρικάλων Κορινθίας. 
Εκεί, μεταξύ τυρού, παϊδακίου και άφθονου 
κρασιού, η υπουργός Παιδείας συσκέφτηκε μα-
ζί με τους υπαλλήλους του υπουργείου για τα 
ζητήματα που το απασχολούν, ενώ ταυτόχρονα 
έθεσε σε λειτουργία εφαρμογές και μεθόδους 
που έμαθε στο εξωτερικό, οι οποίες αποσκο-
πούν στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των 
εργαζομένων. 
Και μπορεί στα βουνά της Κορινθίας να την εί-
δαμε να φοράει ορειβατικά μποτάκια και μπό-
τες μέχρι το γόνατο, στην Αθήνα όμως τα casual 
παπούτσια δεν μπορούν να έχουν θέση στο κα-
θημερινό της ντύσιμο. Το κατάστημα Καλογή-
ρου στη Γλυφάδα φροντίζει να την προμηθεύει 
με την τελευταία λέξη της μόδας. Το περασμέ-
νο Σάββατο, λοιπόν, λίγες μέρες μετά τις δρα-
ματικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού περί 
νέων αιματηρών μέτρων στην οικονομία, η κυ-
ρία Διαμαντοπούλου επισκέφτηκε το γνωστό 
κατάστημα υποδημάτων, εκμεταλλευόμενη τις 
δελεαστικές εκπτώσεις της επιχείρησης που 
άγγιζαν το 50%. Η απόδειξη που κόπηκε από το 
κατάστημα και σας παρουσιάζει το «ΘΕΜΑ» 
δόθηκε στην υπουργό για το προσωπικό της 

κουτάκι με τις αποδείξεις, το οποίο θα κληθεί 

να παρουσιάσει στο τέλος του χρόνου στην 
Εφορία, κατά τις επιταγές του συναδέλφου της 
υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπακων-
σταντίνου. Το ατύχημα για εκείνη είναι ότι η 
συγκεκριμένη απόδειξη τής έπεσε στον δρό-
μο...  Το νέο απόκτημα της υπουργού είναι ένα 
ζευγάρι μποτάκια μάρκας Casadei. Στο κατά-
στημα για την επιλογή του δώρου που έκανε 
στον εαυτό της, μία ημέρα 
πριν από τη γιορτή του 
Αγίου Βαλεντίνου, βρέθη-
κε μαζί με στενή της συ-
νεργάτιδα η οποία φροντί-
ζει το styling αλλά και τη 
σιλουέτα της υπουργού. Οι 
υπεύθυνοι του καταστή-
ματος τη γνώρισαν αμέσως 
αφού είναι τακτική πελά-
τισσα και μένει στην περι-
οχή. Η υπουργός δοκίμασε 
τα καστόρινα δωδεκάπο-
ντα μποτάκια και μετά το 
επιδοκιμαστικό βλέμμα 
της συνεργάτιδάς της πήγε 
κατευθείαν στο ταμείο. Πι-
στή στο δόγμα ότι δεν 
πρέπει κανείς να δανείζεται και να καταφεύγει 
στο πλαστικό χρήμα σε περιόδους κρίσης, πλή-
ρωσε με μετρητά και έφυγε χαμογελαστή για 
το σπίτι της. Ηταν Σάββατο άλλωστε και είχε 
δύο ημέρες ακόμη μπροστά της προτού επι-
στρέψει στην καθημερινότητα, στα πιεστικά 
προβλήματα του υπουργείου της και στη βάσα-
νο της οικονομικής κρίσης... 

ΤΟ ΠΟΣΟ των 340 ευρώ πλήρωσε η 
κυρία Αννα Διαμαντοπούλου για τα 
μποτάκια μάρκας Casadei. Σχεδόν 
κοψοχρονιά, δηλαδή, αφού η 
αρχική τους τιμή ήταν 680 ευρώ

Η υπουργός Παιδείας, που ακολουθεί πιστά 
τις επιταγές της μόδας, δεν άντεξε στις προσφορές 
των εκπτώσεων και πλήρωσε 340€ για ένα 
ζευγάρι Casadei. Η αρχική τιμή ήταν 680€

 ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΑΤΑΛΕΣ ΤΟΥΣ

ει 
ή-

€680
€340
CASADEI
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Η
μιονηγός, κατά την παλιά 
στρατιωτική διάλεκτο, σήμαινε ο 
φαντάρος που οδηγούσε τους ημι-
όνους, δηλαδή τα μουλάρια. Κατά το 
κοινώς λεγόμενο, ο μουλαράς. Μου-

λαράδες γίνονταν στον Στρατό οι θεωρούμενοι 
ως ανεπιθύμητοι. Αυτοί οι οποίοι, κυρίως για πο-
λιτικούς λόγους, έπρεπε να βρίσκονται εντός του 
στρατεύματος, αλλά ως ένα σώμα αποβλήτων. Και 
υφίσταντο βεβαίως τις συνέπειες του διαχωρι-
σμού, όπως μικρότερο συσσίτιο, καθημερινά κα-
ψόνια και αναφορές για εξευτελιστικούς λόγους. 

 Κάθε ομοιότητα με τη 
σημερινή πραγματικό-

τητα που βιώνουμε εντός 
του ευρωπαϊκού στρατοπέ-
δου είναι απολύτως συ-
μπτωματική. Αραγε είναι 
έτσι; Διότι το ευρωπαϊκό 
διευθυντήριο, οι «φίλοι» μας 
οι καρδιακοί, δείχνει να πι-
στεύει το ακριβώς αντίθετο. 
Δείτε με πόση απόλαυση 
μας υποβάλλουν σε απανω-
τά καψόνια και θα καταλά-
βετε τι εννοώ: «Φτιάξτε ένα 
Πρόγραμμα Σταθερότη-
τας!». Το φτιάχνουμε. «Δεν 
φτάνει! Δεν έχει πολλούς 
κοιλιακούς. Κάντε και 1.000 
έκτακτες επικύψεις. Α, και 
μόλις τελειώσετε, τρέξτε 
καμιά 50ριά χιλιόμετρα νηστικοί, κουβαλώντας 
στην πλάτη από έναν Αλογοσκούφη, μουλαρά-
δες! Αυτά για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι».

 Είναι απολύτως προφανές ότι μας θεωρούν 
το μαύρο πρόβατο της ευρωζώνης. Και τους 

βολεύει. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Διό-
τι κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί για να παραδειγ-
ματιστούν οι υπόλοιποι. Διότι με αυτόν τον τρό-
πο επέρχεται η πτώση του ευρώ έναντι του δο-
λαρίου και ανεβαίνουν οι εξαγωγές της Γερμανί-
ας. Διότι έτσι ικανοποιείται το δημόσιο αίσθημα 
στις χώρες του Βορρά: «Ως πότε θα ταΐζουμε εκεί-
νους τους τεμπέληδες του Νότου;». Φυσικά εμείς 
τους δώσαμε το δικαίωμα να μας αποκαλούν λα-
μόγια και ό,τι άλλο βάζει ο ανθρώπινος νους. Οταν 

καταπίναμε τα δάνεια το ένα πίσω από το άλλο, 
λες και ήταν φυστίκια Αιγίνης, δεν το σκεφτήκα-
με; Εχουμε λερωμένο πιστοποιητικό οικονομικών 
φρονημάτων.  Εως χθες, εφησυχασμένοι οι Ελλη-
νες θεωρούσαμε την Ευρωπαϊκή Ενωση κάτι σαν 
την παχιά αγελάδα που την αρμέγαμε, μέσα από 
τα ΜΟΠ, τις επιδοτήσεις και τα διάφορα πακέτα, 
πλαίσια κ.ο.κ. Ομως να που τώρα έβγαλε κέρατα 
και ως μαινόμενος ταύρος μας τα μπήγει και μας 
χιλιοματώνει στις αρένες των αγορών. Τους μεγά-
λους της Ε.Ε. δεν τους απασχολεί αν θα πεινάσουν 
ή όχι οι νεοέλληνες. Αυτό που τους ενδιαφέρει, 

ως αυθεντικοί Ηρακλείς του 
χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος, είναι πώς θα πληρώ-
σουμε τα χρωστούμενα. Εντό-
κως. Είνα αλήθεια ότι έχουμε 
παραχωρήσει μέρος των κυ-
ριαρχικών μας δικαιωμάτων. 
Το παραδέχθηκε άλλωστε και 
ο πρωθυπουργός. Ομως όταν 
κάποιος τεντώνει το σκοινί 
μέχρι εκεί που δεν παίρνει, 
τότε αυτό μπορεί να σπάσει. 
Και όπως κάθε νόμισμα έχει 
δύο όψεις, το ίδιο ισχύει και 
για την πολιτική. Μπορεί η 
γερμανική εξουσία να επιχει-
ρεί να καθηλώσει χώρες όπως 
η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτο-
γαλία, η Αυστρία και η Ελλά-
δα, όμως αυτή η πολιτική τα-

κτική ενδεχομένως να γίνει μπούμερανγκ για την 
ίδια και μάλιστα με δυσάρεστο αποτέλεσμα. Η 
Γερμανία μαζί με την Κίνα αποτελούν τους μεγα-
λύτερους εξαγωγείς παγκοσμίως, με την οικονο-
μία τους να εξαρτάται καθοριστικά από αυτή τους 
τη δραστηριότητα. Η Γερμανία εξάγει ετησίως 
αγαθά που η αξία τους υπερβαίνει το 1 τρισ. δο-
λάρια, με το 25% των εξαγωγών της να πηγαίνει 
στις προαναφερθείσες χώρες. Τι θα γίνει αν αυ-
τές, εξ ανάγκης,  παγώσουν την αγορά αυτών των 
προϊόντων; Αντέχει άραγε η Γερμανία ή και άλλες 
χώρες του Βορρά να χάνουν ετησίως 250 δισ. δο-
λάρια; Να κάτι που εμείς οι ημιονηγοί του Νότου 
πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά...

Κ
ανείς δεν ξέρει πώς θα τελειώ-
σει όλη αυτή η περιπέτεια της οι-
κονομίας, στην οποία μπήκαμε μό-
νοι μας. Αν δηλαδή θα μας σώσου-
νε, έστω και στις καθυστερήσεις, 

οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ή αν θα αγγίξουμε 
τη χρεοκοπία βρίσκοντας λύση στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο! Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι όταν κάποτε κάτσει η σκόνη, η Ελλάδα θα 
έχει αλλάξει και τίποτα δεν θα είναι όπως 
πριν. Είναι βέβαιο ότι από αυτή την κρίση η 
χώρα θα βγει φτωχότερη. Ακόμη και να δια-
τηρηθεί ο 14ος (ή και ο 13ος ) μισθός -πράγμα 
αμφίβολο- η ευημερία που 
ζήσαμε τα προηγούμενα 
χρόνια δεν θα υπάρχει. Σί-
γουρα θα βγούμε φτωχό-
τεροι και τα εισοδήματά 
μας δεν θα ανταποκρίνο-
νται πια στα πρότυπα που 
μόνοι μας και αυθαίρετα 
δημιουργήσαμε. Αυτό εί-
ναι σίγουρο! Κανείς, νομί-
ζω, εχέφρων άνθρωπος 
δεν μπορεί να το αμφισβη-
τήσει. Και θα χρειαστούν 
πολλά χρόνια σκληρής 
δουλειάς, θυσιών και ερ-
γατικότητας για να ξανα-
γυρίσουμε, ίσως κάποτε, 
εκεί που μας βρήκε η βα-
ριά δημοσιονομική κρίση. 
Το άλλο βέβαιο είναι ότι η 
πολιτική εξουσία χάνει τον ρόλο που είχε έως 
σήμερα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, οι μεγάλες 
και ουσιαστικές αποφάσεις θα λαμβάνονται 
πλέον και δημοσίως εκτός Ελλάδος. Δεν είναι 
αναγκαστικά και τόσο κακό, αν σκεφτεί κα-
νείς πόσο έβλαψαν την Ελλάδα διαχρονικά 
(πλην ελάχιστων εξαιρέσεων) οι πολιτικές 
εξουσίες. Ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και 
η αντιπολίτευση θα φαίνονται λίγο πολύ γρα-
φικοί, αφού θα νομίζουν ότι αποφασίζουν, 
αλλά τις πραγματικές αποφάσεις θα τις παίρ-
νουν οι Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες και 

οι Βρυξέλλες. Υποθέτω ότι πολλοί μορφωμέ-
νοι Ελληνες που δεν αισθάνονται ακριβώς 
απόγονοι του Ηρακλή, του Μεγαλέξανδρου 
ή του Νικηταρά -με την καλή έννοια- θα νιώ-
θουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αν ξέρουν ότι 
τις αποφάσεις τις παίρνουν κάποιοι σοβαροί 
άνθρωποι εκτός συνόρων που δεν κοροϊδεύ-
ουν τον κόσμο. Ισως κάποτε οι μελλοντικοί 
πρωθυπουργοί στην Ελλάδα και τα υπουργι-
κά τους συμβούλια θα έχουν το προνόμιο να 
κόβουν τις κορδέλες σε φιλανθρωπικά γκαλά, 
αλλά το κουμάντο θα το κάνουν οι επιτηρητές 
που θα θυμίζουν τους παλιούς κυβερνήτες… 

Το άλλο μεγάλο κέρδος για 
την ελληνική οικονομία 
είναι ότι θα τελειώσουν με 
την κρίση αυτή όλοι οι αε-
ριτζήδες. Στην Ελλάδα του 
εύκολου και του άκοπου 
πλουτισμού της Μεταπο-
λίτευσης όλοι μπορούσαν 
να κάνουν τα πάντα. Αρκεί 
να είχαν μια άκρη ή μια 
πλάτη σε ένα από τα κόμ-
ματα εξουσίας -και με τα 
μικρότερα πάλι έβρισκαν 
την άκρη- και όλες οι πόρ-
τες άνοιγαν. Σκεφτείτε 
απλώς πόσοι εκπρόσωποι 
της περίφημης γενιάς του 
Πολυτεχνείου σήμερα 
έχουν έναν δημόσιο ρόλο 
και τι έκαναν για να τον 

αποκτήσουν. Και ύστερα σκεφτείτε πού βρί-
σκονται αυτοί και πού η χώρα. Ούτε αυτό θα 
είναι μεγάλη απώλεια. Αντιθέτως! Θα είναι 
ένας παραδειγματισμός για τις νεότερες γε-
νιές που πίστεψαν στο παραμύθι των προη-
γούμενων και νόμισαν ότι στη ζωή όλα είναι 
απλά, αρκεί να ζεις στην Ελλάδα. Δεν λέω, 
από αυτή την παρεξήγηση όλοι περάσαμε 
καλά. Αλλά δυστυχώς μας πήραν χαμπάρι. Με 
δυο λόγια, το ότι ο Ελληνας είναι επάγγελμα 
μάλλον τελείωσε…

Θ
εωρητικά ο Αντώνης Σαμαράς 
δεν έχει σοβαρό πρόβλημα με την 
εξεταστική επιτροπή για την οικο-
νομία που αναγκάζεται να στήσει 
(με βαριά καρδιά) ο Γιώργος Παπαν-

δρέου. Δεν έστειλε αυτός τα ψεύτικα στοιχεία 
στην Κομισιόν, και τα χρόνια που οι κυβερνήσεις 
της Ν.Δ. «έλυναν» με δημιουργική λογιστική τα 
προβλήματα του τεράστιου δημοσιονομικού ελ-
λείμματος ο ίδιος βρισκόταν στις Βρυξέλλες ή 
ήταν ένας απλός βουλευτής. 

 Τώρα, το πρώτο θύμα των «αποκαλύψεων» 
θα είναι η ελληνική οικο-

νομία και αυτός που τη διαχει-
ρίζεται, δηλαδή η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ. Οι Ευρωπαίοι δεν   
ενδιαφέρονται για το ποιο    
κόμμα έκανε τις περισσότερες 
λαθροχειρίες στα στοιχεία του 
Προϋπολογισμού, αλλά θέ-
λουν «χειροπέδες» για τους 
υπευθύνους (που μάλλον απο-
κλείεται να υπάρξουν όπως σε 
τόσες και τόσες εξεταστικές) 
και θα στείλουν τον λογαρια-
σμό στον Γιώργο, με τον οποίο 
συνδιαλέγονται αυτή την ώρα, 
κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη 
την προσπάθεια του πρωθυ-
πουργού να φρενάρει την κα-
τάρρευση. 

 Το αντιλαμβάνονται και 
στο ΠΑΣΟΚ ότι με την Εξεταστική όχι μόνο 

θα χάσουν τη συναίνεση της Ν.Δ., που σ’ αυτή τη 
φάση κρίνεται αναγκαία, αλλά κυρίως θα κληθούν 
να πληρώσουν τα σπασμένα των κυβερνήσεων 
Σημίτη - Καραμανλή. Για τον λόγο αυτό άλλωστε 
υπάρχουν τόσο σοβαρές και μαζικές αντιδράσεις 
στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης και 
θα χρειαστεί σκληρή κομματική πειθαρχία για να 
περάσει η πρόταση όταν έρθει η ώρα να κατατε-
θεί στη Βουλή. 

 Κι όμως, η πρόθεση της κυβέρνησης να προ-
χωρήσει στη συγκρότηση της Εξεταστικής 

προκάλεσε κρίση στρατηγικής στη Ν.Δ. Ο κ. Σα-
μαράς προσπάθησε να αποφύγει το «πικρό ποτή-
ρι» και υιοθέτησε μια αντιφατική τακτική. Από τη 

μία είπε «ναι» στην πρόταση «προκειμένου να μην 
πουν ότι έχουμε κάτι να κρύψουμε» και από την 
άλλη υπογραμμίζει με έμφαση τους κινδύνους 
που δημιουργούνται για την απεγνωσμένη προ-
σπάθεια διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. Εί-
ναι προφανές ότι δεν μπορεί να ισχύουν και τα 
δύο ταυτόχρονα. Από τη στιγμή που το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης επιθυμεί να αποδεί-
ξει ότι «δεν έχει τίποτα να φοβηθεί» θα έπρεπε το 
«ναι» να είναι χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις 
και κινδυνολογίες. Το πολιτικό άγχος της Ν.Δ. φαί-
νεται ακόμη και από την προειδοποίηση που 

απηύθυνε στο ΠΑΣΟΚ: «Αν 
θέλετε Εξεταστική, τέλος η 
συναίνεση». Αν η Ν.Δ. δεν 
ένιωθε απειλούμενη από αυτή 
την έρευνα, δεν θα είχε κανέ-
να λόγο να άρει τη διάθεση 
συναίνεσης. Πολύ περισσότε-
ρο μάλιστα δεν θα έφτανε να 
ζητήσει έρευνα από το 1981. 

 Είναι προφανές πως ο 
Αντώνης Σαμαράς ανησυ-

χεί για τους «σκελετούς στην 
ντουλάπα» από την πενταετία 
Καραμανλή. Γνωρίζει πως 
υπάρχουν στοιχεία που ενοχο-
ποιούν το κυβερνητικό παρελ-
θόν της Ν.Δ. Φοβάται ότι οι 
εσωκομματικές συγκρούσεις 
για το ποιος ευθύνεται περισ-
σότερο ή λιγότερο για τα πα-

ραποιημένα στοιχεία θα διαλύσουν το «μαγαζί» 
σε μια στιγμή που προσπαθεί να επιβάλει μια 
στοιχειώδη συνοχή στελεχών στον δρόμο για το 
συνέδριο. Και το κυριότερο, είναι αναγκασμένος 
να υποστηρίξει τον προκάτοχό του στην ηγεσία 
του κόμματος, όταν αυτή την περίοδο μια τέτοια 
προσπάθεια δεν είναι εύκολη και έχει σοβαρό 
πολιτικό κόστος. Αλλά ο Αντώνης δεν θέλει ούτε 
να ακούει όσους του προτείνουν «να ξεμπερδεύ-
ει μια και καλή με το χτες».

craptis@mnm.gr

koytras_b@yahoo.grpkoliopanos@yahoo.gr

ΤΟΥ 
MΠΑΜΠΗ ΚΟΥΤΡΑ

Η ντουλάπα 
με τους 
σκελετούς

ΤΟΥ 
ΠΑΝΟΥ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ

Ελλάς Ελλήνων 
Ημιονηγών

Υ
πάρχουν τριών ειδών ψέματα, έλε-
γε ο Ντισραέλι. Το απλό ψέμα, το χοντρό 
ψέμα και η στατιστική. Ο ορισμός του 
παλιού Βρετανού πρωθυπουργού δεν 
άφησε  αδιάφορη την πατρίδα του Αι-

σώπου. Κατά τις υποχρεωτικές εξομολογήσεις της 
προς την Ευρωπαϊκή Ενωση η Ελλάδα πέρασε κλι-
μακωτά και από τα τρία είδη. Στο δε τελευταίο 
έδωσε ρέστα αναγορεύοντας δημιουργικά την τέ-
χνη της παραπλάνησης σε επίπεδο υφαντού αρι-
στουργήματος. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι πώς 
τα «πειθαρχημένα μυρμήγκια» της Κεντρικής Ευ-
ρώπης πιάστηκαν εξαρχής κορόιδα από τα παρα-
ποιημένα στοιχεία που πλάσα-
ραν τα «ραχάτικα τζιτζίκια» 
του Νότου. Ούτε, φυσικά, για-
τί οι δήθεν ανυποψίαστοι ευ-
ρω-γραφειοκράτες δεν πήραν 
μυρωδιά τις ντόπιες λοβιτού-
ρες. Εξάλλου, το ντούκου, το 
πάσο και η αβάντα ανήκουν 
όσο και η μπλόφα στις τεχνικές 
του πολιτικού πόκερ. Ιδίως 
όταν όλα τα λεφτά είναι πάνω 
στο τραπέζι. Το πρόβλημα εί-
ναι όταν αρχίσουν τα κεσάτια. 
Την ώρα που φτάνει ο λογα-
ριασμός, το παιχνίδι τελειώνει. 
Με απώλειες, θύματα και πλε-
ρέζες. Ηδη στο βεστιάριο της 
ευρωζώνης οι 13 από τις 16 
χώρες φορούν ελλείμματα και 
δοκιμάζουν χρέη. Δυστυχώς 
στο έλεος της μπόρας η φτώχεια φέρνει γκρίνια 
και η γκρίνια προσβολές. Αναπόφευκτα και την 
Ελλάδα την έκαναν παγκοσμίως «ρόμπα». Καθόλου 
αδικαιολόγητα. Ας όψονται οι πράξεις και οι παρα-
λείψεις της κυβέρνησης Καραμανλή για τη «θωρά-
κιση» της οικονομίας. Και μαζί τους τα στατιστικά 
ανακατέματα στα ανοχύρωτα καζάνια των «γαλά-
ζιων» μαγειρείων. 

 Κακά όμως τα ψέματα όταν σωρεύονται κάτω 
από τους τάπητες της δυσοίωνης πραγματι-

κότητας. Η χώρα δεν αντέχει να «λασπώνεται» 
διεθνώς και δεν οφείλει να ανέχεται το ξήλωμα 

τμήματος της κυριαρχίας της δίχως διευκρινίσεις 
και αιτίες. Μια κυβέρνηση, άλλωστε, που επικα-
λείται την κοινωνική ευαισθησία και τη διαφάνεια 
έχει χρέος να διερευνήσει όλες τις ευθύνες. Το 
οφείλει πρώτα απ’ όλα στο διαρκώς επιδεινούμε-
νο επίπεδο ζωής των πολιτών της χώρας παρά στις 
ωμές απαιτήσεις των Βρυξελλών. Δεν είναι ρεβαν-
σισμός το να χυθεί άπλετο φως στο ξέφρενο πάρ-
τι της δεξιάς σπατάλης που χωρίς αιδώ εκτόξευσε 
το έλλειμμα, έφερε την οικονομία στο χείλος της 
χρεοκοπίας και σφράγισε τη χώρα με τη στάμπα 
του απατεώνα. Ούτε, βέβαια, αποτελεί αντιπερι-
σπασμό στα τωρινά οδυνηρά κυβερνητικά μέτρα 

η σύσταση Εξεταστικής για την 
παραποίηση των δημοσιονομι-
κών στοιχείων. Κάθε άλλο. Στο 
κάτω-κάτω οι Εξεταστικές της 
Βουλής δεν δηλητηριάζουν την 
όποια συναίνεση. Αντίθετα, 
είναι οι αποσιωπήσεις, οι συμ-
ψηφισμοί και οι συσκοτίσεις 
που την ακυρώνουν, αν δεν την 
εξατμίζουν τελικά. Μόνο που 
η αξιωματική αντιπολίτευση 
εξακοντίζει με αγωνία το μπα-
λάκι της έρευνας για τα δημό-
σια οικονομικά πίσω, στη σή-
ραγγα του χρόνου. Κι όποιον 
πετύχει. Τον Σημίτη, τον Μη-
τσοτάκη, τον Ανδρέα -γιατί όχι 
και τον Χαρίλαο Τρικούπη;- 
τσουβαλιάζοντας στο ίδιο σακί 
δομικά προβλήματα και παθο-

γένειες της ελληνικής οικονομίας με τα πεπραγ-
μένα και καταχωρισμένα «σημεία και τέρατα» της 
τελευταίας πενταετίας. Σε αυτή πάντως την προ-
σχηματική διαχρονική διάχυση ευθυνών ελπίζει η 
αξιωματική αντιπολίτευση για τον εξορκισμό πα-
ντός ανομήματος. Ειδάλλως υπό τη νέα της ηγεσία 
είναι υποχρεωμένη να επωμιστεί έργα και ημέρες 
της προηγούμενης κυβέρνησης. Κυρίως, όμως, να 
αποκαλύψει κάτω από ποιο μαύρο χαλί κρύφτηκε 
το μαύρο χάλι της οικονομίας. Ανεξαρτήτως Εξε-
ταστικής. Εστω, με στατιστικό δελτίο.

dpagadakis@mnm.gr

ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΓΑΔΑΚΗ

Μαύρο χαλί

ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΑΠΤΗ

Είναι 
επάγγελμα να 
είσαι Ελληνας;

λλ
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“““
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΟΙΟΣ ο ρόλος των τοπικών κολεγίων, ποιοι θα 
μπορούν να εγγράφονται, τι πτυχία θα δίνουν 
και πώς θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα

Οταν ο Πανάρετος 
συνάντησε 
τον Σβαρτσενέγκερ
Τι είπαν στη συνάντησή τους ο Ελληνας υφυπουργός 
Παιδείας με τον χολιγουντιανό «εξολοθρευτή» 
στο πλαίσιο επίσκεψης με αντικείμενο τη μελέτη 
του καλιφορνέζικου εκπαιδευτικού συστήματος

Τ ο θέμα που αναμένεται 
να μελετηθεί σε σχέση 

με την ελληνική πραγματι-
κότητα είναι τα τοπικά κο-
λέγια, ζήτημα το οποίο είχε 
ανοίξει για πρώτη φορά ο κ. 
Γιώργος Παπανδρέου ως 
υπουργός Παιδείας το1995 
σε συνδυασμό με την ανα-
θεώρηση του Συντάγματος. 
Ο υφυπουργός Παιδείας 

πραγματοποίησε την επί-
σκεψη στην Αμερική στο 
πλαίσιο συναντήσεων που 
έχει προκειμένου να επανα-
προσδιορίσει τον ρόλο των 
πανεπιστημίων, ενώ ανοίγουν 
και μια σειρά θέματα όπως 
αυτό της βάσης του «10» και 
του τρόπου των μετεγγραφών. 

Οπως λέει στο «ΘΕΜΑ» ο 
υφυπουργός Παιδείας κ. Πα-

νάρετος, στα τοπικά κολέγια 
της Πολιτείας της Καλιφόρ-
νια εισάγονται όσοι το επι-
θυμούν και ύστερα από δύο 
χρόνια σπουδών μπορούν να 
πάνε, αν ενδιαφέρονται, σε 
κάποιο πανεπιστήμιο, το 
οποίο βέβαια θα πρέπει να 
τους δεχθεί ανάλογα με τη 
βαθμολογία που συγκεντρώ-
νουν. 

Το ενδιαφέρον με το 
μοντέλο αυτό είναι ότι όποιος 
αποφοιτήσει από το κολέγιο 
ύστερα από δύο χρόνια επι-
τυχημένων σπουδών, ακόμα 
κι αν δεν συνεχίσει τις σπου-
δές του, έχει ένα πιστοποι-
ημένο πτυχίο για κάποια ει-
δικότητα, επί παραδείγματι 
μηχανικός αυτοκινήτων. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι στο 
Berkley, ένα από τα καλύτε-
ρα πανεπιστήμια, ποσοστό 
30% των εισαχθέντων προ-
έρχεται από τα κολέγια. 

Στα θετικά του συστήμα-
τος αυτού, σύμφωνα με τον 
κ. Πανάρετο, συγκαταλέγε-

ται το ότι ο νέος δεν κάνει 
επιλογή αντικειμένου στα 17, 
όπου ενδεχομένως να μην 
είναι σίγουρος αν θέλει να 
συνεχίσει για το πανεπιστή-
μιο, ενώ παράλληλα ο χρό-
νος δεν φεύγει στο φροντι-
στήριο, όπως συνηθίζεται 
στην Ελλάδα, σε περίπτωση 
που κάποιος δεν μπει στο 
πανεπιστήμιο, αλλά κερδί-
ζεται με διετείς σπουδές. 
Επιπλέον, ο απόφοιτος του 
κολεγίου εγγράφεται στο τρί-
τος έτος σπουδών του πανε-
πιστημίου, οπότε δεν έχει 
χάσει καθόλου χρόνο. Ενα 
ακόμα συν του συστήματος 
αυτού θεωρείται η επιλογή 
των σπουδαστών την οποία 
κάνουν τα ίδια τα πανεπι-
στήμια. Στην Αμερική τα κο-
λέγια χρηματοδοτούνται σε 
μεγάλο βαθμό από την Πο-
λιτεία, ενώ ο κάθε σπουδα-
στής έχει και κάποια  συμ-
βολή.       

Ενας από τους λόγους που 
επιλέχθηκε η Καλιφόρνια εί-

ναι και τα αποτελέσματα που 
έχει επιτύχει στον τομέα της 
έρευνας και η συνεργασία 
πανεπιστημίων με ερευνη-
τικά κέντρα. Επίσης, μελε-
τήθηκε ο τρόπος που αντι-
μετωπίζεται η Παιδεία σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Οπως επισημαίνει ο κ. Πα-
νάρετος, «η κυβέρνηση Ομπά-
μα δίνει τη μεγαλύτερη έμ-
φαση στα τοπικά κολέγια στην 
εκπαιδευτική πολιτική της 
και ο ίδιος ο Ομπάμα μιλά πο-
λύ συχνά γι’ αυτά, έχοντας δι-
αμορφώσει και σχέδιο ενί-
σχυσής τους. Δεν είναι επί-
σης τυχαίο ότι ο τομέας των 
τοπικών κολεγίων υπέστη τις 
μικρότερες περικοπές (8%) 
από οποιονδήποτε άλλο το-
μέα της εκπαίδευσης».

Ακόμη υπογραμμίζει: «Εί-
ναι πολλές πλέον οι χώρες που 
μελετούν με ενδιαφέρον το 
μοντέλο των τοπικών κολεγί-
ων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 
δείξει η Κίνα, ενώ λίγες ημέ-
ρες πριν από μένα είχαν κά-

νει αντίστοιχη επίσκεψη στην 
Καλιφόρνια Κινέζοι υπουρ-
γοί. Τοπικά κολέγια υπάρχουν 
και στον Καναδά και στην Αυ-
στραλία».

Ενας από τους λόγους που 
τα τοπικά κολέγια είναι τό-
σο σημαντικά είναι ότι στοι-
χίζει στην Πολιτεία πολύ λι-
γότερο να πειραματιστεί με 
ένα νέο τοπικό κολέγιο πα-
ρά με ένα πανεπιστήμιο (η 
διαφορά μεγέθους των απαι-
τούμενων επενδύσεων είναι 
τεράστια). Τα τοπικά κολέ-
για είναι αποκλειστικά εκ-
παιδευτικές μονάδες και όχι 
ερευνητικές. 

Ο κ. Πανάρετος υπογραμ-
μίζει επίσης ότι δεν είναι τυ-
χαίο το ότι τα τοπικά κολέ-
για έχουν τον μεγαλύτερο 
ρυθμό ανάπτυξης από οποιον-
δήποτε άλλο εκπαιδευτικό 
τομέα στην Αμερική, λέγο-
ντας ότι «είναι ο τομέας εκ-
παίδευσης που προσαρμόζε-
ται ταχύτερα στις ανάγκες της 
κοινωνίας».

«ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΒΑΡΤΣΕΝΕΓΚΕΡ» στα πανεπιστήμια 
προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να ξεφύ-
γει από τον «σκόπελο» των κολεγίων αλλά και 
να επιλύσει το θέμα της πρόσβασης στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση. Ο υφυπουργός Παι-
δείας κ. Γιάννης Πανάρετος ταξίδεψε στην 
Καλιφόρνια όπου συναντήθηκε με τον κυβερ-
νήτη Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ αλλά και με πα-
ράγοντες των πανεπιστημίων προκειμένου να 
μελετήσει το σύστημα μιας χώρας που απο-
τελεί παγκοσμίως υπόδειγμα ποιότητας δη-
μόσιων πανεπιστημίων.

ΤΗΣ ΙΣΜΗΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 
isminichar@yahoo.gr

Ερχεται το 
ηλεκτρονικό βιβλίο 
στην εκπαίδευση

Ε να από τα θέματα 
που συζήτησε 
στην Καλιφόρνια 

ο κ. Γιάννης Πανάρετος 
ήταν και η υιοθέτηση του 
ηλεκτρονικού βιβλίου 
στην εκπαίδευση, ζήτημα 
που είχε αποκαλύψει το 
«ΘΕΜΑ», το οποίο ανα-
μένεται να υιοθετηθεί σύ-
ντομα και από τα σχολεία 

και τα πανεπιστήμια της 
χώρας. Σημειώνεται ότι η 
Καλιφόρνια είναι η πρώτη 
Πολιτεία στις ΗΠΑ που 
πήρε την πρωτοβουλία 
για την υιοθέτηση του 
δωρεάν ηλεκτρονικού βι-
βλίου. Κατά τη διάρκεια 
μάλιστα της επίσκεψης 
του κ. Πανάρετου, ο κυ-
βερνήτης της Καλιφόρνια 
ανακοίνωσε την έναρξη 
της δεύτερης φάσης της 
πρωτοβουλίας αυτής. Στη 
συγκεκριμένη φάση προ-
σκλήθηκαν οι εκδότες 
ηλεκτρονικών βιβλίων 
Ιστορίας και Κοινωνικών 
Επιστημών για υποβολή 
βιβλίων προς αξιολόγηση 
και πιθανή υιοθέτηση.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΣΩ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ μελετήσει το 
σύστημα μιας Πολιτείας που 
αποτελεί παγκοσμίως υπόδειγμα 
ποιότητας δημόσιων 
πανεπιστημίων, ο υφυπουργός 
Παιδείας κ. Γιάννης Πανάρετος 
ταξίδεψε στην Καλιφόρνια όπου 
συναντήθηκε και συζήτησε το 
θέμα με τον κυβερνήτη της, 
Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ

Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ του ηλεκτρονικού βιβλίου συνιστά 
προτεραιότητα του ελληνικού υπουργείου Παιδείας
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Ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μεταβεί 
στην εκλογική του περιφέρεια, τη Ροδόπη, 
για το τριήμερο και επέστρεφε μόνος με το 
αεροπλάνο της γραμμής. Στη γειτονική 
Ξάνθη βρισκόταν και η 19χρονη Δήμητρα, 
η οποία είχε κληθεί από 
τον δήμο της περιοχής για 
να συμμετέχει στο φημι-

σμένο Καρναβάλι της πόλης. Η Δήμητρα ήταν η 
βασίλισσα του Καρναβαλιού και οι Ξανθιώτες 
τής φέρθηκαν «πραγματικά σαν βασίλισσα», 
όπως η ίδια δήλωσε. Υστερα από ένα έντονο 
τριήμερο με τους νέους φίλους της στην πόλη 
της Θράκης, κατά την επιστροφή την περίμενε 
μια έκπληξη: ο άνδρας που θα καθόταν δίπλα 
της ήταν ο νέος πολιτικός και υφυπουργός παρά 
τω πρωθυπουργό κ. Γιώργος Πεταλωτής. Το 
πρωί της Δευτέρας, λοιπόν, η Δήμητρα εγκατέ-
λειπε την Ξάνθη και επέστρεφε αεροπορικώς 
στην Αθήνα. Ηταν η 
πρώτη επιβάτισσα 
της πρώτης θέσης 
που μπήκε στο αε-
ροπλάνο. Αφού το-
ποθέτησε τις απο-
σκευές της πάνω 
από το κάθισμα και 
βολεύτηκε στη θέση 
της, είδε να μπαίνει 
ένας ξανθός, ψηλός 
άνδρας με γαλάζια 
μάτια. Κοιτάζονται για λίγο, όπως συμβαίνει με 
δυο αγνώστους που βρίσκονται μαζί σε έναν στενό χώρο. Αφού 
τακτοποιείται, ο άνδρας την πλησιάζει και κάθεται δίπλα της. 
«Καλά, τόσος χώρος άδειος, δίπλα μου έπρεπε να τον βάλουν και να 
μας στριμώχνουν;», αναρωτήθηκε το νεαρό μοντέλο. Λίγο μετά 

εμφανίστηκε και ο τρίτος επιβάτης, που κάθισε στην άλλη. Οταν 
το πλήρωμα αντιλήφθηκε την παρουσία της Δήμητρας, προέκυ-
ψε μεγάλη κινητοποίηση. Ολοι την πλησίασαν να τη ρωτήσουν 
αν θέλει κάτι παραπάνω, οι αεροσυνοδοί έσπευσαν να την εξυ-
πηρετήσουν και ο πιλότος βγήκε από το πιλοτήριο να τη χαιρετή-

σει. Μάλιστα την κάλεσε μέσα στο 
πιλοτήριο να συνταξιδέψουν. Εκεί-
νη αρνήθηκε ευγενικά - ευτυχώς 
για τους υπόλοιπους επιβάτες… 
Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, κανείς 
δεν πρόσεξε τον κ. Πεταλωτή. Ο 
ίδιος ξαφνιάστηκε από τις θερμές 
εκδηλώσεις για το μοντέλο, το 
οποίο και δεν αναγνώρισε, αφού τα 
καθήκοντά του ως κυβερνητικού 
εκπροσώπου δεν αφήνουν πολύ 
χρόνο για ψυχαγωγική τηλεόραση. 
Μετά την προσγείωση ο κ. Πετα-
λωτής ρώτησε την κόρη του για την 
ταυτότητα της συνταξιδιώτριάς του, 
η οποία είχε κλέψει την παράστα-
ση.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΕ 
ύστερα από περίπου μία ώρα στο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι δύο 
επιβάτες της πρώτης θέσης σηκώ-
θηκαν περιμένοντας να ανοίξουν οι 
πόρτες. Στον στενό διάδρομο, κα-
θώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
έπαιρνε στα χέρια του τις αποσκευ-
ές του, δεν πρόσεξε τη Δήμητρα 

και τη σκούντηξε ελαφρά με τη βαλίτσα του. Χαριτολογώντας, η 
Δήμητρα Αλεξανδράκη τον χαρακτήρισε με ναζιάρικο ύφος… 
«αγενή»: «Με χτύπησε με τη βαλίτσα… Ντροπή και αίσχος!», λέει 
χαριτολογώντας. 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ 
Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ 
«NEXT TOP MODEL»

Εκπληξη για τον κυβερνητικό 
εκπρόσωπο, που βρέθηκε 
να συνταξιδεύει πλάι 
στο γνωστό μοντέλο από 
την Ξάνθη στην Αθήνα

■ Της Νεφέλης Κατακουζηνού

Η Δήμητρα Αλεξαν-
δράκη κατάγεται από 
την Κρήτη και συγκε-
κριμένα από τον Αγιο 
Νικόλαο και το Ρέθυ-
μνο. Τα πρώτα χρόνια 
της τα πέρασε στο νησί 
και μετά μετακόμισε 
στο Μεγάλο Πεύκο, 
ώσπου χώρισαν οι δι-
κοί της και αποφάσισε 
να μείνει με τη μητέρα 
της στην Πετρούπολη. 
Στα 17 της χρόνια 
ασχολήθηκε για πρώτη 
φορά με το modeling, 
συμμετέχοντας στα Πε-
λοποννησιακά Καλλι-
στεία, όπου πήρε τον 
τίτλο της «Miss 
Young». Επίσης έχει 
ανακηρυχθεί «Miss 
Greece», «Miss Ελληνι-
κός Τουρισμός 2009» 

και «Miss Απογευματι-
νή». Eχει παρακολου-
θήσει μαθήματα υπο-
κριτικής στη δραματική 
σχολή του Θοδωρή 
Αθερίδη, αλλά διέκοψε 
λόγω της παρουσίας 
της στο «Next Top 
Model», όπου προβλή-
θηκε ως το μαγκάκι της 
παρέας. Η Δήμητρα εί-
ναι αποφασισμένη να 
συνεχίσει τα μαθήματα 
υποκριτικής την επόμε-
νη χρονιά. Στην Ξάνθη 
βρέθηκε ύστερα από 
πρόσκληση του αντι-
δημάρχου της περιοχής 
Μανώλη Φανουράκη 
και, όπως λέει η ίδια, 
«ήταν τέλεια. Πέρασα 
σίγουρα καλύτερα από 
τον εκπρόσωπο της 
κυβέρνησης».

WHO IS WHO

Το μοντέλο από την Κρήτη 
που κέρδισε τα Πελοποννησιακά 
Καλλιστεία και έγινε το 
«μαγκάκι» του «Next Top Model» 

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ 
εκπρόσωπος κ. Γιώργος 
Πεταλωτής 
«συγκατοίκησε» 
αναπάντεχα την Καθαρά 
Δευτέρα με τη Δήμητρα 
Αλεξανδράκη στο 
αεροπλάνο της γραμμής 

< < <

ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ μάτια 
του κυβερνητικού 

εκπροσώπου 
γοήτευσαν την 

εντυπωσιακή 
Δήμητρα του «Next 

Top Model», η 
οποία αμέσως 

μετά τη γνωριμία 
τους στο 

αεροπλάνο τον 
χαρακτήρισε 

«πολύ όμορφο 
άνδρα»

GREEN TOP 
MODEL

SMS

«ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟΣ άνδρας με γαλάζια μάτια». Αυτή είναι η περιγραφή της 
Δήμητρας του «Next Top Model» για τον κ. Γιώργο Πεταλωτή, μετά την ανα-
πάντεχη «συγκατοίκησή» τους το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, για μία ώρα, 
στο αεροπλάνο της γραμμής. Το γνωστό μοντέλο του τηλεοπτικού show 
του ΑΝΤ1 συνταξίδεψε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο από την Ξάνθη 
προς την Αθήνα. Η δεσποινίς Αλεξανδράκη και ο κ. Πεταλωτής επέβαιναν 
στην πρώτη θέση και, έτσι, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν από κοντά.
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Η 
οικονομολόγος 
από το Αμστερ-
νταμ, που με τα 
ταξιδιωτικά της 
βιβλία προβάλλει 
την Ελλάδα σε 
όλο τον κόσμο, 
χαρακτηρίζει γε-
λοία τα σενάρια 
περί εξόδου της 

χώρας μας από την ευρωζώνη, αναφέρεται στο 
πώς η ίδια και η οικογένειά της βιώνουν την οι-
κονομική κρίση και δηλώνει αισιόδοξη για την 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 
- Πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση την οικογέ-

νειά σας;

Η άμεση επιρροή είναι ότι έχω έναν σύζυγο 
που δουλεύει μέρα νύχτα για να βγάλει την 
Ελλάδα από την κρίση και μας λείπει. Δεν 
έχουμε κάποια επιχείρηση που να επηρεάζε-

ται από την κρίση, ούτε έχουμε χάσει κάποια 
δουλειά - με αυτή την έννοια είμαστε εντάξει. 
Αλλά, φυσικά, όταν γύρω σου υπάρχουν άν-
θρωποι που δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί δεν 
μπορείς να μένεις ανεπηρέαστος. 
- Ποιος διαχειρίζεται τα οικονομικά του σπιτιού 

σας;

Παίρνουμε μαζί τις αποφάσεις. Ασφαλώς, εί-
μαστε σε σχετικά καλή κατάσταση και δεν 
έχουμε λόγο να παραπονιόμαστε, αλλά -στο 
τέλος της μέρας- προσπαθούμε απλώς 
να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να 
αποπληρώσουμε τα δάνεια και τις πιστωτι-
κές κάρτες και να τα βγάλουμε πέρα κάθε 
μήνα. 
- Πώς επηρέασε τη δική σας δουλειά η κρίση;

Εχω μία ιστοσελίδα που παρουσιάζει τα ομορ-
φότερα μικρά ξενοδοχεία της Ελλάδας και 
πραγματικά εύχομαι να συνεχίσει να εμπνέει 
τους ξένους να έρχονται και να εξερευνούν 
αυτή την όμορφη χώρα, αλλά δεν είναι κάτι 
που μου αποφέρει κέρδος. Ετοιμάζω και ένα 
σύστημα online κρατήσεων ξενοδοχείων, αλλά 
δεν είναι κάτι που αναμένεται να αποδώσει οι-
κονομικά στο άμεσο μέλλον. Εύχομαι όταν λει-
τουργήσει αυτό η παγκόσμια οικονομία να 
έχει ανακάμψει!
- Ποια είναι η γνώμη σας για τα μέτρα που ανα-

κοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών;

Οπως και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού 
λαού, πιστεύω ότι είναι δίκαια και απαραίτητα.
- Είστε αισιόδοξη για την ανάκαμψη της ελληνι-

κής οικονομίας;

Είμαι εκ φύσεως αισιόδοξη, οπότε σε καμία 

περίπτωση δεν νιώθω ότι δεν θα ξεμπλέξουμε 
ποτέ. Ισως δεν θα έπρεπε να το λέω αυτό μια 
και υπήρξα οικονομολόγος, αλλά πιστεύω ότι η 
ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Η απαισιοδο-
ξία δεν βοηθά κανέναν.
- Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από την 

ευρωζώνη, όπως απάντησε η πλειοψηφία των 

Ολλανδών σε πρόσφατη έρευνα;

Φυσικά και όχι, πρόκειται για γελοία ιδέα. Σχε-
τικά με την αποκαλούμενη έρευνα, πραγματο-
ποιήθηκε στο Διαδίκτυο από μια μάλλον λαϊκί-
στικη εφημερίδα. Δεν ήταν μία επιστημονική 
ή έστω αξιόπιστη έρευνα και οι απαντήσεις 
δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτι-
κές του ολλανδικού πληθυσμού. Στην ίδια 
έρευνα σχεδόν όλοι απάντησαν επίσης ότι η 
Ολλανδία και η Γερμανία πρέπει να βγουν 
από την ευρωζώνη.
- Θεωρείτε δικαιολογημένες τις επιθέ-

σεις που κατά κόρον το τελευταίο διά-

στημα δέχεται η Ελλάδα από ξένες 

εφημερίδες;

Οταν διαβάζω κάποιο άρθρο 
που επιτίθεται αδικαιολόγητα 
στην Ελλάδα θυμώνω. Αυτές τις 
στιγμές νιώθω περισσότερο Ελ-
ληνίδα από τους Ελληνες!

ΓΙΑ ΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

«Η φοροδιαφυγή είναι 
το εθνικό σπορ των 
Ελλήνων», δήλωσε στην 
ολλανδική εφημερίδα 
«Financieele Dagblad»

Περισσότερο Ελληνίδα από τους Ελληνες λέει ότι νιώθει η 
Ολλανδή οικονομολόγος και σύζυγος του υπουργού Οικονομικών 
Γ. Παπακωνσταντίνου, η οποία μιλά στο «ΘΕΜΑ» και 
περιγράφει πώς βιώνουν την κρίση η ίδια και η οικογένειά της

Του Μανόλη Γαλάνη■
manol isgalanis@protothema.gr

«ΘΥΜΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ άδικες επιθέσεις του 
ξένου Τύπου κατά της Ελλάδας και, 
αυτές τις στιγμές, νιώθω περισσότε-
ρο Ελληνίδα από τους Ελληνες!», δη-
λώνει η Ολλανδή σύζυγος του υπουρ-
γού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπα-
κωνσταντίνου, κυρία Γιακολίν Βίνκε, 
σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
«ΘΕΜΑ». 

Γιακολίν Βίνκε-Παπακωνσταντίνου

«ΘΥΜΩΝΩ ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ 
ΑΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Οταν ένας οικονομολόγος εκτιμά πως η 
φοροδιαφυγή είναι το εθνικό σπορ των 
Ελλήνων, η άποψή του είναι σεβαστή. 
Οταν όμως ο συγκεκριμένος άνθρωπος 
τυχαίνει να είναι… η σύζυγος του 
υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου 
Παπακωνσταντίνου, το πράγμα αποκτά 
μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Γιακολίν 
Βίνκε μίλησε πρόσφατα στην ολλανδική 
εφημερίδα «Financieele Dagblad», 
τονίζοντας ότι ο σύζυγός της «πρέπει να 
μετακινήσει ένα πολύ δυσκίνητο τέρας. 
Στο υπουργείο επικρατεί ένα χάος. Στο 
σπίτι δεσπόζει ολλανδική 
νηφαλιότητα…». Ούσα και η ίδια 
επιχειρηματίας, και μάλιστα στο 
Διαδίκτυο, γνωρίζει πολύ καλά τις 
δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν 
οι Ελληνες πολίτες ειδικά μετά το 
περιβόητο μέτρο που εξήγγειλε ο 
σύζυγός της για την υποχρεωτική 
συλλογή αποδείξεων: «Το σύστημα είναι 
απελπιστικά πολύπλοκο. Αν ο τεχνικός 
του υπολογιστή μού δώσει απόδειξη 
αξίας 20 ευρώ, τότε εγώ πρέπει να 
περιμένω στην ουρά στην Εφορία για να 
πάρω 4 ευρώ. Είναι να τρελαίνεσαι!». 
Ωστόσο, η ίδια αγωνίζεται για να δίνει το 
καλό παράδειγμα αφού, σύμφωνα με 
την ολλανδική εφημερίδα, περιμένει 
πάντα στην ουρά και ζητάει αποδείξεις: 
«Ολες τις αποδείξεις τις φυλάω στο σπίτι, 
μέσα σε ένα κουτί». Κληθείσα, δε, να 
συγκρίνει μεταξύ Ελλήνων και Ολλανδών 
εξηγεί πως «στην Ολλανδία κάνουμε τα 
πάντα όπως πρέπει. Στην Ελλάδα ο 
κόσμος γκρινιάζει για τη 
γραφειοκρατία…».

«ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; ΑΠΕΡΓΙΑ;»

Ετσι, την ώρα που ο σύζυγός της, κ. 
Παπακωνσταντίνου, κρατάει στα χέρια 
του το τιμόνι της οικονομίας της 
χώρας, μαζί «σπαζοκεφαλιάζουν» για 
να φέρουν βόλτα τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό: «Με δύο παιδιά σε 
ένα ιδιωτικό σχολείο και ακαθάριστες 
ετήσιες αποδοχές που δεν είναι ούτε 
τα μισά από ό,τι παίρνει ένας Ολλανδός 
υπουργός, είναι μερικές φορές 
σπαζοκεφαλιά να τα οργανώσεις όλα». 
Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε 
συγκεκριμένα για τον μισθό του 
συζύγου της, η κυρία Βίνκε απάντησε: 

«Ο κ. Παπακωνσταντίνου 
πληρώνεται λιγότερο 

από έναν Ολλανδό 
βουλευτή. Και τις 
αυξήσεις φόρου θα 
τις αισθανθούμε και 

εμείς, αλλά τι 
μπορούμε να 
κάνουμε; 
Απεργία;».

Ηλιάνα Γαβαλά
i l iana@protothema.gr
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«ΠΗΓΕ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ 
ΒΓΗΚΕ ΚΟΥΡΕΜΕΝΗ»

ΕΧΟΝΤΑΣ καταγράψει την κυριαρχία του 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, 
ο πρόεδρος της Ν.Δ. ξεκινά από το ΣΕΦ 
την πορεία προς το Συνέδριο του Ιουνίου

«Πήγαν για μαλλί και βγή-
καν κουρεμένοι», σχο-

λίαζαν έμπλεοι ικανοποίη-
σης οι συνεργάτες του κ. 
Αντώνη Σαμαρά αναφερό-
μενοι στο στρατόπεδο της 
κυρίας Μπακογιάννη, που 
μετέτρεψε την εκλογή σε κα-
ταμέτρηση δυ-
νάμεων. 
Μία μόλις εβδο-
μάδα μετά τη 
συνέντευξή της 
στο «Βήμα» και 
την προσπάθειά 
της να αμφισβη-
τήσει τις επιλο-
γές του προέ-
δρου της Ν.Δ. 
και να εμφανιστεί ως διαφο-
ρετικός πόλος του κόμματος 
ή, όπως έλεγαν άσπονδοι φί-
λοι της, «ως διαχρονικός μέ-
τοχος στη “Ν.Δ. Α.Ε.”», η κυ-
ρία Μπακογιάννη επιδίωξε 
να μετρηθεί μέσα στην Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα. Το σχέ-
διό της απλό: διέρρευσε «κλί-
μα» την προηγούμενη ημέ-
ρα στα φιλικά της ΜΜΕ, λέ-
γοντας ότι οι 30-40 «ντορικοί» 
βουλευτές της Ν.Δ. δεν θα 
ψηφίσουν άλλον υποψήφιο, 
αρκεί να τηρηθούν οι διαδι-
κασίες… Διέρρεε ακόμη ότι 
ο κ. Σαμαράς δεν θα τολμού-
σε να βάλει κάλπη, γιατί θα 
έχανε σε ένα σώμα που «ελέγ-
χει» ακόμα η ίδια. Ο κ. Σαμα-

ράς όμως δεν έπεσε στην πα-
γίδα της!

Μπούμερανγκ
Ο κ. Τασούλας, προερχόμε-
νος από το αβερωφικό μα-
ντρί (υπήρξε γραμματέας του 
Ευάγγελου Αβέρωφ), ήταν 

από τους ελάχι-
στους βουλευ-
τές που είχαν 
στηρίξει ανοιχτά 
τον κ. Σαμαρά 
στη μάχη της 
ηγεσίας παρά τις 
πιέσεις που εί-
χε δεχτεί τότε 
από το αντίπα-
λο στρατόπεδο 

να παραμείνει, τουλάχιστον, 
ουδέτερος. Η αντικατάστα-
ση του κ. Γιάννη Τραγάκη 
ήταν ο πρώτος σκόπελος που 
είχε να αντιμετωπίσει ο κ. 
Σαμαράς μετά την εκλογή 
του, αφού ήταν δεδομένο ότι 
θα δοκιμαζόταν η κυριαρχία 

του στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα. Η διαδικασία μάλι-
στα της προηγούμενης Πα-
ρασκευής είχε σασπένς. Ο κ. 
Τασούλας ήταν ο μοναδικός 
υποψήφιος για τη θέση. Ετσι 
ο κ. Βύρων Πολύδωρας, ο 
οποίος από παλιά είναι φίλος 
του, πρότεινε στους βουλευ-
τές η εκλογή να γίνει διά βο-
ής, αφού μάλιστα όπως είπε 

στη σύντομη παρέμβασή του 
«οι καιροί είναι πονηροί» και 
δεν πρέπει να δοθεί αφορ-
μή για σχόλια περί τα εσω-
κομματικά της Ν.Δ. Στην το-
ποθέτηση του κ. Πολύδωρα 
αντέδρασε ο κ. Κώστας Κιλ-
τίδης, ο οποίος θεωρείται ο 
πλέον ταυτισμένος με την κυ-
ρία Μπακογιάννη βουλευ-
τής. Λίγο προτού αρχίσει η 

συνεδρίαση της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας ο κ. Κιλτί-
δης καθόταν στο εντευκτή-
ριο μαζί με την κυρία Μπα-
κογιάννη. Ο κ. Κιλτίδης αμ-
φισβήτησε και τον διορισμό 
των τομεαρχών από τον κ. 
Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι 
θα έπρεπε να εκλεγούν από 
την Κοινοβουλευτική Ομά-
δα, όπως είχε γίνει παλαιό-

Συντριβή της Ντόρας 
στην ψηφοφορία για 
τον νέο γραμματέα της Κ.Ο.
Το αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως την επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να στήσει 
κάλπη, καθώς σε σύνολο 89 ψηφισάντων ο Κώστας Τασούλας πήρε 82 ψήφους 

ΩΣ ΚΑΘΑΡΗ ΗΤΤΑ της κυρίας Ντόρας Μπακο-
γιάννη θεωρείται η άνετη επικράτηση του 
βουλευτή Ιωαννίνων κ. Κώστα Τασούλα για 
τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας της Ν.Δ.

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΚΟΥΤΖΑΝΗ 
odyssseas@mnm.gr

Κ αθώς ο έλεγχος της  
Ν.Δ. είναι ένα παιχνί-

δι για τρεις, Αντώνη Σαμα-
ρά, Κώστα Καραμανλή και 
Ντόρα Μπακογιάννη, ο κ. 
Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει 
τη θέση του. Εάν του δοθεί 
η ευκαιρία θα πετάξει έξω 
από το κόμμα την κυρία 
Μπακογιάννη, ενώ προστα-
τεύει τον κ. Καραμανλή όχι 
μόνο στο εσωτερικό της 
Ν.Δ. αλλά και από τις επι-
θέσεις του ΠΑΣΟΚ, παρότι 
η ταύτιση με την αμαρτωλή 
πενταετία Καραμανλή θα 
έχει κόστος και υπονομεύ-
ει την ηγεσία του. 

Ακόμη κι αν δεν του δο-

θεί η ευκαιρία να τη δια-
γράψει, είναι σαφές ότι ο κ. 
Σαμαράς θα επιδιώξει να 
εκμηδενίσει κυριολεκτικά 
την επιρροή της μέσα στο 
κόμμα. 

Εντελώς διαφορετική εί-
ναι η στάση του απέναντι 
στον κ. Καραμανλή. Κατ’ 
αρχάς, σε μία συμβολική 
ενέργεια έβαλε τον θεμα-
τοφύλακα του καραμανλισμού 
κ. Πέτρο Μολυβιάτη σε 
περίοπτη θέση στην Οργα-
νωτική Επιτροπή του συνε-
δρίου. Ακόμη παραπέρα, ο 
κ. Σαμαράς είπε στους 
νέους βουλευτές του κόμ-
ματος, στους οποίους πα-

ρέθεσε γεύμα την εβδομά-
δα που πέρασε: «Δεν θα 
πουλήσω τον Καραμανλή». 

Γενικότερα, ο κ. Σαμαράς 
αφενός στηρίζεται στον 
καραμανλικό μηχανισμό και 
αφετέρου παρέχει ομπρέ-
λα προστασίας στον κ. 
Καραμανλή. Ο κ. Σαμαράς 
μέχρι τώρα αρνείται τις 
ευθύνες της διακυβέρνησης 
Καραμανλή στο ναυάγιο της 
οικονομίας και αντιτείνει 
ότι ευθύνεται η διακυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ από το 
1981 και μετά, υιοθετώντας 
έτσι πλήρως την πολιτική 
και την επιχειρηματολογία 
του κ. Καραμανλή. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι 
στην ομιλία του την Παρα-
σκευή, όπως και στη σημε-
ρινή, δεν υπήρχε ούτε μία 
φράση για ευθύνες της Ν.Δ., 
ενώ αντίθετα εξαπέλυσε 
δριμύτατη επίθεση στο 
ΠΑΣΟΚ και έδειξε μάλιστα 
ότι δεν θα συμφωνήσει στην 
εξεταστική επιτροπή για 
την οικονομία, προβάλλοντας 
βέβαια «το καλό της πατρί-
δας». Η κυρίαρχη άποψη 
που τείνει να διαμορφωθεί 
στη Ν.Δ. είναι ότι η κυβέρ-
νηση δεν θα τα βγάλει 
πέρα με την κρίση και ότι 
θα επιστρέψουν στην εξου-
σία σύντομα. 

«Δεν θα πουλήσω τον Καραμανλή»
~ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ

τερα και επί Καραμανλή. Πρό-
σθεσε δε ότι «η διά βοής εκλο-
γή του κ. Τασούλα θα συνι-
στούσε ποδηγέτηση της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του 
κόμματος». Τη λύση στη δια-
φωνία που προέκυψε στη συ-
νεδρίαση έδωσε ο πρόεδρος 
της Ν.Δ., ο οποίος είπε ότι 
εφόσον και ένας μόνο βου-
λευτής ζητά να γίνει η εκλο-
γή με κάλπη, τότε αυτή πρέ-
πει να στηθεί. Το αποτέλε-
σμα της εκλογής δικαίωσε 
πλήρως την επιλογή του κ. 
Σαμαρά. Σε σύνολο 89 ψη-
φισάντων ο κ. Τασούλας πή-
ρε 82 ψήφους και υπήρξαν 5 
λευκά και 2 άκυρα. Ολοι οι 
απόντες ήταν δικαιολογημέ-
νοι, ενώ ο κ. Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είχε στείλει εγκαί-
ρως επιστολή στον απελθό-
ντα γραμματέα, στην οποία 
ανέφερε ότι στηρίζει την υπο-
ψηφιότητα Τασούλα για να 
μην υπάρξει καμία παρερ-
μηνεία. Συνεργάτες του κ. 
Σαμαρά έλεγαν ότι «στο στρα-
τόπεδο της κυρίας Μπακογιάν-
νη ήθελαν να καταγράψουν 
15-20 διαρροές, αλλά τελικά 
έμειναν με 6 συν την ίδια» και 
πρόσθεταν ότι «η κυρία Μπα-
κογιάννη ξεκίνησε με 40% και 
μέχρι το συνέδριο θα μείνει 
με το 1,5%». 

Εχοντας καταγράψει την 
κυριαρχία του στην Κοινο-
βουλευτική Ομάδα ο κ. Σα-
μαράς ξεκινά την Κυριακή 
από το ΣΕΦ την πορεία προς 
το συνέδριο του Ιουνίου, που 
θα επιβεβαιώσει συνολικά 
την ηγεσία του. Το προσυνέ-
δριο της Κυριακής είναι μία 
παράσταση για δύο ρόλους, 
του κ. Σαμαρά και του κ. Αβρα-
μόπουλου, και είναι χαρακτη-
ριστικό των εσωκομματικών 
ισορροπιών στην «καινούρια 
Ν.Δ.».  Η πιο σημαντική ορ-
γανωτική καινοτομία του 8ου 
Τακτικού Συνεδρίου θα είναι 
η καθιέρωση θέσης αντιπρο-
έδρου, την οποία βέβαια θα 
καταλάβει ο κ. Αβραμόπου-
λος. Εκτός από το ότι ήταν 
μέρος της συμφωνίας των δύο 
πριν από την εκλογή της 29ης 
Νοεμβρίου, ο κ. Σαμαράς δεί-
χνει ότι κλείνει προς το αμε-
ρικανικό μοντέλο. Εφεξής οι 
αναμετρήσεις για την ηγεσία 
θα γίνονται με δίδυμο προέ-
δρου και αντιπροέδρου και 
φυσικά το μοντέλο αυτό θα 
συνεχίζεται και σε περίπτω-
ση νίκης στις εθνικές εκλο-
γές. Θεωρείται λάθος του κ. 
Κώστα Καραμανλή ότι στη 
διάρκεια της δικής του θη-
τείας στο κόμμα και στην κυ-
βέρνηση δεν καθιέρωσε θέ-
ση αντιπροέδρου, κάτι που 
αποδίδεται στην ανασφάλειά 
του και στον συγκεντρωτικό 
τρόπο λειτουργίας του, που 
ανέδειξε τον κ. Θεόδωρο 
Ρουσόπουλο σε άτυπο Νο 
2, με τις γνωστές καταστρο-
φικές συνέπειες. 

Το προσυνέδριο 
της Κυριακής 

είναι μία παράσταση 
για δύο ρόλους, του 
Αντώνη Σαμαρά και 

του Δημήτρη 
Αβραμόπουλου, και 

είναι χαρακτηριστικό 
των εσωκομματικών 

ισορροπιών στην 
«καινούρια Ν.Δ.»

“”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ν.Δ. κ. 
Αντώνης Σαμαράς (δεξιά)
δήλωσε ότι, εφόσον και ένας 
μόνο βουλευτής ζητά να γίνει 
η εκλογή νέου γραμματέα 
της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας με κάλπη, τότε έτσι 
θα γίνει. Και δικαιώθηκε, 
αφού ο κ. Κώστας Τασούλας 
(επάνω) εκλέχτηκε 
πανηγυρικά 

ΤΟ 'ΞΕΡΕ 
ΟΤΙ ΗΤΑΝ 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ

SMS
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Η ΝΤΟΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΤΟ «ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ»

Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ που αναπτύσσει -κυρίως 
στο παρασκήνιο- ενισχύει τις εκτιμήσεις 
ότι έχει αποφασίσει να πορευτεί 
αυτόνομα στην πολιτική σκακιέρα

«Και του χρόνου με νέο κόμμα» 
Οι ευχές στη σύναξη της Αραβαντινού για την ονομαστική της εορτή, 
οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι δηλώσεις της  ότι αισθάνεται ανεπιθύμητη  στη Ν.Δ.

Η κινητικότητα που ανα-
πτύσσει κυρίως στο πα-

ρασκήνιο σε συνδυασμό με 
τα όσα υποστηρίζει στον δη-
μόσιο λόγο της έρχονται να 
ενισχύσουν τις εκτιμήσεις 
όσων πιστεύουν ότι έχει απο-
φασίσει να πορευτεί αυτόνο-
μα στην πολιτική σκακιέρα. 
Οι ίδιοι εκτιμούν πως είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να υπάρ-
ξει ακόμη και στο μακρινό μέλ-
λον σημείο σύγκλισης με τον 
κ. Αντώνη Σαμαρά. «Πέραν 
των προσωπικών, υπάρχουν 
και μεγάλες ιδεολογικοπολιτι-
κές διαφορές», επισημαίνει 
στο «ΘΕΜΑ» βουλευτής που 
βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή 
επικοινωνίας με την κυρία 
Μπακογιάννη. Ο ίδιος, μάλι-
στα, εκτιμά ότι με τα σημερι-
νά δεδομένα «το αργότερο μέ-
χρι το συνέδριο του καλοκαι-
ριού θα έχει επέλθει οριστικά 
το διαζύγιο μεταξύ των δύο 
πλευρών».

Η κυρία Μπακογιάννη πά-
ντως δεν σκοπεύει να προκα-
λέσει τη διαγραφή της. Απε-
ναντίας, θα συνεχίσει προσε-
κτικά το «αντάρτικο» αποφεύ-
γοντας να δώσει την αφορμή 
που θα την οδηγήσει εκτός 
κόμματος. «Θα εξακολουθή-
σει να δείχνει το διακριτό πο-
λιτικό της στίγμα», αναφέρει 
στο «ΘΕΜΑ» στενός συνερ-
γάτης της, επισημαίνοντας: 
«Αργά ή γρήγορα και η Ν.Δ. θα 
πρέπει να καταθέσει συγκε-
κριμένες θέσεις για τα μεγάλα 
και σοβαρά ζητήματα που απα-
σχολούν τους πολίτες». Η κυ-
ρία Μπακογιάννη πιστεύει ότι 
η Ν.Δ. επί των ημερών Σαμα-
ρά διακατέχεται από σύγχυ-
ση, αποφεύγοντας παράλλη-
λά να τοποθετηθεί στα μείζο-
νος σημασίας ζητήματα.

Πέραν της διαφωνίας σε 
επίπεδο κεντρικών πολιτικών 
επιλογών, η κυρία Μπακογιάν-
νη δείχνει να διαφωνεί και με 
την άποψη που διατύπωσε 
προσφάτως ο πρόεδρος της 
Οργανωτικής Επιτροπής του 
συνεδρίου της Ν.Δ. κ. Δημή-
τρης Αβραμόπουλος σχετι-
κά με την αναγκαιότητα μιας 
ενδελεχούς συζήτησης για τα 
αίτια της εκλογικής συντριβής 

της Ν.Δ. Ο πρώην υπουργός 
Υγείας διατύπωσε την άποψη 
ότι δεν υπάρχει κανένας λό-
γος να γίνει μια τέτοια συζή-
τηση. Με τη συγκεκριμένη 
θέση φαίνεται να συμφωνεί 
και ο πρόεδρος της Ν.Δ., θε-

ωρώντας ότι μια συζήτηση για 
τα αίτια της ήττας θα δημιουρ-
γούσε κλίμα γενικευμένης 
εσωστρέφειας στο εσωτερι-
κό της Ν.Δ. «Οφείλουμε και να 
κουβεντιάσουμε και να κάνου-
με την αυτοκριτική μας. Προ-

σωπικά την έκανα», απαντά 
από την άλλη η Ντόρα και 
προσθέτει: «Από 
τη στιγμή που 
έχει διαμορφω-
θεί μια βεβαρη-
μένη εικόνα για 
τη Ν.Δ. στη συ-
νείδηση του κό-
σμου, η ίδια πρέ-
πει να παραδε-
χτεί τα λάθη που 
έκανε αν θέλει να 
ελπίζει ότι ένα 
κομμάτι του εκλογικού σώμα-
τος θα τη συγχωρήσει!». Στη 

Ρηγίλλης θεωρούν ότι η κυρία 
Μπακογιάννη σκέφτηκε με 
καθυστέρηση να ασκήσει κρι-
τική στον κ. Κώστα Καραμαν-
λή και αποδίδουν τη στρατη-
γική της στην πικρία της. «Το 
παραμύθι της πικρίας σε λίγο 

δεν θα ακούγεται. Εγώ όμως 
θα συνεχίσω να λέω τα ίδια 

πράγματα», απα-
ντά η Ντόρα. Μά-
λιστα η πρώην 
υπουργός δείχνει 
αποφασισμένη 
να θέσει το θέ-
μα της συζήτη-
σης για τα αίτια 
της ήττας και στα 
όργανα του κόμ-
ματος, υπενθυ-
μίζοντας ότι κα-

τά τη διάρκεια της εσωκομ-
ματικής προεκλογικής περιό-

δου τόσο η ίδια όσο και ο κ. 
Σαμαράς είχαν δεσμευτεί ότι 
θα γίνει ειλικρινής αυτοκριτι-
κή. Οι εσωκομματικοί αντίπα-
λοι της κυρίας Μπακογιάννη 
επισημαίνουν στο «ΘΕΜΑ»: 
«Ο λόγους που κόπτεται για να 

γίνει η συγκεκριμένη συζήτη-
ση έχει να κάνει και με το γε-
γονός ότι πιστεύει πως μέσα 
από τον διάλογο θα απαξιωθεί 
πρωτίστως ο Καραμανλής και 
δευτερευόντως η Ν.Δ. ως πο-
λιτικό προϊόν». Πέραν όλων 
των άλλων, εξαιρετικά μεγά-
λο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και η αντίδραση της Ντόρας 
στα σενάρια που διακινούνται 
το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα σχετικά με το ενδεχόμενο 
διαγραφής της. «Αλήθεια, πι-
στεύουν ότι μένοντας εκτός 
Ν.Δ. θα ενισχυθεί η θέση του 
κόμματος στην κοινωνία;», ανα-
ρωτιέται με νόημα η κυρία 
Μπακογιάννη. Παρά ταύτα, 
εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς ανα-
ζητά την ευκαιρία να τη θέ-
σει εκτός Ν.Δ., γι’ αυτό και θέ-
λει να είναι έτοιμη ώστε να 
αντιμετωπίσει όλα τα ενδεχό-
μενα.

Οι ομαδοποιήσεις 
Μετά την συνάθροιση που 
έκανε στο σπίτι της επί της 
οδού Αραβαντινού με αφορ-
μή την ονομαστική γιορτή του 
συζύγου της κ. Ισίδωρου Κού-
βελου, χτες η κυρία Μπακο-
γιάννη, εξ αφορμής της δικής 
της γιορτής, δέχτηκε στο γρα-
φείο της βουλευτές, στελέχη 
της Ν.Δ. και ψηφοφόρους της. 
Από τη Διονυσίου Αρεοπαγί-
του πέρασαν οι βουλευτές κύ-
ριοι Γεράσιμος Γιακουμά-
τος, Κώστας Κιλτίδης, Κω-
στής Χατζηδάκης, Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης, Σίμος Κε-
δίκογλου, Μιχάλης Παπα-
δόπουλος, Θανάσης Γιαννό-
πουλος, Λευτέρης Αυγενά-
κης, Χρήστος Μαρκογιαν-
νάκης κ.ά. Η κυρία Μπακο-
γιάννη με τις συναθροίσεις 
επιδιώκει να καταδείξει ότι 
εξακολουθεί να διαθέτει έναν 
πυρήνα στελεχών τόσο σε επί-
πεδο Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας όσο και ευρύτερα. Πά-
ντως, αυτό αμφισβητείται από 
την πλευρά της Ρηγίλλης. «Αν 
είχε πάνω από δέκα βουλευ-
τές θα κατέβαζε “αντάρτη” υπο-
ψήφιο απέναντι στον Τασού-
λα», έλεγαν στελέχη που κι-
νούνται πολύ κοντά στον κ. 
Σαμαρά. Η αλήθεια είναι ότι 
αν η Ντόρα πίστευε πως θα 
μπορούσε να κάνει τη ζημιά, 
θα είχε κατεβάσει δικό της 
υποψήφιο. Απεναντίας, λέγε-
ται ότι αποθάρρυνε τον στε-
νό πολιτικό της φίλο, βουλευ-
τή κ. Κιλτίδη, ο οποίος είχε εκ-
φράσει στο παρασκήνιο σχε-
τικό ενδιαφέρον. 

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΕΞΟΔΟΥ από τη Ν.Δ. έχει αρχίσει να κι-
νείται η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία 
σε κάθε της κίνηση επιβεβαιώνει την απροθυ-
μία συνεργασίας με τη νέα ηγεσία του κόμματος.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΤΑΚΗ
kourtakis@protothema.gr

«Ας πείσει 
πρώτα 
τον Κυριάκο», 
λένε οι 
αντίπαλοί της

~ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πριν από έναν (περίπου) 
μήνα το «ΘΕΜΑ» είχε 

αποκαλύψει τις σκέψεις που 
κάνει η κυρία Ντόρα Μπα-
κογιάννη (και) για τη δημι-
ουργία νέου πολιτικού φορέα. 
Η απάντηση που έδωσε σε 
σχετικό ερώτημα στην πρό-
σφατη συνέντευξή της ήρθε 
να επιβεβαιώσει με τον 
πλέον πανηγυρικό τρόπο τα 
όσα είχαμε αποκαλύψει 
περί της δημιουργίας νέου 
κόμματος. 

Η αλήθεια είναι ότι η 
κυρία Μπακογιάννη εκτιμά 
πως οι εξελίξεις στην οικο-
νομία θα επηρεάσουν άρδην 
και το υπάρχον πολιτικό 
σκηνικό. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν αποκλείεται να υπάρξει 
ανάγκη ακόμη και για τη 
δημιουργία νέων κομμάτων. 
Από κει και πέρα η Ντόρα 
πιστεύει ότι επί των ημερών 
Σαμαρά επιχειρείται «περι-
χαράκωση του κόμματος». 
Οπως αναφέρει στις κατ’ 
ιδίαν συζητήσεις της, η 
συγκεκριμένη στρατηγική 
αρχίζει να απομακρύνει ένα 
σημαντικό κομμάτι στελεχών 
της Ν.Δ. που αισθάνεται 
περιθωριοποιημένο. Η 
Ντόρα προσπαθεί να δημι-
ουργήσει έναν χώρο (εσω-
κομματικής) υποδοχής, 
αγκαλιάζοντας όσους θεω-
ρούν εαυτούς εκτός «συστή-
ματος Σαμαρά». Το βασικό 
επιχείρημα που προβάλλουν 
στελέχη που συνομιλούν με 
την κυρία Μπακογιάννη 
σχετικά με την ανάγκη δη-
μιουργίας νέου κόμματος 
έχει να κάνει με το γεγονός 
ότι ο διαμελισμός της Δεξι-
άς στα τρία θα βοηθήσει 
όποιον βρίσκεται πιο κοντά 
στο κέντρο της πολιτικής. 
«Ας πείσει πρώτα τον Κυριά-
κο και μετά ας ασχοληθεί και 
με την κοινωνία», αναφέρουν 
οι εσωκομματικοί της αντί-
παλοι σχολιάζοντας τα περί 
δημιουργίας νέου πολιτικού 
φορέα.

Η πρώην υπουργός δείχνει αποφασισμένη να θέσει το θέμα 
των αιτίων της ήττας και στα όργανα του κόμματος, 

υπενθυμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής 
προεκλογικής περιόδου τόσο η ίδια όσο και ο Αντ. Σαμαράς είχαν 

δεσμευτεί ότι θα γίνει ειλικρινής αυτοκριτική
“”

GO-GO-GIRL!

SMS

“““
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ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

«Ο Μητσοτάκης 
μας κορόιδευε 
με τα Σκόπια και 
τη Μακεδονία»

Σ Υ Ν E Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Ο Ελληνοαμερικανός επι-
χειρηματίας κ. Σπύ-

ρου είναι πρώην βουλευ-
τής των ΗΠΑ και σημαντι-
κό στέλεχος του Δημοκρα-
τικού Κόμματος στην Πο-
λιτεία του Νιου Χαμσάιρ, 
που πριν από 17 χρόνια μα-
ζί με άλλους Ελληνοαμερι-
κανούς έπεισαν τον μετέ-
πειτα πρόεδρο Μπιλ Κλί-
ντον να δηλώσει δημόσια: 
«Η χρήση της ονομασίας 
“Μακεδονία” από τα Σκό-
πια θα μπορούσε να αποτε-
λέσει πηγή αποσταθερο-
ποίησης και διαμάχης».

- Πώς από εκείνη την περιβόη-

τη δήλωση του προέδρου Κλί-

ντον, που εξέφραζε απόλυτα τις 

ελληνικές θέσεις, φτάσαμε 17 

χρόνια μετά να συζητάμε σύν-

θετη ονομασία για τα Σκόπια;

Γι' αυτό θα πρέπει να 
δώσει απάντηση πρωτίστως 
ο επικεφαλής της ελληνικής 
κυβέρνησης το 1993, που 
αποδέχτηκε είσοδο των Σκο-
πίων στον ΟΗΕ με την ονο-
μασία FYROM, προσωρινή 
την είπαν, που περιείχε τον 
όρο «Μακεδονία». 

Η εξέλιξη αυτή εξου-
δετέρωσε τα όσα υποστη-

ρίζαμε τότε, πως η χρήση 
του όρου «Μακεδονία» στην 
ονομασία των Σκοπίων θα 
δημιουργούσε προβλήματα 
αλυτρωτισμού, οικειοποίη-
σης της ιστορικής και πολι-
τιστικής κληρονομιάς από 
τα Σκόπια. 

Το 1993 αναγνωρίσα-
με τα Σκόπια με ονομασία 
που περιείχε τον όρο «Μα-
κεδονία». Εξαφανίστηκαν 
τα προβλήματα που υπο-
στηρίζαμε πως θα δημιουρ-
γηθούν; Οχι.

Οι Σκοπιανοί ονειρεύ-
ονται ιστορίες με τον Μέγα 
Αλέξανδρο και σύνορα μέ-
χρι τον Ολυμπο. Τα προβλή-
ματα τα βλέπουμε καθημε-
ρινά, δεν έχουν εξαφανιστεί. 
Ισως να έχουν ξεχαστεί, όπως 
είχε πει τότε κάποιος…

 
- Εννοείτε τον τότε πρωθυπουρ-

γό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη 

με τη φράση «Ποιος θα θυμά-

ται τη Μακεδονία σε δέκα χρό-

νια;»…

Δεν ξέρω αν η φράση 
αυτή τον έκανε προφήτη, 
αλλά η προφητεία βγήκε. 
Ουδείς πλέον ασχολείται με 
την ουσία του προβλήματος. 

- Ναι, αλλά η κυβέρνηση Μη-

τσοτάκη σάς ζήτησε το 1993 να 

βοηθήσετε ώστε να αποτραπεί 

η αναγνώριση των Σκοπίων ως 

«Μακεδονία» από τις ΗΠΑ.

Δώσαμε έναν αγώνα 
τότε, γιατί πιστεύαμε πως το 
πρόβλημα ήταν η χρήση του 
όρου «Μακεδονία» στην ονο-
μασία των Σκοπίων. Τον Νο-
έμβριο του 1992 ήρθα στην 
Αθήνα και συναντήθηκα με 
αξιωματούχους τής τότε ελ-
ληνικής κυβέρνησης, όπως 
και με την κυρία Μπακογιά-
νη, που ζήτησε κινητοποίη-
ση της Ομογένειας ώστε να 
αποτραπεί προσπάθεια της 
απερχόμενης κυβέρνησης 
Μπους να αναγνωρίσει τα 
Σκόπια. Βέβαια αργότερα 
αποδείχτηκε πως εμείς τα 
«αμερικανάκια» δεν ξέραμε 
πως η κυβέρνηση του κ. Μη-
τσοτάκη εργαζόταν με αντι-
φατικές στρατηγικές. 

- Τι εννοείτε; Πως άλλα σας έλε-

γαν δημόσια και άλλα δρομολο-

γούσαν στο παρασκήνιο;

Είναι προφανές ότι η 
στρατηγική αυτή εφαρμό-
στηκε παρασκηνιακά από 
τον τότε πρωθυπουργό, με-
τά και την απομάκρυνση 
του κ. Σαμαρά από το υπουρ-
γείο Εξωτερικών. 

Τον Οκτώβριο του 1992 
καταφέραμε και πείσαμε 
τον τότε υποψήφιο πρόε-
δρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον 
να δηλώσει δημόσια πως 
εφόσον εκλεγόταν δεν θα 
προχωρούσε σε αναγνώρι-
ση των Σκοπίων με ονομα-

«Aναγνωρίσαμε έμμεσα μια χώρα ως “Μακεδονία” την ίδια ώρα 
που η ελληνική περιοχή της Μακεδονίας θα ήταν απλώς μια διοικητική περιφέρεια, 

η οποία σήμερα διεκδικείται από ακραίους κύκλους στα Σκόπια»

ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Ο πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης καταγγέλλει ευθέως 
τον Επίτιμο και την Ντ. Μπακογιάννη για παραχώρηση του 
ονόματος και μιλά για διγλωσσία απέναντι στην Ομογένεια των ΗΠΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΚΟΛΑΦΟ για τον κ. Κωνστα-
ντίνο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Ελληνοαμε-
ρικανικής Ενωσης κ. Κρις Σπύρου καταγγέλλει 
ευθέως τον πρώην πρωθυπουργό ότι, αποδε-
χόμενος την είσοδο των Σκοπίων στον ΟΗΕ με 
τη -δήθεν προσωρινή- ονομασία ΠΓΔΜ, «άδεια-
σε» εσκεμμένα όλη την ελληνική επιχειρημα-
τολογία περί μη χρήσης του όρου «Μακεδο-
νία» από τη γείτονα χώρα. Ο ίδιος κατηγορεί 
και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ότι αντιμε-
τώπισε την ελληνική Ομογένεια στις ΗΠΑ ως 
«αμερικανάκια», τα οποία κορόιδεψε από κοι-
νού με τον πατέρα της. Μιλά για «καλομαγει-
ρεμένη» πολιτική Μητσοτάκη που άλλα έλεγε 
δημοσίως, άλλα στους ομογενείς και άλλα προ-
ωθούσε κάτω από το τραπέζι. 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
«Το 1993 η 
κυβέρνηση 
Μητσοτάκη 
παρασκηνιακά ήδη 
συζητούσε σύνθετη 
ονομασία με τον όρο 
“Μακεδονία”. 
Ηταν όλα καλομαγει-
ρεμένα»

ΝΤΟΡΑ
«Η κυρία 
Μπακογιάννη μου 
ζήτησε κινητοποίηση 
της Ομογένειας. 
Βέβαια, αργότερα 
αποδείχτηκε πως μας 
είχε περάσει για...  
"αμερικανάκια"» 

Είπε για...

””

””

“”
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

savvidispan@gmail.com

σία που θα περιείχε τον όρο 
«Μακεδονία». 

Τρεις μήνες μετά, όμως, 
το ελληνικό λόμπι στην Ου-
άσινγκτον πήρε εντολή από 
την Αθήνα να πείσει τον Κλί-
ντον να αναγνωρίσει τα Σκό-
πια ως Πρώην Γιουγκοσλα-
βική Δημοκρατία της Μακε-
δονίας. Ολα προφανώς είχαν 
προσυμφωνηθεί παρασκη-
νιακά. Το 1993 η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη εργαζόταν δη-
μόσια προκειμένου να απο-
τρέψει τις ΗΠΑ να αναγνω-
ρίσουν τα Σκόπια ως «Μακε-
δονία», αλλά παρασκηνιακά 
ήδη συζητούσε σύνθετη ονο-
μασία που θα περιείχε τον 
όρο «Μακεδονία». Ηταν «κα-
λομαγειρεμένα» όλα.

Η τότε ελληνική κυ-
βέρνηση, η τότε κυβέρνηση 
των Σκοπίων και οι ηγέτες 
των χωρών τής τότε ΕΟΚ τα 
είχαν βρει για μία σύνθετη 
ονομασία η οποία περιείχε 
τον όρο «Μακεδονία». Αυτό 
που παρέμενε σε εκκρεμό-
τητα ήταν η θέση του Μπιλ 
Κλίντον, που είχε δεσμευτεί 
στους Ελληνοαμερικανούς 
υποστηρικτές του.

Το ελληνικό λόμπι συ-
νέταξε μία επιστολή προς 
τον πρόεδρο Κλίντον, ζητώ-
ντας του να υποστηρίξει τη 
νέα θέση της ελληνικής κυ-
βέρνησης για αναγνώριση 
των Σκοπίων ως FYROM. Εγώ 
αρνήθηκα να υπογράψω την 
επιστολή και να συμφωνή-
σω με κάτι που ήταν αντίθε-
το με αυτά που πρέσβευαν 
ο ελληνικός λαός και η ελλη-
νική Ιστορία. Με απλά λό-
για, αναγνωρίσαμε έμμεσα 
μια χώρα ως «Μακεδονία» 
την ίδια ώρα που η ελληνι-
κή περιοχή της Μακεδονίας 
θα ήταν απλώς μια διοικητι-
κή περιφέρεια, η οποία σή-
μερα διεκδικείται από ακραί-
ους κύκλους στα Σκόπια. 

- Δεν φοβάστε με όλα αυτά που 

υποστηρίζετε μη σας χαρακτη-

ρίσουν ακραίο;

Είμαι ακραίος όσο 
ακραία ήταν η στάση του 
συμβουλίου πολιτικών αρ-
χηγών το 1992, όσο ακραίοι 
ήταν οι αείμνηστοι Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής και Αν-
δρέας Παπανδρέου, το 95% 
του ελληνικού λαού στην Ελ-
λάδα και του 100% των απο-
δήμων Ελλήνων, που είχαν 
ταχθεί κατηγορηματικά κα-
τά της χρήσης του όρου «Μα-
κεδονία» στην ονομασία των 
Σκοπίων.

Θα ήθελα επιτέλους 
να μας ενημερώσουν πότε 
άλλαξε η θέση που εξέφρα-
σε δύο φορές το συμβούλιο 
πολιτικών αρχηγών αλλά και 
η απόφαση του Συμβουλί-
ου Υπουργών της τότε ΕΟΚ 
το 1991 και το 1992. Και να 
μην αναφέρω τις δύο φορές 
που καταψήφισαν οι Ευρω-
παίοι ηγέτες την πρόταση 
«Nova Macedonia», γιατί πε-
ριείχε τη λέξη «Μακεδονία».
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Η καθηγήτρια Κατερίνα Μπότσιου 
και η περιβαλλοντολόγος 
Λιάνα Γούτα σε θέσεις-κλειδιά 
στο επίσημο think tank της Ν.Δ. 

Ο 
κ. Αντώνης Σαμαράς επέ-
λεξε να τοποθετήσει δύο 
δραστήριες εκπροσώπους 
του ασθενούς φύλου σε 
θέσεις-κλειδιά στο επίση-
μο think tank της Ν.Δ. Ο 
λόγος για την καθηγήτρια 
Ιστορίας στο Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου κυρία 
Κωνσταντίνα Μπότσιου 

και τη Θεσσαλονικιά χημικό μηχανικό κυρία Λιάνα 
Γούτα. Η πρώτη αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Ιν-
στιτούτου και η δεύτερη τίθεται επικεφαλής του πα-
ραρτήματος της Θεσσαλονίκης. Η ανάγκη του «ανα-
σχηματισμού» προέκυψε μετά την αναγκαστική με-
τακίνηση στο νεοκλασικό της Ρηγίλλης του επί δεκα-
ετία γενικού διευθυντή, καθηγητή κ. Κώνσταντίνου 
Αρβανιτόπουλου, ο οποίος εδώ και τρεις μήνες κα-
τέχει τη θέση του διευθυντή στο πολιτικό γραφείο 
του προέδρου της Ν.Δ.

Η ΚΑΘΕΜΙΑ από τις δύο κυρίες του Ινστιτούτου έχει 
τη δική της διαδρομή. Οσοι γνωρίζουν τη «γαλάζια» 
ανθρωπογεωγραφία θεωρούσαν αναμενόμενη την 
αναβάθμιση της κυρίας Μπότσιου, η οποία υπήρξε 
επί χρόνια η πιο στενή συνεργάτιδα του κ. Αρβανι-
τόπουλου. Γι’ αυτό και η επιλογή της χρεώνεται κα-

τά αποκλειστικότητα στον προκάτοχό της. Η νέα 
διευθύντρια του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κων-
σταντίνος Καραμανλής», παρά το βαρύ βιογραφικό 
που διαθέτει, είναι χαρακτήρας έξω καρδιά. Ως 
άνθρωπο της διπλανής πόρτας τη χαρακτηρίζουν 
όσοι τη γνωρίζουν. 
Τα χόμπι της είναι το διάβασμα, η ιστορική έρευ-
να, αλλά κυρίως το γράψιμο. Στην προσωπική της 
ζωή προσπαθεί -και εν πολλοίς το έχει καταφέρει- 
να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότη-
τας. Κάποιοι λένε ότι οι προβολείς και τα φλας πε-
ρισσότερο την ενοχλούν παρά τη δελεάζουν. Η 
πρόταση να αναλάβει τα ηνία της επίσημης δεξα-
μενής σκέψης της Ν.Δ. έδειξε να την ελκύει. Αλλω-
στε, η μακροχρόνια ενασχόλησή της με το Ινστι-
τούτο, δίπλα στον κ. Αρβανιτόπουλο, έχει σταθεί 
αφορμή για να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση 
με το στελεχιακό δυναμικό του think tank. «Είναι 
ένα κομμάτι της ζωής μου», παραδέχεται στις κατ’ 

ιδίαν συζητήσεις της, δείχνοντας το δέσιμο που 
έχει με τον συγκεκριμένο κόσμο!

ΠΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ από την κυρία Μπότσιου είναι η 
νέα πρόεδρος του Ινστιτούτου στο παράρτημα της 
Θεσσαλονίκης. Η κυρία Γούτα είναι ένα από τα 

πρόσωπα που τα τελευταία χρόνια παίζουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στα νεοδημοκρατικά (και όχι μό-
νο) δρώμενα της συμπρωτεύουσας. Πέραν της 
συμμετοχής της στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ., ανα-
πτύσσει έντονη δράση στο πεδίο της πράσινης 
ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Ο επαγγελματι-
σμός που επιδεικνύει στον χειρισμό των συγκεκρι-
μένων θεμάτων είχε ως αποτέλεσμα να βραβευτεί 
προσφάτως από τον νέο πρόεδρο της Ν.Δ., ο οποί-
ος την όρισε αναπληρώτρια γραμματέα στον το-
μέα Περιβάλλοντος. Είναι μια γυναίκα που δεν 
κρύβει τις φιλοδοξίες της. «Ναι, θέλω να προσφέ-
ρω», παραδέχεται και συμπληρώνει με νόημα: 
«Θεωρώ ότι το σημαντικότερο εφόδιο για τη συμμε-
τοχή μου στην πολιτική, από οποιοδήποτε πόστο 
και ρόλο, είναι το τεχνοκρατικό υπόβαθρο, που στη 
σημερινή εποχή της γνώσης και της τεχνολογίας εί-
ναι καθοριστικής σημασίας, η επαγγελματική 
εμπειρία». Η νέα και φιλόδοξη Θεσσαλονικιά δεί-
χνει να δελεάζεται από την αναγνώριση από τον κ. 
Σαμαρά της δουλειάς που έχει κάνει. «Θα προσπα-
θήσω να φανώ αντάξια των προσδοκιών», αναφέ-
ρει. Ως άνθρωπος είναι χαλαρή και πάντα δίπλα 
στον κόσμο. Αυθεντική Θεσσαλονικιά τη χαρακτη-
ρίζουν οι φίλοι της. Η μεγαλύτερη μάχη που δίνει 
σχεδόν καθημερινά η κυρία Γούτα είναι αυτή με 
τον χρόνο. «Συνήθως χάνω», αναφέρει με νόημα. 
Ωστόσο, η καλή σχέση που έχει με τη νύχτα τη βο-
ηθά να ισορροπήσει τα πράγματα. Μετά και την 
πρόσφατη τοποθέτησή της στη θέση του προέ-
δρου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος 
Καραμανλής» στη Θεσσαλονίκη αποτελεί κοινή 
παραδοχή ότι είναι το νέο πολιτικό αστέρι που θέ-
λει να αναδείξει ο κ. Σαμαράς στον Βαρδάρη.

ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Νέες, ωραίες και φιλόδοξες 
οι δύο εκλεκτές του Αντώνη Σαμαρά 
στον «ανασχηματισμό» του Ινστιτούτου 

Η ΟΜΟΡΦΗ 
Θεσσαλονικιά χημικός 
μηχανικός κυρία Λιάνα 
Γούτα τίθεται 
επικεφαλής του 
παραρτήματος της 
Θεσσαλονίκης 

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιστορίας 
στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου κυρία 
Κωνσταντίνα 

Μπότσιου. 
Αναλαμβάνει τη 

διεύθυνση του 
Ινστιτούτου 

Δημοκρατίας 
«Κωνσταντίνος 

Καραμανλής» 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ συμμετοχής 
της στο ψηφοδέλτιο της 
Ν.Δ., η Λιάνα Γούτα είναι 
γνωστή για την έντονη 
δράση της στο πεδίο της 
πράσινης ανάπτυξης και 
του περιβάλλοντος

< < <

Του Γιάννη Κουρτάκη■
kourtakis@protothema.gr

«ΤΟΠΟ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»: αυτός θα μπορούσε να 
είναι ο τίτλος των πρόσφατων αλλαγών που 
πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Δημο-
κρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».
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ΣΕ ΔΙΛΗΜΜΑ 
ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ έχει ξεκαθαρίσει 
κατηγορηματικά ότι αυτές τις ώρες που 
δίνεται μάχη στον τομέα της οικονομίας 
είναι παράλογο να μιλάμε για αγορές όπλων

Η απόφαση αυτή, εξηγεί 
αρμόδιος παράγοντας, 

είναι επιβεβλημένη, διότι το 
στοκ των ανταλλακτικών για 
τα μαχητικά αεροσκάφη έχει 
μειωθεί και ενδέχεται να 
επηρεάσει ακόμη και αυτή 
τη διαθεσιμότητα των μαχη-
τικών αεροσκαφών. 

Την ίδια ώρα είναι ασαφές 
αν η κυβέρνηση θα προχω-
ρήσει σε προμήθειες οπλικών 
συστημάτων ή θα παγώσει 
τις διαδικασίες αγορών, όπως 
λέει η κοινή λογική και όπως 
επιβάλλει η δημοσιονομική 

κατάσταση της χώρας. «Οι 
εξοπλισμοί θα προχωρήσουν 
με τους δικούς μας ρυθμούς», 
απαντά ανώτατο στέλεχος 
του Πενταγώνου, προσθέτο-
ντας ότι η χώρα έχει συνέχεια 
και ότι οι παλαιότερες απο-
φάσεις δεν αλλάζουν. 

Ορισμένοι θεωρούν ότι 
πιθανή βοήθεια από ευρω-
παϊκές χώρες για την αντιμε-
τώπιση του μεγάλου δημό-
σιου χρέους και των ελλειμ-
μάτων ενδέχεται να επιτα-
χύνει αποφάσεις για αμυντι-
κούς εξοπλισμούς. Με κατη-

250 εκατ. ευρώ για αγορά 
ανταλλακτικών στα F-16 
Η κυβέρνηση εξετάζει το σενάριο της επανακρατικοποίησης των Nαυπηγείων 
Σκαραμαγκά - Κυβερνητική ασάφεια για την αγορά οπλικών συστημάτων

ΠΕΡΙΠΟΥ 250 ΕΚΑΤ. ευρώ αποφάσισε να εκταμι-
εύσει για αγορά ανταλλακτικών που προορί-
ζονται για τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 
το υπουργείο Αμυνας. 

ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΠΟΛΛΑΤΟΥ – 
pollatos@protothema.gr 

γορηματικότητα όμως ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός ξεκαθάρι-
σε ότι αυτές τις ώρες που 
δίνεται μάχη στον τομέα της 
οικονομίας θα ήταν παράδο-
ξο να προχωρούσαν αγορές 
όπλων.  Την ίδια ώρα η πο-
λιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Αμυνας προσπαθεί να 
λύσει τον γόρδιο δεσμό με 
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. 
Οι Γερμανοί ιδιοκτήτες της 
«Thyssen» έχουν προαναγ-
γείλει ότι αποχωρούν και 
σχεδιάζουν να παραχωρήσουν 
ποσοστό 75% των ναυπηγεί-
ων στη θυγατρική τους εται-
ρεία από τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα «Abu Dhabi 
Mar», διατηρώντας ποσοστό 
25%. Προσπαθούν ωστόσο 
να επιβάλουν αποικιοκρατι-
κούς όρους στο Ελληνικό 
Δημόσιο, αξιώνοντας να 
απολυθούν 300 εργαζόμενοι 
και να τους ανατεθεί η ναυ-
πήγηση νέων φρεγατών και 
πυραυλακάτων. 

Η κυβέρνηση δειλά-δειλά 
εξετάζει το σενάριο της 
επανακρατικοποίησης των 
ναυπηγείων, ανησυχώντας 
μήπως οι Γερμανοί κηρύξουν 
πτώχευση αιφνιδιαστικά. 
«Ούτως ή άλλως, από το 2001 
ο Σκαραμαγκάς παίρνει μόνο 
κρατικές δουλειές», παρατη-
ρεί στέλεχος του υπουργείου 
Αμυνας. 

«Μαχαίρι» και στις 
μετακινήσεις αξιωματικών

Η μεγάλη προσπάθεια 
στο Πεντάγωνο είναι 

να μειωθούν οι λειτουργι-
κές δαπάνες κατά 12,1%. 
Στην προσπάθεια αυτή 
σχεδιάζεται ακόμη και η 
ακύρωση ασκήσεων. 

Οπως πληροφορείται 
το «ΘΕΜΑ», έχει ήδη απο-
φασιστεί ότι η άσκηση του 
Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού με την επωνυμία «Σά-
ρισσα» δεν θα διεξαχθεί, 
με σκοπό να εξοικονομη-
θούν περίπου 3 εκατομ-
μύρια ευρώ. «Μαχαίρι» 

μπαίνει και στις μετακινή-
σεις αξιωματικών, ώστε να 
εξοικονομηθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα 
χρήματα. Κόβονται επίσης 
θέσεις αξιωματικών που 
υπηρετούν ως ακόλουθοι 
Αμυνας σε διάφορες δι-
πλωματικές αντιπροσωπί-
ες της Ελλάδας ανά τον 
πλανήτη. Μεταξύ άλλων 
κόβεται η θέση του ακο-
λούθου στην πρεσβεία στη 
Νότιο Αφρική. 

Μεγάλες αντιδράσεις, 
στο μεταξύ, έχει προκα-

λέσει η απόφαση για μεί-
ωση της αποζημίωσης που 
λαμβάνουν οι αξιωματικοί 
που υπηρετούν σε θέσεις 
του εξωτερικού, περικοπή 
που φτάνει σε ποσοστό 
20%. Σύμφωνα με ορισμέ-
νες καταγγελίες, υπάρχουν 
περιπτώσεις που η απο-
ζημίωση έχει μειωθεί σε 
ποσοστό ακόμη και 40%, 
γεγονός που αναγκάζει 
πολλούς αξιωματικούς να 
ζητούν την ακύρωση της 
μετάθεσής τους και τον 
επαναπατρισμό τους.

~ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 



28 ■ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ  ΚΥΡΙΑΚH 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 

 H SIEMENS, 
ΟΙ ΜΙΖΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Ποιους πολιτικούς  
«καρφώνει» 
ο Χριστοφοράκος
Σάλος με τις αποκαλύψεις του «Mr Siemens», 
όπως προκύπτουν από το ηχητικό ντοκουμέντο που πρώτο 
απ’ όλα τα media έφερε στη δημοσιότητα το μπλογκ troktiko

ΦΩΤΙΕΣ ΑΝΑΒΕΙ ΣΤΗΝ πολιτική ζωή του τόπου η 
δημοσιοποίηση των συνομιλιών του φυγόδι-
κου Μιχάλη Χριστοφοράκου με τους Γερμα-
νούς δικηγόρους του, οι οποίες φέρεται να 
πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι 
στο κρησφύγετό του στο Μόναχο, λίγο προτού 
συλληφθεί από τις γερμανικές αστυνομικές 
αρχές. 

ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η μεγάλη επιτυχία του 
μπλογκ troktiko, που 

πρώτο από όλα τα media 
εξασφάλισε και ανάρτησε 
το ηχητικό ντοκουμέντο 
που τόσοι άλλοι διακαώς 
αναζητούσαν, δημιουργεί 
νέα δεδομένα στην πολύ-
κροτη υπόθεση. 

Σύμφωνα και με τους 
απομαγνητοφωνημένους 
και μεταφρασμένους δια-
λόγους που έφερε στη δη-
μοσιότητα την περασμένη 
Πέμπτη το troktiko.blogspot.
com, ο πρώην ισχυρός άν-
δρας της «Siemens Hellas», 
συνομιλώντας με τους συ-
νηγόρους του, περιγράφει 
με λεπτομέρειες τον τρό-
πο με τον οποίο, κατά δή-
λωσή του, χρημάτισε πολι-
τικά κόμματα αλλά και «υψη-
λόβαθμους πολιτικούς» στην 
Ελλάδα!

Τη στιγμή που η εξετα-
στική επιτροπή της Βουλής 
για το σκάνδαλο της 
«Siemens» συνεχίζει την 
εξέταση των μαρτύρων, η 
κοινή γνώμη πληροφορεί-
ται έκπληκτη μέσω του Δι-

αδικτύου πως ο Μιχάλης 
Χριστοφοράκος εμπλέκει 
στη διακίνηση «μαύρου» 
χρήματος στη χώρα μας από 
τη «Siemens» έμμεσα τα 
ονόματα δύο πρώην πρω-
θυπουργών και άμεσα πρώ-
ην σημαίνοντα στελέχη των 
δύο μεγαλύτερων κομμά-

των εξουσίας. Χαρακτηρι-
στικός είναι ο αποκαλυπτι-
κός διάλογός του με τον 
έναν εκ των συνηγόρων του 
όταν ο τελευταίος του ζη-
τά να αναφέρει στη γερμα-
νική Δικαιοσύνη συγκεκρι-
μένα πρόσωπα που χρημά-
τισε για να αποφύγει την 

έκδοσή του στην Ελλάδα. 
Το πρώην αφεντικό της 

«Siemens Hellas» δεν διστά-
ζει να φωτογραφίσει ως 
αποδέκτη χρημάτων τον 
πρώην ταμία της Νέας Δη-
μοκρατίας Γιάννη Βαρθολο-
μαίο, αλλά και τον πρώην 
διοικητή της Τραπέζης της 

Ελλάδος Θεόδωρο Καρατζά, 
που σύμφωνα με τον ίδιο 
«τον έστειλε στον ταμία» 
του ΠΑΣΟΚ. «Υπάρχουν 
υψηλόβαθμοι πολιτικοί στους 
οποίους τα έδωσα... Για πα-
ράδειγμα, μπορούμε να κα-
τονομάσουμε τον έναν τα-
μία, ο οποίος πέθανε πριν 

από ενάμιση χρόνο… Ναι, 
αυτόν μπορούμε να τον κα-
τονομάσουμε. Μετά, τον δι-
οικητή της τράπεζας ο οποί-
ος με έστειλε για το άλλο 
κόμμα στον ταμία τους. Κι 
αυτόν μπορούμε να τον κα-
τονομάσουμε…. Και μετά 
μπορούμε να επιλέξουμε 
δύο ονόματα τα οποία σκέ-
φτηκα. Αυτή είναι στο τέλος 
της καριέρας της, θα παρα-
καλούσαμε την εισαγγελέα 
και θα της λέγαμε: “Σας πα-
ρακαλώ, μην κάνετε κακό 
στους ανθρώπους”». 

Στο σημείο αυτό, ο δεύ-
τερος δικηγόρος προτείνει 
στον Μιχάλη Χριστοφορά-
κο να «δώσει» στις αρμόδι-
ες αρχές και το όνομα του 
τέως πρωθυπουργού κ. Κώ-
στα Καραμανλή. «Ας πά-
ρουμε και τον τωρινό πρω-
θυπουργό, πώς τον λένε; (γέ-
λια), για να σκάσει η βόμβα 
κανονικότατα». 

Ο «Mr Siemens», χωρίς 
να απορρίπτει την ιδέα, 
σκέφτεται ότι κάτι τέτοιο 
θα εκλαμβανόταν ως εξυ-
πηρέτηση στη «φίλη του», 

 ΕΙΠΕ ΓΙΑ... 

ΓΙΑΝΝΗ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

«Υπάρχουν 
υψηλόβαθμοι πολιτικοί 
στους οποίους τα 
έδωσα… Για 
παράδειγμα, μπορούμε 
να κατονομάσουμε τον 
έναν ταμία, ο οποίος 
πέθανε πριν από 
ενάμιση χρόνο...»

””

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΑΤΖΑ

«Προσωπικά με 
σταμάτησε και μου είπε 
το δεξί χέρι του 
πρωθυπουργού, αυτός 
ήταν ο μεγαλύτερος 
τραπεζίτης στην 
Ελλάδα. “Το κόμμα 
χρειάζεται χρήματα”. 
Ηταν το δεξί χέρι του 
πρωθυπουργού, κάτι 
σαν υπουργός 
Οικονομίας ο διοικητής 
της Τράπεζας της 
Ελλάδας που δεν ζει 
πια» ””

 ΕΙΠΕ ΓΙΑ... 

””

...ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΚΑΙ ΝΤΟΡΑ
Οι δικηγόροι τού πρότει-
ναν να δώσει και το όνομα 
του τέως πρωθυπουργού 
Κώστα Καραμανλή λέγο-
ντας: «Ας πάρουμε και τον 
τωρινό πρωθυπουργό, πώς 
τον λένε; (γέλια), για να 
σκάσει η βόμβα κανονικό-
τατα». Ο Χριστοφοράκος 
απάντησε: «Τότε θα πούνε 
ότι εξυπηρετώ τη φίλη μου 
υπουργό Εξωτερικών να 
γίνει πρωθυπουργός!..»
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όπως την αποκαλεί, τέως 
υπουργό Εξωτερικών κυρία 
Ντόρα Μπακογιάννη. «Τό-
τε θα πούνε ότι αυτός -εγώ 
δηλαδή- εξυπηρετεί τη φί-
λη του υπουργό Εξωτερικών 
να γίνει πρωθυπουργός... 
Την περασμένη εβδομάδα 
γράψανε ότι ο Χριστοφορά-
κος και η υπουργός Εξωτε-
ρικών ήταν μαζί στο Μόνα-
χο… Αυτή ήταν μία συνά-
ντηση όπου παρευρέθηκαν 
ο Σταϊνμάγερ, η υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας, ο 
πρόεδρος της ALLIANZ κι 
εγώ. Πήγαμε σε ένα πώς το 
λένε το εστιατόριο αυτό, τη 
“Μικρή Οπερα”, να μιλή-
σουμε για την Ευρώπη κ.τ.λ. 
και μετά πήγαμε να φάμε 
σε μικρό κύκλο, αχ, πώς το 
λένε πάλι αυτό το εστιατό-
ριο... Εκεί που είναι το four 
seasons μέσα στη μέση της 
πόλης, εκεί απέναντι. Εκεί 
που είναι ο διάσημος μάγει-
ρας…Το SCHUBECK».

Βάσει των απομαγνητο-
φωνημένων διαλόγων, όπως 
αυτοί αναρτήθηκαν από το 
troktiko στο Διαδίκτυο, ανα-

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

«Αυτοί θα με καταστρέψουν, 
ελέγχουν τη Δικαιοσύνη,  
είναι ικανοί για όλα!..»

Οι δύο δικηγόροι του 
πρώην ισχυρού άνδρα 

της «Siemens» εμφανίζονται 
να προτείνουν επανειλημ-
μένα στον φυγόδικο Χριστο-
φοράκο να δώσει στην Ει-
σαγγελία του Μονάχου τα 
ονόματα των Ελλήνων πολι-
τικών που χρηματίστηκαν 
και να ομολογήσει ότι γι’ αυ-
τό είχε πλήρη γνώση το δι-
οικητικό συμβούλιο της μη-
τρικής εταιρείας στη Γερμα-
νία προκειμένου να «ελαφρύ-
νει» τη θέση του: «Εσείς θα 
κάνετε μία έγγραφη ομολο-
γία στην οποία θα λέτε ότι 
εγώ έκανα εκεί, τότε, αυτό 

αφού τα είπα στη διοίκηση, 
τα είπα στον Μπάουμαν, να 
χρησιμοποιήσετε και αυτούς 
που ήδη έχουν πρόβλημα κι 
έχω αυτόν, αυτόν και αυτόν 
τον πολιτικό και όταν φτάσει 
η στιγμή να βγουν όλοι οι Ελ-
ληνες πολιτικοί στη φόρα, να 
τους πείτε τι άλλο θέλετε να 
γίνει». Η άμεση και κοφτή 
απάντησή του μιλά από μό-
νη της. «Αυτοί θα με κατα-
στρέψουν, ελέγχουν τη Δι-
καιοσύνη, ελέγχουν και το 
real estate στην Ελλάδα, εί-
ναι ικανοί για όλα!...». Σε μία 
αποστροφή του λόγου του, 
μάλιστα, εκφράζει το «πα-

ράπονό» του για τους φίλους 
του Ελληνες πολιτικούς που 
«ευεργέτησε» απλόχερα, αλ-
λά, όπως σημειώνει, δεν του 
στάθηκαν όσο όφειλαν: «Ξέ-
ρω και τους σημερινούς πο-
λιτικούς. Μερικοί προσπά-
θησαν να βοηθήσουν, άλλοι 
προσπάθησαν λιγότερο απ’ 
ό,τι θα έπρεπε...».

Η μίζα για το C4I
Στη συζήτηση-επιτομή του 
«λαδώματος» εντύπωση προ-
καλεί η αναφορά των Γερμα-
νών δικηγόρων σε μίζα ύψους 
10 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων 
«ωφέλιμων» πληρωμών, που 
φέρεται να έδωσε η «Siemens» 
στο υπουργείο Δημόσιας Τά-
ξης για την προμήθεια του 
συστήματος C4I. «Εσείς ετη-
σίως παίρνατε μεταξύ ενός 
και τεσσάρων εκατομμυρίων 
ευρώ και αυτό τουλάχιστον 
τέσσερις φορές για τα κόμμα-
τα. Για το πρότζεκτ C4I δεν 
μπορώ να φανταστώ ότι ο 
Χριστοφοράκος έβαλε τα 
λεφτά στη δική του την τσέπη, 
λέει αυτή (εισαγγελέας Μο-
νάχου). Ο Χριστοφοράκος 
ήταν τόσο προβληματισμένος 
που αποφάσιζε μόνος του, 
γιατί ο Σίκατσεκ είχε φύγει 
από ο 2004 που δώσατε μίζα 
10 εκατομμυρίων ευρώ στο 
υπουργείο»! Μάλιστα, οι 
συνήγοροι του Μιχάλη Χρι-
στοφοράκου προσεγγίζουν 
εντελώς απαξιωτικά το πο-
λυδιαφημισμένο και πανά-
κριβο σύστημα ασφαλείας 
των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Αθήνας. «Είχαν χρεώσει με 
150 εκατομμύρια ευρώ στην 
Ελλάδα αλλά ανήκε στη σφαί-
ρα της φαντασίας»!

Το μπλα-μπλα 
με τον Ζαγοριανό
Από μία τόσο «ενδιαφέρου-
σα» συζήτηση δεν θα μπο-
ρούσε να λείπει και το όνομα 
του «υπερπροστατευτικού με 
τα πολιτικά πρόσωπα» 4ου 
ειδικού ανακριτή κ. Νίκου 
Ζαγοριανού, ο οποίος αντι-
μετωπίζει σήμερα βαρύτατες 
κατηγορίες για τους χειρισμούς 
του στην υπόθεση της 
«Siemens». «Σ’ αυτό το ραντε-
βού ήθελε να προστατέψει 
τους πολιτικούς γιατί ήτανε 
πολύ γλυκός και με ρωτάει τι 
ήτανε αυτά τα έγγραφα που 
είχε η γραμματέας σας σε 
σχέση με τα δώρα για πολιτι-
κούς… Αυτή η συνάντηση 
ήτανε ένα μικρό μπλα-μπλα».

φορά στους Γ. Βαρθολομαίο 
και Θ. Καρατζά υπάρχει και 
δεύτερη φορά, ενώ ιδιαί-
τερη μνεία γίνεται για τη 
σχέση του τελευταίου με 
τον πρώην πρωθυπουργό 
κ. Κώστα Σημίτη. «Ετσι λοι-
πόν γίνονταν οι πληρωμές, 
στην αρχή απευθείας και 
μετά μέσω των δύο Λέντζα 
και Φράιτερ και πήγαιναν 
εν μέρει μέσω αυτών των 
δύο και εν μέρει μέσω της 
fairways. Οι δύο είχαν πο-
λύ καλές σχέσεις με τους πο-
λιτικούς και τους δημοσιο-
γράφους. Πολλά τα ζούσα κι 
εγώ. 

Προσωπικά με σταμάτη-
σε και μου είπε το δεξί χέ-
ρι του πρωθυπουργού, αυ-
τός ήταν ο μεγαλύτερος τρα-
πεζίτης στην Ελλάδα: “Το 
κόμμα χρειάζεται χρήμα-
τα”. Οπότε, δεν είναι ότι μό-
νον εμείς τους πλησιάζαμε…

Και εκείνοι μας έπαιρναν 
και ζητούσαν από 500.000 
έως 800.000 ευρώ τον χρό-
νο για τις δημοτικές εκλογές 
κ.τ.λ., γιατί κάθε δύο χρόνια 
είχαν εκλογές και το αργό-
τερο κάθε τέσσερα κοινο-
βουλευτικές, συνήθως στα 
τρία χρόνια και ενδιάμεσα 
είχαν και τις δημοτικές… Ο 
ένας, για παράδειγμα, ήταν 
ο ταμίας του κόμματος… 
Στην άλλη περίπτωση, για 
παράδειγμα, ήταν το δεξί 
χέρι του πρωθυπουργού, κά-
τι σαν υπουργός Οικονομί-
ας o διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδας που δεν ζει 
πια…».

Ο χρηματισμός της δη-
μόσιας ζωής του τόπου από 
τη «Siemens», κατά τον Μι-
χάλη Χριστοφοράκο, αφο-
ρούσε «σε κόμματα και πο-
λιτικούς εν ονόματι των κομ-
μάτων» και «από κόμμα σε 
κόμμα αυτό άλλαζε», ενώ 
περιγράφεται από τον ίδιο 
με τον πραγματικά ευρη-
ματικό όρο «καλλιέργεια το-
πίου». 

Οι «δαπάνες» αυτές εντάσ-
σονταν «στο ποσό που δί-
δεται για διαφήμιση…», το 
οποίο «στο τέλος ήταν 0,5% 
του συνολικού τζίρου της 
“Siemens Hellas” και 2% των 
κερδών»! 

Επιπλέον, «το ποσοστό 
2% ήταν σαν κατευθυντήρια 
γραμμή... Φτάσαμε στο 1 
έως 2 εκατομμύρια, τα οποία 
επιμερίζαμε αναλόγως με 
τη βαρύτητα της σύμβασης 
σε σχέση με όσα κερδίζα-
με». Ο ίδιος επιβεβαιώνει 
πλήρως και τη διαπίστωση 
των δικηγόρων του, σύμ-
φωνα με την οποία: «Ο Χρι-
στοφοράκος ήθελε να δίνει 
χρήματα για προεκλογικούς 
αγώνες στα κόμματα. Ηταν 
το σύνηθες στην Ελλάδα και 
ήθελε να ενισχύσει οικονο-
μικά και τα δύο κόμματα για 
να υπάρχει ισορροπία».

Τι αποκαλύπτει 
ο πρώην ισχυρός 
άνδρας της 
«Siemens»

«Ζ ητούσαν από 
500.000 έως 

800.000 ευρώ τον χρό-
νο για τις δημοτικές 
εκλογές κ.τ.λ. γιατί κά-
θε δύο χρόνια είχαν 
εκλογές και το αργότε-
ρο κάθε τέσσερα κοι-
νοβουλευτικές - συνή-
θως στα τρία χρόνια 
και ενδιάμεσα είχαν 
και τις δημοτικές…». 

Και οι δικηγόροι 
του προσθέτουν: «Ο 
Χριστοφοράκος ήθελε 
να δίνει χρήματα για 
προεκλογικούς αγώνες 
στα κόμματα. Ηταν το 
σύνηθες στην Ελλάδα 
και ήθελε να ενισχύσει 
οικονομικά και τα δύο 
κόμματα για να υπάρ-
χει ισορροπία».

«ΕΤΣΙ ΕΔΙΝΑ 
ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ»
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 

«Αν χρεοκοπήσει 
η κοινωνία, λίγη 
σημασία θα έχει αν 
μας δανείζουν οι αγορές»

Σ Υ Ν E Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Ο κ. Τσίπρας επικρίνει 
τον κ. Γιώργο Πα-

πανδρέου ότι αρνείται να 
τα βάλει με τις αγορές, τον 
κατηγορεί ότι «άλλα λέει ως 
πρόεδρος της Σοσιαλιστι-
κής Διεθνούς και άλλα κά-
νει ως πρωθυπουργός» και 
παρότι αναγνωρίζει ότι η 
θέση του πρωθυπουργού 
δεν είναι εύκολη, προειδο-
ποιεί τον κ. Παπανδρέου 
ότι ο μεγάλος κίνδυνος εί-
ναι να μείνει στην Ιστορία 
ως ο πρωθυπουργός «που 
διέλυσε το ασφαλιστικό σύ-
στημα και τις εργασιακές 
σχέσεις». 

-Ποιος ήταν ο στόχος των επα-

φών σας στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία; Ο συντονισμός 

των αριστερών δυνάμεων της 

Νότιας Ευρώπης; Μια πανευ-

ρωπαϊκή απεργία; Ή μήπως 

η ανατροπή του Συμφώνου 

Σταθερότητας; Η οικονομι-
κή κρίση δεν ξεκίνησε στην 
Ελλάδα, ούτε είναι ελληνι-
κό πρόβλημα. Το πρόβλη-
μα της Ελλάδας είναι 
στην ουσία πρό-
βλημα ευρω-
παϊκό. Εχει να 
κάνει με τις δο-
μικές αδυναμίες 
της Ε.Ε., που 
θέσπισε 
κοινό νό-
μ ι σ μ α 
δ ί χ ω ς 
μηχανι-
σμούς 
στήριξης 
των αδύ-
ναμων οικο-
νομιών, δίχως 
κοινοτικό προϋπολο-
γισμό στήριξης της ανάπτυ-
ξης και της απασχόλησης 
στον ευρωπαϊκό Νότο, δί-
χως δυνατότητα απευθεί-

ας δανεισμού από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα. Ετσι 
όμως δεν μπορεί να προ-
χωρήσει η Ενωμένη Ευρώ-
πη, δίχως αλληλεγγύη και 
υποστήριξη των πιο αδύ-
ναμων χωρών. Δεν μπορεί 
να αλωνίζουν ανενόχλητοι 
οι κερδοσκόποι και οι δυ-
νάμεις του κεφαλαίου. 
Πρέπει στο παιχνίδι να 
μπουν και οι δυνάμεις της 
εργασίας. Οι λαοί που βλέ-
πουν αγώνες και θυσίες δε-
καετιών για κοινωνικές κα-
τακτήσεις να εξανεμίζο-
νται. Γι’ αυτό πήγαμε στην 
Πορτογαλία και την Ισπα-
νία. Μια και οι σοσιαλιστές 
κύριοι Θαπατέρο, Σόκρα-
τες και Παπανδρέου αρ-

νούνται να 
συντονι-

στούν και 
να διεκ-
δ ι κ ή -
σουν, δι-

ότι  δεν 
τολμούν να 

τα βάλουν με τις 
αγορές, πρέπει 
να δείξει τον δρό-
μο της κοινής 
αντίστασης η Αρι-
στερά. 

-Θεωρείτε ότι η χώρα 

μπορεί να αποφύγει τη 

χρεοκοπία; Ο ΣΥΝ έχει συγκε-

κριμένο σχέδιο; Δεν νομίζω 
ότι υπήρξε ποτέ ζήτημα 
χρεοκοπίας. Από τη στιγμή 
που το 40% του ελληνικού 

χρέους είναι στις γερμανι-
κές και γαλλικές τράπεζες, 
σιγά μη μας αφήσουν να 
χρεοκοπήσουμε. Το ζήτη-
μα είναι ποιο θα είναι το 
κοινωνικό τίμημα. Γιατί αν 
χρεοκοπήσει η κοινωνία, 
λίγη σημασία θα έχει αν 
μας δανείζουν οι αγορές 
για να αποπληρώνουμε τα 
χρέη. Εναλλακτικές λύσεις 
υπάρχουν και τις έχουμε 
καταθέσει. 
Μιλήσαμε για την ανάγκη 
ενός μακροπρόθεσμου σχε-
δίου με επίκεντρο την ανά-
πτυξη. Μιλήσαμε για την 
πίεση έκδοσης ευρωομο-
λόγου, για την έκδοση ομο-
λόγου που θα διατεθεί στην 
εσωτερική αγορά και για 
άλλες δυνατότητες που 
υπάρχουν. Το θέμα, όμως, 
δεν είναι αν υπάρχει εναλ-
λακτικό σχέδιο, αλλά να ξε-
σηκωθεί ο κόσμος και να 
υποχρεώσει την κυβέρνη-
ση να το ακολουθήσει. 

-Ο ΣΥΝ δίνει την εικόνα ότι εί-

ναι υπέρ των αγροτικών μπλό-

κων και κατά των μέτρων. Εί-

ναι έτσι; Εσείς θα ζητήσετε 

από τον πρωθυπουργό να «ξε-

κολλήσει»; Δεν είμαστε γε-
νικώς και αορίστως υπέρ 
των μπλόκων. Υπερασπιζό-
μαστε το δικαίωμα του αγρο-
τικού κόσμου σε μια αξιο-
πρεπή ζωή. Οταν το ίδιο το 
σύστημα παραδέχεται τα 
εγκλήματα που έχουν δια-
πράξει οι κυβερνήσεις των 

τελευταίων δεκαετιών σε 
βάρος των αγροτών, είναι 
παράλογο να λες σε αυτούς 
τους ανθρώπους «δίκιο έχε-
τε, αλλά μη διαμαρτύρε-
στε». Κατά των μέτρων δεν 
είμαστε για να κάνουμε 
στείρα αντιπολίτευση αλ-
λά γιατί τα μέτρα είναι άδι-
κα και αναποτελεσματικά. 
Θα βυθίσουν την οικονο-
μία στην ύφεση και την κοι-
νωνία στη φτώχεια και την 
ανεργία. 
Αυτοί που όλα τα τελευταία 
χρόνια έχουν βουλιάξει στα 
κέρδη σε τι ακριβώς καλού-
νται να συνεισφέρουν; Ποια 
από τα μέτρα που εξαγγέλ-
λονται σήμερα τους αφο-
ρούν; Οι συντάξεις των 700 
ευρώ δημιούργησαν το έλ-
λειμμα και το χρέος ή οι φο-
ροαπαλλαγές στις τράπε-
ζες; 

-Αν ήσασταν εσείς επικεφα-

λής της προσπάθειας για έξο-

δο από την κρίση, ποια βήμα-

τα θα ακολουθούσατε; Κατ’ 
αρχάς, δεν υπάρχει έξοδος 
από την κρίση χωρίς κάποιο 
αναπτυξιακό σχέδιο. Τα ση-
μερινά μέτρα θα στραγγα-
λίσουν την οικονομία και 
τα έσοδα του Δημοσίου θα 
μειωθούν ακόμα περισσό-
τερο, αφού θα στεγνώσει 
η αγορά και δεν θα υπάρ-
χει φορολογητέα ύλη. Πεί-
τε μου τι θα εξοικονομή-
σουμε από τη μείωση των 
επιδομάτων, την αύξηση 

«Βλέπουμε σήμερα τον κ. Λοβέρδο να εξαγγέλλει το τέλος της δημόσιας   
κ. Παπακωνσταντίνου να παρέχει διαβεβαιώσεις στα λαμόγια που ευσχ  

«ΣΙΓΑ ΜΗ ΜΑΣ αφήσουν να χρεοκοπήσουμε», 
επισημαίνει ο κ. Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευ-
ξή του στο «ΘΕΜΑ», αναφερόμενος στα σε-
νάρια περί πτώχευσης της Ελλάδας. Με βάση 
τον συλλογισμό που κάνει ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν 
υπάρχει ζήτημα χρεοκοπίας διότι «το 40% του 
ελληνικού χρέους είναι στις γερμανικές και 
γαλλικές τράπεζες». 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΗ ΠΟΛΛΑΤΟ 
pollatos@protothema.gr 

τον 
πρωθυπουργό 
«Δεν λέω ότι είναι 
εύκολη η θέση 
του 
πρωθυπουργού, 
αλλά ο κίνδυνος 
που αντιμετωπίζει 
δεν είναι μόνο 
αυτός που του 
επισημαίνουν 
διαρκώς οι 
συνεργάτες του, 
να μη γίνει ο 
σύγχρονος 
Τρικούπης. Ο 
μεγάλος κίνδυνος 
για τον κ. Γιώργο 
Παπανδρέου είναι 
να μείνει στην 
Ιστορία ως ο 
πρωθυπουργός 
που διέλυσε το 
ασφαλιστικό 
σύστημα και τις 
εργασιακές 
σχέσεις στην 
Ελλάδα. Και 
ξέρετε, η Ιστορία 
δεν θα ρωτήσει 
ποιος ακριβώς τον 
πίεσε και ποιος 
τον συμβούλεψε 
να το κάνει».

Είπε για...

””

“”
α πρό-
ρω-
ι να 
δο-

αμίες 
ου 

-

το
τα βάλ
αγορέ
να δεί
μο τη
αντίστ
στερά

-Θεωρείτε
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φόρου στα καύσιμα και την 
άνοδο του ΦΠΑ. Δύο δισ. 
ευρώ; Αντε δυόμισι. 
Και μάλιστα την ίδια στιγ-
μή που αφήνουν τα 12 δισ. 
ευρώ της φοροδιαφυγής, 
τα 8 δισ. ευρώ της φορο-
κλοπής στον ΦΠΑ και αγο-
ράζουν γαλλικές φρεγάτες 
αξίας 4 δισ. ερώ! Και δεν εί-
ναι μόνο αυτό. Το κόστος 
αυτών των μέτρων θα είναι 
πολύ μεγαλύτερο από το 
όφελος, αφού για 2,5 δισ. 
ευρώ έσοδα θα υπονομεύ-
σουμε κάθε προοπτική ανά-
καμψης της ελληνικής οι-
κονομίας. 

-Προεκλογικά επικρίνατε το 

πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Πριν 

από λίγες ημέρες σε συνέντευ-

ξή σας καλέσατε τον κ. Παπαν-

δρέου να εφαρμόσει όσα είχε 

υποσχεθεί την 4η Οκτωβρίου. 

Γιατί αλλάξατε άποψη; Προ-
εκλογικά ήταν απολύτως 
ορατές οι αντιφάσεις στην 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Προ-
σπαθούσε να είναι αρεστό 
τόσο στον κόσμο όσο και 
στις περίφημες αγορές. Εί-
χαμε πει τότε ότι μόλις πά-
ρει την εξουσία θα σπεύ-
σει να ικανοποιήσει τις αγο-
ρές και τα υπόλοιπα θα τα 
ξεχάσει. Και πράγματι αυ-
τό συνέβη. 
Δεν είχαμε προβλέψει, όμως, 
ότι θα το κάνει τόσο κυνι-
κά και απροσχημάτιστα. 
Και ότι θα βλέπουμε σήμε-
ρα τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο 

να εξαγγέλλει το τέλος της 
δημόσιας κοινωνικής ασφά-
λισης και τον κ. Γιώργο Πα-
πακωνσταντίνου να παρέ-
χει διαβεβαιώσεις στα λα-
μόγια που ευσχήμως απο-
καλούνται «διεθνείς αγο-
ρές». 

-Ο ΣΥΡΙΖΑ συναινεί στη σύ-

σταση εξεταστικής για την οι-

κονομία. Ποια είναι η δική σας 

επιδίωξη; Να καταλογιστούν 

οι πολιτικές ευθύνες ή να δι-

ωχθούν ποινικά οι υπουργοί 

της προηγούμενης κυβέρνη-

σης; Θεωρούμε ότι η σύστα-
ση εξεταστικής επιτροπής 
για την οικονομία μπορεί 
να χρησιμεύσει για να έρ-
θουν στο φως στοιχεία τα 
οποία μέχρι σήμερα οι πο-
λίτες αγνοούσαν ή δεν τα 
αξιολογούσαν με την πραγ-
ματική τους σημασία. Με 
αυτή την έννοια δεν είπα-

με «όχι». Ταυτόχρονα, όμως, 
επισημάναμε τον κίνδυνο 
να μετατραπεί αυτή η υπό-
θεση σε έναν ανούσιο κα-
βγά για το παρελθόν, χωρίς 
περιεχόμενο και άσχετο με 
τα σημερινά προβλήματα. 
Αυτό που θέλουμε να αντι-
ληφθούν οι πολίτες είναι 
πως για τη σημερινή τρα-
γική κατάσταση της οικο-
νομίας οι ευθύνες ανήκουν 
από κοινού στα δύο κόμ-
ματα που κυβέρνησαν τον 
τόπο. Και κάποια στιγμή 

πρέπει να αποδοθεί αυτός 
ο πολιτικός λογαριασμός.

-Πρόσφατα επισκεφτήκατε 

δύο χώρες που έχουν αντίστοι-

χα προβλήματα με την Ελλά-

δα. Ποια είναι η εικόνα που 

έχουν εκεί για τον πρωθυπουρ-

γό; Εσείς πώς κρίνετε την προ-

σπάθεια του κ. Παπανδρέου; 

Το πρόβλημα με τον κ. Πα-

«Ο Αλέκος Αλαβάνος 
έχει θέση 
στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά...»
«Οι συμφωνίες ή οι διαφωνίες 
στην Αριστερά δεν γίνονται 
στα παρασκήνια», τονίζει 
ο πρόεδρος του Συνασπισμού

Ενδεχόμενο 
διάσπασης 
του Συνασπι-
σμού δεν 

υπάρχει, εκτιμά ο κ. Τσίπρας 
και υποστηρίζει ότι το επι-
κείμενο συνέδριο θα είναι 
μια διαδικασία «σύνθεσης 
και αναγέννησης», όπου θα 
λυθούν προβλήματα. Εχέγ-
γυο, κατά τον πρόεδρο του 
Συνασπισμού, είναι το γε-
γονός ότι μεγάλη πλειοψη-
φία της βάσης του κόμμα-
τος δεν επιθυμεί τη διάσπα-
ση. Ο κ. Τσίπρας δεν επιθυ-
μεί να ανατροφοδοτήσει τη 
δημόσια διαφωνία με τον κ. 
Αλέκο Αλαβάνο, η οποία σε 
ορισμένους θυμίζει σαπου-
νόπερα. «Δεν υπάρχει σύ-
γκρουση», υπογραμμίζει ο 
πρόεδρος του Συνασπισμού, 
καρφώνοντας εμμέσως τον 
πολιτικό του μέντορα ότι θα 
έπρεπε να εκφράζει τις δι-
αφωνίες του όχι από τα πα-
ρασκήνια αλλά «δημόσια και 
συλλογικά, σε 
όργανα και σε 
συνέδρια». Σε 
ερώτημα αν η 
πολιτική κίνηση 
που συγκροτεί 
ο κ. Αλαβάνος 
έχει θέση στον 
Συνασπισμό 
της Ριζοσπα-
στικής Αριστε-
ράς, ο κ. Τσί-
πρας απαντά 
θετικά και ση-
μειώνει: «Αλί-
μονο αν αντί για 
πολιτική συνεννόηση και 
συνθέσεις επιδιώκαμε να 
προχωρήσουμε με αποκλει-
σμούς». 

-Τσίπρας - Αλαβάνος: από αχώ-

ριστο δίδυμο, ορκισμένοι πο-

λιτικοί εχθροί. Τι σας οδήγησε 

σε αυτή τη σύγκρουση; Μήπως 

με δική σας ευθύνη παραβιά-

σατε τη συμφωνία διαδοχής;

Δεν μου αρέσουν αυ-
τές οι ταμπέλες. Δεν υπάρ-
χει σύγκρουση, υπάρχουν 
απόψεις που κατατίθενται 
ανοιχτά και δημόσια. Και οι 
συμφωνίες ή οι διαφωνίες 
στην Αριστερά δεν γίνονται 
στα παρασκήνια, γίνονται 
δημόσια και συλλογικά, σε 
όργανα και σε συνέδρια. 
-Πώς αισθάνεστε από το γεγο-

νός ότι οι σύμμαχοί σας στον 

ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματούν να ασκούν 

κριτική στις πολιτικές σας επι-

λογές και να αμφισβητούν την 

πρωτοκαθεδρία σας;

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια 
συμμαχία πολιτικών οργα-
νώσεων και ανένταχτων αρι-

στερών ανθρώπων. Είναι φυ-
σικό να υπάρχουν διαφωνί-
ες. Κοιτάξετε λίγο τι γίνεται 
στα άλλα κόμματα. Το ουσι-
ώδες είναι να βρίσκουμε πά-
ντα αυτά που μας ενώνουν 
και να προχωράμε προς τα 
εμπρός. Και αυτό είναι κάτι 
στο οποίο συμφωνούμε όλοι 
μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. 
-Συνέδριο στον Συνασπισμό 

μπορεί να σημάνει διάσπαση 

ή διαχωρισμό από τους ανανε-

ωτικούς; Η πολιτική πρωτοβου-

λία για το μέτωπο ανατροπής 

του κ. Αλαβάνου έχει θέση στον 

ΣΥΡΙΖΑ;

Το συνέδριό μας θα 
είναι μια διαδικασία σύνθε-
σης και αναγέννησης, όχι 
πόλωσης. Κάνουμε το συνέ-
δριο για να λύσουμε προ-
βλήματα και όχι για να δη-
μιουργήσουμε καινούρια. 
Και στον βαθμό που αυτό 
αποτελεί και τη θέληση της 
μεγάλης πλειοψηφίας στη 
βάση μας, κανένα ενδεχό-

μενο διάσπασης 
δεν υπάρχει. 
Από το συνέδριο 
ο Συνασπισμός 
θα βγει πιο ισχυ-
ρός. Και αυτό 
θα είναι καλό 
για όλους, τόσο 
στο κόμμα μας 
όσο και στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Οσο 
για το δεύτερο 
σκέλος του ερω-
τήματος, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι ανοι-
χτός σε όλες τις 

απόψεις. Αλλωστε, αυτό 
σημαίνει συμμαχία. Αλίμονο 
αν αντί για πολιτική συνεν-
νόηση και συνθέσεις επιδι-
ώκαμε να προχωρήσουμε 
με αποκλεισμούς. 
-Πιστεύετε ότι η κυρία Ντόρα 

Μπακογιάννη θα αποχωρήσει 

από τη Ν.Δ. για να κάνει δικό 

της κόμμα;

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, 
θα είναι στο πλαίσιο μιας συ-
νολικής προσπάθειας να ανα-
διαταχτεί το πολιτικό σκη-
νικό προς μια κατεύθυνση 
που εξυπηρετεί τους κυρί-
αρχους οικονομικούς κύ-
κλους. Ας μη σας διαφεύγει 
ότι η κυρία Μπακογιάννη 
τοποθετείται πλέον πιο ανοι-
χτά υπέρ της κυβερνητικής 
πολιτικής σε σχέση με τον 
κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποί-
ος προσπαθεί, χωρίς όμως 
επιτυχία, να σηκώσει αντι-
πολιτευτικούς τόνους. 

“”

 κοινωνικής ασφάλισης και τον 
  ήμως αποκαλούνται “διεθνείς αγορές”»

πανδρέου είναι ότι άλλα λέ-
ει ως πρόεδρος της Σοσια-
λιστικής Διεθνούς και άλλα 
κάνει ως πρωθυπουργός 
της Ελλάδας. Και αυτό δύ-
σκολα διαφεύγει της προ-
σοχής στο εξωτερικό. Σε 
κάθε περίπτωση, πάντως, 
είναι πολύ στενάχωρο που 
στις χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου, που είναι πρώτες 
στη μαύρη λίστα να γίνουν 
πειραματόζωα, καλούνται 
οι σοσιαλδημοκρατικές κυ-
βερνήσεις να κάνουν τη 
βρόμικη δουλειά. 
Δεν λέω ότι είναι εύκολη η 
θέση του πρωθυπουργού, 
αλλά ο κίνδυνος που αντι-
μετωπίζει δεν είναι μόνο 
αυτός που του επισημαί-
νουν διαρκώς οι συνεργά-
τες του, να μη γίνει ο σύγ-
χρονος Τρικούπης. Ο μεγά-
λος κίνδυνος για τον κ. Πα-
πανδρέου είναι να μείνει 
στην Ιστορία ως ο πρωθυ-
πουργός που διέλυσε το 
ασφαλιστικό σύστημα και 
τις εργασιακές σχέσεις στην 
Ελλάδα. Και ξέρετε, η Ιστο-
ρία δεν θα ρωτήσει ποιος 
ακριβώς τον πίεσε και ποιος 
τον συμβούλεψε να το κά-
νει.

-Τι εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ στις 

επαγγελματικές ομάδες που 

θίγονται από τα νέα μέτρα; Τι 

θεωρείτε εσείς πατριωτικό κα-

θήκον; Νομίζω κατ’ αρχάς 
ότι πρέπει να αποκαταστα-
θεί η αίσθηση του τι είναι 
δίκαιο και τι άδικο. Οταν οι 
τράπεζες έχουν «φεσώσει» 
το ΙΚΑ με 1 δισ. ευρώ, εί-
ναι δίκαιο να λες «μου κο-
στίζει το ασφαλιστικό σύ-
στημα και το ξηλώνω»; 
Οταν η εκκλησιαστική πε-
ριουσία είναι αφορολόγη-
τη και όταν οργιάζουν οι 
offshore εταιρείες, είναι δί-
καιο να λες «φέρτε μου απο-
δείξεις για να σας εξασφα-
λίσω αφορολόγητο 10.000 
ευρώ»; Μάλιστα, η περικο-
πή του 14ου μισθού δεν θα 
στριμώξει μόνο τους αν-
θρώπους που ζουν από τη 
δουλειά τους, αλλά θα τσα-
κίσει και την αγορά. Δεν 
μου αρέσουν οι βαρύγδου-
ποι όροι, αλλά πιστεύω ότι 
αυτό που χρειάζεται είναι 
να στηριχτούν οι πιο αδύ-
ναμοι και όχι να πληρώσουν 
αυτοί ολόκληρη την κρίση. 

-Υπάρχει έστω ένας υπουργός 

της κυβέρνησης τον οποίο αξι-

ολογείτε θετικά; Νομίζω ότι 
όσοι έχουν επιχειρήσει θε-
τικές κινήσεις βρίσκονται 
ήδη στο περιθώριο. Οταν 
είσαι στο περιθώριο, δεν 
μπορείς να αξιολογηθείς 
για το έργο σου. Αλλωστε 
αυτό που έχει σημασία εί-
ναι η συνολική κυβερνητι-
κή πορεία και αυτή είναι 
σε πολύ κακό δρόμο. 

-Θα συμμετείχατε σε κυβέρ-

νηση εθνικής ενότητας; Με 
τον κ. Γιώργο Προβόπου-
λο, τον κ. Κώστα Μίχαλο και 
τον κ. Γιώργο Καρατζαφέ-
ρη; Φυσικά όχι.

Ο κ. Αλέκος Αλαβάνος“”
«Τα σημερινά μέτρα 

θα στραγγαλίσουν την 
οικονομία και τα 

έσοδα του Δημοσίου 
θα μειωθούν ακόμα 

περισσότερο, αφού θα 
στεγνώσει η αγορά» 

ΕΙΠΕ ΓΙΑ TΑ ΜΕΤΡΑ

“”
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       Dark Room

Μέτρα 
Είναι εύκολο να κατηγορούμε την 
Ε.Ε. για τα μέτρα που ζητά να λά-
βουμε. Οταν όμως βλέπουν ότι το 
πράγμα δεν μαζεύεται από που-
θενά, ότι για παράδειγμα μέχρι 
τώρα δεν έχει καταργηθεί ούτε 
ένας περιττός δημόσιος οργανι-
σμός, ότι η ανάπτυξη δεν τονώ-
νεται και πάει λέγοντας, είναι λο-
γικό να λένε το εύκολο και απλό: 
Πάρτε μέτρα για την περικοπή 
των δαπανών με στόχο τους μι-
σθούς και βάλτε φόρους…

Ελιγμός
Στο μεταξύ υποτίθεται ότι πιέ-
ζουμε την Κομισιόν… απειλώ-
ντας ότι μπορεί να προσφύ-
γουμε στο ΔΝΤ. Επειδή όμως η 
κυβέρνηση αφήνει με εξό-
φθαλμο τρόπο να κυκλοφορεί 
το σενάριο, στις Βρυξέλλες 
μας πήραν χαμπάρι και συμπε-
ραίνουν ότι πάλι πάμε να τους 
δουλέψουμε…

Αλλαγές
Είναι τόσα τα προβλήματα με τα 
πρόσωπα στην κυβέρνηση, που 
άρχισαν από τώρα οι συζητήσεις 
για… ανασχηματισμό. Στο Μαξί-
μου έχουν εντοπίσει πού χωλαίνει 
η ομάδα, ωστόσο δεν είναι εύκολο 
πέντε μήνες μετά τις εκλογές να 
ξεκινήσει τέτοιο γαϊτανάκι. Οι πιο 
ρεαλιστές λένε ότι όλα θα κριθούν 
μετά τις 15 Μαρτίου…

Καθυστερήσεις
Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν 
ποτέ. Και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ με 
την αντίληψη της ώρας. Ο γραμ-
ματέας Ξυνίδης προσκάλεσε 
-τέσσερις μήνες μετά την εκλογή 
του- τους δημοσιογράφους σε 
γεύμα και πήγε με μία ώρα καθυ-
στέρηση! Από τις παλιές φωλιές 
δεν μπορούν να ακουστούν και-
νούρια κελαηδίσματα, λέει ο 
Θερβάντες…

Αγριογούρουνο
Στον λαιμό τους έκατσε το αγριο-
γούρουνο που έτρωγαν μερικοί 
εφοριακοί προ ημερών επειδή 
ενέκριναν μια μεγάλη επιστροφή 
ΦΠΑ, με ό,τι αυτό μπορεί να ση-
μαίνει. Ο Παπακωνσταντίνου πά-
γωσε τις επιστροφές και ζήτησε 
έρευνα για το διάστημα από 
1/1/2009 έως 16/2/2010. Τώρα 
να δούμε γλέντια, αφού ο επι-
στρεφόμενος ΦΠΑ είναι 1 δισ. 
ευρώ τον χρόνο… 

Γουρλής
Γούρι στον Παναθηναϊκό έφερε 
ο Ραγκούσης. Ο υπουργός Εσω-
τερικών βρέθηκε, ύστερα από 
πολύ καιρό, στο γήπεδο για τον 
αγώνα με τη Ρόμα και πανηγύ-
ρισε τη μεγάλη «πράσινη» νίκη. 
Τον περιμένουμε και στο ντέρ-
μπι με τον «αιώνιο», όπου θα 
κριθεί ο τίτλος…

ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

jmakrigiannis@protothema.gr

 ΝΙΚΟΣ ΧΑΝΙΑΣ 

«Για τον κ. Χρυσοχοΐδη είναι 
μειονέκτημα να είσαι ΠΑΣΟΚ»
Πυρά του γραμματέα της ΠΑΣΚ Πυροσβεστών κατά 
του υπουργού Προστασίας του Πολίτη - Μιλά για νέα «παράγκα»

- Για ποιον λόγο πι-

στεύετε ότι απο-

στρατευτήκατε;

Ποιος θα περίμενε 
ότι θα ερχόταν το 
ΠΑΣΟΚ στην εξου-

σία κι εγώ θα πήγαινα σπίτι μου. 
Τέθηκαν στο περιθώριο άνθρωποι 
χωρίς να υπάρχει λόγος, ενώ προω-
θήθηκαν άλλοι που έχουν ευθύνη 
για την καταστροφή που έγινε πριν 
από λίγους μήνες στην Αττική. Εκτός 
αν νομίζει ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι οι 
Ελληνες είναι αμνήμονες. Το Πυρο-
σβεστικό Σώμα έχει καταντήσει 
μηχανισμός παραγωγής στρατηγών 
και πυροσβεστών στυμμένων σαν 
λεμονόκουπες.
- Πού επιμερίζετε αυτές τις ευθύνες;

Στις 29 Ιανουαρίου 3.500 χιλιάδες 
συνάδελφοί μου έκαναν πορεία στην 
Αθήνα φωνάζοντας εν χορώ: «Στε-
φανίδη έκαψες την Αττική, τώρα θα 
διαλύσεις και την Πυροσβεστική!». 

Δυστυχώς η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 
που καταλόγιζε τότε τις ευθύνες 
αυτές, αξιοποίησε τους συγκεκρι-
μένους ανθρώπους. Τον Μάρτιο του 
2007 είχα καταγγείλει ότι στην Πυ-
ροσβεστική υπάρχει «παράγκα». 
Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 
μπροστά στη δημιουργία μιας ανά-
λογης «παράγκας», που ίσως να εί-
ναι πιο επικίνδυνη. 
- Ποιους εννοείτε ως «παράγκα»;

Εξωθεσμικούς παράγοντες. Είναι η 
λεγόμενη «αυλή». Την κόντρα με-
ταξύ φουρλικών και κοηκών την πλή-
ρωσε ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτή τη 
στιγμή έχουμε μία άλλη «παράγκα», 
όπως έδειξαν και οι κρίσεις. Ελπίζω 
να φτάσουν τα πράγματα αυτά στα 
αφτιά του πρωθυπουργό και να πα-
ρέμβει όσο είναι ακόμα νωρίς. 
- Πολλοί θα αποδώσουν τη σημερινή 

κριτική σας προς τον κ. Χροσοχοΐδη 

στην πικρία για την αποστρατεία σας.

Στο παρελθόν άσκησα δριμεία κρι-

τική στον κ. Χρυσοχοΐδη. Είναι δυ-
νατόν υπουργός σοσιαλιστικής κυ-
βέρνησης να μη δέχεται να δει τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων 
τέσσερις μήνες τώρα; Εκτός κι αν σε 
εκείνο το ΠΑΣΟΚ που πίστευε χωρίς 
τον πράσινο ήλιο δεν θα υπήρχαν 
και εκπρόσωποι εργαζομένων. Ισως 
να ενοχλείται που ήμουν ένας επώ-
νυμος συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ, 
κάτι που φαίνεται ότι είναι μειονέ-
κτημα στο ΠΑΣΟΚ που φαντάζεται. 
Λυπάμαι αν πιστεύει ότι μπορεί να 
διαγράφει μονοκονδυλιά την πα-
ρουσία και την προσφορά όχι του 
Νίκου Χανιά, αλλά οποιουδήποτε 
αγωνιστή και συντρόφου. 

@protothema.gr

«ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΥ κ. Χρυσοχοΐδη είναι μειονέκτημα να είσαι 
ΠΑΣΟΚ», αναφέρει σε μία αποκαλυπτική συνέντευξή του στο 
«ΘΕΜΑ» ο γραμματέας της ΠΑΣΚ Πυροσβεστών, πύραρχος 
Νίκος Χανιάς, που άνοιξε «βεντέτα» με δύο υπουργούς της Νέ-
ας Δημοκρατίας στις φονικές πυρκαγιές του 2007 και διώχθη-
κε από τη «γαλάζια» ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, με-
τά την απρόσμενη πρόσφατη αποστρατεία του από τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. 

ΣΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΓΑΛΑΝΗ
manolisgalanis@protothema.gr

“” “”

Πράξη πολιτικής ευθύνης από Ραγκούση

Μ ε μια πράξη πολιτικής ευ-
θύνης ο υπουργός Εσω-

τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης απέ-
συρε την αγωγή που είχε κάνει 
στο «ΘΕΜΑ» για τα laptop. Ο κ. 
Γιάννης Ραγκούσης (φωτογρα-
φία) με ανακοίνωσή του αναγνώ-
ρισε το δικαίωμα κριτικής στον 
Τύπο και αποδέχτηκε την ειλι-
κρινή τοποθέτηση του «ΘΕΜΑ-
τος» στο ζήτημα που είχε δημι-
ουργηθεί με ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας, κατά το οποίο δημοσι-
ογράφοι της είχαν στείλει για δώ-
ρο Χριστουγέννων σε υπουργούς 
ένα laptop. Την περασμένη Κυ-
ριακή είχε προηγηθεί δημοσίευ-
μα στο «ΘΕΜΑ» που αφορούσε 
στην αντίδραση του κ. Ραγκού-
ση να στείλει αγωγή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
το απόγευμα της Τρίτης ο υπουρ-
γός Εσωτερικών αναφέρει τα 
εξής: «Μετά το δημοσίευμα της 
14ης Φεβρουαρίου 2010 της εφη-
μερίδας ‘‘Πρώτο Θέμα’’ με τίτλο 
‘‘Γιατί πάω ΚΑΙ μάρτυρας υπέρ 
του Ραγκούση…εναντίον μου!’’, 
που υπογράφει ο κ. Θ. Αναστα-
σιάδης, καθίσταται προφανές ότι 
εξέλιπαν οι λόγοι που με είχαν 
υποχρεώσει να υποβάλω αγωγή 
κατά της εφημερίδας για προη-
γούμενο δημοσίευμά της στις 
24/12/2009, με τίτλο «2 στους 3 
υπουργούς αρχίσανε τα ‘‘δωρά-
κια’’». Αποτελεί ακλόνητη πεποί-
θησή μου ότι η κριτική και ο έλεγ-
χος της πολιτικής εξουσίας συνι-
στούν ύψιστη αποστολή αλλά και 
υποχρέωση των μέσων ενημέρω-

σης στο πλαίσιο του δημοκρατι-
κού μας πολιτεύματος. Την ίδια 
στιγμή συνιστά για εμένα προ-
σωπικά αδιαπραγμάτευτο καθή-
κον η υπεράσπιση της τιμής και 
της αξιοπρέπειάς μου. Καθήκον 
που απορρέει από το γεγονός ότι 
αντιλαμβάνομαι τη συμμετοχή 
μου στην πολιτική όχι ως αυτο-
σκοπό αλλά ως στράτευση στις 
αρχές και αξίες της δημοκρατικής 
παράταξης, όπως αυτές υπηρε-
τούνται σήμερα από τον πρωθυ-
πουργό της χώρας κ. Γιώργο Πα-
πανδρέου. Η απόλυτη σαφήνεια 
με την οποία τελικά επέλεξαν η 
εφημερίδα “Πρώτο Θέμα” και ο 
κ. Θ. Αναστασιάδης να τοποθετη-
θούν είναι ασυνήθιστη, τους τιμά 
και δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
παρερμηνείας».

Φαραωνικός τάφος 
για τον Μητσοτάκη

Αμέσως μετά τον θάνατο του 
πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου 
Ράλλη ο επίτιμος πρόεδρος της 
Ν.Δ. κ. Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης αποφάσισε να 
επιμεληθεί προσωπικά την 
τελευταία του κατοικία. Σε χώρο 
που είχε αγοράσει πριν από 
χρόνια, στο πανοραμικό χωριό 
Αργουλιδέ στην περιοχή 
Ακρωτηρίου Χανίων, ξεκίνησαν οι 
εργασίες για την ανέγερση του 
τάφου του, τις οποίες ο Επίτιμος 
επιτηρεί προσωπικά. Εδώ και 
καιρό έχει ολοκληρωθεί το 
οικοδόμημα, ενώ προσφάτως 
έπεσαν και οι τελευταίες πινελιές 
στον περιβάλλοντα χώρο. Ο Κ. 
Μητσοτάκης όχι μόνον δεν 
αποφεύγει να επισκέπτεται την 
«τελευταία του κατοικία», αλλά 
-απεναντίας- κάθε φορά που 
κατεβαίνει στα Χανιά πηγαίνει και 
απολαμβάνει τη μοναδική θέα. 
Μάλιστα, αντιμετωπίζει με 
χιούμορ όσους προσπαθούν να 
αποφύγουν ακόμη και τις λεκτικές 
αναφορές στο συγκεκριμένο 
σημείο. Ο Επίτιμος πιστεύει ότι 
είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου 
να φροντίσει για τον χώρο ταφής 
του όσο βρίσκεται ακόμη εν ζωή. 
Εχοντας ως βίωμα την ιστορία με 
τον τάφο του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, ο οποίος τάφηκε σε 
χώρο του μοναστηριού της Αγίας 
Φωτεινής στο Ακρωτήρι, ο Κ. 
Μητσοτάκης έκρινε σκόπιμο να 
δρομολογήσει ο ίδιος τις σχετικές 
εξελίξεις. Οσοι γνωρίζουν πώς 
λειτουργεί ο κ. Μητσοτάκης 
επισημαίνουν ότι δεν είναι τυχαία 
η επιλογή του χώρου, αλλά «ως 
βαθιά θρησκευόμενος θέλει να 
δείξει ότι πιστεύει και στη μετά 
θάνατον ζωή».
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ΔΕΝ ΞΕΡΩ αν ο Παπανδρέου το έχει 
πάρει χαμπάρι, αλλά η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ 
βράζει από θυμό. Ειδικά οι βουλευτές 
επαρχίας που δεν έχουν άκρες και 
παρακολουθούν τους υπουργούς, τους 
υφυπουργούς και γενικά τους 
εκλεκτούς του συστήματος να 
οργιάζουν στα ρουσφέτια και να 
τοποθετούν στα Δ.Σ. οργανισμών, στα 
νοσοκομεία κ.λπ. τους κομματάρχες και 
τους κολλητούς τους. Το γλέντι των 
ρουσφετιών υπουργών και 
υφυπουργών είναι τόσο μεγάλο, ειδικά 
από τη συγκεκριμένη ομάδα που 
ελέγχει το κόμμα και διαθέτει και 
κυβερνητική εκπροσώπηση, ώστε 
έχουν αρχίσει ήδη τα παρατράγουδα. 
Μαθαίνω δηλαδή ότι βουλευτής 
άρπαξε προχθές υπουργό σε διάδρομο 
της Βουλής και τον απείλησε ότι, αν 
συνεχίσει να ευνοεί συγκεκριμένο 
υφυπουργό και ανταγωνιστή του σε 
μεγάλο νομό, θα τον δείρει… ●●● Δεν 
ξέρω αν τα γνωρίζει αυτά η Ρεγγίνα 
και αν τα εγκρίνει -υποθέτω πως όχι-, 
αλλά αν δεν πάρουν μέτρα συντόμως 
οι ριγμένοι βουλευτές θα ξεσηκωθούν 
και θα γίνει το έλα να δεις. ●●● Ακούω 
ότι σύζυγος πολύ γνωστού εικαστικού 
καλλιτέχνη διακινεί στην αγορά πλαστά 
έργα καλλιτεχνών που «εκπονούνται» 
σε φάρμα στο Υπόλοιπο Αττικής. Μου 
λένε μάλιστα ότι το γιαούρτι που έπεσε 
προσφάτως συνδέεται με την όλη 
υπόθεση. ●●● Την άλλη εβδομάδα 
έρχονται οι Ευρωπαίοι επιτηρητές για 
να ελέγξουν -ανά τομέα- το 
Πρόγραμμα Σταθερότητας. Πολύ 
φοβάμαι ότι θα επιβεβαιωθούν οι 
φόβοι των Ευρωπαίων, που ακόμα και 
τώρα υποψιάζονται ότι τους 
δουλεύουμε. Γιατί; Μα, γιατί πέρα 
από δυο-τρεις υπουργούς, οι 
υπόλοιποι δεν ασχολούνται καν με το 
θέμα. Είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω 
ανικανότητας είτε επειδή έχουν άλλη 
ατζέντα. Και το λέω αυτό γιατί οι 
εποχές είναι εξαιρετικά κρίσιμες, 
αφού έως τα μέσα Μαρτίου θα έχει 
κριθεί και το αν θα γλιτώσουμε το 
κραχ ή όχι. Να είναι τυχαίο ότι στο 
πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο οι 
περισσότεροι υπουργοί έλεγαν άλλ’ 
αντ’ άλλων, κατηγορώντας τους 
Ευρωπαίους, τη διεθνή κοινότητα και 
τις αγορές ότι μας κάνουν πόλεμο; 
●●● Αυτά βλέπουν και ακούν στις 
Βρυξέλλες και τρελαίνονται. Και μετά 
μας φταίνε όλοι οι άλλοι πλην των 
εαυτών μας… ●●● Ακούω ότι στο 
Μαξίμου έχουν αρχίσει να 
προβληματίζονται με τον Ξυνίδη και 
σκέφτονται ακόμα και την 
αντικατάστασή του στον προσεχή 
ανασχηματισμό. Βέβαια, μεσολαβούν 
οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και εκεί μπορεί να γίνουν πολλές 
στραβές. ●●● Ποιος είναι βέβαιο ότι 
θα ήθελε τη θέση του γραμματέα σε 
περίπτωση που έφευγε ο Σωκράτης, 
Χρήστο μου; Στα έλεγα και στα έγραφα, 
Δελαπατρίδη μου, ότι δεν σε θέλουν και 
σιγά-σιγά θα σε βγάλουν από παντού. 
Τώρα, χωρίς κομματικό αξίωμα, χωρίς 
ρόλο και χωρίς χρίσμα πού θα πας; Ξέρω 
ότι θες να γυρίσεις στα παλιά σου 
λημέρια, αλλά δεν το βλέπω. Ακόμα και 
να πειστεί ο μπάτλερ να ξαναγίνει 
Μπάτλερ -που, μεταξύ μας, το βλέπω 
χλομό-, στην έχουν στημένη και θα σε 
φάνε στη στροφή… Θυμήσου με!         
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Γ ια εκταμιεύσεις που δεν δικαι-
ολογούνται νιμίμως από τα τα-

μεία της αμαρτωλής «γαλάζιας» εται-
ρείας «Αγρογή» ελέγχεται η πρώην 
διευθύνουσα σύμβουλος κυρία Αι-
κατερίνη Αδαμοπούλου (2004-2007). 
Στη νομαρχιακή σύμβουλο Αθηνών, 
που υπήρξε και υποψήφια βουλευ-
τής της Ν.Δ., επιρρίπτεται η ευθύ-
νη για την απουσία περίπου 70.000 
ευρώ από τα ταμεία της εταιρείας. 
Ηδη ο σχετικός φάκελος, με μηνύ-
σεις και πόρισμα του Σώματος Ορ-
κωτών Λογιστών βρίσκεται στην 8η 
πταισματοδίκη Αθηνών, η οποία σύ-
ντομα θα στείλει την υπόθεση στον 
εισαγγελέα προκειμένου να απο-
δοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Τα 
νέα αυτά στοιχεία έρχονται να προ-
στεθούν στις αποκαλύψεις του «ΘΕ-
ΜΑτος» για το όργιο «γαλάζιων» ρου-
σφετολογικών προσλήψεων που 

στοιχίζουν στο Ελληνικό Δημόσιο 
ακόμα και σήμερα σχεδόν μισό εκα-
τομμύριο ευρώ κάθε μήνα. 

Αναλυτικά, όταν το 2007 ο κ. Θε-
όδωρος Ματάλας αντικατέστησε 
την κυρία Αδαμοπούλου διαπίστω-
σε οικονομικές παρατυπίες και ζή-
τησε τη συνδρομή του Σώματος Ορ-
κωτών Λογιστών, οι οποίοι ξεσκό-
νισαν τα βιβλία της εταιρείας για 
την περίοδο 2004-2007. Το πόρισμά 
τους επιρρίπτει ευθύνη στην κυρία 
Αδαμοπούλου καθώς -όπως αναφέ-
ρει- δεν δικαιολογείται νόμιμα το 
ποσό που λείπει από τα ταμεία. 
Ωστόσο, η υπόθεση πήρε τον δρό-
μο της Δικαιοσύνης μόλις πριν από 
λίγους μήνες. Εξάλλου, το νέο διοι-
κητικό συμβούλιο της «Αγρογή» έχει 
αναθέσει στον νομικό της σύμβου-
λο να ερευνήσει και τη νομιμότητα 
της απόφασης της προηγούμενης 

-«γαλάζιας»- διοίκησης να επικυρώ-
σει τις 269 παράτυπες προσλήψεις. 
Οπως έχει αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ» 
(31/1, 7 και 14/2/2010), προεκλογι-
κά διορίστηκαν παιδιά και ανίψια 
υπουργών και βουλευτών της Ν.Δ., 
παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ και κά-
θε άλλη νόμιμη διαδικασία. Καθώς 
δεν είχε εκδοθεί σχετικό ΦΕΚ, η 
νέα υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Κατερίνα Μπατζελή έδωσε 
άμεσα εντολή να «παγώσουν» οι 
συγκεκριμένες προσλήψεις, την 
οποία όμως αγνόησαν τα -τοποθε-
τηθέντα επί υπουργίας Χατζηγά-
κη- μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου και τις επικύρωσαν. Αυτής της 
ενέργειας η νομιμότητα ερευνάται 
σήμερα, ώστε η νέα διοίκηση να 
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΑΣ

Ελλειμμα 70.000 ευρώ 
από τα ταμεία της «Αγρογή» 
Ελέγχεται η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος Αικατερίνη Αδαμοπούλου 
για τις οικονομικές παρατυπίες στην αμαρτωλή «γαλάζια» 
εταιρεία και η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης

★ 
Μπορεί να μην το γνωρί-
ζατε, αλλά το Μέγαρο δεν 

είναι απλώς ένας χώρος συνά-
ντησης των απανταχού κουλ-
τουριάρηδων και μουσικόφιλων. 
Σύμφωνα με δήλωση του 
υπουργού Πολιτισμού, υπηρετεί 
και άλλους υψηλούς στόχους 
όπως η… πράσινη ανάπτυξη. Σε 
χαιρετισμό του που διαβάστηκε 
σε συνέντευξη Τύπου του 
Μεγάρου, ο κ. Παύλος Γερου-
λάνος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ 
ότι το πρόγραμμα του Megaron 
Plus υπηρετεί «έναν κρίσιμο 
στόχο, το άνοιγμα της ελληνικής 
κοινωνίας στις νέες ιδέες της 
εποχής μας: στην πράσινη 
ανάπτυξη, στη συγκρότηση μιας 
πραγματικής κοινωνίας πολιτών με 
αμέριστη φροντίδα για την 
προστασία των ευάλωτων ομάδων 
και μειονοτήτων»! Οπως οι 
μαρξιστές δεν ξεχνούν ποτέ τη 
λέξη διαλεκτική, έτσι φαίνεται ότι 
κάνει και ο κ. Γερουλάνος με τις 
πασοκικές λέξεις-SOS: πράσινη 
ανάπτυξη και κοινωνία των 
πολιτών.

★ 
Προκαλούν το δημόσιο αί-
σθημα τα προνόμια που συ-

νεχίζουν να απολαμβάνουν πρώην 
υπουργοί και βουλευτές στους 
οποίους το ελληνικό κράτος παρα-
χωρεί μέχρι και σήμερα όχι μία αλ-
λά δύο και τρεις θέσεις στάθμευ-
σης στην καρδιά του Κολωνακίου. 
Παράδειγμα, ο πρώην υπουργός 
των κυβερνήσεων της Νέας Δημο-
κρατίας Σάββας Τσιτουρίδης, 
που διαθέτει συνολικά τρεις θέσεις 
πάρκιγκ στον αριθμό 3 της οδού 
Νεοφύτου Δούκα. Φαίνεται μάλι-
στα ότι η Ελληνική Αστυνομία αξι-
ολογεί τις ανάγκες του πρώην βου-
λευτή Κιλκίς ως μεγαλύτερες ακό-
μα και από αυτές του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, αφού στο τε-
λευταίο έχουν παραχωρηθεί δύο 
θέσεις στο νούμερο 9 του συγκε-
κριμένου δρόμου. Με το ίδιο σκε-
πτικό, άλλες δύο θέσεις στάθμευ-
σης στον αριθμό 27Α της οδού 
Βουκουρεστίου «ανήκουν» στον 
πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ 
και βουλευτή Ηλείας μέχρι το 
2004 Γιάννη Ζαφειρόπουλο. 
Ομως και στους εν ενεργεία εκ-
προσώπους του Κοινοβουλίου 
επιφυλάσσει προνομιακή μεταχεί-
ριση η ελληνική Πολιτεία. Συγκε-
κριμένα, με αστυνομική απόφαση 
έχει δεσμευτεί ο αριθμός 24-26 
της οδού Ηροδότου αποκλειστικά 
για τα αυτοκίνητα του βουλευτή 
Β’ Αθήνας της Ν.Δ. Γεράσιμου 
Γιακουμάτου. Επιπλέον, για λό-
γους ασφαλείας, με απόφαση του 
1998 κατέχει θέση στάθμευσης 
και η επικεφαλής των «γαλάζιων» 
ευρωβουλευτών Μαριέττα Γιαν-
νάκου, στον αριθμό 4 του ίδιου 
δρόμου.

★ 
Πρόταση να διεκδικήσει τον 
ενοποιημένο Δήμο 

Βορειοδυτικής Αττικής που θα έχει 
έδρα το Ιλιον δέχτηκε ο πρώην 
διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος 
Βερναδάκης. Ο ίδιος το 
σκέφτεται, αφού -όπως λέει- για 
κάθε άνθρωπο η προσφορά στον 
τόπο που μεγάλωσε αποτελεί 
πρόκληση, αλλά είναι αποφασι-
σμένος να προχωρήσει μόνο αν 
υπάρξουν συνθήκες ενότητας, 
«είδος εν ανεπαρκεία» αυτή την 
περίοδο στη Ν.Δ. Στις πρόσφατες 
εκλογές ο κ. Βερναδάκης ήταν 
υποψήφιος στη Β’ Αθήνας, 
συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό 
ψήφων, παρά τον πόλεμο που 
δέχτηκε. Πέραν τούτου ήταν από 
τους πρώτους που έσπευσαν, 
όταν η Ντόρα είχε σαφές προβά-
δισμα, να στηρίξει την υποψη-
φιότητα Σαμαρά για την αρχηγία 
της Ν.Δ. Η συμβολή του στην 
επιτυχία του Μεσσήνιου πολιτικού 
αναγνωρίζεται από φίλους και 
αντιπάλους…

Πολυκομματική η εκπροσώπηση σε εστιατόριο του Βύρωνα 
το βράδυ της Τετάρτης 17 Φεβρουαρί-
ου, όπου τρία από τα βασικά μέλη της 
«πεντάδας» της ομάδας μπάσκετ της 
Βουλής επέλεξαν να απολαύσουν εκλε-
κτούς μεζέδες και κρασί παρέα με 
εκλεκτή, αλλά ετερόκλητη συντροφιά. 
Ο υπουργός Απασχόλησης Ανδρέας 
Λοβέρδος, ο Κώστας Παταβούκας 
και ο «ξανθός» του ελληνικού μπάσκετ 
Γιάννης Ιωαννίδης άφησαν για λίγο τις πολιτικές και αθλητι-

κές κόντρες τους και μαζεύτηκαν στο «Λίκνο της Γεύσης» κο-
ντά στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα, 
παρέα με φίλους και συγγενείς. Τους 
«αθλητές» εκπροσωπούσε και ο Βασί-
λης Τσιάρτας, ενώ ο κ. Αδωνις Γε-
ωργιάδης από τον ΛΑΟΣ έφυγε αρκε-
τά νωρίς, λίγο πριν η παρέα δεχτεί και 
τον Γρηγόρη Ψαριανό του ΣΥΡΙΖΑ. Η 
κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η μονα-
δική γυναίκα της βραδιάς, εμφανίστηκε 

λίγο αργότερα με λιτή αλλά υπέρκομψη εμφάνιση.

Πολυκομματικό τσιμπούσι

Δεν έχουν όριο η εμπάθεια και το κόμπλεξ των βρετανικών μέσων 
ενημέρωσης απέναντι στη χώρα μας. Τελευταίο επεισόδιο της βρε-
τανικής ανθελληνικής προπαγάνδας το δολίως παραπλανητικό δη-
μοσίευμα του κατά τα λοιπά έγκυρου «Guardian» της περασμένης 
Κυριακής, στο οποίο φιλοξενείται φωτογραφία ενός μελαψού μικρού 
παιδιού πάνω σε ένα απαρχαιωμένο τρίκυκλο ενώ πίσω του απεικο-
νίζεται μια μαυροντυμένη γυναίκα με μπούρκα και δύο άνδρες να 
ψάχνουν ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο εμπνευστής της λεζάντας, «ένα 
μικρό αγόρι κάθεται σε ένα αυτοσχέδιο όχημα ενώ η οικογένειά του 
μαζεύει τούβλα για να τα πουλήσει στην Αθήνα», παραδίδει μαθή-
ματα άψογης παραπληροφόρησης.
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Δύο πρώην αγαπημένοι 
της Τζούλιας Αλεξανδράτου, 
οι Πάρις Κασιδόκωστας και 
Χρήστος Ψωμόπουλος, 
«υπηρετούν» τη θητεία τους στο 
Ναυτικό σε συνθήκες απόλυτης 
λούφας και παραλλαγής!

ΓΟΡΓΟΝΕΣ 
(ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ) 
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ!

ΤΟΝ ΠΑΡΙ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ (αριστερά) και τον Χρήστο Ψωμόπουλο (δεξιά) συνδέουν κοινά βιώματα, 
αφού και οι δύο πέρασαν από την αγκαλιά της Τζούλιας Αλεξανδράτου. Τώρα όμως οι δρόμοι τους χωρίζουν, 
αφού ο μεν Κασιδόκωστας αποφάσισε να υπηρετήσει την πατρίδα (έστω και απολαμβάνοντας 
«πριβέ» εξυπηρέτηση), ο δε Ψωμόπουλος κάνει ό,τι μπορεί για να το αποφύγει

<<<

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ Ψωμόπουλος 
στην αγκαλιά της 
Τζούλιας, προτού 
ξεκινήσουν τα βάσανα 
με τον Στρατό!

< < <

Tου Μάκη Πολλάτου■
pol latos@protothema.gr 

ΔΥΟ ΣΕΛΕΜΠΡΙΤΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ στις τάξεις του 
Πολεμικού Ναυτικού από τις 11 Φεβρουα-
ρίου. Αντί όμως να βιώνουν τη σκληρή προ-
παίδευση, περνούν ζάχαρη, σε συνθήκες 
λούφας και παραλλαγής, σαν να πρόκειται 
για επίλεκτους… πελάτες. 

Π
ρόκειται για τον Πάρι Κασιδό-
κωστα και τον Χρήστο Ψωμό-
πουλο, οι οποίοι με διαφορά 
μόλις λίγων ωρών παρουσιά-
στηκαν στο κέντρο εκπαίδευ-
σης νεοσυλλέκτων του Ναυτι-
κού στο στρατόπεδο Παλάσκα. 
Παρά τη δύσκολη οικονομική 

συγκυρία, το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχτηκε με τις 
αρμόζουσες τιμές τον υιό της κυρίας Μαριάννας Λά-
τση και του κ. Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Ομάδα αξιω-
ματικών παρέλαβε τον νεοσύλλεκτο ναύτη από την 
πύλη της ναυτικής βάσης «Κανελλόπουλος», τον ξενά-
γησε στους χώρους και φρόντισε ώστε να εφοδιαστεί 
με τον εξοπλισμό και τον ρουχισμό που παραδίδεται 
στους ναύτες. Για να μην ταλαιπωρείται στις ουρές, ο 
Πάρις Κασιδόκωστας εξυπηρετήθηκε πριβέ, χάρη 
στις άοκνες προσπάθειες ορισμένων αξιωματικών 
που σταμάτησαν τα ανώνυμα «ψάρια» μπρος στον 
σταρ. Παρά το φιλότιμο… σέρβις, οι αξιωματικοί του 
ένδοξου Πολεμικού Ναυτικού μάλλον δεν κατάφεραν 
να ικανοποιήσουν τα υψηλά στάνταρντ του Π. Κασι-
δόκωστα. Απογοητευμένος από τη στρατιωτική ζωή, 
μόλις δύο μέρες μετά την κατάταξή του, ο Πάρις επι-
καλέστηκε σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, ζήτησε 
και έλαβε άδεια για το Σαββατοκύριακο, αυτό που 
μόλις πέρασε στις 13 και 14 Φεβρουαρίου. Αλλωστε 
όσοι έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους γνωρίζουν ότι 
η «παροχή» αυτή προσφέρεται σε όλους… ανεξαι-
ρέτως. Μόλις ντυθείς τη στολή του ναύτη, μπορείς 
άνετα να ζητήσεις και να λάβεις άδεια, όσες μέρες κι 
αν χρειαστείς. Αν δεν λάβεις την άδεια, θα βγεις ανα-
φορά και τότε η κράτηση και οι ατέλειωτες σκοπιές 
είναι σχεδόν εξασφαλισμένες. 
Στην περίπτωσή μας, μέχρι τώρα δεν έχει διευκρινι-
στεί αν το Πολεμικό Ναυτικό ανέλαβε την υποχρέω-
ση να μεταφέρει με δικά του μέσα τον Πάρι Κασιδό-
κωστα στον προορισμό της αρεσκείας του. 
Οι κακεντρεχείς υποστηρίζουν ότι ο Πάρις ζήτησε να 
φύγει από το κέντρο εκπαίδευσης επειδή θεωρούσε 
ότι είναι μόνος. Ισως ο κ. Κασιδόκωστας δεν είχε προ-

λάβει να ενημερωθεί ότι στο ίδιο κέντρο νε-

οσυλλέκτων βρισκόταν και ο Χρήστος Ψωμόπουλος. 
Και πώς να προλάβει, αφού ο μέχρι πρότινος σύντρο-
φος της Τζούλιας Αλεξανδράτου βιάστηκε να φύγει 
από τη ναυτική βάση έχοντας υποστεί ισχυρό σοκ, 
προφανώς επειδή το Πολεμικό μας Ναυτικό δεν έχει 
καμία σχέση με όσα δείχνουν οι ταινίες του Χόλι-
γουντ. Ψιθυρίζοντας τη φράση «quelle decadence», 
και σχεδόν στα πρόθυρα του νευρικού κλονισμού, ο 
Χ. Ψωμόπουλος ζήτησε να μεταφερθεί στο Ναυτικό 
Νοσοκομείο Αθηνών. Η επιθυμία του σταρ της μεση-
μεριανής ζώνης ήχησε σαν διαταγή στα αφτιά των 
αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Αμέσως διέ-
θεσαν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον συγκλο-
νισμένο νεοσύλλεκτο σε πιο οικείους χώρους, στο 
Κολωνάκι, όπου βρίσκεται το κεντρικό θεραπευτήριο 
του Ναυτικού. Εκεί ο κ. Ψωμόπουλος εξήγησε στους 
γιατρούς ότι, παρότι έχει περάσει τα 30, δεν αισθά-
νεται ακόμη έτοιμος να κάνει τη θητεία του - και μά-
λιστα τους εκμυστηρεύτηκε ότι πήγε στο κέντρο 
προπαίδευσης παρά τη θέλησή του. Πράγματι, ο κ. 
Ψωμόπουλος βρέθηκε να κινδυνεύει να υπηρετεί τη 
θητεία του από μια παρεξήγηση. Επειτα από διαδο-
χικά καβγαδάκια με την Τζούλια Αλεξανδράτου, με-
ρικές μηνύσεις του ενός προς τον άλλο, στο σίριαλ 
που απασχολούσε τις μεσημεριανές εκπομπές μπλέ-
χτηκε και η Αστυνομία. Από έναν τυπικό έλεγχο τα 
όργανα της τάξης διαπίστωσαν ότι ο κ. Ψωμόπουλος 
είναι φυγόστρατος και, ως όφειλαν, τον παρέπεμψαν 
στο Ναυτοδικείο, ενώ παράλληλα τον οδήγησαν να 
παρουσιαστεί αμέσως. 

Οι γιατροί του Ναυτικού Νοσοκομείου, αν και 
άκουσαν υπομονετικά τον κ. Ψωμόπουλο, 

αποφάνθηκαν ότι μπορούσε να συνεχίσει 
κανονικά τη θητεία του. Οταν όμως προ-
σπάθησαν να τον πείσουν να επιστρέψει 
στη ναυτική βάση «Κανελλόπουλος», εκείνος 
αντέδρασε και ζήτησε τους δικηγόρους του 

και τον προσωπικό του ψυχαναλυτή. Οι για-
τροί υπαναχώρησαν και μεθαύριο 

Τρίτη, όπως έχει προγραμματι-
στεί, ο κ. Ψωμόπουλος θα πε-

ράσει από την επιτροπή 
απαλλαγών (Ανωτάτη Υγει-
ονομική Επιτροπή), που 
θα εξετάσει το αίτημά 
του για εξάμηνη αναβο-
λή. Κατά τα λοιπά, ο τέ-
ως σύντροφος της Αλε-
ξανδράτου δηλώνει ότι 

θέλει να κάνει τη θητεία του! Τον Χρήστο Ψωμόπου-
λο και τον Πάρι Κασιδόκωστα συνδέουν κοινά βιώ-
ματα, αφού και οι δύο πέρασαν από την αγκαλιά της 
Τζούλιας Αλεξανδράτου για ένα σύντομο διάστημα. 
Τώρα όμως οι δρόμοι τους χωρίζουν, αφού ο κ. Ψω-
μόπουλος κάνει ό,τι μπορεί για να μην ντυθεί ναυτά-
κι, ενώ ο κ. Κασιδόκωστας έχει λάβει τη μεγάλη από-
φαση να υπηρετήσει την πατρίδα, έστω και αν η θη-
τεία είναι μόλις 12 μήνες. Ετσι, τη Δευτέρα που μας 
πέρασε επέστρεψε στο κέντρο προπαίδευσης στον 
Σκαραμαγκά. Οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτι-
κού τον οδήγησαν πίσω στον λόχο του και μάλιστα 
ορκίζονται ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα έκα-
νε κανονικά αγγαρείες. Ελπίζουμε να μην του έκαναν 
και καψώνια ή να του επέβαλαν άλλου είδους στρατι-
ωτικές τιμωρίες! 

ΕΞΑΛΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κι αυτό διότι λέγεται ότι ο κ. Βαγγέλης Βενιζέλος 
έγινε έξαλλος μόλις έμαθε τα καμώματα του Π. Κασι-
δόκωστα και τις ευκολίες που του παρείχε το Πολεμι-
κό Ναυτικό. «Δεν είμαστε με τα καλά μας», φώναζε 
στους συνεργάτες του, και έδινε εντολές στο Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού «να μαζευτούνε». Δεν μπορεί 
παρά να επισημανθεί ότι μέχρι την προηγούμενη Τε-
τάρτη, αρχηγός ΓΕΝ ήταν ο αντιναύαρχος Γεώργιος 
Καραμαλίκης, ένας αξιωματικός που είχε δείξει ιδιαί-
τερη επιμέλεια στην «τακτοποίηση» των ναυτών που 
υπηρετούσαν τη θητεία τους στο Ναυτικό, φροντίζο-
ντας πάντοτε να ικανοποιεί ιδίως την προηγούμενη 
πολιτική ηγεσία. Ο αντιναύαρχος Καραμαλίκης είχε 
μεταθέσει στο «οίκημα αρχηγού» μέσα στον Ναύ-
σταθμο Σαλαμίνας 115 ναύτες, σχεδόν ένα πλήρες 
τάγμα, πολλοί από τους οποίους ήταν γόνοι εύπορων 
οικογενειών, «επώνυμοι» ή τέκνα πολιτικών. Για την 
κατάντια του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων 
Δυνάμεων προφανώς και η ευθύνη δεν ανήκει σε 
ένα πρόσωπο, διότι, αν υπήρχαν αξιωματικοί που 
αντιδρούσαν, το χάλι αυτό ίσως να είχε σταματήσει. 
Οπως επίσης η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να λάβει 
συγχωροχάρτι επειδή διαπιστώνει τα χάλια μας. Διότι 
τη στιγμή που ορισμένοι «ευγενείς» μπορούν να 
υπηρετούν στον Στρατό μαζί με τον σωματοφύλακά 
τους, απολαμβάνοντας πριβέ εξυπηρέτηση, οι υπό-
λοιποι δεν έχουν τη δυ- νατότητα να λάβουν 
έξοδο επί εβδομά- δες ολόκληρες. Κι 
αυτό είναι ανεπί- τρεπτο, ιδίως σε 
μια περίοδο που η κυβέρνηση 
ζητάει θυσίες απ’ όλους. 
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«Mια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλλωνών» 
Tο τελευταίο διάστημα ο Κ. Καραμανλής, παρότι δεν κρύβει 
τη βαθιά εκτίμηση στον καλλιτέχνη και άνθρωπο Καζαντζίδη, 
τολμά να παραδεχτεί ότι το αγαπημένο του τραγούδι 
δεν το έχει τραγουδήσει ο Στελάρας, αλλά η Ρίτα Σακελλαρίου

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ότι ένα από τα πλέ-
ον αγαπημένα πρόσωπα για τον κ. Κώστα 
Καραμανλή ήταν και παραμένει (ως μνή-
μη πλέον) ο μεγάλος λαϊκός αοιδός Στέλιος 
Καζαντζίδης. Από την εποχή που ήταν φοι-
τητής στη Βοστόνη μέχρι και την περίοδο 
όπου πολιτευόταν ως απλός βουλευτής στη 
Θεσσαλονίκη, ο πρώην πρωθυπουργός δεν 
έκρυβε την αδυναμία που είχε στα τραγού-
δια του Στελάρα. 

«Ε
ίναι μεγάλη φωνάρα», εί-
ναι η πιο συνηθισμένη 
φράση που ακούγεται 
από τον κ. Καραμανλή 
όταν περάσει η ώρα και 
το ουίσκι αρχίζει να επε-
νεργεί και να επηρεάζει 
συναισθήματα και αι-
σθήσεις. Λέγεται ότι στις 
οινομαζώξεις του πρώην 

πρωθυπουργού μετά τις εκλογές το ρεπερτόριο του 
Καζαντζίδη μονοπωλεί τα μουσικά ακούσματα της 
παρέας. «Μπορώ να ακούω έξι και επτά ώρες τον Στε-
λάρα χωρίς να κουράζομαι», εξομολογήθηκε προσφά-
τως ο κ. Καραμανλής σε παρέα πολύ στενών φίλων 
του. Οσοι τον γνωρίζουν αποκαλύπτουν ότι όταν 
ακούει τον Καζαντζίδη γίνεται άλλος άνθρωπος. «Ξέ-
ρει απ’ έξω όλους τους στίχους των τραγουδιών», είχε 
αποκαλύψει ένας από τους πλέον στενούς φίλους του 
πρώην πρωθυπουργού. Η αγάπη για τη μουσική και 
τα νυχτοπερπατήματα ήταν ανέκαθεν από τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματά του. «Ηταν απλός και προσι-
τός. Καμία σχέση με τους Καραμανλήδες», έλεγαν όσοι 
τον είχαν ζήσει μετά την επιστροφή του από την 
Αμερική. Αυτό άλλωστε ήταν και το διαχρονικό παρά-
πονο που διατύπωνε ο νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. 

Παναγιώτης Ψωμιάδης. «Ο Καραμανλής είναι ψυχά-
ρα. Κάποιοι, όμως, θέλησαν να τη φυλακίσουν. Λύστε 
του τη γραβάτα και βγάλτε τον έξω…», έλεγε σχεδόν 
μονότονα ο Πανίκας εξιστορώντας τα ατελείωτα βρά-
δια της απόλυτης κραιπάλης που είχε περάσει μαζί 
του ακούγοντας Καζαντζίδη. Η αλήθεια είναι ότι όσα 
χρόνια βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρώην 
πρωθυπουργός καταπίεζε τον εαυτό του. Στις αυθόρ-
μητες εξομολογήσεις που κάνει μετεκλογικά στους 
πολύ στενούς του φίλους παραδέχεται ότι ήταν λάθος 
που μπήκε στη λογική αλλοίωσης του χαρακτήρα του. 
«Φταίει ο Ρουσόπουλος», λένε οι περισσότεροι εκ 
των παραδοσιακών φίλων του κ. Καραμανλή. 

ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ... διατριβή στον Καζαντζίδη απο-
δείχτηκε περίτρανα την προηγούμενη Τρίτη στη 
Βουλή. Ο πρώην πρωθυπουργός καθόταν στο ορεινά 
έδρανα, συζητώντας χαμηλοφώνως με πέντε-έξι βου-
λευτές της Ν.Δ. Κάποια στιγμή από τον διάδρομο πέ-
ρασε ο πρώην υφυπουργός κ. Κώστας Κιλτίδης. 
«Πρόεδρε, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Το αγριολούλου-
δο αντέχει!», είπε ο βουλευτής απευθυνόμενος στον 
κ. Καραμανλή. «Και ποιος είναι, ρε Κώστα, το αγριο-
λούλουδο;», ρώτησε ο πρώην πρωθυπουργός. «Εγώ, 
πρόεδρε» απάντησε ο κ. Κιλτίδης. Η ατάκα του Νεο-
δημοκράτη βουλευτή έδωσε το ερέθισμα στον κ. Κα-
ραμανλή να ξεκινήσει μια συζήτηση για την ιστορία 
του «Αγριολούλουδου». Αν και το συγκεκριμένο τρα-
γούδι του Καζαντζίδη δεν ανήκει στα αγαπημένα 
του, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, ωστόσο έδειχνε να 
γνωρίζει λεπτομέρειες που ξάφνιασαν τους συνομι-

λητές του. «Ο Στέλιος Καζαντζίδης για το συγκεκριμέ-
νο τραγούδι, αν και συμμετέχει στη λίστα των δικαιού-
χων, έχει μηδενικό ποσοστό, δηλαδή ο ίδιος εμφανίζε-
ται να μην έχει δικαιώματα και εξ αυτού του λόγου δεν 
δικαιούται και ποσοστά από τις πωλήσεις των δίσκων 
που περιλαμβάνουν αυτό το τραγούδι ή από το ραδιό-
φωνο, τα κέντρα και τις συναυλίες όπου παίζεται και 
ακούγεται», ανέφερε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: 
«Από την πίτα των δικαιωμάτων αυτού του τραγουδιού 
οι κληρονόμοι του στιχουργού Πυθαγόρα δικαιούνται 
το 50%, ο Χρήστος Νικολόπουλος το 25% και το υπό-
λοιπο ποσοστό αναφέρεται δίπλα από την ένδειξη “Εκ-
κρεμείς διανομές”».

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ» η συζήτηση επε-
κτάθηκε και στο «φαινόμενο Καζαντζίδης», όπως χα-
ρακτηριστικά αποκάλεσε τον τραγουδιστή της φτω-
χολογιάς ο κ. Καραμανλής. Κατά τη διάρκεια της κου-
βέντας έδειξε να έχει τύψεις για το γεγονός ότι δεν 
υλοποίησε την ιδέα που είχε στις εκλογές του 2007, 
να συμπεριλάβει τη σύζυγο του Στέλιου Καζαντζίδη, 
Βάσω, στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. «Εγώ το ήθελα, αλ-
λά…», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι είχαν υπάρξει ενστάσεις από στενούς 
συνεργάτες του. Οι βουλευτές που άκουγαν με ενδια-
φέρον τη μουσικολογική εξιστόρηση του κ. Καραμαν-
λή του πρότειναν να οργανώσουν μια μάζωξη για να 
ακούσουν παρέα τραγούδια του Καζαντζίδη. «Είμαι 
μέσα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός αφήνοντας 
στους βουλευτές την πρωτοβουλία της διοργάνωσης 
της βραδιάς.

«ΚΙ ΑΝ ΧΙΟΝΙΖΕΙ 
ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΕΧΕΙ ΤΟ 
ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ 
ΑΝΤΕΧΕΙ»...

Οι μουσικολογικές αναλύσεις 
του Κώστα Καραμανλή 
στα ορεινά της Βουλής, 
η «διατριβή» του στον Στέλιο 
Καζαντζίδη και η προτίμησή 
του στη Ρίτα Σακελλαρίου

■ Του Γιάννη Κουρτάκη
kourtakis@protothema.gr

ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ της Βουλής ο 
κ. Κώστας Καραμανλής, 

απαλλαγμένος από τις 
πρωθυπουργικές 

ευθύνες, το ’ριξε στις 
αναλύσεις περί μουσικής 

από τον Στέλιο 
Καζαντζίδη (φωτογραφία 
στο μέσον) μέχρι τη Ρίτα 

Σακελλαρίου 
(φωτογραφία κάτω)

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥ-
ΔΟ Ή ΑΓΡΙΟ-
ΓΟΥΡΟΥΝΟ

SMS



36 n

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚH 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η 
τάση φάνηκε μετά την εκλογική ήττα 
του Οκτωβρίου. Ο κ. Καραμανλής βα-
ριόταν ακόμη και να ορίσει τον διάδο-
χό του στην αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, άφησε την καυτή πατάτα σε ξένα 
χέρια και άρχισε να ταξιδεύει με ρυθ-
μούς εμπορικού αντιπρόσωπου!
Τα Χριστούγεννα τα πέρασε «σεμνά 
και ταπεινά» στο αυστριακό ορεινό 
θέρετρο της Τουλν. Λίγες εβδομάδες 

αργότερα, ο κύριος και η κυρία Καραμανλή θέλησαν να απολαύ-
σουν τη «Μύκονο του χειμώνα», τη χιονισμένη Αράχωβα. Η κυρία 
Καραμανλή «επένδυσε» στο σκι και στο shopping, ενώ ο σύζυγός 
της «ασχολήθηκε» με το 
μοσχαράκι με χυλοπίτες, 
τις καταπληκτικές τοπικές 
πίτες και το γλυκόπιοτο 
ντόπιο κρασί της Αράχω-
βας.
Το τριήμερο της Αποκριάς 
σειρά είχε η μαγευτική 
Μονεμβασιά με το γραφικό κάστρο και τα δρομάκια μέσα στο δά-
σος. Και στη νότια Πελοπόννησο το σκηνικό ήταν διαμορφωμένο 
όπως αξίζει στους λίγους και οικονομικά εύρωστους: spa, τούρκικο 
χαμάμ, πεζοπορία σε παλιά μονοπάτια, άφθονες τοπικές λιχουδιές, 
πέταγμα χαρταετού και καλή παρέα σε οικείο περιβάλλον. Ο ιδιο-
κτήτης του πολυτελούς ξενοδοχείου κ. Αντώνης Σγαρδέλης είναι 
προσωπικός φίλος του πρώην πρωθυπουργού. Πρόκειται για τον 
πρώην γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας επί προεδρίας Μη-
τσοτάκη, ο οποίος κατάλαβε νωρίς ότι η πολιτική δεν οδηγεί που-
θενά και το έριξε στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
Είναι πλέον ιδιοκτήτης ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, δεν ξέχασε 
όμως τους παλαιούς «γαλάζιους» φίλους του και έτσι πρόσφερε με 
χαρά φιλοξενία στον πρώην πρωθυπουργό. Αλλωστε, στις εκλογές 

του 2000 που κερδήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ για λίγ
φους ο κ. Σγαρδέλης είχε αναλάβει για λογαριασ
μανλή την οργάνωση της εκλογικής βάσης της Ν

ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ και μια μεγάλη παρέα φίλ
θυπουργός έφθασε στην ξενοδοχειακή μονάδα 
and Spa» στον Αγιο Στέφανο Μονεμβασιάς την Π
από την Καθαρά Δευτέρα. Ο κ. Σγαρδέλης είχε κ
παραχωρηθεί η προεδρική σουίτα και ένα δεύτε
μάτιο για τα δίδυμα, τον Αλέκο και την Αλίκη. Τ
οποίο έμειναν το τριήμερο της Αποκριάς ο κ. Κα
κογένειά του χάνεται μέσα σε ασημένιους υπερ
νες και αγέρωχα κυπαρίσσια. Για να το βρεις θα 

σεις απ
τόδρομ
σεις αρ
Από τη
ημέρα
πρώην
απόλαυ
παρέλ

και το τούρκικο χαμάμ. Εκτός όμως από τις δρασ
το ζεύγος Καραμανλή έκανε πεζοπορία, ακολου
νες διαδρομές της περιοχής, μέσα από τα παλιά
νοπάτια προς Τέρια, Κουλέντια και Αγιο Νικόλαο
με τα παιδιά τους Αλέκο και Αλίκη πήγαν μια βόλ
εξάχρονα δίδυμα ξετρελάθηκαν με τη διαδρομή
λάκια και φυσικά δεν σταμάτησαν λεπτό να τρέχ
ζουν, πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα του πατέρα

Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΡΑΔΥ επέλεξε το 
ριο του ξενοδοχείου με θέα την επιβλητική πισίν
οποίας κυλά ως ποτάμι ανάμεσα στις αιωνόβιες 
ντροφιά του ζεύγους Καραμανλή μαζί με τους σ

Εκτός από καλοφαγάς έδειξε ότι παραμένει 
και ρομαντικός, προσφέροντας τριαντάφυλλα 
στη σύζυγό του την ημέρα των ερωτευμένων

Του Βασίλη Γούλα■
vgoulas@gmai l .com

«ΕΙΜΑΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ», επαναλάμβανε διαρκώς τους τελευταίους 
μήνες στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ.  Κώστας Καραμανλής. Οπως 
αποδείχτηκε, το εννοούσε και με το παραπάνω. Η επιτήρηση, τα 
νέα μέτρα και η επικείμενη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας 
ήταν ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις για να τον αγχώσουν κι άλλο...

ΤΟ ΜΑΣΚΕ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΚΑ
Πολυτελή διαμονή 
σε προεδρική σουίτα, 
γκουρμέ απολαύσεις 
και βόλτες με τα 
δίδυμα περιελάμβανε 
για τον πρώην 
πρωθυπουργό και τη 
σύζυγό του μια ακόμα 
ολιγοήμερη, αλλά 
εξόχως χαλαρωτική 
απόδραση

Η ΣΟΥΙΤΑ του ξενοδοχείου «Kinsterna Hotel and Spa» στον Αγιο 
Στέφανο Μονεμβασιάς όπου φιλοξενήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ της προηγούμενης Κυριακής η κυρία Νατάσα 
Καραμανλή με τα παιδιά της, Αλέκο και Αλίκη, παρακολούθησαν την 

αποκριάτικη παρέλαση. Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού δεν 
σταμάτησε να φωτογραφίζει τα δίδυμα, που είχαν ντυθεί καρναβάλια
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Ο ιδιοκτήτης του νεόκτιστου «Kinsterna Hotel 
and Spa», νότια της ιστορικής καστροπολιτείας 
της Μονεμβασιάς, με τις σουίτες των 700 ευρώ 
και τα γκουρμέ εστιατόρια, κ. Αντώνης Σγαρ-
δέλης, είχε χαρακτηριστεί την εποχή που ανα-
λάμβανε καθήκοντα συμβούλου του πρώην 
πρωθυπουργού ως ο «χρήσιμος μητσοτακικός» 
του Καραμανλή. Το ερώτημα που ακολουθούσε 
ήταν: «Τι θέλει ένας καθαρόαιμος μητσοτακικός 
στο περιβάλλον του Κώστα Καραμανλή;»
Μόνο τυχαία δεν θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί, πάντως, η επιλογή του πρώην αρχηγού της 
Ν.Δ. να επιλέξει για το τριήμερο της Καθαράς 
Δευτέρας να παρευρεθεί στα άτυπα εγκαίνια 
του ολοκαίνουριου και πολυτελούς ξενοδοχεια-
κού συγκροτήματος του άλλοτε συμβούλου 
του. Και μπορεί σε άλλες εποχές οι περιττές πο-
λυτέλειες -διά στόματος του ιδίου- να θεωρού-
νταν απαγορευμένες για τα στελέχη του κόμμα-
τος και να επέλεγε και ο ίδιος για τις διακοπές της 
οικογένειάς του μέρη και καταλύματα προσιτά 
στην τσέπη 
του μέσου Ελ-
ληνα πολίτη, 
σήμερα όμως 
τα δεδομένα 
έχουν αλλάξει. 
Ως βουλευτής 
πλέον, έχει τη 
δυνατότητα να 
φιλοξενηθεί σε 
αρχοντικά πέ-
ντε αστέρων 
και να απολαύ-
σει ανέσεις για 
τις οποίες στο 
πρόσφατο πα-
ρελθόν θα κιν-
δύνευε να πα-
ρεξηγηθεί, 
όπως οι αναζω-
ογονητικές spa 
θεραπείες και 
το τούρκικο 
χαμάμ που 
προσφέρει το 
εν λόγω ξενο-
δοχείο. Πά-
ντως, αυτός 
δεν ήταν ο μό-
νος λόγος που 
κατέλυσε στο 
«Kinsterna», 
καθώς σύμφω-
να με πληρο-
φορίες ο σκοπός της επίσκεψής του έχει να κάνει 

με τη γενικότερη κινητοποίηση 
που παρατηρείται τον τελευ-

ταίο καιρό στο νέο του πο-
λιτικό γραφείο. Αλλωστε, 
λένε πρόσωπα του στενού 
του περιβάλλοντος, ο άλ-

λοτε σύμβουλός του και 
νυν ιδιοκτήτης της κατα-

σκευαστικής εταιρείας «Νό-
στος» συνεχίζει να θεωρείται ένας από 
τους ανθρώπους που μπορούν να 
παίξουν ρόλο στην πολιτική πορεία 
του πρώην πρωθυπουργού, όποια 
κι αν είναι αυτή.
Στις πρώτες του ημέρες δίπλα στον 
τότε πρωθυπουργό ο κ. Σγαρδέλης 

είχε τοποθετηθεί στον δεύτερο όρο-
φο του Μεγάρου Σταθάτου επί της Βα-

σιλίσσης Σοφίας. Υπουργικά στελέχη του 
χρέωναν τον ρόλο του τοποτηρητή, ο οποίος 

είχε επιφορτιστεί με την παρακολούθηση και κα-
ταγραφή της απόδοσής τους. Μάλιστα, ο τότε 

κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Θόδωρος Ρου-
σόπουλος τον είχε χρίσει και δημόσια σύμβου-
λο του πρωθυπουργού για θέματα κυβερνητι-
κού προγράμματος. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωριμία και επαφή 
του άλλοτε γενικού διευθυντή της Ν.Δ. -την πε-
ρίοδο 1989-1992 επί Κωνσταντίνου Μητσοτά-
κη- με τον κ. Καραμανλή είχε γίνει μέσω του τό-
τε υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά, ο 
οποίος είχε μιλήσει στον πρωθυπουργό με τα 
καλύτερα λόγια για τις ικανότητες του κ. Σγαρ-
δέλη. Ο τελευταίος είχε επιστρατευτεί από τον 
Επίτιμο το 1987 προκειμένου να αναλάβει τον 
ρόλο του συγκεντρωσιάρχη, δηλαδή του υπεύ-
θυνου για την οργάνωση και τον συντονισμό 
των συγκεντρώσεων του κόμματος. Εν συνεχεία 
και έπειτα από περίπου δύο χρόνια αναβαθμί-
στηκε σε «κλειδοκράτορα» της Ρηγίλλης και μα-
ζί με τους κυρίους Κυριάκο Γριβέα και Θεό-
δωρο Μπεχράκη ήταν τα πρόσωπα που εμπι-
στευόταν σχεδόν τυφλά ο κ. Μητσοτάκης. Η 

συγκεκριμένη πε-
ρίοδος θα μπορού-
σε να χαρακτηρι-
στεί «χρυσή» για 
την πολιτική καριέ-
ρα του κ. Σγαρδέ-
λη, καθώς είχε το 
απόλυτο κουμάντο 
στα οικονομικά 
του κόμματος και 
ταυτόχρονα ήταν 
και πρόεδρος των 
Εργοληπτών Δη-
μοσίων Εργων. 
Μάλιστα η παρου-
σία του σε αυτά τα 
δύο αυτά πόστα 
στάθηκε αφορμή 
για ποικίλα σχόλια 
αλλά και έντονες 
εσωκομματικές 
προστριβές.

Το 2002, με εντο-
λή του κ. Καρα-
μανλή, ήταν υπεύ-
θυνος για τους ετε-
ροδημότες της 
Ν.Δ. Οι επαφές του 
με τον τότε πρόε-
δρο του κόμματος 
ήταν αρκετά συ-
χνές και πραγματο-
ποιούνταν σχεδόν 

όλες στην κατοικία του πρώην πρωθυπουργού 
στη Ραφήνα, καθώς ο κ. Σγαρδέλης κατοικούσε 
στον Μαραθώνα και τον βόλευε λόγω απόστα-
σης. Οσον αφορά στις επιχειρηματικές του δρα-
στηριότητες στον χώρο των κατασκευών, ση-
μείο αναφοράς αποτελεί η πώληση των μετοχών 
που κατείχε στην εταιρεία «Αβαξ» το 1999 την 
εποχή της «φούσκας» του Χρηματιστηρίου. 
Οταν έγινε κοινοπραξία με την J&P, εκείνος 
υπήρξε μέλος του Δ.Σ. έως το 2002.
Σήμερα είναι ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής 
«Nόστος», δημιούργημα της οποίας είναι το πο-
λυτελές ξενοδοχείο «Kinsterna», που φιλοδοξεί 
να αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή. Ωστόσο 
οι τιμές του δεν απευθύνονται στο πορτοφόλι 
του μέσου Ελληνα, καθώς ξεκινούν από 330 ευ-
ρώ τη βραδιά για ένα δίκλινο δωμάτιο και φτά-
νουν τα 700 ευρώ για τις σουίτες, σε μία από τις 
οποίες κατέλυσε δωρεάν το τριήμερο που μας 
πέρασε ο κ. Καραμανλής με τα υπόλοιπα μέλη 
της οικογένειάς του. 

Φρίξος Δρακοντίδης

Ο ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ιδιοκτήτης του πεντάστερου «Kinsterna Hotel and Spa», 
Αντώνης Σγαρδέλης, ήταν ο «χρήσιμος μητσοτακικός» του στενού 
πρωθυπουργικού περιβάλλοντος επί των ημερών Καραμανλή

γες χιλιάδες ψή-
σμό του κ. Καρα-

Νέας Δημοκρατίας. 

λων, ο πρώην πρω-
«Kinsterna Hotel 
Παρασκευή, πριν 
κανονίσει να τους 
ερο υπερλούξ δω-

Το ξενοδοχείο στο 
αραμανλής και η οι-
ραιωνόβιους ελαιώ-

πρέπει να περά-
πό πολλούς χωμα-
μους και να ρωτή-
ρκετούς ντόπιους.
ην πρώτη κιόλας 
α που έφτασε ο 
ν πρωθυπουργός 
υσε το spa, ενώ δεν 
ειψε να δοκιμάσει 

στηριότητες ευεξίας 
υθώντας φημισμέ-
 παραδοσιακά μο-

ο. Το Σάββατο μαζί 
λτα στο κάστρο. Τα 

ή, τα αμέτρητα σκα-
χουν και να παί-
α τους. 

gourmet εστιατό-
να, το νερό της 
πορτοκαλιές. Η συ-
ωματοφύλακές του 

έφτανε τα 15 άτομα. Το τραπέζι γέμισε γρήγορα με άφθονους με-
ζέδες και κρασί. Ο κ. Καραμανλής απόλαυσε τις ιδιαίτερες μεσογει-
ακές γεύσεις με μοντέρνες πινελιές από βιολογικά προϊόντα και 
επιλεγμένα τοπικά υλικά. Επίσης δοκίμασε και μερικά παραδοσια-
κά πιάτα, πίνοντας κόκκινο κρασί. Η παρέα συνέχισε το γλέντι μέ-
χρι αργά το βράδυ με μουσική και ποτό στο ξενοδοχείο. 
Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου κόκκινα τριαντάφυλλα περίμεναν 
την κυρία Νατάσα Καραμανλή, έπειτα από επιθυμία του συζύγου 
της. Δωράκια υπήρχαν και για τα δίδυμα, μια και ο μπαμπάς τούς 
είχε αγοράσει καρναβαλικές στολές. Η απογευματινή βόλτα άλλω-
στε ήταν συνακόλουθη με το πνεύμα των ημερών και τα δίδυμα 
πέρασαν όμορφα παρακολουθώντας τις τοπικές καρναβα-
λικές εκδηλώσεις. Η μητέρα τους τα έντυσε και μαζί με 
δύο άνδρες της ασφάλειας πήγαν σε κεντρική καφετέ-
ρια και από εκεί είδαν την παρέλαση των μασκαράδων. 
Ο Αλέκος ήταν ο ντυμένος «μάγος» και η Αλίκη φορού-
σε στολή «σκυλίτσας». Συνέχεια γελούσαν με τις αστείες 
μάσκες και τις στολές των καρναβαλιστών, ενώ η κυ-
ρία Καραμανλή έβγαζε ασταμάτητα φωτογραφίες. 
Το απόγευμά του ο κ. Καραμανλής το αφιέρωσε 
στον Παναθηναϊκό. Είδε με φίλους το ματς με 
την Καβάλα, χαμογελούσε αμήχανα μετά τα 
γκολ του Σμολάρεκ και αντιμετώπισε τη σχε-
τική καζούρα με στωικότητα!

ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ο κ. Καραμανλής μαζί με 
τα παιδιά του βγήκαν στον εξωτερικό χώρο του 
ξενοδοχείου και πέταξαν τον χαρταετό τους, ο 
οποίος είχε τα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας. Το 
απόγευμα επισκέφτηκαν το κάστρο και έφαγαν σε τα-
βέρνα της περιοχής ντόπιους μεζέδες. Την Τρίτη το πρωί η οι-
κογένεια επέστρεψε στην Αθήνα και ίσως ο πρώην ηγέτης της Νέ-
ας Δημοκρατίας να άρχισε να σκέφτεται πού θα πάει κάποιο από 
τα προσεχή Σαββατοκύριακα…

ΑΡΑΜΑΝΛΗ
Ο κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ (αριστερά) δίπλα στον 
κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στα τέλη της δεκαετίας του ’80

ΟΙ ΤΙΜΕΣ των δωματίων στο ξενοδοχείο «Kinsterna» 
ξεκινούν από τα 330 ευρώ τη βραδιά
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Ε
νδεικτικό της «μετάλλαξης» που δια-
πιστώνεται στη συμπεριφορά της 
είναι ότι το πρωί της περασμένης 
Παρασκευής η κυρία Παζαΐτη, γνω-
στή στο «Λαϊκό» για τα… Παναθη-
ναϊκά της αισθήματα, δεχόταν στωι-
κά τα πειράγματα των συναδέλφων 
της για τις επιδόσεις της ποδοσφαι-

ρικής ομάδας που υποστηρίζει. Παρότι δεν είχε πα-
ρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού 
με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, καθώς είχε να φέρει εις πέρας 
μια δύσκολη εφημερία στο «Λαϊκό», δεν έμεινε αδιά-
φορη, ζητώντας να μάθει την έκβαση του αγώνα. 
Ωστόσο ο αγώνας της περασμένης Πέμπτης στο 
πλαίσιο του Europa League ήταν η πρώτη αφορμή. Η 
δεύτερη ήταν η εκτυφλωτική κόκκινη κροκό τσάντα 
που κρατούσε η κυρία Καραμανλή: βλέπετε, το χρώ-
μα του Ολυμπιακού, γνωστού και ως αιώνιου επί ελ-
ληνικού εδάφους αντιπάλου της δικής της ομάδας, 
πυροδότησε ουκ ολίγα σχόλια ακόμη και από όχι και 
τόσο στενούς συναδέλφους της. Η ίδια «απαντούσε» 
πάντοτε χαμογελώντας - ένα χαμόγελο, αυθόρμητο, 
πηγαίο και ζεστό, που τους τελευταίους τέσσερις 
μήνες, όπως παρατηρούν πολλοί συνάδελφοί της και 
άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζει 
ολοένα πιο συχνά την ειδικευόμενη χειρουργό συ-
μπληρώνοντας την εκδηλωτική και εξωστρεφή πια 
συμπεριφορά της. Με αυτό το χαμόγελο καλημερίζει 

κάθε πρωί, ακριβώς στις 6.45, τον υπάλληλο στην πύ-
λη του νοσοκομείου όπου φτάνει χωρίς φρουρά πλέ-
ον, έχοντας διανύσει πεζή την απόσταση των 300 μ. 
από το πάρκινγκ στην οδό Αγίου Θωμά όπου αφήνει 
το αυτοκίνητό της. Επίσης και τον υπάλληλο του κυ-
λικείου από όπου παίρνει τον καφέ της. Προσηνής, 
ανταποδίδει στους χαιρετισμούς που της απευθύ-
νουν ουκ ολίγοι πολίτες καθ’ οδόν προς την Α’ Πανε-
πιστημιακή Χειρουργική Κλινική στον α’ όροφο του 
κεντρικού κτιρίου. Ανάλογα με την ημέρα, το πρό-
γραμμά της μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργεία, 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων Περι-
στατικών κ.ά. 

ΒΑΡΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τις τελευταίες εβδομάδες ωστόσο το πρόγραμμά της 
είναι ελαφρώς επιβαρυμένο καθώς η κυρία Παζαΐτη 
έχει προαχθεί σε βοηθό α’ στην κλινική. Τι σημαίνει 
αυτό; Σύμφωνα με το άγραφο μεν αλλά δεσμευτικό 
«εθιμικό δίκαιο» που διέπει τη λειτουργία κάθε νο-
σοκομειακής κλινικής, ο αρχαιότερος σε προϋπη-
ρεσία ειδικευόμενος γιατρός προάγεται σταδιακά 
στην ιεραρχία των ειδικευόμενων, σε βοηθό β’ και 
κατόπιν σε βοηθό α’. Και οι δύο θέσεις συνεπάγο-
νται αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες, ανα-
γκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, 
ενώ η θέση του βοηθού α’ συνεπάγεται και ορισμέ-
να προνόμια σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του για-

τρού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άλλες πανεπιστημι-
ακές κλινικές εκλέγεται μια τριμελής επιτροπή ειδι-
κευόμενων γιατρών, οι οποίοι επωμίζονται τις διοικη-
τικές αρμοδιότητες. 
Στο «Λαϊκό», όπου ο αέρας των δημοκρατικών διαδι-
κασιών δεν έχει ακόμη φυσήξει, η κυρία Καραμανλή 
προήχθη σε βοηθό α’ ως αρχαιότερη μεταξύ των δέ-
κα συνολικά συν-ειδικευόμενών της στην κλινική. 
Την προαγωγή επικύρωσε ο διευθυντής της Α’ Πανε-
πιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, τακτικός καθη-
γητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Ευστάθιος Παπαλάμπρος. Οι διοικητικές ευθύνες 
της κυρίας Καραμανλή περιορίζονται στην κατάρτιση 
του προγράμματος εφημεριών και χειρουργείων. Τα 
σχετικά προγράμματα υποβάλλονται στη συνέχεια 
για τελική έγκριση στον διευθυντή της κλινικής, στο 
πλευρό του οποίου δικαιούται βάσει αυτού του εθι-
μικού δικαίου να στέκεται η κυρία Παζαΐτη ως βοη-
θός α’ στη διάρκεια όλων των χειρουργικών επεμβά-
σεων, «κλέβοντας» γνώση και τεχνικές και αποκομί-
ζοντας έτσι σημαντικά εφόδια για τη δική της αυτό-
νομη πορεία στην ιατρική επιστήμη. 
Περίπου 19 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της ει-
δίκευσής της «απολαμβάνει» πλέον τα προνόμια που 
απορρέουν από την ιδιότητά της ως βοηθού α’ και 
μπορεί όχι απλώς να παρακολουθεί αλλά και να συμ-

μετάσχει σε σημαντικές, πιο «βαριές» χειρουργι-
κές επεμβάσεις. Παράλληλα, διενεργεί μόνη 
της «μικροεπεμβάσεις», όπως θεωρούνται 
στη γλώσσα των χειρουργών αυτές που αφο-
ρούν στην αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας, λι-

πωμάτων, κύστεων και καλοήθων όγκων στο 
παχύ έντερο κ.λπ. Τώρα η ειδίκευσή της επικε-

ντρώνεται στα περιστατικά που αφορούν στην κοι-
λιακή χώρα και στα αγγεία, για τα οποία ήταν προα-
παιτούμενο η χειρουργική μαστού - μια υποειδίκευ-
ση που είχε μονοπωλήσει τον περασμένο Μάρτιο το 
ενδιαφέρον της κυρίας Καραμανλή και είχε «γεννή-
σει» σωρεία φημών και παρανοήσεων καθώς συνδέ-
θηκε με την κατάσταση της υγείας της. Το επόμενο 
στάδιο είναι οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις και 
εκείνες που αφορούν στον εγκέφαλο. 

Η ΝΑΤΑΣΑ ΠΗΡΕ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΓΙΝΕ ΒΟΗΘΟΣ Α’

ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΗ και πιο εξωστρεφής, τους 
τελευταίους τέσσερις μήνες  η κυρία 
Νατάσα Παζαΐτη-Καραμανλή δείχνει 

να απολαμβάνει τη δουλειά της

Η ΚΥΡΙΑ Νατάσα 
Παζαΐτη-Καραμανλή 

κάνει μόνη της 
διάφορες 

«μικροεπεμβάσεις», 
όρος ο οποίος 

στη γλώσσα των 
χειρουργών αφορά 

στην αφαίρεση 
σκωληκοειδίτιδας, 

λιπωμάτων κ.λπ. Με 
την ιδιότητά της ως 

βοηθού α’ μπορεί 
τώρα να συμμετάσχει 

και σε πιο «βαριές» 
επεμβάσεις

Της Παναγιώτας Καρλατήρα■
kar lat i ratota@yahoo.gr

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ εβδομάδες η κυρία Νατάσα Παζαΐτη-Καραμανλή συμπλήρωσε τρία χρό-
νια ειδίκευσης στη Χειρουργική στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Ελάχιστα θυμίζει πια τη δειλή, 
συνεσταλμένη γιατρό που είχε διαβεί την πύλη του νοσοκομείου στις 29 Ιανουαρίου 
2007, με τους αστυνομικούς της προσωπικής της φρουράς να τη συνοδεύουν διακριτι-
κά. Απλή, προσηνής και εξωστρεφής, ιδίως μετά τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρί-
ου, οπότε και απαλλάχθηκε από το «βάρος» της ιδιότητάς της ως συζύγου πρωθυπουρ-
γού, η κυρία Παζαΐτη, όπως προτιμά να την προσφωνούν στο νοσοκομείο, έχει αφοσι-
ωθεί πλέον στα νέα της διευρυμένα καθήκοντα: αυτά που απορρέουν από την προαγω-
γή της ως βοηθού α’ στην Α’ Χειρουργική Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου. 

Απαλλαγμένη από το βάρος της ιδιότητάς 
της ως συζύγου πρωθυπουργού, 
η Νατάσα Παζαΐτη-Καραμανλή είναι πλέον 
ελεύθερη να «κατακτήσει» την επιστήμη 
της Ιατρικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο

μ

π
ντρώ

λιακή 
παιτο
ση πο
ενδια
σει» σ
θηκε μ
στάδιο

ί

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ της ως 
συζύγου πρωθυπουργού 
εμπόδιζαν μέχρι τώρα 
την κυρία Νατάσα 
Καραμανλή 
να συμμετάσχει σε 
διάφορα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Πλέον, ο 
δρόμος είναι ανοιχτός

< < <

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΙ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ;

SMS
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Αρνούνται να 
επιστρέψουν χρήματα 
οι φαρμακευτικές

Οι διαπραγματεύσεις των 
νομικών εκπροσώπων 

των τριών φαρμακευτικών 
κολοσσών «Novartis», «Sanofi 
Ρasteur» και «GlaxoSmithKline» 
και του υπουργείου Υγείας, 
που ξεκίνησαν επισήμως 
στις 14/1/2010 -και μετά τη 
μονομερή καταγγελία των 
τριών συμβάσεων συνολι-
κής προμήθειας 12,2 εκατ. 
εμβολίων στην οποία προ-
χώρησε η χώρα στις 
29/12/2009- συνεχίζονται με 
ένταση. Οπως όλα δείχνουν, 
δύσκολα θα υπάρξει συμβι-
βαστική επίλυση της διαφο-
ράς προς όφελος των ελλη-
νικών συμφερόντων, καθώς 
δύο -από τις τρεις- εταιρεί-
ες αρνούνται να επιστρέ-
ψουν χρήματα από τις πα-
ραγγελίες των εμβολίων. 

Συγκεκριμένα,  η 
«GlaxoSmithKline» διαμή-
νυσε μέσω των νομικών της 
μόλις την περασμένη Πέ-
μπτη στο υπουργείο Υγείας 
ότι θεωρεί τη σύμβαση που 
έχει υπογράψει με την Ελ-
λάδα δεσμευτική. Ετσι, αξι-
ώνει την καταβολή 12 εκατ. 
ευρώ (έχουν δοθεί ήδη 8,7 
εκατ. ευρώ) για το σύνολο 
της παραγγελίας που ήταν 3 
συν 8 εκατ. εμβόλια. Διάστα-
ση απόψεων διαπιστώνεται 
και σε ό,τι αφορά τις δια-
πραγματεύσεις με τη 
«Novartis». Η εταιρεία εμ-
μένει στην εκτέλεση της σύμ-
βασης, κάτι που σημαίνει ότι 
θέλει να παραδώσει τη συμ-
φωνηθείσα ποσότητα εμβο-
λίων, δηλαδή άλλες 1,6 εκατ. 
δόσεις,  αλλά και να της κα-
ταβληθεί το τίμημα (έχουν 
δοθεί 5 εκατ. ευρώ και οφεί-
λονται άλλα 9 εκατ.). 

Θετική εξέλιξη διαφαί-
νεται στη σύμβαση με τη 
«Sanofi Ρasteur». Οι εκπρό-
σωποι της εταιρείας δέχτη-
καν την πρόταση του υπουρ-
γείου Υγείας να επιστραφεί 
το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ 
που είχε δοθεί ως προκατα-
βολή. Μάλιστα, στο επίση-
μο κείμενο που επιδόθηκε 
στους Ελληνες νομικούς ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά ότι 
επιθυμία της εταιρείας είναι 
να μη διαταραχθούν οι σχέ-
σεις Ελλάδας και Γαλλίας. 

Την ίδια στιγμή, οι Βαλ-
κάνιοι γείτονές μας προ-
σβλέπουν στο εθνικό στοκ 
των εμβολίων. Οι υπουργοί 
Υγείας της Βοσνίας και της 
Σερβίας έχουν ήδη απευ-
θυνθεί στο υπουργείο Υγεί-
ας και στην ομόλογό τους 
κυρία Μαριλίζα Ξενογιαν-
νακοπούλου και έχουν ζη-
τήσει να εξεταστεί το ενδε-
χόμενο να τους δωριστούν 
περίπου 100.000 εμβόλια για 
τη νέα γρίπη. Ηδη από το 
τέλος του περασμένου Ια-
νουαρίου οι διπλωματικές 
αντιπροσωπίες της χώρας 
μας στην αλλοδαπή είχαν 
κληθεί να αναζητήσουν πι-
θανούς «αποδέκτες» των ελ-
ληνικών εμβολίων ανάμεσα 
σε χώρες που χρειάζονται 
εμβόλια. Ο πρώτος -και βα-
σικός- στόχος τους ήταν να 
προσπαθήσουν να μεταπω-
λήσουν τα πανδημικά εμ-
βόλια. Ωστόσο, μέσα στον 
Φεβρουάριο ενημερώθη-
καν αρμοδίως ότι μπορούν 
να εξετάζουν την παραχώ-
ρηση των εμβολίων δωρε-
άν ή έναντι συμβολικού τι-
μήματος σε ενδιαφερόμε-
νες χώρες.

~ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕ 136 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή 
τους λόγω επιπλοκών, στην Ελλάδα έχουν 
καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι 
στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό της

Εξίσου ανησυχητικός εί-
ναι ο αριθμός των θα-

νάτων εξαιτίας της πανδη-
μίας στην Ελλάδα: 136 άν-
θρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους λόγω επιπλοκών της 
γρίπης, αριθμός που δίνει 
στη χώρα μας μία ακόμη αρ-
νητική διάκριση, φέρνοντάς 
τη 4η  σε θανάτους στην Ευ-
ρώπη, αμέσως μετά τη Γαλ-
λία, τη Γερμανία και τη Βρε-
τανία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΕCDC), έντονη είναι η δρα-
στηριότητα της νέας γρίπης 
στη χώρα μας σε σχέση με 
τις άλλες χώρες της Γηραι-
άς Ηπείρου. Ενώ στη συ-
ντριπτική πλειονότητά τους 
οι ευρωπαϊκές χώρες κατα-
τάσσονται στο χαμηλότερο 
επίπεδο (low level) σε ό,τι 
αφορά την ένταση της παν-

δημίας, η Ελλάδα είναι μία 
από τις ελάχιστες χώρες (οι 
άλλες είναι η Βουλγαρία και 
η Σλοβακία) όπου η νέα γρί-
πη συνεχίζει ακόμη να εξα-
πλώνεται με σταθερό ρυθ-
μό, με αποτέλεσμα να κα-
τατάσσεται στο μεσαίο επί-
πεδο (medium level) ως προς 
τη σφοδρότητα του πανδη-
μικού κύματος. 

Επίσης, η Ελλάδα όπως 
και η Τσεχία είναι οι μόνες 
χώρες όπου καταγράφεται 
γεωγραφική εξάπλωση της 
γρίπης σε όλη την επικρά-
τεια. Σε ό,τι αφορά την Ελ-
λάδα, αυτό αποτυπώνεται 
και από τα πρόσφατα επι-
δημιολογικά στοιχεία του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, σύμφωνα με τα 
οποία κρούσματα της νέας 
γρίπης επιβεβαιώνονται σε 
όλες τις περιφέρειες, με την 
Αττική, την Κρήτη, την Κε-
ντρική Μακεδονία και τη 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ μάχη με 
τον ιό της νέας γρίπης 
ετοιμάζονται να δώσουν 
οι υγειονομικές 
υπηρεσίες της χώρας μας

Στην ανασκόπηση της 
πανδημίας γρίπης που 

είχε ενσκήψει το 1957-1958 
έχουν στραφεί πλέον οι επι-
στήμονες προκειμένου να 
διαχειριστούν με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο την πο-

ρεία της νέας γρίπης ανά 
την υφήλιο. Αυτό που απεύ-
χονται να αντιμετωπίσουν 
είναι η λεγόμενη διπλή «κα-
μπούρα της καμήλας» 
(«camel’s hump» είναι ο όρος 
στην αγγλική γλώσσα), όπως 

~ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ νέας γρίπης επιστρέφει δριμύ-
τερη! Την ώρα που το πανδημικό κύμα έχει 
εκτονωθεί σε όλη την Ευρώπη, στη χώρα μας 
ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίζει να δια-
τηρείται σε ανησυχητικά σταθερό επίπεδο - πε-
ρίπου 200 νέα κρούσματα την εβδομάδα, ενώ 
το τελευταίο διάστημα δείχνει να παρουσιά-
ζει νέα έξαρση. 

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ
karlatiratota@yahoo.gr

Επιστρέφει δριμύτερος  
o εφιάλτης της γρίπης 
Νέα έξαρση παρουσιάζει 
ο ιός τις τελευταίες 
εβδομάδες στη χώρα μας, 
ενώ στην Ευρώπη 
η πανδημία έχει εκτονωθεί 

Θεσσαλία να κρατούν τα 
πρωτεία. 

Παράλληλα, και όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία 
του ECDC, η Ελλάδα κατέ-
χει την 4η θέση ανάμεσα 
σε 29 ευρωπαϊκές χώρες σε 
απόλυτο αριθμό νεκρών 
από τη γρίπη. Εως και την 
περασμένη Πέμπτη τα θύ-
ματα λόγω επιπλοκών της 
νόσου ήταν 136. Ο αντίστοι-
χος αριθμός στη Γαλλία ήταν 
289, στη Γερμανία 225, στη 
Βρετανία 215, ενώ μετά την 
Ελλάδα ακολουθούν η Ρου-
μανία με 120 νεκρούς και 
η Ουγγαρία με 119. Ωστό-
σο αξίζει να σημειωθεί ότι 
η Ελλάδα έχει υψηλό αρ-
νητικό ρεκόρ σε ό,τι αφο-
ρά τον αριθμό νεκρών ανά 
εβδομάδα, καθώς καταγρά-
φει σταθερά κατά μέσον 
όρο επτά ανθρώπινες απώ-
λειες.

περιγράφεται το φαινόμενο 
της εκδήλωσης δύο διαδοχι-
κών πανδημικών κυμάτων 
μέσα σε ελάχιστο χρονικό δι-
άστημα. 

Κατά την πανδημία εκεί-
νη στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
το πρώτο κύμα καταγράφη-
κε το διάστημα Σεπτεμβρί-
ου -  Δεκεμβρίου 1957 και 
προτού καλά-καλά προλά-
βουν οι ειδικοί να κάνουν τον 
απολογισμό, ενέσκηψε το 
δεύτερο κύμα το οποίο ήταν 
μικρότερης έντασης αλλά με-
γαλύτερης διάρκειας, από 
τον Ιανουάριο έως και τον 

Απρίλιο του 1958. 
Στην Ελλάδα οι ειδικοί 

εκτιμούν ότι οι συνθήκες εί-
ναι ιδανικές για την εμφάνι-
ση του φαινομένου «camel’s 
hump». 

Και τούτο αφενός επει-
δή διαπιστώνουν μεγάλη δι-
άρκεια στη λεγόμενη «ου-
ρά» του πανδημικού κύμα-
τος ενόσω αυτό υποχωρεί, 
αφετέρου επειδή καταγρά-
φονται συνεχώς με αμείω-
τη ένταση θάνατοι. 

Μάλιστα, από τα ευρή-
ματα έρευνας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
η οποία είχε δημοσιευτεί 
πρόσφατα στο επιστημονι-
κό περιοδικό «Euro-
surveillance», προέκυπτε ότι 
οι Ελληνες δεν έχουν ξεφύ-
γει από τον κίνδυνο της νέ-
ας γρίπης, ιδίως δε οι ενή-
λικες και οι πάσχοντες από 
χρόνια νοσήματα. Μάλιστα 
οι ειδικοί επεσήμαναν ότι ο 
κίνδυνος αμβλύνεται για τον 
πληθυσμό εάν αξιοποιηθεί 
έστω και ανάμεσα στις δύο… 
καμπούρες της καμήλας το 
πλεονέκτημα του εμβολια-
σμού.

Οι επιστήμονες 
τρέμουν 
την «καμπούρα 
της καμήλας»

άνθρωποι έχουν 
χάσει τη ζωή τους στη χώρα 
μας λόγω επιπλοκών της 
γρίπης

136

περίπου καινούρια 
κρούσματα σημειώνονται 
κάθε εβδομάδα στη χώρα 
μας ενώ το τελευταίο 
διάστημα ο ιός δείχνει να 
παρουσιάζει νέα έξαρση

200

σε θανάτους η 
Ελλάδα στην Ευρώπη, μετά 
τη Γαλλία, τη Γερμανία και 
τη Βρετανία, αλλά πρώτη 
στην αναλογία 
κρουσμάτων/πληθυσμού 

4η

εμβόλια μας ζητούν 
να τους δωρίσουμε η 
Βοσνία και η Σερβία 

100.000

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης έγινε ρίψη και καύση 
πυροτεχνημάτων για λόγους θεάματος και ψυχαγωγί-
ας. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκαν τα λεγόμενα «έξυ-
πνα βεγγαλικά», τα οποία «χόρευαν» στον αέρα στον 

ρυθμό της μουσικής που έπαιζε στην οικία Αγγελό-
πουλου. Οι υπεύθυνοι των ρίψεων, όμως, δεν απο-
δείχθηκαν τόσο... έξυπνοι, αφού από τα πυροτεχνή-
ματα προκλήθηκε πυρκαγιά στο άλσος της Φιλοθέης, 
με αποτέλεσμα -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρ-
μοδίων- να καούν 6.389,75 τ.μ. Μάλιστα, ο κ. Καρα-
μανλής και άλλα στελέχη της κυβέρνησης μόλις αντι-
λήφθηκαν τι είχε συμβεί αποχώρησαν εμφανώς δυ-
σαρεστημένοι, ενώ η κυρία Μπακογιάννη αποχαιρέ-
τησε την οικοδέσποινα, λέγοντάς της: «Λυπάμαι πολύ 
γι’ αυτό που συνέβη». Η είδηση της πυρκαγιάς έκανε 
τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας τα αρνητικά σχό-
λια πολλών ξένων μέσων ενημέρωσης, ενώ ο δήμαρ-
χος Φιλοθέης κ. Θεόφραστος Οικονομίδης είχε κα-
ταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου και είχε 
στείλει εξώδικα προς την οικογένεια Αγγελόπουλου.

ΣΥΜΦΩΝΑ με την ελληνική νομοθεσία, στην άδεια 
αγοράς, μεταφοράς και καύσης πυροτεχνημάτων 
που κατατίθεται στην Αστυνομία πρέπει να αναγρά-
φονται ονόματα Ελλήνων ή Ευρωπαίων υπηκόων ως 

υπευθύνων. Ωστόσο, η οικογένεια Αγγελόπουλου 
ήθελε να αναθέσει όλο το σόου στον Αμερικανό κ. 
Γκρούτσι. Ετσι, στην άδεια ανεγράφησαν τα ονόμα-
τα δύο υπαλλήλων της ελληνικής εταιρείας «Art - 
Pyrotech», οι οποίοι όμως δεν είναι πυροτεχνουργοί, 
αλλά ασχολούνται με μεταφορές και άλλες εργασίες, 
και εκείνο του γαμπρού του ιδιοκτήτη, που είναι 
απόστρατος αξιωματικός και εμπορεύεται πυροτε-
χνήματα. «Μας ξεκαθαρίστηκε από τους εκπρόσω-
πους του ζεύγους Αγγελόπουλου που ενεργούσαν κατ’ 
εντολή του, πως την επιλογή, τις καύσεις και τις εκτο-
ξεύσεις των πυροτεχνημάτων θα πραγματοποιούσε η 
αμερικανική εταιρεία “Fireworks by Grucci”. Το ζεύγος 
Αγγελόπουλου ήθελε υπερθέαμα», υποστηρίζει εκ-
πρόσωπος της ελληνικής εταιρείας.

ΤΕΛΙΚΑ, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο για το ζεύγος 
Αγγελόπουλου, αφού δεν προέκυψαν επαρκείς εν-
δείξεις. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. 
Σπύρος Μουζακίτης, στις 22 Μαρτίου 2005, σημεί-
ωνε ότι ο κ. Αγγελόπουλος «δεν είχε καμία ανάμιξη 
κατά την καύση που πραγματοποιήθηκε από ειδικευ-
μένο προς τούτο συνεργείο, η δε αγορά και μεταφορά 
των πυροτεχνημάτων έγινε σύμφωνα με το περιεχό-
μενο της από 3-8-2004 αδείας». Για τους ίδιους λόγους 
δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για άσκηση ποι-
νικής δίωξης και κατά της κυρίας Αγγελοπούλου, «η 
οποία καταμηνύεται από κατοίκους της Φιλοθέης, αν 
και η άδεια δεν εκδόθηκε επ’ ονόματί της και η οποία, 
πλην της διοργανώσεως και παραθέσεως της δεξιώσε-
ως προς τιμήν των μελών της ΔΟΕ, δεν είχε καμία 
συμμετοχή στην αγορά, μεταφορά, ρίψη και καύση 
των πυροτεχνημάτων». Πάντως, αμφότεροι κλήθηκαν 
στο δικαστήριο ως μάρτυρες. Ο κ. Αγγελόπουλος κα-
τέθεσε ότι απευθύνθηκε στην αμερικανική εταιρεία, 
η οποία είναι η μεγαλύτερη του είδους στον κόσμο, 

Τ 
ι απέμεινε από την υπόθεση; Φω-
τογραφικά ενσταντανέ, όπως αυτό 
που απαθανατίζει τον Ελληνα επι-
χειρηματία να ποζάρει χαμογελα-
στός με ένα πυροτέχνημα-βόμβα 
στον ώμο του, δίπλα στον Αμερικα-
νό κ. Φιλ Γκρούτσι, η εταιρεία του 
οποίου είχε αναλάβει το σόου των 

πυροτεχνημάτων. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών στον 
γαμπρό του ιδιοκτήτη της εταιρείας «Art - Pyrotech», 
για εμπρησμό δάσους από αμέλεια, και πέντε μηνών 
σε δύο υπαλλήλους της εταιρείας. Οι ποινές έχουν 
ανασταλτικό χαρακτήρα. Αντίθετα, οι οικοδεσπότες 
εκείνης της βραδιάς και εμπνευστές του σόου, ο κ. 
Θόδωρος Αγγελόπουλος και η σύζυγός του Γιάννα, 
απαλλάχθηκαν με διάταξη εισαγγελέα.
Στις 14 Αυγούστου του 2004, μία ημέρα μετά την τε-
λετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 
το ζεύγος Αγγελόπουλου παρέθεσε δεξίωση στην 
οικία του στο Παλαιό Ψυχικό, με καλεσμένους πολιτι-
κούς, εστεμμένους και διεθνείς προσωπικότητες, 
όπως ο πρόεδρος του Ισραήλ κ. Σιμόν Πέρες, η βα-
σίλισσα Σοφία της Ισπανίας, ο πρίγκιπας Χάακεν της 
Νορβηγίας, ο Ισπανός αρχιτέκτονας κ. Σαντιάγο Κα-
λατράβα και ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. 
Από την ελληνική πολιτεία έδωσαν το «παρών» ο τότε 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανό-
πουλος, ο τότε πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαν-
λής και ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης κ. Γιώργος Παπανδρέου (μαζί με τις συζύγους 
τους), η τότε δήμαρχος Αθηναίων κυρία Ντόρα Μπα-
κογιάννη, ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κωνστα-
ντίνος Μητσοτάκης, το ζεύγος Κώστα και Δάφνης 
Σημίτη και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαίος. 

Ηθελαν να δημιουργήσουν ένα υπερθέαμα 
λάμψης στον ουρανό, με πυροτεχνήματα 
που «χόρευαν» στον ρυθμό της μουσικής, 
αλλά η ρίψη τους προκάλεσε πολλαπλές 
εστίες φωτιάς στο άλσος της Φιλοθέης

Πώς απαλλάχτηκε το ζεύγος Αγγελόπουλου 
για τη φωτιά που είχε κάψει επτά στρέμματα 
δασικής έκτασης, μετά το σόου με 
βεγγαλικά στη δεξίωση προς τιμήν 
των μελών της ΔΟΕ, τον Αύγουστο του 2004

Η ΟΜΑΔΑ των Αμερικα-
νών πυροτεχνουργών 
που είχαν κληθεί από τον 
Θόδωρο και τη Γιάννα 
Αγγελοπούλου, λίγο πριν 
από την τοποθέτηση των 
πυροτεχνημάτων

< < <

Η ΠΡΩΤΗ σελίδα της 
δικογραφίας που είχε 
σχηματιστεί σε βάρος 
των τριών Ελλήνων και 
του εκπροσώπου της 
αμερικανικής εταιρείας

< < <

Του Παναγιώτη Σουρέλη■
 

TΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ σε εταιρεία εμπο-
ρίας πυροτεχνημάτων καταδικάστηκαν 
τελικά για την περίφημη πυρκαγιά που 
έκαψε περίπου επτά στρέμματα του άλσους 
της Φιλοθέης το 2004 από ρίψεις βεγγαλικών 
κατά τη δεξίωση που παρέθεσε στην οικία 
του το ζεύγος Αγγελόπουλου για τη Διεθνή 
Ολυμπιακή Επιτροπή

Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ «ΠΛΗΡΩΣΑΝ» 
ΤΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ
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διότι ήθελε ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Από την 
πλευρά της, η κυρία Αγγελοπούλου, αν και είχε κλη-
θεί για να καταθέσει, δεν εμφανίστηκε στο ακροατή-
ριο. Οσον αφορά στον ιδιοκτήτη της αμερικανικής 
εταιρείας κ. Γκρούτσι, η δίκη του μπορεί να διαχωρί-
στηκε, όμως δεν πραγματοποιήθηκε και ούτε πρό-
κειται να διεξαχθεί. Το κατηγορητήριο δεν του επι-
δόθηκε εντός πέντε ετών, με αποτέλεσμα οι πράξεις 
του να παραγραφούν! 

Ο ΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Αθηνών και νυν αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος κ. Στέλιος Στεφανίδης τη βραδιά εκείνη αντί 
να δίνει εντολές, εκτελούσε εκείνες των υπευ-
θύνων του σόου! O κ. Στεφανίδης, ο οποίος 
ήταν και επικεφαλής των δυνάμεων που ήταν 
σε επιφυλακή κατά την καύση των βεγγαλι-
κών, κατέθεσε στον κ. Μουζακίτη ότι «πριν 
από την έναρξη ζήτησα παράταση του χρόνου 
από τους υπευθύνους και μου απάντησαν ότι 
το πρόγραμμα δεν μπορεί να αναβληθεί». Ο 
νυν αρχηγός της Πυροσβεστικής κατέθεσε 
ακόμη ότι κατά τη διάρκεια του σόου οι 
άνδρες του έτρεχαν στο βουνό να σβήσουν 
τις εστίες φωτιάς που άναβαν η μία μετά 
την άλλη. Ο κ. Γκρούτσι, ιδιοκτήτης της εται-
ρείας «Fireworks by Grucci» είχε χαρακτηρί-
σει τιμητική τη συνεργασία του με την πρόε-
δρο της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004, κυρία Αγγελοπούλου. Μάλι-
στα, διαφημίζει στο site της εταιρείας του ότι 
έχει αναλάβει τη ρίψη πυροτεχνημάτων, πέ-
ραν της Αθήνας, στους Χειμερινούς Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Σολτ Λέικ Σίτι το 2002 και του 
Λέικ Πλάσιντ το 1980 και στους θερινούς του 
Λος Αντζελες το 1984.

ΣΧΕΔΙΑ ΦΥΓΗΣ

ΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ 
σε όγκο και θέαμα 
πυροτεχνήματα 
είχαν τοποθετηθεί στο 
παλιό νταμάρι στα 
Τουρκοβούνια, προς 
την πλευρά της 
λεωφόρου Βεΐκου

<<<

Ενώ απολαμβάνουν τα 
σμαραγδένια νερά της 
Καραϊβικής, η μόνιμη 
εγκατάστασή τους στο 
εξωτερικό είναι η πιθανότερη 
επόμενή τους κίνηση 

ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ από τις 
συστοιχίες των «έξυπνων 
πυροτεχνημάτων», 
που έσκαγαν στον αέρα 
ακολουθώντας 
τον ρυθμό της μουσικής 
και κατέκαψαν περίπου 
επτά στρέμματα από 
το άλσος της Φιλοθέης

<<<

Ο καιρός στο St 
Barths της 
Καραϊβικής είναι ο 
ίδιος όλο τον χρόνο. 
Ο ήλιος λάμπει, η 
θερμοκρασία είναι 
περίπου 30 βαθμοί 
Κελσίου και τα 
τιρκουάζ νερά σε 
προκαλούν για 
βουτιές. Αυτά τα 
νερά απολαμβάνει τις 
τελευταίες ημέρες η 
κυρία Γιάννα 
Αγγελοπούλου, η 
οποία έχει 
εξαφανιστεί από την 
Ελλάδα προτιμώντας 
να κινείται μεταξύ 
Λονδίνου, Νέας 
Υόρκης και 
Καραϊβικής, πάντα με 
τον σύζυγό της κ. 
Θόδωρο 
Αγγελόπουλο - κάτι 
που αναγκάστηκε 
κυρίως από δύο 
γεγονότα: πρώτα το 
«λουκέτο» στον 
«Ελεύθερο Τύπο» 
και αμέσως μετά με 
την ιστορία του 
«περιβόητου» 
διαζυγίου - σε αυτά 
προσθέστε και τη 
χρόνια κόντρα του κ. 
Κωνσταντίνου 
Αγγελόπουλου με 
τον αδερφό του 
Θόδωρο, που δεν 

έχει τελειώσει 
ακόμα 

σε 

δικαστικό επίπεδο.
Η αρνητική 
δημοσιότητα και στις 
δύο περιπτώσεις, 
ειδικά όμως τα όσα 
ακούστηκαν και 
γράφτηκαν για το 
διαζύγιο του 
ζεύγους, σύμφωνα 
με δικούς τους 
ανθρώπους, ώθησαν 
την κυρία 
Αγγελοπούλου και 
τον σύζυγό της στη 
φυγή τους από την 
Ελλάδα. Μια φυγή 
που μπορεί να 
φαντάζει προσωρινή, 
αφού θα 
επιστρέψουν στο 
τέλος του μήνα, 
αλλά, όπως τονίζουν 
κύκλοι της 
οικογένειας, δεν είναι, 
καθώς η σκέψη για 
μόνιμη εγκατάσταση 
στο εξωτερικό είναι 
κάτι που τους 
απασχολεί έντονα.

Προς το παρόν, 
πάντως, η κυρία 
Αγγελοπούλου 
απολαμβάνει τον 
ήλιο και τη θάλασσα 
στην Καραϊβική, μαζί 
με τον σύζυγό της. 
Εκεί βρίσκεται, 
σύμφωνα με 
πληροφορίες, και η 
προς πώληση 
θαλαμηγός «Alpha 
Nero». Οσο για το 
ερώτημα σε ποια 
χώρα του 
εξωτερικού θα 
εγκατασταθούν 
μόνιμα, υπάρχουν 
δύο πιθανές 
απαντήσεις: η 
Βρετανία ή οι ΗΠΑ. 

Μπορεί η μυθική 
έπαυλη στο 
Τσέλσι να έχει 

πουληθεί 
εδώ και 
χρόνια, 

όμως δεν 
είναι καθόλου 
δύσκολο για 
το ζευγάρι να 
βρει μια 
εξίσου 
εντυπωσιακή 
κατοικία, 
αφήνοντας 
πίσω του για 
πάντα την 
Ελλάδα που 
τόσο τους 
πληγώνει.

Ο κ. ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
(δεξιά) και ο κ. Φιλ 

Γκρούτσι (αριστερά) με 
πυροτεχνήματα στον ώμο, 

την ημέρα της δεξίωσης

Δ. Θανάσουλας

Η ΕΙΚΟΝΑ (πάνω) από το άλσος της Φιλοθέης την επόμενη μέρα της 
φαντασμαγορικής δεξίωσης στην έπαυλη του Θόδωρου και της Γιάννας 
Αγγελοπούλου, μιλούσε από μόνη της… Σχεδόν έξι χρόνια μετά η καμένη 
έκταση (κάτω) των επτά στρεμμάτων παραμένει γυμνή από δέντρα
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Ιδια εικόνα και στον εκ-
θεσιακό χώρο των 1.500 τ.μ. 
στην εθνική οδό Αθηνών - 
Λαμίας που μέχρι πρότι-
νος λειτουργούσε η μεγα-
λύτερη έκθεση μεταχειρι-

σμένων αυτοκινήτων του 
γνωστού επιχειρηματία. 

Πλέον, ο χώρος έχει αδειάσει 
και τη θέση της μαρκίζας με το 
όνομά του έχει πάρει ένα ενοι-
κιαστήριο. Παρόλο που η μπό-
ρα των πρώτων ημερών της 
εξαφάνισής του έχει περάσει, 
φίλοι και γνωστοί του Κώστα 
Απέργη δηλώνουν άγνοια για το 
πού μπορεί να βρίσκεται. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο Κώ-
στας Απέργης δεν έχει επικοι-
νωνήσει ούτε με τον 14χρονο 
γιο του, ο οποίος ζει με τη μητέ-
ρα του.  Ωστόσο, δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που έρχονται τώρα να 
πουν πως υπήρχαν σημάδια τα 
οποία προμήνυαν το «κανόνι» 
της επιχείρησής του. Η κατακό-
ρυφη πτώση των πωλήσεων, σε 
συνδυασμό με τις καθυστερη-
μένες πληρωμές των δανείων, 
είχαν δημιουργήσει από νωρίς 
ένα κλίμα ανασφάλειας στους 
εργαζομένους που απασχολού-
νταν στην επιχείρηση Απέργη. 

FERRARI, LAMBORGHINI, Aston 
Martin, Porsche και Mercedes 
ήταν μερικές μόνο από τις φίρ-
μες των πανάκριβων αυτοκινή-
των που αποτελούσαν το τερά-
στιο στοκ των αποθηκών του 
Κώστα Απέργη. Αυτά, μαζί με 
τα μεγάλα επιχειρηματικά του 
ανοίγματα, οδήγησαν την εται-
ρεία του σε «λουκέτο» και στο 
πρώτο μεγάλο «κανόνι» στον 
κλάδο μεταπώλησης αυτοκινή-
των. Τα πανάκριβα αυτοκίνητα 
δεσμεύτηκαν και η επιχείρηση 
μέσα σε μια νύχτα έμεινε χωρίς 
ιδιοκτήτη και με χρέη πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ. Ενδεικτι-
κά, ο Κώστας Απέργης είχε φτά-
σει στο σημείο να μην μπορεί 
να αποπληρώσει το υπόλοιπο 
ενός δανείου αρχικού ύψους 
450.000 ευρώ, που ανερχόταν 
στα 56.591 ευρώ, όσο δηλαδή 
κόστιζε ένα από τα «φθηνά» αυ-
τοκίνητα που είχε στις εκθέσεις 
του… Και προφανώς αυτό δεν 
είναι το μοναδικό του χρέος. 
Παράλληλα, υπάρχουν πολλοί 
που υποστηρίζουν ότι ο Κώστας 
Απέργης δεν έφτασε στην κα-
τάρρευση και κατά συνέπεια 
στη φυγή του από την Ελλάδα 
μόνο λόγω των κακών επιχειρη-
ματικών κινήσεων. Λέγεται πως 
η άνετη ζωή που πάντα ήθελε 
να ζει, σε συνδυασμό με τα 
υπερατλαντικά ταξίδια και τον 
τρόπο διασκέδασής του, έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο στην κακή 
εξέλιξη των πραγμάτων. 

ΑΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ήταν πρόσωπο χαμηλού προφίλ, ο 
Κώστας Απέργης ήταν λάτρης της καλής ζωής. Τον 
τελευταίο όμως καιρό, πριν δηλαδή εξαφανιστεί, 
άνθρωποι του περιβάλλοντός του είχαν παρατηρή-
σει κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του. «Ηταν 
λίγο απόμακρος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως μας εί-
χε δώσει σημάδια για την άσχημη οικονομική του 
κατάσταση», λέει συνεργάτης του. 
Εντύπωση, μάλιστα, είχε προκαλέσει η αρνητική 
του απάντηση, όταν ένα Σαββατόβραδο του είχαν 
προτείνει να βγουν για να διασκεδάσουν σε γνω-
στό νυχτερινό κέντρο, όπως έκανε με την παρέα 
του αρκετά συχνά. Ομως, ακόμα και τότε, δεν είχε 
αφήσει να φανεί κανένα ουσιαστικό σημάδι που 
να προμήνυε την κατάσταση στην οποία έχει φτά-
σει σήμερα.

της επιχείρησής του.  Ωστόσο, ο Κώστας Απέργης 
εδώ και έναν χρόνο παραμένει άφαντος. Πληρο-
φορίες μετά την εξαφάνισή του τον ήθελαν να βρί-
σκεται είτε στη Βραζιλία είτε στην Αυστραλία, μα-
ζί βέβαια με τη σύντροφό του Βερόνικα. 
Ανθρωποι της πιάτσας όμως κάνουν λόγο για οργα-
νωμένο σχέδιο και τονίζουν πως ο φυγόδικος πλέ-
ον Κώστας Απέργης είχε μαζέψει χρήματα και είχε 
φύγει στο εξωτερικό πριν καν τον πάρουν χαμπάρι 
οι Αρχές. Το σπίτι του στην Εκάλη εξακολουθεί να 
είναι ερμητικά κλειστό, ενώ μέχρι και πριν από με-
ρικούς μήνες δεκάδες εξώδικα ήταν θυροκολλημέ-
να στην είσοδό του. Σήμερα, τίποτα δεν θυμίζει 
πως σε αυτό το σπίτι κάποτε κατοικούσε ο «βασι-
λιάς των πολυτελών αυτοκινήτων». 

ΑΦΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ τον 
τελευταίο χρόνο ο 
έμπορος πολυτελών 
αυτοκινήτων Κώστας 
Απέργης, αν και κάποιες 
πληροφορίες, μετά την 
οικονομική κατάρρευση 
της επιχείρησής του και 
την εξαφάνισή του, τον 
θέλουν να βρίσκεται είτε 
στη Βραζιλία είτε στην 
Αυστραλία

<<<

«Α 
πάτη και υφαρπαγή 
ψευδούς βεβαιώσε-
ως»... Το ένταλμα 
σύλληψης, το οποίο 
εξέδωσε η 27η ανα-
κρίτρια του τμήματος 
Πλημμελειοδικών 
Αθηνών, ήταν σαφές 
για τον Κώστα 
Απέργη, πρώην κυ-

ρίαρχο στις πωλήσεις πανάκριβων αυτοκινήτων. 
Το συγκεκριμένο ένταλμα αφορά σε μηνυτήρια 
αναφορά που είχε κατατεθεί σε βάρος του, από 
εξαπατημένους πελάτες, στις αρχές του 2008, πριν 
δηλαδή ο ίδιος προχωρήσει στο αιφνίδιο κλείσιμο 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ μετά το «κανόνι» που έσκασε στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων 
από τον «βασιλιά των dream cars», Κώστα Απέργη, εκδόθηκε το διεθνές ένταλμα σύλλη-
ψής του και εστάλη σήμα στην Ιντερπόλ, προκειμένου να μπει στη λίστα με τους κατα-
ζητούμενους ανά τον κόσμο Ελληνες.

Η ΕΚΘΕΣΗ με τα πανάκριβα αυτοκίνητα που είχε στην εθνική οδό είναι πλέον άδεια και στη θέση της επιγραφής 
που έφερε φαρδύ-πλατύ το όνομα του Κώστα Απέργη υπάρχει μόνο ένα ενοικιαστήριο (κάτω)

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον άλλοτε 
«βασιλιά των πολυτελών αυτοκινήτων», 
ο οποίος έχει εξαφανιστεί μετά το περσινό 
«κανόνι» που έσκασε στην αγορά

Της Ηλιάνας Γαβαλά■
i l iana@protothema.gr

ΚΑΙ Η ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΝ ΑΠΕΡΓΗ!
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“““
Η ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ στην Αμφισσα 
φορτίστηκε όταν παρουσιάστηκε 
στο δικαστήριο η σφαίρα 
που σκότωσε τον 15χρονο μαθητή

Η μαρτυρία του φίλου του Αλέξη
~ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΛΛΟΙ 11 ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

Το δράμα της 
αδελφής του Αλέξη
Ντυμένη στα μαύρα και με σφιγμένο 
πρόσωπο, η 18χρονη Εριέττα παρακολουθεί 
τη δίκη για τη δολοφονία του αδελφού της

ΝΤΥΜΕΝΗ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ και χωρίς να φεύγει στιγμή 
από το πλάι του πατέρα της, βρέθηκε και την 
περασμένη Παρασκευή στην Αμφισσα ψάχνο-
ντας απάντηση στο μεγάλο «γιατί» που συνο-
δεύει τον άδικο χαμό του αδελφού της. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΑΛΗ

Με βλέμμα προσηλωμέ-
νο στο εδώλιο -που «φι-

λοξενεί» τους δύο κατηγορού-
μενους ειδικούς φρουρούς, 
Επαμεινώνδα Κορκονέα και 
Βασίλη Σαραλιώτη- η αδελ-
φή του αδικοχαμένου Αλέ-
ξανδρου Γρηγορόπουλου, Αρε-
τή (Ερριέτα), έβλεπε για μία 
ακόμη φορά να ζωντανεύουν 
μπροστά της τα τραγικά γε-
γονότα της 6ης Δεκεμβρίου 
του 2008. Κατάφερε να ανέ-
βει τον δικό της Γολγοθά χω-
ρίς να βγει στιγμή από τη δι-
καστική αίθουσα. Ούτε και 
όταν παρουσιάστηκε στο δι-
καστήριο η βολίδα που έπλη-
ξε θανάσιμα τον Αλέξη. 

Με σφιγμένο πρόσωπο, η 
18χρονή Ερριέτα -φοιτήτρια 
πλέον στο πρώτο έτος της 
Παιδαγωγικής Σχολής (εισή-
χθη στο πανεπιστήμιο με τρο-
πολογία περίπου τέσσερις 
μήνες μετά τον θάνατο του 
Αλέξη)- παρακολούθησε όλη 
την ακροαματική διαδικασία, 
η οποία συνεχίστηκε με την 
κατάθεση του κ. Χρήστου 
Λευκίδη. Πρόκειται για τον 
ιατροδικαστή που έκανε τη 
νεκροτομή στο άψυχο κορμί 
του 15χρονου αδελφού της.

Ηταν μια συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε σε έντο-
να φορτισμένη ατμόσφαιρα, 
με τους παράγοντες της δί-
κης να έχουν στη διάθεσή 
τους για πρώτη φορά τη βο-
λίδα που έπληξε τον άτυχο 
μαθητή. Το πειστήριο που 
προσκομίστηκε στο δικαστή-
ριο κατόπιν αιτήματος του κ. 
Αλέξη Κούγια, δικηγόρου 
υπεράσπισης του Επαμεινών-
δα Κορκονέα, παρέδωσε στο 
δικαστήριο η γραμματέας της 
έδρας, η οποία το κρατούσε 
μέχρι τότε φυλαγμένο στην 
τσέπη της!

Στην κατάθεσή του ο κ. 
Λευκίδης επανέλαβε πως, 
όταν ο κατηγορούμενος ειδι-

κός φρουρός πυροβόλησε, 
βρισκόταν απέναντι και σχε-
δόν σε ευθεία από τον αδι-
κοχαμένο Αλέξη. Η σφαίρα 
που έφυγε από το όπλο του 
Επαμεινώνδα Κορκονέα -σύμ-
φωνα με τον εν λόγω μάρτυ-
ρα- έπληξε τον 15χρονο μα-
θητή αφού πρώτα εποστρα-
κίστηκε σε τσιμεντένια μπά-
λα που βρίσκονταν στο ση-
μείο. Η τοποθέτηση αυτή του 
κ. Λευκίδη δέχτηκε τα «πυ-
ρά» του κ. Κούγια, ο οποίος 
αμφισβήτησε έντονα ότι η 
σφαίρα προσέκρουσε σε τσι-
μεντένια μπάλα. Ο συνήγο-
ρος υπεράσπισης του Ε. Κορ-
κονέα, αφού υποστήριξε πως 
στην τσιμεντένια μπάλα δεν 
βρέθηκαν στοιχεία που να 
προέρχονται από τη βολίδα, 
προέβαλε στο δικαστήριο τον 
ισχυρισμό ότι η σφαίρα που 
έπληξε τον 15χρονο προσέ-
κρουσε σε κάποιο κτίριο. 
«Οταν προσκρούει μια σφαί-
ρα σε επιφάνεια, κατά κανό-
να παίρνει και αφήνει υλικό, 
υπάρχουν όμως και εξαιρέ-
σεις», απάντησε ο ιατροδικα-
στής, εμμένοντας όμως στην 
αρχική του άποψη ότι η βο-
λίδα χτύπησε σε τσιμεντένια 
μπάλα.

Χρ. Λευκίδης: Είναι τέτοια 
η πορεία της βολίδας από αρι-

στερά προς τα δεξιά που απο-
κλείεται να προσέκρουσε στο 
μπαλκόνι απέναντι...

Πρόεδρος: Μπορεί να 
προσέκρουσε σε κτίριο, όπως 
λέει ο κ. Κούγιας;

Χρ. Λευκίδης: Οχι, σε αυ-
τή την περίπτωση θα υπήρ-
χε παραμόρφωση στην κε-
φαλή της βολίδας. Η κορυφή 
της όμως είναι ανέπαφη. Η 
βολίδα προσέκρουσε σε πλα-
τιά επιφάνεια στο πλάι. 

Αλ. Κούγιας: Ο ισχυρισμός 
του Επ. Κορκονέα είναι ότι 
πυροβόλησε στον αέρα και 
όχι προς την πλευρά του θύ-
ματος γι’ αυτό και χτύπησε 
σε κτίριο η σφαίρα… Το θύ-
μα, όπως είπε ο κ. Λευκίδης, 
επλήγη δευτερογενώς… Το 
παιδί σκοτώθηκε από πυρο-
βολισμό του κατηγορουμέ-
νου. Δεν το αμφισβητούμε 
αυτό, αμφισβητούμε όμως το 
σημείο που καταλήγετε ότι 
έγινε ο πυροβολισμός…

Οι τόνοι ανέβηκαν στη δι-
καστική αίθουσα και όταν ο 
κ. Κούγιας έθεσε υπόψη του 
δικαστηρίου δημοσίευμα 
που χαρακτήριζε «στημένη» 
τη δίκη υπέρ του εντολέα 
του. «Τι δίκες να στήσουμε 
που κρύβεται όλη η οικογέ-
νεια του Κορκονέα στη Μά-
νη; Εγιναν λάθη σε αυτή την 
υπόθεση. Από τον πρωθυ-
πουργό, τον κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλο ακόμη και τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας μόνο 
και μόνο για να μην καεί η 
Αθήνα…», είπε ο δικηγόρος 
δείχνοντας προς την πλευρά 
του ακροατηρίου όπου κά-
θονταν οι δύο ηλικιωμένοι 
γονείς του κατηγορούμενου 
ειδικού φρουρού.

Η ΕΡΙΕΤΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 
βρέθηκε και την περασμένη 
Παρασκευή στην Αμφισσα 
ψάχνοντας να βρει 
απάντηση για τον άδικο 
χαμό τού αδελφού της
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O δικηγόρος της οικογέ-
νειας του θύματος κ. 

Χρήστος Μυλωνόπουλος 
ζήτησε να καταθέσουν στο 
δικαστήριο 11 μάρτυρες για 
τους οποίους η πολιτική αγω-
γή θεωρεί ότι θα φωτίσουν 
την υπόθεση. Το δικαστή-
ριο κατά πλειοψηφία έκα-
νε δεκτό το αίτημα για κλή-

τευση των μαρτύρων, αν και 
στην προηγούμενη συνε-
δρίασή του είχε απορρίψει 
αντίστοιχο αίτημα της οικο-
γένειας που ζητούσε την 
κλήτευση 25 αυτοπτών μαρ-
τύρων, δημοσιογράφων και 
ειδικών. Η απόρριψη αυτή 
του πρώτου αιτήματος είχε 
δυσαρεστήσει, σύμφωνα με 

πληροφορίες, έντονα την 
οικογένεια του θύματος, ενώ 
οι νομικοί παραστάτες της 
είχαν καταθέσει και μηνυ-
τήρια αναφορά στον Αρειο 
Πάγο, χαρακτηρίζοντας 
εσφαλμένη την απορριπτι-
κή απόφαση του δικαστη-
ρίου. Η δίκη αναμένεται να 
συνεχιστεί την Τρίτη 24 Φε-

βρουαρίου με την κατάθε-
ση του φίλου του άτυχου 
Αλέξη, Ν.Ρ., αυτόπτη μάρ-
τυρα των όσων συνέβησαν 
το βράδυ της 6ης Δεκεμβρί-
ου του 2008. Στο δικαστή-
ριο, που συνεδριάζει υπό 
νέα σύνθεση (μετά την απο-
χώρηση της εισαγγελέως 
της έδρας), είχε κληθεί να 

καταθέσει εκ νέου την πε-
ρασμένη Παρασκευή και η 
κυρία Τζίνα Τσαλικιάν, η 
μητέρα του άτυχου μαθητή. 

Ηταν όμως απούσα από 
την ακροαματική διαδικα-
σία, όπως άλλωστε και ο 
ανήλικος Ν.Ρ., ο οποίος συ-
νόδευε τον άτυχο Αλέξη 
στα Εξάρχεια.



Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐ-
δης τον τελευταίο και-

ρό αναμφίβολα είναι ένας τέ-
τοιος υπουργός. Ο μέχρι σή-
μερα θεωρούμενος «πρύτα-
νης» της αντιμετώπισης της 
εγκληματικότητας και της 
τρομοκρατίας βλέπει «μω-
ρά»-θύτες να υποσκάπτουν 
με τη δράση τους το ηγετικό 
του προφίλ, τη δημοτικότη-
τά του να φυλλορροεί, τους 
συντρόφους του να αμφισβη-
τούν την παρουσία του στο 
υπουργείο και πολλούς 
να θυμούνται τα λό-
για του προκατό-
χου του κ. Χρή-
στου Μαρκογιαν-
νάκη ότι η σύλλη-
ψη της «17 Νο-
έμβρη» ήταν 
ένα τυχαίο 
γεγονός.  

Τα έρ-
γα και οι 
ημέρες 
του κ. Χρυ-
σοχοΐδη, ει-
δικά από το 
1999, τότε που άρ-
χισε να θεωρείται στέ-
λεχος πρώτης γραμμής του 
ΠΑΣΟΚ, συνδέονταν άμεσα 
με τη θητεία του στο υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης. Μέχρι 
τότε, από το 1994, είχε δια-
τελέσει υφυπουργός Εμπο-
ρίου με υπουργό τον κ. Κώ-
στα Σημίτη.

Ηταν ένας υφυπουργός 
αθόρυβος, εργατικός με πε-
ριορισμένες, όπως φαινόταν 
τότε, φιλοδοξίες. Η μετάβα-
ση και η παραμονή του επί 
τέσσερα χρόνια στο υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης τον με-
τέτρεψαν σε στέλεχος πρώ-
της γραμμής, την οποία ακο-
λούθησε και ως γενικός γραμ-
ματέας του ΠΑΣΟΚ. 

 Με την εξάρθρωση των 
μελών της «17 Νοέμβρη» 
έφτασε στο ζενίθ της πολιτι-

κής του κα-
ριέρας. 
Τότε 
εκτίνα-
ξε τη 
δημοτι-

κότητά 
του ιδιαίτε-

ρα υψηλά και σε 
πολύ σύντομο 
χρονικό διάστη-
μα. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι και όταν 
βρισκόταν το ΠΑ-

ΣΟΚ στην αντιπο-
λίτευση ο κ. Χρυσο-

χοΐδης αποτελούσε την 
πρώτη επιλογή των δημοσι-
ογράφων για να μιλήσει για 
το θέμα της εγκληματικότη-
τας. Ως τομεάρχης Ανάπτυ-
ξης ή συντονιστής Εξωτερι-
κών Υποθέσεων, με δυσκο-
λία κάποιος θα υποστήριζε 
ότι… έκανε καριέρα. Παρ’ 
όλα αυτά, το κοστούμι -πλέ-

ον- του υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη φαίνεται ότι 
τον στενεύει εδώ και καιρό. 
Πόσο μάλλον από τις εκλο-
γές και μετά, οπότε και ανα-
γκάζεται να το φοράει κάθε 
μέρα. 

«Ο Μιχάλης δεν ήθελε το 
υπουργείο». Αυτή ήταν η δι-
άχυτη εντύπωση όταν ανα-
κοινώθηκε η πρώτη κυβέρ-
νηση του κ. Γιώργου Παπαν-
δρέου. Το κακό δεν είναι ότι 
δεν ήθελε αυτό το υπουρ-
γείο, αλλά ότι έδειξε την απρο-

θυμία του να εγκατασταθεί 
στην Κατεχάκη. Ο κ. Χρυσο-
χοΐδης από καιρό έχει αρχί-
σει να διεκδικεί έναν ευρύ-
τερο ρόλο στην πολιτική ζωή 
και να μην περιορίζεται μό-
νο στα του υπουργείου του, 
όπως έκανε την πρώτη περί-
οδο. Σήμερα προσπαθεί μέ-
ρα με τη μέρα να δηλώνει 
παρών σε όλες τις δημόσιες 
συζητήσεις, είτε αφορούν το 
υπουργείο του είτε όχι. Δεν 
υπάρχει καμία άλλη περίπτω-
ση υπουργού που να βγαίνει 

τόσο συχνά στα μέσα ενημέ-
ρωσης και να καταθέτει την 
άποψή του επί παντός επι-
στητού.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης του 2002 
δεν ήταν έτσι. Ανθρωποι που 
παρακολουθούν επί χρόνια 
την πορεία του αναφέρουν 
ότι όσες συνεντεύξεις έχει 
δώσει τους τελευταίους πέ-
ντε μήνες δεν είχε δώσει στα 
τέσσερα χρόνια 1999-2003 
που ήταν υπουργός Δημόσι-
ας Τάξης. Τότε, λένε οι ίδιοι 
άνθρωποι, έλεγε λίγα και έκα-

νε πολλά, σε αντίθεση με το 
τωρινό του έργο, το οποίο 
μένει προς το παρόν σε 
εξαγγελίες μόνον. Για παρά-
δειγμα, έχει δηλώσει ότι 
πρόθεσή του είναι να στα-
ματήσει τα χημικά ή να κα-
ταργήσει τις σκοπιές στα 
αστυνομικά τμήματα, χωρίς 
να κάνει ποτέ πειστικές 
προτάσεις υποδεικνύοντας 
νέα μέτρα που θα αντικατα-
στήσουν τα προηγούμενα.
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Τα έργα και οι ημέρες Χρυσοχοΐδη
Ο υπουργός που ξορκίζει τις αποτυχίες με επικοινωνιακά κόλπα 
και ασπίδα το «ένδοξο» παρελθόν - Πώς το υπουργείο που τον ανέδειξε 
σε στέλεχος πρώτης γραμμής τώρα αποδομεί το προφίλ του

Το πολιτικό άγχος που 
έχει κυριεύσει τον κ. 

Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όπως 
λένε σύντροφοί του. 

Τοποθετείται συνεχώς 
χαϊδεύοντας τα αφτιά των 
κοινωνικών ομάδων, οι 

οποίες είναι πιθανόν να 
πλήξουν το προφίλ του. 

Ετσι οδηγήθηκε στη 
βεβιασμένη απόφαση να 
επικηρύξει με 1 εκατ. ευρώ 
τους δράστες της επίθεσης 
κατά της Κωνσταντίνας 

Κούνεβα, την ώρα που 
επικήρυξε με λιγότερα, ήτοι 
60.0000 ευρώ, υπόπτους 
για τρομοκρατικές επιθέσεις. 

Δεν ήταν λίγοι οι πολίτες 
που επένδυσαν στο πρό-
σωπό του για μια πιο ήρε-

μη και ασφαλή πόλη. Πο-
λίτες που του έδωσαν μία 
από τις πρώτες θέσεις στη 
Β’ Αθήνας στις τελευταίες 
εκλογές. 

Ωστόσο, ιδού μερικά 
από τα στοιχεία εγκλημα-

τικότητας από την ημέρα 
που ανέλαβε: 12 ληστείες 
την ημέρα, 1 δολοφονία 
κάθε τρεις ημέρες, 10 τρο-
μοκρατικές επιθέσεις μέσα 
σε 5 μήνες, αποδράσεις, 
επιχειρήσεις-φιάσκο σε 

Βύρωνα, Πέραμα και Μα-
ρούσι. 

Και να φανταστεί κανείς 
ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος 
που προεκλογικά δήλωνε 
ότι η Αθήνα έχει γίνει Κα-
μπούλ...

Τα λάθη που οδήγησαν την εγκληματικότητα στο κόκκινο
~ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ υπουργός με ενισχυμένες φιλοδο-
ξίες όταν βλέπει τη μία αποτυχία μετά την άλ-
λη να περνούν από μπροστά του χωρίς να μπο-
ρεί να κάνει κάτι να τις σταματήσει; Η αντίδρα-
ση είναι μία και δοκιμασμένη: δίνει συνεντεύ-
ξεις. Και αν έχει και… ένδοξο παρελθόν, το 
χρησιμοποιεί κατάλληλα. 

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΕΛΕΓΡΗ
andreas.belegris@gmail.com 

ΞΕΚΟΥΡΔΙΣΤΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ θυμίζει η Αστυνομία στους πέντε μήνες που εκτελεί χρέη μαέστρου ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Παράταση για μετά το 
Πάσχα πήρε η «Ανά-

σταση» της Αστυνομίας, όπως 
δήλωσε ο ίδιος ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, πα-
ραδεχόμενος ουσιαστικά την 
αποτυχία του πολυδιαφημι-
σμένου αντιεγκληματικού 
σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ. Προσω-
πικές αστοχίες του κ. Μιχά-
λη Χρυσοχοΐδη, παλινωδίες 
και αποφάσεις εν θερμώ συ-
ντέλεσαν ώστε η εγκλημα-
τικότητα να χτυπήσει κόκκι-
νο, με τους αστυνομικούς 
αμήχανους να τρέχουν λα-
χανιασμένοι πίσω από τα γε-
γονότα και να εκτελούν «επι-
χειρήσεις» κυρίως επικοινω-
νιακού χαρακτήρα, όπως η 
επιπόλαια έφοδος στον Βύ-
ρωνα, η οποία βάφτηκε με 
το αίμα ενός 25χρονου εργα-
ζομένου.

Βαρύγδουπες δηλώσεις 
του κ. Χρυσοχοΐδη χωρίς όμως  
αντίκρισμα, πολυδιαφημι-
σμένες υπηρεσίες που ακυ-
ρώνονται με μια προφορική 
εντολή, νέα μέτρα που στο 
παρελθόν είχαν αποσυρθεί 
ως αποτυχημένα ανασύρο-
νται και πάλι από σκονισμέ-
να συρτάρια, μέλη ειδικών 
ομάδων καταπολέμησης της 

εγκληματικότητας μετατρά-
πηκαν σε σκοπούς φύλαξης 
κτιρίων, αλλά και Τμήματα 
Ασφαλείας με μοναδική ου-
σιαστική αρμοδιότητα τη με-
ταγωγή κρατουμένων… Αυ-
τά είναι μερικά μόνο από τα 
λάθη της πολιτικής ηγεσίας 
και τα «μπρος - πίσω» της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και βα-
σικές αιτίες που η εγκλημα-
τικότητα πλέον δεν παλεύ-
εται. Αλλωστε ο ίδιος ο κ. Χρυ-
σοχοΐδης παραδέχτηκε την 
Παρασκευή την αποτυχία 
του, αφού παρέλαβε, όπως 
ο ίδιος είχε πει, μία «Αθήνα 
Καμπούλ» και επί πέντε μή-
νες υπουργίας του δεν άλλα-
ξε τίποτα. 

Τα «διαγγέλματα»
Φωνές μέσα στην ΕΛ.ΑΣ. χρε-
ώνουν ως σοβαρότερο ίσως 
λάθος του κ. Χρυσοχοΐδη τις 
αψυχολόγητες, όπως τις χα-
ρακτηρίζουν, δηλώσεις του. 
Μόλις ανέλαβε το υπουργείο 
μίλησε για άνοιγμα του φα-
κέλου της 17Ν και εντοπισμό 
ασύλληπτων μελών. Οι δη-
λώσεις αυτές όχι μόνο εξα-
φάνισαν το στοιχείο του αιφ-
νιδιασμού, αλλά και άνοιξαν 
τον ασκό του Αιόλου στον χώ-

ρο του αντάρτικου πόλεων. 
Ακολούθησε -μετά το μπα-
ράζ βομβιστικών ενεργει-
ών- η δήλωση ότι δεν θα γί-
νει αστυνομοκρατούμενη 
πόλη η Αθήνα, για να κάνει 
τελικά -προχθές- στροφή 180 
μοιρών: «Σας υπόσχομαι ότι 
μετά το Πάσχα θα υπάρχει 
στην Αθήνα εμφανής αστυ-
νόμευση, η οποία θα είναι 
πρωτοφανής για τα χρονικά 
της χώρας». 

Με ιδέες που είχαν εφαρ-
μοστεί στο παρελθόν και απο-
σύρθηκαν ως αποτυχημένες 
και ριζοσπαστικές λύσεις, 
χωρίς όμως ουσιαστικό υπό-
βαθρο, δύσκολα μπορεί να 
στηθεί το νέο σύγχρονο Σώ-
μα που ο ίδιος ο κ. Χρυσοχο-
ΐδης οραματίζεται στις συ-
ζητήσεις με τους στενούς συ-
νεργάτες του. 

Την άφησε ακέφαλη 
σε κρίσιμο σημείο 
Δεκαπέντε ημέρες μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων 
του, λαμβάνει χώρα ένα «θερ-
μό» συμβάν στα Εξάρχεια με 
πρωταγωνιστές κλιμάκιο της 
ομάδας «Δ» και στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ, μετά την «εισβολή» 
των αστυνομικών σε γνωστό 
καφέ της πλατείας όπου γι-
νόταν παρουσίαση βιβλίου. 
Ο κ. Χρυσοχοΐδης χωρίς κα-
μία προετοιμασία «τρώει» 
τον τότε αρχηγό της Αστυνο-
μίας κ. Βασίλειο Τσιατούρα, 
χωρίς όμως προηγουμένως 
να έχει φροντίσει να βρει τον 
αντικαταστάτη του. Παράλ-
ληλα, στα υψηλά κλιμάκια 
της ΕΛ.ΑΣ. επικρατεί ανα-

στάτωση, καθώς κανένας δεν 
γνώριζε ποιος μένει και ποιος 
φεύγει, με αποτέλεσμα για 
δύο ολόκληρες εβδομάδες η 
Αστυνομία ουσιαστικά να πα-
ραμένει ακέφαλη: από αρ-
χηγό, υπαρχηγό, επιτελάρ-
χες, περιφερειάρχες και άλ-
λα βασικά στελέχη. Και το 
timing ήταν ακατάλληλο. 
Εκείνες τις ημέρες σημειώ-
νεται η επίθεση στο Α.Τ. Αγί-
ας Παρασκευής όπου τραυ-
ματίζονται σοβαρά αστυνο-
μικοί, με αποτέλεσμα να χά-
νεται πολύτιμος χρόνος στο 
θέμα του επιχειρησιακού συ-
ντονισμού αλλά και των ερευ-
νών. Για τα ψύχραιμα στελέ-
χη της λεωφόρου Κατεχάκη 
αυτό ήταν ένα από τα σοβα-
ρότερα λάθη του κ. Xρυσο-
χοΐδη. 

Η ΔΙ.ΑΣ. «έφαγε» 
τις πεζές περιπολίες 
Δεν έχει περάσει μεγάλο χρο-

νικό διάστημα από την ώρα 
που η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. ανα-
κοίνωσε το «φάρμακο» για 
την πάταξη της εγκληματι-
κότητας στο κέντρο της Αθή-
νας. Στα πρότυπα των μεγά-
λων ευρωπαϊκών πόλεων δη-
μιουργήθηκε το Τμήμα Πε-
ζών Περιπολιών, στο οποίο 
εκατοντάδες αστυνομικοί εί-
χαν ως καθήκον να περιπο-
λούν στο ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας. Το μέτρο αρχικά «κό-
μπιασε», όμως στη συνέχεια 
με την τοποθέτηση κατάλ-
ληλων ανθρώπων σε κατάλ-
ληλες θέσεις απέδωσε καρ-
πούς. Τα στατιστικά στοιχεία 
δίνουν με τον πιο ανάγλυφο 
τρόπο την εικόνα. Μόνο τον 
μήνα Ιανουάριο διατέθηκαν 
8.857 αστυνομικοί, ελέγχθη-
καν 26.432 άτομα, προσή-
χθησαν 1.729 και τελικά συ-
νελήφθησαν 277 για αδική-
ματα κλοπών, ληστειών, όπλων 
και ναρκωτικών. Αν και κατά 
γενική ομολογία το Τμήμα 
Περιπολιών είχε καλή από-
δοση και συμβολή στην πά-

ταξη της μικροεγκληματικό-
τητας, σταματά η δράση του. 

Τη θέση των πεζών αστυ-
νομικών θα πάρουν εκατο-
ντάδες μοτοσικλέτες που θα 
γυρνούν στους δρόμους και 
θα κυνηγούν τσαντάκηδες, 
μικροδιακινητές, διαρρήκτες. 
Είναι η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. (Δίκυ-
κλη Αστυνομία), η οποία θα 
στελεχωθεί άρον άρον από 
μεγάλο μέρος των αστυνο-
μικών που υπηρετούν στις 
πεζές περιπολίες. Ουσιαστι-
κά με την κίνηση αυτή κα-
ταργείται μια υπηρεσία και 
αντικαθίσταται μία άλλη, που 
όμως δεν έχει το ίδιο αντι-
κείμενο. Συνεπώς και η απο-
τελεσματικότητα σε αυτό το 
θέμα είναι αμφίβολη.

Οι κομάντος που κατέληξαν 
σεκιουριτάδες 
Ενα άλλο δείγμα του «ράβε 
ξήλωνε» της Ελληνικής Αστυ-
νομίας είναι οι ομάδες ΟΠ-
ΚΕ (Ομάδες Πρόληψης και 
Καταστολής Εγκληματικότη-
τας). Η συγκεκριμένη υπη-
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Τα 7 λάθη 
που άφησαν 
απροστάτευτο
τον πολίτη
Αναβολή για μετά το Πάσχα δίνει τώρα 
στην «Ανάσταση» της ΕΛ.ΑΣ. 
ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραδεχόμενος 
έτσι την αποτυχία της πολιτικής του

ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ εν θερμώ ρίχνουν λά-
δι στη φωτιά του εγκλήματος, την ώρα που ο 
απλός αστυνομικός υποχρεώνονται να εκτελεί 
«επιχειρήσεις» επικοινωνιακού κυρίως χαρα-
κτήρα

ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΩΠΟΤΑ, ΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑ

Οι δηληλλώσσειιςς
του υπποουργργούύ 
προκκάλάλλά εσεσαννανν 
ανασστάτωση 
στηνν Αστυννομία 
και 
κινητιτικόκότητατα  
στον χώρώρώρρο ο τωων 
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ΤΑ ΕΠΤΑ «ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

πούν σε φρούρια. Είναι κέ-
ντρα εξυπηρέτησης πολι-
τών...». Εκατό ημέρες μετά, 
όχι μόνο δεν αποσύρθηκαν 
οι φρουροί από τα Τμήμα-
τα, αλλά ουσιαστικά έγιναν 
φρούρια, αφού τοποθέτησε 
σκοπούς για να φυλάνε τους 
σκοπούς! Περιπολικά γυρί-

Αφύλακτα Τμήματα και   
~ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ

Η επίθεση στο Α.Τ. Αγί-
ας Παρασκευής και ο 

σοβαρός τραυματισμός δύο 
αστυνομικών εξόργισαν τον 
κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος βγαί-
νει και δηλώνει ανοιχτά: «Δεν 
διαπραγματεύομαι με τους 
τρομοκράτες. Τα Αστυνομι-
κά Τμήματα δεν θα μετατρα-



Ο 33χρονος Μαριάν Κόλα 
περιγράφει τι έγινε την 

προηγούμενη ημέρα της συ-
μπλοκής στον Βύρωνα, όταν 
ο ίδιος και ένας συνεργός του 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
αστυνομικούς στο Μαρούσι 
και κατάφεραν να τους αφο-
πλίσουν. «Βρεθήκαμε εντε-
λώς συμπτωματικά στην πε-
ριοχή του Αμαρουσίου. Ο έλεγ-
χος ήταν τυχαίος. Οι ειδικοί 
φρουροί δεν περίμεναν να 
εξελιχθούν έτσι τα πράγμα-
τα. Δεν περίμεναν ότι θα οπλο-
φορούσα. Στο συγκεκριμένο 
σκηνικό ήμουν εγώ και ένας 
φίλος μου. Φοβήθηκα και 
αντέδρασα χωρίς να το σκε-
φτώ. Πήρα το όπλο του ειδι-
κού φρουρού γιατί φοβήθη-
κα να μη με πιάσουν. Πήρα 
και τα αλεξίσφαιρα γιλέκα 
γιατί νόμιζα ότι μέσα σε αυ-
τά είχαν κρυμμένα όπλα. Δεν 
ήταν καθόλου εύκολο να τους 
ακινητοποιήσω αλλά είδα πως 
αιφνιδιάστηκαν. Δεν περίμε-
ναν ότι θα οπλοφορούσα και 
ότι θα ήμουν τόσο έμπειρος», 
λέει. Ο ληστής υποστηρίζει 
ότι όταν βρέθηκαν αντιμέτω-
ποι με τους άνδρες της Ασφά-
λειας στον Βύρωνα άρχισαν 
να πυροβολούν γιατί δεν ήξε-
ραν ότι είναι αστυνομικοί. 
«Εδώ και δέκα χρόνια η οικο-
γένεια η δική μου και του φί-
λου μου έχουν ανοιχτή βεντέ-
τα στην Αλβανία. Εχουμε με-
τρήσει νεκρούς. Οταν λοιπόν 
κάποιος σε προσεγγίζει, δεν 
μπορείς να είσαι σίγουρος για 
το ποιος είναι και τι θέλει από 
εσένα. Πρέπει να είσαι οπλι-
σμένος και έτοιμος για όλα, 
για να σώσεις τη ζωή σου. Πά-
ντοτε οπλοφορούσαμε και εί-
χαμε μαζί μας χειροβομβίδες 
στην τσάντα». 
Πόσο εύκολο είναι να κυκλοφο-

ρεί κάποιος οπλισμένος σαν αστα-

κός στην Αθήνα; 

«Πάρα πολύ. Πολλοί μπο-
ρούν να κυκλοφορούν κου-
βαλώντας βαρύ οπλισμό ανε-
νόχλητοι και να μην πιαστούν 
ποτέ και άλλοι τόσοι να πέ-
σουν πάνω σε έναν τυχαίο 
έλεγχο της Αστυνομίας και να 
συλληφθούν». 

Για τη συμπλοκή 
στον Βύρωνα
«Ακουσα μια φωνή να λέει 

‘‘κάτσε κάτω!’’ και μετά άρ-
χισαν να πέφτουν πυροβο-
λισμοί. Δεν πρόλαβα να τρα-
βήξω πιστόλι και χειροβομ-
βίδα. Επεσα κάτω και στη 
συνέχεια έτρεξα να σωθώ 
στον φούρνο. Οι πυροβολι-
σμοί έπεφταν βροχή… Το 
παιδί που έτυχε να περνά 
από το σημείο το σκότω-
σαν γιατί πίστεψαν ότι ήταν 
ένας από εμάς. Οταν σήκω-
σε τα χέρια και πήγε να πε-
ράσει τον γάζωσαν. Γι’ αυ-
τό έχει και εννέα σφαίρες. 
Η επίθεση ήταν δολοφονι-
κή. Δεν ήθελαν να μας συλ-
λάβουν αλλά να μας σκοτώ-
σουν».  
Στην οικογένεια του νεαρού θύ-

ματος τι θα λέγατε;

«Λυπούμαστε. Ηταν μια 
κακιά στιγμή. Ομως δεν ευ-
θυνόμαστε εμείς γι’ αυτό. Η 
οικογένεια πρέπει να ζητή-
σει τις ευθύνες από την Ελ-
ληνική Αστυνομία». 
Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. σας χαρα-

κτήρισε τους πιο σκληρούς κα-

κοποιούς που έδρασαν τα τελευ-

ταία 30 χρόνια… 

«Για να μας χαρακτηρίζει 
έτσι, κάτι περισσότερο θα ξέ-
ρει. Εμείς είμαστε η συμμο-
ρία με τις βαριοπούλες. Εμείς 
και άλλα δύο άτομα των οποί-
ων γνωρίζουμε παρά μόνο τα 
μικρά τους ονόματα. Ας πάνε 
να τους βρουν». 
Πώς καταφέρατε να δραπετεύ-

σετε από τη Θήβα; Ποιος σας 

έδωσε το όπλο; 

«Το όπλο δεν το έδωσε 
αστυνομικός. Το βρήκα στα 
κρατητήρια του Τμήματος 
Θηβών. Ηταν ένα όπλο ψεύ-
τικο και κακοφτιαγμένο… Το 
βρήκα και το χρησιμοποίη-
σα. Οι αστυνομικοί δεν έχουν 
καμία σχέση». 
Τους τελευταίους δύο μήνες έχε-

τε διαπράξει 12 ληστείες τραπε-

ζών με 216.000 ευρώ λεία και 

έχετε αρπάξει 160.000 ευρώ από 

ιδιώτη στη Ραφήνα. 

«Για τις 160.000 ευρώ δεν 
ισχύει. Ηταν χρήματα που βρί-
σκονταν σε χρηματοκιβώτιο 
το οποίο δεν μπορέσαμε να 
το πάρουμε. Δεν προλάβαμε. 
Οσο για τα υπόλοιπα ποσά, 
αυτά τα ξέρει καλύτερα η 
Αστυνομία. Δεν καθίσαμε να 
τα μετρήσουμε. Το πού βρί-
σκονται είναι δουλειά της 
Αστυνομίας. Ας ψάξουν να τα 
βρουν».

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ αιματηρή συμπλοκή στον 
Βύρωνα και το τετ-α-τετ με τους αστυνομικούς 
στο Μαρούσι την προηγούμενη νύχτα που τους 
άρπαξαν τα όπλα ξετυλίγουν μιλώντας στο «ΘΕ-
ΜΑ» οι δύο Αλβανοί ληστές, μέλη της διαβόη-
της συμμορίας με τις βαριοπούλες. Οπως λέ-
νε, είναι πολύ εύκολο να κυκλοφορεί κάποιος 
οπλισμένος σαν αστακός στην Αθήνα, αφού 
μόνο από τυχαίο έλεγχο μπορεί να συλληφθεί. 
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ρεσία που υπαγόταν στην 
Ασφάλεια είχε έναν ρόλο ανά-
μεσα σε ειδικές δυνάμεις και 
«ασφαλίτες», πραγματοποι-
ούσε δύσκολες αποστολές σε 
επικίνδυνες περιοχές και εί-
χε συνδέσει το όνομά της με 
επιτυχίες. Ομως, το «σύνδρο-
μο των Εξαρχείων» που πλήτ-
τει τον τελευταίο καιρό την 
Ελληνική Αστυνομία και έχει 
να κάνει με τους αντιεξουσι-
αστές, τις τρομοκρατικές ορ-
γανώσεις και τις επιθέσεις 
χτύπησε και την ΟΠΚΕ. Οι 
κομάντος με τον υπερσύγ-
χρονο εξοπλισμό, τα θηριώ-
δη τζιπ και την ειδική εκπαί-
δευση αντί να πολεμούν την 
εγκληματικότητα κατέληξαν 
σκοποί σε κτίρια και Τμήμα-
τα. Στην καλύτερη των περι-
πτώσεων σε μίνι ομάδες ΜΑΤ 
που κινούνται κυρίως στο κέ-
ντρο της πρωτεύουσας. Τελι-
κά, η απόφαση αυτή «βοή-
θησε» τις συμμορίες και τους 
κακοποιούς να επεκτείνουν 
τη δράση τους, αφού ξέρουν 
καλά πως δεν κινδυνεύουν 

να βρεθούν αντιμέτωποι με 
τα «θηρία» της ΟΠΚΕ. 

Η επαναφορά ενός 
αποτυχημένου μέτρου 
Στις αρχές της περασμένης 
δεκαετίας ο τότε υπουργός 
Δημόσιας Τάξης και σημερι-
νός υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη εξήγγειλε το μέ-
τρο του Αστυνομικού της Γει-
τονιάς. Αστυφύλακες δηλα-
δή που θα γυρνούσαν σε κα-
ταστήματα και σπίτια διαφό-
ρων περιοχών της πρωτεύ-
ουσας, θα συνομιλούσαν με 
πολίτες και καταστηματάρ-
χες, θα αντάλλασσαν τηλέ-
φωνα και γενικότερα θα ήταν 
στο πλευρό τους. Η αλήθεια 
είναι ότι το μέτρο ξεκίνησε 
με μεγάλες προοπτικές, όμως 
δεν απέδωσε, γρήγορα εξα-
σθένησε και σιγά-σιγά εγκα-
ταλείφθηκε. Ουσιαστικά, ο 
Αστυνομικός της Γειτονιάς 
δεν είχε ρόλο κατασταλτικό 
αλλά περισσότερο επικοινω-
νιακό, με σκοπό να φέρει την 
Αστυνομία κοντά στον πολί-

«Εμείς είμαστε η συμμορία με τις βαριοπούλες. 
Εμείς και άλλα δύο άτομα, των οποίων 

γνωρίζουμε μόνο τα μικρά ονόματα»“““

Ο δικηγόρος των δύο Αλβανών 
ληστών κ. Σάκης Κεχαγιόγλου 
μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» τονίζει 
πως «οι εντολείς μου ομολόγη-
σαν τις πράξεις τους και ανέλα-
βαν με ειλικρίνεια την ευθύνη. 
Εδωσαν επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά με τη συμμετοχή του 
καθενός στις πράξεις αυτές, 
διευκολύνοντας με τον τρόπο 
αυτό το έργο της ανακρίτριας. 
Ταυτοχρόνως θέλω να επιση-
μάνω αυτό που είπαν εξαρχής, 
ότι δεν έχουν καμία απολύτως 
σχέση με τον θάνατο του 
συμπατριώτη τους και εκφρά-
ζω την ικανοποίησή μου γιατί 
αποδείχθηκε αληθής η δήλωσή 
τους αυτή. Η πορεία της ανα-
κρίσεως θα επιμερίσει περαιτέ-
ρω τις ευθύνες. Η εξέλιξη της 
προφυλάκισης ήταν αναμενό-
μενη, με την έννοια του ότι 
όποιος εμπλέκεται σε κακουρ-
γήματα γνωρίζει πως σε περί-
πτωση συλλήψεως τον περιμέ-
νει προφυλάκιση και στην 
πορεία καταδίκη. Πόσο μάλλον 
όταν έχει ομολογήσει για τις 
πράξεις αυτές».

 ΣΑΚΗΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

«Ανέλαβαν με ειλικρίνεια 
την ευθύνη που 
τους αναλογεί»
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ζουν γύρω από το Τμήμα και 
έχουν ως αποκλειστικό σκο-
πό τη φύλαξη των φρουρών 
του Τμήματος. 

Σε αυτό το επίπεδο κι-
νούνται και οι αρχικές δε-
σμεύσεις για «ψαλίδισμα» 
των αστυνομικών που δια-
τίθενται για τη φρούρηση 

  σωματοφύλακες 
στόχων και επωνύμων. Αρ-
χικά έγινε μια προσπάθεια 
και ανακοινώθηκε πως πε-
ρίπου 500 αστυνομικοί- 
bodyguards επέστρεψαν στα 
καθήκοντά τους, όμως στα-
διακά το μέτρο ατόνησε, με 
αποτέλεσμα να συνεχίζεται 
η ασυδοσία και εκεί.

τη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης όμως 
πιστεύει στον Αστυνομικό 
της Γειτονιάς και γι’ αυτό τον 
επανέφερε από την 1η Ια-
νουαρίου, με μια μικρή όμως 
τροποποίηση. Δεν θα είναι 
πεζός αλλά θα κινείται με μη-
χανάκι. 

Οπως λένε καλά πληρο-
φορημένες πηγές, το μέτρο 
στο οποίο επένδυσε για δεύ-
τερη φορά ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη εξακο-
λουθεί να μην αποδίδει.

Αναβαθμίσεις-εξπρές
Τα τοπικά Τμήματα Ασφα-
λείας, αφού συστάθηκαν και 
διαλύθηκαν αρκετές φορές, 
σήμερα δείχνουν να μην 
ανταποκρίνονται στον ρόλο 
και στα καθήκοντά τους. Κα-
λά πληροφορημένες πηγές 
λένε ότι με τον τρόπο που 
λειτουργούν και στελεχώνο-
νται όχι μόνο προσφέρουν 
ελάχιστα, αλλά ουσιαστικά 
έχουν μετατραπεί σε Τμή-
ματα Μεταγωγών. Ο κ. Χρυ-
σοχοΐδης, μετά το μακελειό 
του Βύρωνα, ανακοίνωσε 
άρον άρον ότι θα αναβαθμι-
στούν 101 Τμήματα Ασφα-
λείας. «Στήνονται υπηρε σίες 
χωρίς προγραμματισμό, χω-
ρίς οργάνωση και ταυτόχρο-
να διαλύονται υπηρεσίες οι 
οποίες είχαν συμβολή στη 
μείωση της εγκληματικότη-
τας όπως η ΟΠΚΕ και η Υπο-
διεύθυνση Πεζών Περιπο-
λιών», τονίζει ο οργανικός 
γραμματέας της Ενωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Αττικής 
κ. Δημήτρης Καραγιαννό-
πουλος. 

ΜΑΡΙΑΝ ΚΟΛΑ - ΠΕΒΑΪ ΣΑΝΤΕΡ

«Κυκλοφορούσαμε 
πάντα οπλισμένοι, αλλά 
μας συνέλαβαν τυχαία…»

Σ Υ Ν E Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Οι διαβόητοι ληστές με τη βαριοπούλα μιλούν στο «ΘΕΜΑ» 

“”
«Το παιδί που έτυχε να περνά από το σημείο το 

σκότωσαν γιατί πίστεψαν ότι ήταν ένας από εμάς»
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ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ 
ΣΠΕΙΡΑΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ

«ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ήθελε να φύγει από την Ελλάδα. 
Γενικά ήταν περίεργος. Κυκλοφορούσε σε 
περίεργες πιάτσες», λέει ο πρόεδρος της Ενωσης 
Μουσουλμάνων Ελλάδας Ναΐμ Ελγαντούρ

Ο 27χρονος Χασάν Χαμ-
ζί καταδικάστηκε πριν 

από λίγες ημέρες σε ποινή 
φυλάκισης δέκα μηνών επει-
δή πουλούσε κλοπιμαία. Το 
Κοράνι που ο ίδιος κρατού-
σε πάντως προστάζει ρητά 

«Ου κλέψεις»…
Αξιοποιώντας πληροφο-

ρίες, άνδρες της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής 
πραγματοποίησαν έφοδο 
στο υπόγειο διαμέρισμα 
όπου διέμενε ο Χαμζί με 

Ο Χασάν Χαμζί εγκατέ-
λειψε την Ελλάδα όπως 

και ήρθε. Παράνομα. Ο ίδιος 
είχε δηλώσει σε τηλεοπτι-
κή εκπομπή πώς έφτασε 
λαθραία στη Σάμο από την 
Τουρκία το 2002 και από 
εκεί βρέθηκε στην Αθήνα. 
Το 2003 υπέβαλε τα χαρτιά 
του για νομιμοποίηση, στο 
πλαίσιο μέτρων που τότε 
προωθούσε η κυβέρνηση 
Σημίτη, δηλώνοντας όμως 
πως είναι Ιρακινός επ’ ονό-

ματι Ατίγκ Μοχάμαντ, και 
όχι Σύρος. Τον περασμένο 
Μάιο αστυνομικός που 
έπαιρνε μέρος σε επιχείρη-
ση-«σκούπα» στην περιοχή 
του Αγίου Παντελεήμονα 
στο κέντρο της Αθήνας στα-
μάτησε τον Χαμζί για εξα-
κρίβωση στοιχείων. Με βά-
ση τα όσα κατήγγειλε ο 
νεα ρός, ο αστυνομικός έσκι-
σε σελίδες από το Κοράνι 
που είχε πάνω του και στη 
συνέχεια το έριξε στο έδα-

φος και το ποδοπάτησε βρί-
ζοντας. 

Αποτέλεσμα ήταν να 
υπάρξει αντίδραση μεγά-
λης μερίδας μουσουλμάνων 
μεταναστών που ζουν στην 
Αθήνα και για δύο ημέρες 
να προκληθούν σοβαρά επει-
σόδια από φανατικούς που 
προκάλεσαν καταστροφές 
σε οχήματα και καταστήμα-
τα, ενώ υπήρξαν και τραυ-
ματισμοί.

Η Μουσουλμανική Ενω-

ση Ελλάδος και ο πρόεδρός 
της κ. Ναΐμ Ελγαντούρ κα-
ταδίκασαν τότε τα επεισό-
δια ενώ κατέθεσαν μήνυση 
κατά του αστυνομικού που 
πρόσβαλε το ιερό βιβλίο 
εκατομμυρίων ανθρώπων 
σε όλον τον κόσμο. 

Ο κ. Ελγαντούρ επιση-
μαίνει πως κάποιοι εσκεμ-
μένα επιχείρησαν να ηρω-
οποιήσουν τον Χαμζί. «Τό-
τε στα επεισόδια πήγαν να 
τον κάνουν ήρωα αλλά η μου-

σουλμανική ένωση δεν άφη-
σε να συμβεί κάτι τέτοιο. Τα 
επεισόδια ήταν υποκινού-
μενα κι εμείς δεν επιτρέψα-
με να ξανακαεί η Αθήνα. Αυ-
τό που κάναμε και αποδεί-
ξαμε ότι νοιαζόμαστε για αυ-
τή τη χώρα ήταν μήνυση κα-
τά παντός υπευθύνου, για να 
αποδοθούν ευθύνες -αν υπάρ-
χουν- στον αστυνομικό που 
έσκισε το Κοράνι. Περιμέ-
νουμε να οριστεί δικάσιμος», 
δηλώνει ο ίδιος.

Επιχείρησε να νομιμοποιηθεί με πλαστά έγγραφα
~ΔΗΛΩΝΕ ΙΡΑΚΙΝΟΣ, ΗΤΑΝ ΣΥΡΟΣ

ΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΒΒΙΔΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΦΑΚΑ

Κακοποιός και με τη βούλα 
ο μουσουλμάνος με το Κοράνι
Συνελήφθη ως μέλος συμμορίας διαρρηκτών και καταδικάστηκε 
ως κλεπταποδόχος ο άνθρωπος για τον οποίο «κάηκε» η Αθήνα 
όταν κατήγγειλε  ότι αστυνομικός έσκισε το ιερό βιβλίο του

Ο ΧΑΜΖΙ πάντα με το ιερό 
βιβλίο ανά χείρας

Ο 27ΧΡΟΝΟΣ Χασάν Χαμζί 
καταδικάστηκε πριν από 
λίγες ημέρες σε ποινή 
φυλάκισης 10 μηνών 
επειδή πουλούσε 
κλοπιμαία. Το Κοράνι 
που κρατούσε πάντως 
προστάζει ρητά 
«Ου κλέψεις»…

έναν ακόμη ομοεθνή του και 
έπεσαν πάνω σε έναν… θη-
σαυρό. Κοσμήματα, ρολό-
για, κινητά τηλέφωνα, ηλε-
κτρονικές συσκευές και άλ-
λα αντικείμενα αξίας, τα 
οποία σπείρα διαρρηκτών 
είχε αφαιρέσει το προηγού-
μενο διάστημα από διαμε-
ρίσματα και μεζονέτες των 
βορείων προαστίων.

Κατά την ακροαματική 
διαδικασία, ο 27χρονος Σύ-
ρος αρνήθηκε πως ο ίδιος 
συμμετείχε στη σπείρα των 
διαρρηκτών, αλλά υποστή-
ριξε πως αγόρασε τα αντι-
κείμενα αξίας από άγνωστο 
άνδρα, χωρίς να γνωρίζει 
πως ήταν κλεμμένα. 

Ο ισχυρισμός του δεν 
έπεισε την έδρα, που τον 
καταδίκασε σε δέκα μήνες 
φυλάκιση, με τριετή ανα-
στολή, για «αποδοχή και δι-
άθεση προϊόντων εγκλήμα-
τος», ενώ συνεχίζονται οι 
έρευνες της Αστυνομίας για 
τον εντοπισμό της σπείρας 
των διαρρηκτών.

Εφυγε νύχτα… 
Μετά το τέλος της ακροα-
ματικής διαδικασίας, ο Χαμ-
ζί αφέθη ελεύθερος και επέ-
στρεψε στην πατρίδα του, 
όπως δήλωσαν στο «ΘΕΜΑ» 
συμπατριώτες του από την 
περιοχή του Αγίου Παντε-
λεήμονα αλλά και ο πρόε-
δρος της Ενωσης Μουσουλ-
μάνων Ελλάδας κ. Ναΐμ Ελ-
γαντούρ, ο οποίος δεν έχει 
και την καλύτερη άποψη για 
τον 27χρονο.

«Γνωρίζω ότι ήθελε να φύ-
γει από την Ελλάδα. Επικοι-
νώνησε μαζί μου και μου εί-
πε πως θέλει να επιστρέψει 
στη Συρία. Γενικά ήταν πε-
ρίεργος. Κυκλοφορούσε σε 
περίεργες πιάτσες και τον εί-
χαν συλλάβει στο παρελθόν 
για πλαστά χαρτιά. Του έλε-
γα να προσέχει. Εμένα μου 
ζήτησε χρήματα για να φύ-
γει από την Ελλάδα, αλλά 
έμαθα αργότερα ότι ήθελε να 
με εκμεταλλευτεί», δήλωσε 
ο κ. Ελγαντούρ.

ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ και κλεπταποδό-
χος αποδείχτηκε ότι ήταν τελικά ο νεαρός Σύ-
ρος που τον περασμένο Μάιο είχε καταγγεί-
λει αστυνομικό ότι του έσκισε και στη συνέ-
χεια ποδοπάτησε το Κοράνι που κρατούσε. 
Αποτέλεσμα της καταγγελίας ήταν να σημει-
ωθούν σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της Αθή-
νας από μουσουλμάνους και να προκληθεί σο-
βαρή αναστάτωση στην Αστυνομία. 

ΤΟ ΣΚΙΣΜΕΝΟ Κοράνι ήταν η αφορμή 
για να προκληθούν σοβαρά επεισόδια στο κέντρο 
της Αθήνας τον περασμένο Μάιο

«Για άλλη μία φορά 
πέφτουν οι μάσκες της 
θολοκουλτούρας και 
των προοδευτικών. Ο 
δήθεν αγωνιστής για 
το Κοράνι ήταν ένας 
κοινός κλέφτης»
 ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

βουλευτής του 
ΛΑΟΣ 

Είπε

””

“““
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ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ για πρώτη φορά -και μάλιστα με 
αναδρομική ισχύ από το 1985- απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας

Τ ο υπουργείο αποφάσι-
σε να εφαρμόσει -και 

μάλιστα με αναδρομική ισχύ 
από το 1985- μία παλαιότε-
ρη απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας 
(1828/2008) με την οποία 
κρίνονταν αντισυνταγματι-
κές οι διατάξεις που ήταν 
σε ισχύ για 25 χρόνια και 
αφορούσαν στους όρους 
δόμησης εντός μικρών οικι-
σμών. Η ρύθμιση αφορά στο 
σύνολο των οριοθετημένων 
οικισμών της χώρας με 
πληθυσμό μέχρι 2.000 κα-
τοίκους, αλλά επηρεάζει 
κυρίως παραλιακές περιοχές 
όπου οι κατατμήσεις εμφα-
νίζουν μεγάλη ζήτηση. 

Τον ασκό του Αιόλου έχει 
ανοίξει η εγκύκλιος (αρ. πρ. 
3678) που απέστειλε με ημε-
ρομηνία 28 Ιανουαρίου του 
2010 το υπουργείο προς όλες 
τις πολεοδομίες της χώρας, 
με την οποία τους ζητά να 
σταματήσουν να εφαρμό-
ζουν τις διατάξεις του επί-
μαχου νόμου, ορίζοντας ρη-
τά ότι στο εξής δεν θα εκ-
δίδονται οικοδομικές άδειες 
σε ιδιοκτησίες που έχουν 
αποκτηθεί με τη διαδικασία 
της κατάτμησης. 

Το στοιχείο αυτό δείχνει 
τον αναδρομικό χαρακτήρα 
της ρύθμισης και περιπλέ-
κει ακόμα περισσότερο τα 
πράγματα, καθώς απαξιώ-
νει περιουσίες και δημιουρ-
γεί μεγάλα προβλήματα ακό-
μη και σε οικόπεδα που 
έχουν εξασφαλισμένες οι-
κοδομικές άδειες, καθώς στο 
εξής δεν θα μπορούν να χτι-
στούν. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ της υπουργού Περιβάλλοντος να εφαρμόσει 
απόφαση του ΣτΕ με την οποία καταργείται η δόμηση στα 
«τυφλά» οικόπεδα ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ στην αγορά ακινήτων φέρνει η 
απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρίας Τίνας 
Μπιρμπίλη να καταργήσει τη δόμηση στα «τυ-
φλά» οικόπεδα που προέρχονται από κατατμή-
σεις, πλήττοντας ευθέως περίπου 12.000 οικι-
σμούς σε όλη τη χώρα και περισσότερες από 
100.000 οικογένειες. 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΤΖΑΝΝΕ 
mtzanne@protothema.gr

Το μέτρο επηρεάζει κυρίως 
παραλιακές περιοχές 
και πλήττει περισσότερες 
από 100.000 οικογένειες 
σε 12.000 οικισμούς

Μέχρι σήμερα, όσοι ιδι-
οκτήτες διέθεταν «τυφλά» 
οικόπεδα (που δεν είχαν 
πρόσοψη σε δημόσιο ή δη-
μοτικό δρόμο) μπορούσαν 
να αποκτήσουν άρτια και 
οικοδομήσιμη γη αρκεί να 
παραχωρούσαν στον οι-
κείο δήμο τμήμα του ακι-
νήτου τους ως κοινόχρη-
στο χώρο ώστε να αποκτή-
σουν και αυτοί οπτική επα-
φή με δρόμο ή χώρο πλά-
τους τουλάχιστον τεσσά-
ρων μέτρων. Μάλιστα ο νό-
μος τούς έδινε και μπόνους, 
καθώς τους επέτρεπε να 
αυξήσουν μέχρι και 30% 
τη δόμηση επί της έκτα-
σης που παραχωρούσαν 
στους ΟΤΑ. 

Με τον τρόπο αυτό έχτι-
σε μια μεγάλη πλειοψηφία 

του κόσμου, η οποία αξιο-
ποίησε στο έπακρο το νο-
μικό παράθυρο που της έδι-
νε τη δυνατότητα να χτίζει 
κατά παρέκκλιση κάθε σπι-
θαμή γης. Για να γίνουν αντι-
ληπτές οι αλλαγές που φέρ-
νει η απόφαση του υπουρ-
γείου, αξίζει να δούμε τι συ-
νέβαινε μέχρι σήμερα και 
τι θα ισχύει από εδώ και 
μπρος. 

Με το ισχύον καθεστώς 
δύο στρέμματα έφτιαχναν 
τέσσερα οικόπεδα δομήσι-
μης επιφάνειας 400 τ.μ. έκα-
στο που έβλεπαν όλα στον 
δρόμο, δίνοντας την ανάλο-
γη εισφορά σε γη στον δή-
μο της περιοχής. Με την 
ακύρωση της ρύθμισης, στο 
εξής στα δύο στρέμματα θα 
χτίζει κανείς μόλις 400 τ.μ., 

καθώς δεν θα μπορεί να γί-
νει κατάτμηση και το οικό-
πεδο θα λαμβάνεται ως ενι-
αία ιδιοκτησία. «Με τον τρό-
πο αυτό χάνονται 1.200 μέ-
τρα δομήσιμης επιφάνει-
ας», επισημαίνει ο πολιτικός 
μηχανικός κ. Γιάννης Πα-
πακυριάκος που δραστη-
ριοποιείται στην περιοχή 
της Κορινθίας και τονίζει ότι 
εάν οι πολίτες περιμένουν 
τις πολεοδομικές μελέτες 
που καθυστερούν από 15 
έως και 30 χρόνια δεν θα χτί-
σουν ποτέ. 

Οπως αναφέρει, μόνο 
στην περιοχή της Κορινθί-
ας καθυστερούν 35 χρόνια 
και από τα 200 χωριά μόνο 
τέσσερα δεν έχουν υπαχθεί 
στον νόμο του 1985! 

«Είναι χιλιάδες τα οικό-

Στο υπουργείο υπάρχει 
έντονος προβληματι-

σμός για τα «απόνερα» της 
εγκυκλίου και ως εναλλακτι-
κή λύση προβάλλεται η δυ-
νατότητα για τμηματικές πο-
λεοδομικές μελέτες κατά 
μήκος των αξόνων που απαι-
τούν λιγότερο χρόνο για να 
ολοκληρωθούν. Μάλιστα 
επισημαίνουν ότι θα ακο-
λουθήσει και νέα εγκύκλι-
ος, η οποία θα εξειδικεύει 
τις διαδικασίες για τις μελέ-
τες αυτές. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τις τελευταίες μέρες τα τη-
λέφωνα στο ΥΠΕΚΑ έχουν 
πάρει φωτιά από μηχανι-
κούς, ιδιώτες και συμβολαι-
ογράφους, οι οποίοι στέλνουν 
κραυγή αγωνίας για την 
απόφαση της κυρίας Μπιρ-
μπίλη. «Υπάρχουν αδέρφια 
που δεν μιλιούνται μεταξύ 
τους επειδή οι δύο πρόλαβαν 
να κάνουν την κατάτμηση, ο 
τρίτος το αμέλησε και τώρα 
που δεν μπορεί να εφαρμό-
σει τις ευνοϊκές διατάξεις του 

νόμου ρίχνει ευθύνες στα 
αδέρφια του», αναφέρει 
στέλεχος του υπουργείου 
που έχει γίνει δέκτης των 
παραπόνων του κόσμου.

Τονίζει μάλιστα ότι σε 
ορεινές περιοχές, όπου οι 
κατατμήσεις δεν είναι τόσο 
συνηθισμένες, υπάρχουν 
ιδιοκτησίες που ούτε καν 
γνωρίζουν τα προβλήματα 
που θα αντιμετωπίσουν, τα 
οποία όμως θα βρουν μπρο-
στά τους όταν θα χρειαστεί 
να μοιράσουν περιουσίες. 

Με βάση την απόφαση 
του ΣτΕ, όπου στηρίχτηκε 
το ΥΠΕΚΑ και την οποία τη-
ρεί ως Ευαγγέλιο, οι ρυθμί-
σεις του 1985 είναι ανίσχυ-
ρες, καθώς επιτρέπουν να 
δημιουργούνται κοινόχρη-
στοι χώροι (δρόμοι, πλατεί-
ες, κ.ά.) αποσπασματικά και 
με πρωτοβουλία ιδιωτών 
πριν από την έγκριση οποιασ-
δήποτε πολεοδομικής με-
λέτης. Ετσι, όμως, εκτιμά-
ται ότι παραβιάζεται η συ-
νταγματική επιταγή του άρ-

θρου 24 του Συντάγματος 
για ορθολογικό πολεοδομι-
κό σχεδιασμό όλης της 
χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου εκδόθηκε με 
αφορμή μία αντιδικία μετα-
ξύ ιδιοκτητών σε τουριστι-
κή περιοχή της Αργολίδας, 
οι οποίοι διαφωνούσαν στην 
παραχώρηση κοινόχρηστου 
χώρου με σκοπό την οικι-
στική αξιοποίηση «τυφλών» 
οικοπέδων. 

~ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Τεράστια προβλήματα για όσους δεν έχουν κάνει κατάτμηση

πεδα που επη-
ρεάζονται από 
τον νόμο, καθώς 
υπάρχουν κατα-
τμήσεις εντός οι-
κισμών μετά το 
1985 που έχουν 
παραχωρήσει κοι-
νόχρηστους χώρους 
με συμβολαιογραφι-
κές πράξεις και έχουν 
καταβάλει υψηλούς 
φόρους, ελπίζοντας 
ότι κάποια στιγμή θα 
χτίσουν. Τώρα βρίσκο-
νται κυριολεκτικά στον 
αέρα με απρόβλεπτες 
κοινωνικές και οικονο-
μικές συνέπειες, ενώ 
υπάρχουν πολεοδομίες 
που αρνούνται να δώσουν 
ρεύμα σε ακίνητα από 
κατάτμηση», αναφέρει.

Kαταργεί τη δόμηση στα «τυφλά»
οικόπεδα η Τίνα Μπιρμπίλη
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ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ στον γάμο της κυρίας 
Ελένης Μενεγάκη και του κ. Γιάννη 
Λάτσιου έπεσαν -παρά τις φήμες και 
τα σενάρια για επανασύνδεση- και 
επισήμως την περασμένη Τετάρτη το 
πρωί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εκεί 
όπου οι δικηγόροι τους κατέθεσαν την 
αίτηση συναινετικού διαζυγίου. 

Η 
αίτηση του ζεύγους 
κατατέθηκε την Τε-
τάρτη 17 Φεβρουαρί-
ου και φέρει ως αιτού-
ντα τον κ. Λάτσιο. Αυτό 
πάντως, όπως διευκρι-
νίζουν οι δικηγόροι, 
δεν σημαίνει πως είναι 

εκείνος που ζήτησε το διαζύγιο. «Στα διαζύ-
για που δεν έχουν αντιδικία μπαίνει στο πινά-
κιο πάντα το πρώτο όνομα που αναγράφεται 
στην αίτηση, το οποίο στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση ήταν αυτό του διευθυντή Προγράμ-
ματος του ANT1 και όχι της τηλεπαρουσιά-
στριας», διευκρινίζουν, για να μη δοθεί λαβή 
για νέα σενάρια ως προς το ποιος προκάλεσε 
τον χωρισμό.
Η υπόθεση θα συζητηθεί την 1η Νοεμβρίου 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
και να βγει η απόφαση. Προς το παρόν και οι 
δύο πλευρές τηρούν σιγήν ιχθύος γύρω από 
το θέμα, έχοντας κάνει την τελευταία κοινή 
τους εμφάνιση την περασμένη Παρασκευή 
σε σικ εστιατόριο στο Κεφαλάρι. Εικάζεται 
ότι σε αυτό το γεύμα μπήκαν οι τελευταίες 
πινελιές από το πρώην ζευγάρι σε ό,τι είχε 
να κάνει με τη διαδικασία του διαζυγίου, 
αφού, όπως φαίνεται, τα έχουν βρει σε όλα. 
Παρόλο που έφαγαν και αποχώρησαν μαζί 
από το εστιατόριο, λίγο πιο κάτω ο κ. Λάτσι-
ος κατέβηκε από το αυτοκίνητο της πρώην 
συζύγου του και επιβιβάστηκε στο δικό του.
Ηδη το καινούριο του σπίτι, το οποίο αναζη-
τούν εναγωνίως τα μεσημεριανά, είναι έτοι-
μο από μέρες. Θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. 
Λάτσιος θα πληρώνει μηνιαία διατροφή για 
τα τρία τους παιδιά, ενώ σύμφωνα με πληρο-
φορίες το πρώην ζευγάρι έχει διαχωρίσει τα 

περιουσιακά του στοιχεία χωρίς να υπάρ-
χουν προβλήματα.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Είναι πολύ δύσκολο τους επόμενους μή-
νες να υπάρξει επανασύνδεση των δύο 
πρωταγωνιστών του ηχηρού χωρισμού 
παρά τα όσα ακούγονται τις τελευταίες 
μέρες, ειδικά μετά την τελευταία τους 
έξοδο. Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί 
που εικάζουν ότι η «Μενεγακειάδα» 
που ξεκίνησε με την περίφημη ανακοί-
νωση θα συνεχιστεί με μικρά επεισό-
δια που θα συντηρούν το διαζύγιο της 
χρονιάς. Ενα από αυτά αναμένεται να 
παιχτεί το Πάσχα, αφού σύμφωνα με τα 
όσα ακούγονται ο κ. Λάτσιος και η κυρία 
Μενεγάκη θα γιορτάσουν μαζί την Ανά-
σταση του Κυρίου στην Κέρκυρα.
Ηδη έχουν κλείσει δωμάτια σε γνωστό 
πεντάστερο ξενοδοχείο του νησιού, μόνο 
που αυτή τη φορά τα δωμάτια θα είναι τρία: 
ένα για την τηλεπαρουσιάστρια, ένα για το 
στέλεχος του ANT1 και ένα για τα τρία τους 
παιδιά, εκτός αν, όπως εικάζουν κάποιοι, 
προτιμηθεί η λύση μιας σουίτας με ξεχωρι-
στές κρεβατοκάμαρες.
Οπως ήταν αναμενόμενο, δεν υπάρχει κά-
ποιο πλαφόν για το πόσο συχνά μπορεί να 
βλέπει τα παιδιά του ο κ. Λάτσιος, αν και 
στην αίτηση διαζυγίου υπάρχει, σύμφωνα 
με πληροφορίες, το τυπικό του πράγματος. 
Την επιμέλεια των παιδιών θα έχει η κυρία 
Μενεγάκη, ενώ αμφότεροι οι πρώην σύζυ-
γοι έχουν ζητήσει από το περιβάλλον τους 
και τα φιλικά τους πρόσωπα να μη μιλάνε 
καθόλου για την υπόθεσή τους. Η τηλεπα-
ρουσιάστρια, δε, δείχνει με τη συνολική 
στάση που κρατάει στην εκπομπή της ότι 
πολύ δύσκολα θα μιλήσει.
Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να παραμένει 
άφαντος ο κ. Ματέο Παντζόπουλος, ο 
οποίος βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα όταν 
το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση μετά 
τις περιβόητες καλοκαιρινές διακοπές της 
κυρίας Μενεγάκη στο ξενοδοχείο του στην 
Ανδρο. Εμμένει στην απόφασή του να μη 
μιλήσει για την όποια εμπλοκή του στο 
σίριαλ του διαζυγίου, κάτι όμως που συ-
ντηρεί την όλη φιλολογία γύρω από το 
όνομά του.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ 
ΓΙΑ ΛΑΤΣΙΟ - 
ΜΕΝΕΓΑΚΗ!

Του Διονύση Θανάσουλα■
dionthan@yahoo.gr

ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

: 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ 
στην Κέρκυρα θα 

περάσουν τις γιορτές 
του Πάσχα η κυρία Ελένη 

Μενεγάκη και 
ο κ. Γιάννης Λάτσιος 

με τα παιδιά τους

Στην τελευταία κοινή τους 
εμφάνιση σε γνωστό εστιατόριο 
-όπου φούντωσαν οι φήμες 
για επανασύνδεση-εικάζεται 
πως έπεσαν οι τίτλοι τέλους 
για το δημοφιλές ζευγάρι

Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και φέρει 
ως αιτούντα τον κ. Γιάννη Λάτσιο. Αυτό πάντως, όπως διευκρινίζουν οι 
δικηγόροι, δεν σημαίνει ότι είναι αυτός που ζήτησε το διαζύγιο
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ των αμερικανι-
κών εκλογών μάθαμε ότι ο πρώην μπασκε-
τμπολίστας του Πανιωνίου Αλεξ Γιαννού-
λιας είναι από τους έμπιστους συνεργάτες 
του υποψήφιου προέδρου των Δημοκρα-
τικών. Μετά τις εκλογές, ένας ακόμη Ελλη-
νας πήρε θέση συμβούλου στο επιτελείο 
του νέου πλανητάρχη και μια τιμητική θέ-
ση στη λίστα του περιοδικού «Time», που 
παρουσίαζε τους 100 ανθρώπους με τη 
μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη. Τον 
επόμενο μήνα θα έρθει στην Ελλάδα και 
θα τον γνωρίσουμε από κοντά. 

Π
ρόκειται για τον ελληνικής 
καταγωγής ακαδημαϊκό κ. 
Νικόλα Χρηστάκη, ο οποίος 
θα επιστρέψει στην πατρίδα 
για μία διάλεξη σχετικά με το 
κατά πόσο η συμπεριφορά 
του καθενός επηρεάζεται 
από τα κοινωνικά δίκτυα στα 

οποία είναι ενταγμένος. Αυτή άλλωστε η θεωρία 
ήταν που τον έβαλε στη σχετική λίστα. Ο κ. Χρη-
στάκης μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» αναφέρθηκε στη με-
γάλη αυτή διάκριση, αλλά δεν παρέλειψε να τονί-
σει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα όπου θα ήθελε κάποια 
στιγμή να μείνει μόνιμα, αφήνοντας τους ουρανοξύ-
στες των αμερικανικών μεγαλουπόλεων. 

«ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ» 

Απλός, ευγενικός και με αυξημένη αίσθηση του χιού-
μορ, ο κ. Χρηστάκης κατέχει καίρια θέση στην κυ-
βέρνηση του Ομπάμα, καταφέρνοντας να βρίσκεται 
ανάμεσα στους εκατό ανθρώπους με τη μεγαλύτερη 
επιρροή στον κόσμο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Αμερική από Ελληνες γονείς, ωστόσο πέρασε τέσσε-
ρα από τα παιδικά του χρόνια στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. Δεν λησμονεί το ελληνικό φαγητό, τη θά-
λασσα, αλλά και τη φιλοξενία των Ελλήνων, ενώ θε-
ωρεί το κλίμα της Ελλάδας το ιδανικότερο για να 
ζήσει κανείς. Η θεωρία του τεκμηριώνει τον «ιό 
της ευτυχίας». Την άποψη δηλαδή ότι η ευτυχία, 
όπως και η δυστυχία, «μεταδίδεται» από άνθρωπο 
σε άνθρωπο περίπου όπως η... γρίπη. «Είμαι πολύ 

υπερήφανος που είμαι Ελληνας και γι’ αυτό προσπα-
θώ -όσο το δυνατόν περισσότερο- να μιλάω ελληνικά. 
Αυτή είναι η κληρονομιά μου. Κάνω βέβαια πολλά λά-
θη», λέει γελώντας ο κ. Χρηστάκης. «Είναι πολύ ση-
μαντικό να συγκαταλέγεσαι ανάμεσα στους εκατό αν-
θρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Ταυ-
τόχρονα, όμως, η αναγνώριση αυτή σου δίνει και μια 
επιπλέον ευθύνη», εξηγεί ο ίδιος. Ο λόγος που το 
όνομα του κ. Χρηστάκη φιγουράρει στη διάσημη λί-
στα του περιοδικού «Time» είναι επειδή ακριβώς αμ-

φισβήτησε την 
ιδέα ότι ο άνθρω-
πος αισθάνεται 
πιο ευτυχισμένος 
όταν περιστοιχί-
ζεται από άτομα 
που είναι πιο 
άσχημα, πιο κο-
ντά, πιο φτωχά ή 
γενικότερα σε 
χειρότερη κατά-
σταση απ’ ό,τι 
εκείνος. Λάτρης 
του ελληνικού 
πολιτισμού και 
της Ελλάδας, ο 
βραβευμένος πα-
νεπιστημιακός 
καθηγητής θεω-
ρεί ότι το κλίμα 
που έχει η χώρα 

μας είναι το καλύτερο στο οποίο θα μπορούσε να ζή-
σει κανείς. 

«ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΛΑΚΑ»

Η αντίδραση του ίδιου όταν τον ενημέρωσαν από τα 
γραφεία του περιοδικού ότι συγκαταλέγεται στην 

περίφημη λίστα ήταν, όπως θα περίμενε κανείς 
να σκεφτεί ένα πρακτικό μυαλό, να αμφισβη-
τήσει την εγκυρότητα και την αλήθεια του 
τηλεφωνήματος «Εχω έναν φίλο ο οποίος μου 
κάνει συνέχεια πλάκες και αρχικά θεώρησα ότι 

πρόκειται για ένα ακόμα αστείο του. Αφού να 
φανταστείτε ότι έβαλα τη γραμματέα μου να βρει 

μόνη της το νούμερο και να καλέσει εκείνη στο περιο-
δικό για να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο», αναφέρει ο 
κ. Χρηστάκης. Η επιβεβαίωση όμως ήρθε και το όνο-
μα του πανεπιστημιακού καθηγητή βρέθηκε ανάμε-
σα σε ονόματα γνωστών πολιτικών, διάσημων ηθο-
ποιών, αλλά και καταξιωμένων οικονομολόγων. 

Ωστόσο, γι’ αυτή την επιτυχία του ο ίδιος οφείλει 
πολλά στην οικογένεια και στους γονείς του. Ο πατέ-
ρας του, Αλέξανδρος Χρηστάκης, και η μητέρα του, 
Ελένη Σαράντη, γνωρίστηκαν στο φημισμένο Πανε-
πιστήμιο του Γέιλ την περίοδο που εκπονούσαν τη 
διδακτορική τους διατριβή στην Πυρηνική Φυσική 
και τη Χημεία αντίστοιχα. Παντρεύτηκαν στις ΗΠΑ, 
γύρισαν στην Ελλάδα το 1965, αλλά επέστρεψαν πάλι 
στην Αμερική το 1968, όταν ο πατέρας του κ. Χρηστά-
κη προσελήφθη στο γραφείο του κορυφαίου αρχιτέ-
κτονα και πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη στην 
Ουάσινγκτον.

H ΣΥΖΥΓΟΣ, ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Ο... ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ

Με τα καλύτερα λόγια όμως μιλάει ο διακεκριμένος 
πλέον επιστήμονας για τα παιδιά του και τη γυναίκα 
του Ερικα, η οποία, όπως εξηγεί, είναι η μόνη που 
μπορεί να τον επηρεάσει: «Η Ερικα θα έλεγα ότι είναι η 
σημαντικότερη επιρροή πάνω μου, με μια ματιά της μό-
νο μπορεί να με βάλει στη θέση μου». Μαζί έχουν τρία 
παιδιά: τον Σεβαστιανό, τον Λύσανδρο και την Ελένη, 
17, 13 και 11 ετών αντίστοιχα. Δεν έχει απαιτήσεις από 
τα παιδιά του να ακολουθήσουν την πανεπιστημιακή 
και την ερευνητική καριέρα του, αλλά, όπως ο ίδιος 
αναφέρει, το μόνο που επιζητά είναι να είναι ευτυχι-
σμένα: «Θέλω τα παιδιά μου να έχουν ηθικές αξίες, σω-
στές αρχές και να είναι ευτυχισμένα με ό,τι κι αν κάνουν. 
Σε αυτό δεν ακολουθώ την ελληνική παράδοση  που θέ-
λει ένα τουλάχιστον από τα παιδιά της οικογένειας να 
ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα». Παρόλο που ο 
ίδιος στη μελέτη του διαπίστωσε ότι τα πράγματα που 
κάνει κάποιος δεν έχουν επιρροή μόνο στους φίλους 
του αλλά και στους φίλους των φίλων του, ο κ. Χρηστά-
κης θα ήθελε να μπορούσε να κάνει τα παιδιά του να 
τον ακούν περισσότερο:
«Θα ήθελα να έχω περισσότερη επιρροή στα παιδιά 
μου. Να μπορώ να τα κάνω να με ακούν. Νομίζω ότι 
έχουν βαρεθεί να ασχολούμαι συνέχεια με τη δουλειά 
μου. Μάλιστα ο μεσαίος γιος μου μου πρότεινε να μου 
αγοράσει ένα μπλουζάκι όπως αυτό του Σούπερμαν, μό-
νο που αντί για το γράμμα Σ θα έχει το γράμμα Ι (από 
την αγγλική λέξη influential που σημαίνει επιρροή). 
Ευτυχώς, τουλάχιστον τα παιδιά μου έχουν χιούμορ». 
Υπάρχουν συμβουλές για να γίνει κάποιος πιο ευτυχι-
σμένος; Ο κ. Χρηστάκης δεν μοίρασε φρούδες ελπί-
δες: «Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συμβουλές για να 
κάνουμε τη ζωή μας πιο ευτυχισμένη. Το μόνο που θα 
μπορούσα να πω είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε 
πώς συμπεριφερόμαστε στους άλλους, γιατί έχει άμε-
ση επιρροή στους γύρω μας».

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΟΜΠΑΜΑ 
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 
ΤΟΥ «TIME»

■ Της Μαριελίνας Μελά

«ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ σημαντικό να 
συγκαταλέγεσαι ανάμεσα 

στους 100 ανθρώπους 
με τη μεγαλύτερη 

επιρροή στον κόσμο. 
Ταυτόχρονα, όμως, 
η αναγνώριση αυτή 

σου δίνει και μια 
επιπλέον ευθύνη», 

τονίζει στο «ΘΕΜΑ» 
ο κ. Νικόλας Χρηστάκης

Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 
με τον πατέρα του 
Αλέξανδρο στην Κρήτη 
κατά τη διάρκεια των 
θερινών διακοπών τους

< < <

Ο Νικόλας Χρηστάκης κατέχει 
καίρια θέση στην αμερικανική 
κυβέρνηση και βρίσκεται 
ανάμεσα στους 100 
ανθρώπους με τη μεγαλύτερη 
επιρροή στον κόσμο

φα
μόνη τ
δικό γ
κ. Χρη
μα το
σα σε
ποιών

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. Νικόλας 
Χρηστάκης στέκεται 
μπροστά από τις 
Καρυάτιδες με τη σύζυγό 
του Ερικα και τα τρία 
τους παιδιά, Λύσανδρο, 
Ελένη και Σεβαστιανό

< < <
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ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ «προεδρικό λεκέ» στο 
φόρεμα της Μόνικα Λεβίνσκι, που προκά-
λεσε χτυποκάρδια στον Λευκό Οίκο επί 
προεδρίας Μπιλ Κλίντον, ένα νέο ροζ σκάν-
δαλο αναστατώνει την προεδρική κατοικία. 
Μια ιστορία που δεν εκτυλίχθηκε στο Οβάλ 
Γραφείο του πλανητάρχη, αλλά στο «άβα-
το» των γραφείων των πιο στενών συνερ-
γατών του Μπαράκ Ομπάμα. 

Π
ρωταγωνιστές στο νέο ερωτικό 
θρίλερ του Λευκού Οίκου είναι 
ο σύμβουλός του σε οικονομικά 
θέματα Πίτερ Ορτζακ, μια Ελ-
ληνίδα κληρονόμος εφοπλιστι-
κής αυτοκρατορίας και μια δη-
μοσιογράφος του αμερικανικού 
δικτύου ABC. Ο γκουρού των οι-

κονομικών του προεδρικού οίκου φαίνεται ότι βαρέ-
θηκε να ασχολείται με τους αριθμούς και την ισοσκέλι-
ση του προϋπολογισμού και αποφάσισε να δώσει έμ-
φαση στην προσωπική του ζωή. Ερωτεύτηκε την 
39χρονη Ελληνίδα Κλαίρη Μυλωνά, κόρη του ομογε-
νούς εφοπλιστή Σπύρου Μυλωνά, με την οποία είχε 
σχέση για αρκετούς μήνες. Η Κλαίρη Μυλωνά, μάλι-
στα, έμεινε έγκυος και έφερε στον κόσμο τον καρπό 
του έρωτά τους. Το πικάντικο της υπόθεσης όμως είναι 
ότι ο Πίτερ Ορτζακ, λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού 
τους, αντί να κανονίσει τα της… βάπτισης, πήγε σε κο-
σμηματοπωλείο, αγόρασε ένα πανάκριβο δαχτυλίδι 
και ζήτησε σε αρραβώνα γνωστή Αμερικανίδα δημο-
σιογράφο! Μάλιστα, αυτή την απόφασή του δεν την 
κράτησε κρυφή, αλλά ενημέρωσε τους Αμερικανούς 
πολίτες με επίσημο δελτίο Τύπου! 

ΟΤΑΝ Ο ΠΙΤΕΡ γνώρισε την Κλαίρη κανείς δεν μπο-
ρούσε να προβλέψει το τσουνάμι που θα ερχό-
ταν. Η σχέση τους έγινε γρήγορα γνωστή τόσο 
στους κυβερνητικούς όσο και στους επιχειρημα-
τικούς κύκλους. Αλλωστε η 39χρονη Ελληνίδα εί-
ναι απόφοιτη του Γέιλ και έχει τη δική της επεν-
δυτική εταιρεία στη Νέα Υόρκη με μεγάλο κύκλο 
γνωριμιών. Ο στενός συνεργάτης του 
προέδρου των ΗΠΑ είναι διαζευγ-
μένος, πατέρας δύο παιδιών, με 
αψεγάδιαστο προσωπικό και κοι-
νωνικό προφίλ. 
Η κόρη του μεγαλοεφοπλιστή 
Σπύρου Μυλωνά την άνοιξη του 
2009 έμεινε έγκυος, αλλά μάλλον 

σε… λάθος χρόνο. Η σχέση της με τον Πίτερ Ορτζακ 
τότε διερχόταν κρίση και η Ελληνίδα επιχειρηματίας 
κλήθηκε να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Ετσι ανακοί-
νωσε στον Αμερικανό πολιτικό ότι θέλει να κρατήσει το 
παιδί. Ο «Καζανόβας του Λευκού Οίκου», γνωρίζοντας 

απέξω κι ανακατωτά το επικοινωνιακό παιχνίδι, αντέ-
δρασε άμεσα. Ηξερε πως, αν δεν αναγνώριζε το παιδί, 
ένα τεστ DNA και δεκάδες πρωτοσέλιδα σκανδαλοθη-
ρικών περιοδικών θα έθαβαν τα πολιτικά του όνειρα. 
Επιπρόσθετα, θα προκαλούσε ζημιά και στο προφίλ 
του Αμερικανού προέδρου, σε καιρούς που η δημοτι-
κότητα του Μπαράκ Ομπάμα πέφτει με γοργούς ρυθ-
μούς. Ετσι, αναγνώρισε αμέσως το παιδί αλλά χωρίς δι-

σταγμό «τελείωσε» και τη σχέση του με την Κλαίρη 
Μυλωνά. Κανείς στην Ουάσινγκτον δεν σχολίασε 
θετικά την απόφαση του Ορτζακ να παρατήσει 
μια γυναίκα στον τρίτο μήνα εγκυμοσύνης της 

με μόνο επιχείρημα τα προσωπικά του «θέλω».  
Διότι, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν τα προ-
βλήματα στη σχέση τους, ούτε η πατρότητα 
που τρόμαξαν τον πολιτικό. Ενα τρίτο πρόσω-

ΕΡΩΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 
ΜΕ ΠΑΜΠΛΟΥΤΗ 
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 
ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ

Ο οικονομικός σύμβουλος του Ομπάμα 
Πίτερ Ορτζακ, η κληρονόμος μιας εφοπλιστικής 
αυτοκρατορίας, Κλαίρη Μυλωνά, και μια 
δημοσιογράφος πρωταγωνιστούν σε σκάνδαλο 
που αναστατώνει την προεδρική κατοικία

Η Κλ. Μυλωνά έφερνε στον κόσμο 
τον καρπό του έρωτά της με τον Ορτζακ, 
την ώρα που εκείνος έκανε πρόταση 
γάμου στην αναλύτρια του ABC

Ο ΠΙΤΕΡ Ορτζακ δίπλα 
στον Αμερικανό πρόεδρο 
Μπαράκ Ομπάμα

< < <

■ Τ ης Κατερίνας Φάκα
katerfaka@yahoo.gr

Η ΚΛΑΙΡΗ Μυλωνά, 
κόρη του εφοπλιστή 
Σπύρου Μυλωνά, 
διατηρεί τη δική της 
επενδυτική εταιρεία 
στη Νέα Υόρκη
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μόλις δύο μήνες και ο Πίτερ Ορ-
τζακ αποφάσισε να συνεχίσει τη 
ζωή του και να κάνει επίσημη πρό-
ταση γάμου στη νέα του αγαπημέ-
νη. Ο «lover boy-budget» (το ερω-
τευμένο αγόρι-προϋπολογισμός), 
όπως τον αποκάλεσαν τα αμερικα-
νικά μέσα, δεν έβλεπε τίποτε άλλο 
πέρα από τα γοητευτικά μάτια της 
νεαρής δημοσιογράφου - ούτε την 
κατάσταση της πρώην του ούτε 
φυσικά το νεογέννητο μωρό τους.  
Η αποκάλυψη για την άστατη ζωή 
του «Καζανόβα του Λευκού Οί-
κου», όπως ήταν φυσικό, απασχό-
λησε τα διεθνή μέσα. Ο αμερικανι-
κός Τύπος έγραψε για το «μυστικό» 
παιδί του συμβούλου του Ομπάμα 
και τον αρραβώνα του με άλλη γυ-
ναίκα. Πιο αυστηρός αποδείχθηκε 
ο ιταλικός Τύπος. Σε περιόδους δύ-
σκολες και με καυτά θέματα να 
απασχολούν καθημερινά την Αμε-
ρική όπως η μεταρρύθμιση στην 
υγεία, η ανεργία που δεν ξεκολλάει 
από το 20% και ο φόβος για τρομο-
κρατικά χτυπήματα, τα ηθικά πα-
ραστρατήματα του οικονομικού 
συμβούλου αποτελούν παράγοντα 
αποσυντονισμού στον Λευκό Οίκο. 

Η ΦΛΟΓΕΡΗ ιστορία του Πίτερ Ορ-
τζακ, όμως, δεν σταματάει εδώ. 
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του 
αρραβώνα του με την Bianna, η 
υπόθεση άρχισε να γίνεται πιο πε-
ρίπλοκη, διότι όλοι άρχισαν να ψά-
χνουν. Και δεν δυσκολεύτηκαν να 
ανακαλύψουν μια ιστορία από το 
αμαρτωλό παρελθόν του Ορτζακ. 
Δεν του αρκούσαν τα διαζύγια, τα 
παιδιά και οι μυστικοί έρωτες, ο 
ατακτούλης πολιτικός ήταν και κα-
κοπληρωτής, αφού ήδη το νομικό 
του επιτελείο έπρεπε να αντιμε-
τωπίσει στα δικαστήρια τη δίωξη 
που άσκησε εναντίον του η πρώην 
σύζυγος και μητέρα των δύο παι-
διών του, αφού καθυστέρησε να 
πληρώσει μια δόση από το ποσό 
των 1,8 εκατ. δολαρίων που είχαν 
συμφωνήσει ως αποζημίωση για 
να πάρουν διαζύγιο. Ο σύμβουλος 
του Μπαράκ Ομπάμα μπορεί να 
θεωρείται γκουρού των οικονομι-
κών στον Λευκό Οίκο, σίγουρα 

όμως δεν χαρακτηρίζεται 
από ισορροπία στις 

προσωπικές και συναι-
σθηματικές του σχέ-
σεις, οι οποίες τελικά 
προέκυψαν τόσο προ-

βληματικές όσο και τα 
οικονομικά της χώρας του. 

Μάλλον για λόγους αξιοπρέπει-
ας, η Κλαίρη Μυλωνά συνυπέ-
γραψε ένα δελτίο Τύπου με 
τον πρώην αγαπημένο της, 
στο οποίο επιβεβαίωναν τη 

γέννηση της κόρης τους και ζη-
τούσαν από τους δημοσιογρά-

φους να σεβαστούν την ιδιωτική 
ζωή του παιδιού τους, παρόλο που 

οι γονείς θα ζουν χωριστά. Από την άλλη, ο εφοπλι-
στής Σπύρος Μυλωνάς, όπως ήταν λογικό, διαφώνησε 
με την τροπή που πήραν τα πράγματα. Φέρεται ενο-
χλημένος με την κατάληξη της σχέσης της κόρης του 
με τον Ορτζακ και κυρίως με την προκλητική στάση 
του και τον μετέπειτα αρραβώνα. Ομως σαν καλός 
παππούς που αγαπάει και θέλει να προστατέψει το 
νεογέννητο εγγονάκι του, έχει πλέον αφοσιωθεί σε 
αυτό και μόνο.

πο είχε μπει στη ζωή τους. Πρόκειται για την 31χρονη 
Bianna Golοdryga, δημοσιογράφο του οικονομικού 
ρεπορτάζ στο αμερικανικό δίκτυο ABC, την οποία γνώ-
ρισε την άνοιξη του περασμένου έτους σε γεύμα που 
παρατέθηκε στον Λευκό Οίκο.

Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ της Κλαίρης Μυλωνά προχώρησε χωρίς 
προβλήματα και στις 17 Νοεμβρίου έφερε στον κόσμο 
ένα κοριτσάκι με το όνομα Τατιάνα-Ζωή. Πέρασαν 

ΑΝ ΚΑΙ οικονομική 
αναλύτρια και μία από 

τις πιο γρήγορα 
ανερχόμενες 

τηλεοπτικές παρουσίες 
του δικτύου ABC, η 

Bianna Golοdryga δεν 
διστάζει να επιδείξει 

μπροστά στην κάμερα 
τις επιδόσεις της 
στη γυμναστική

ΑΠΟ ΤΟ 2007 η Bianna 
Golοdryga (αριστερά) 
συμμετέχει ως οικονομική 
αναλύτρια στην πρωινή 
ειδησεογραφική εκπομπή 
του ABC NEWS 
«Καλημέρα Αμερική»

<<<

Ο ΠΙΤΕΡ Ορτζακ 
ποζάρει πλέον 
χαμογελαστός 
στο πλευρό 
της επίσημης 
αγαπημένης 
του Bianna Golοdryga

< < <
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ας, η Κλα
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τον πρώ
στο οπο

γέννηση
τούσαν απ
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Σ
την Ελλάδα, οτιδήποτε 
αντίθετο με την Ορθο-
δοξία και τις θρησκευτι-
κές της αρχές μοιάζει αι-
ρετικό και καταδικάζε-
ται από την Εκκλησία. 
Γι’ αυτό αποκτά πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον η 

επίσκεψη σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα 
του δάσκαλου της Καμπάλα Ισαάκ Σινγουάνι. 
Ο μέντορας της Μαντόνα στη συγκεκριμένη φι-

λοσοφία θα προσπαθήσει μέσα από μια διάλε-
ξη να εξηγήσει τι πρεσβεύει η Καμπάλα και να 
αντικρούσει εκείνους που τη θεωρούν μια 
εβραϊκή παραθρησκευτική οργάνωση, μια αί-
ρεση. 
Αλλωστε αυτή η φιλοσοφία που «λάνσαρε» η 
Μαντόνα στον πολύ κόσμο κέρδισε υποστηρι-
κτές μέσα στο Χόλιγουντ, όπως ο Αστον Κού-
τσερ, η Ντέμι Μουρ και η σχεδιάστρια Ντόνα 
Κάραν. Καμπαλιστές υπάρχουν όμως και στη 
χώρα μας. Το «λάβαρό» της, ένα κόκκινο βρα-

ΟΙ GROUPIES ΤΗΣ Μαντόνα ενστερνίστηκαν τη φιλοσοφία της Καμπάλα μόνο και 
μόνο για να της μοιάσουν. Οι περισσότεροι δεν ήξεραν αν πρόκειται για μια 
παραθρησκευτική οργάνωση ή για μια φιλοσοφική τάση που κερδίζει όλο και 
περισσότερους υποστηρικτές, κυρίως στον χώρο της παγκόσμιας showbiz. 

ΤΟ «ΛΑΒΑΡΟ» της Καμπάλα, 
ένα κόκκινο βραχιόλι, 
το οποίο η Μαντόνα φοράει 
σε κάθε της εμφάνιση

< < <

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ την Καμπάλα, οι άλλες μεγάλες αγάπες του Ισαάκ Σινγουάνι είναι η μουσική και το τραγούδι. 
Μάλιστα, με τη Μαντόνα γνωρίστηκαν σε μια συναυλία όπου τον άκουσε, της άρεσε η φωνή του και από τότε είναι αχώριστοι φίλοι

Ο Ισαάκ Σινγουάνι θα προσπαθήσει μέσα
από μια διάλεξη να εξηγήσει τι πρεσβεύει 
η συγκεκριμένη φιλοσοφία και να αντικρούσει 
εκείνους που τη θεωρούν εβραϊκή 
παραθρησκευτική οργάνωση και αίρεση

Της Ηλιάνας Γαβαλά■
i l iana@protothema.gr 

O ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΤΗΣ 
ΜΑΝΤΟΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ 
ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΛΑ

«ΟΤΑΝ Η Μαντόνα 
ήταν έγκυος, 

αναρωτιόταν τι θα 
προσφέρει στην 

κόρη της πέρα από 
συμβουλές για το 

πώς να γίνει 
πλούσια και 

διάσημη. Κατάλαβε 
τότε ότι στη ζωή 
υπάρχουν πολλά 
περισσότερα και 

έτσι ήρθε στην 
Καμπάλα», λέει ο 
Ισαάκ Σινγουάνι
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ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ

Πριν από λίγα χρόνια ο γνωστός 
ηθοποιός γινόταν αντικείμενο 
συζήτησης εξαιτίας των συχνών 

επισκέψεών του στο Αγιον 
Ορος. Πριν από περίπου 

έναν χρόνο βρέθηκε και 
πάλι στο στόχαστρο, 
όταν έγινε γνωστό πως 

μυήθηκε στη φιλοσοφία 
της Καμπάλα. «Αυτό που δεν 
καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η 
Καμπάλα δεν είναι θρησκεία. 

Χριστιανός ορθόδοξος είμαι 
και αυτό δεν αλλάζει. Η Καμπάλα 
απλώς με βοηθάει να γίνω καλύ-
τερος άνθρωπος και, γιατί όχι, 
καλύτερος χριστιανός. Ουσια-
στικά, είναι ένα πνευματικό μο-
νοπάτι μέσα από το οποίο ανα-
καλύπτεις τρόπους για μια καλύ-
τερη ζωή. Δεν λέει κάτι ενάντια 
στον χριστιανισμό. Ισα-ίσα που 
σε βοηθάει να κατα-νοήσεις 
καλύτερα τα λόγια του Χριστού 

και να πορευθείς αναλόγως». 
Ο Στράτος Τζώρτογλου, 
μιλώντας στο «ΘΕΜΑ», 
αναφέρθηκε και στον θόρυβο και 
στα σχόλια γύρω από το όνομά 
του από τη στιγμή που 
ακούστηκε πως είναι οπαδός της 
Καμπάλα. Μερικοί καλοθελητές 
μάλιστα έβγαλαν το συμπέρασμα 
ότι πήγε να… κλέψει λίγη από τη 
δόξα της Μαντόνα! «Μία φορά 
τη συνάντησα μόνο. 

Συστηθήκαμε, χαιρετηθήκαμε και 
αυτό ήταν όλο. Από εκεί και 
πέρα, το μόνο κοινό σημείο που 
έχουμε είναι ότι και οι δύο 
ακολουθούμε τη φιλοσοφία της 
Καμπάλα». 

χιόλι, φοράει εδώ και έναν χρόνο ο Στράτος 
Τζώρτζογλου. Ο ηθοποιός μυήθηκε στη νέα φι-
λοσοφική τάση, γνωρίζει τη δομή και τις ιδέες 
της και έχοντας την εμπειρία από την ελληνική 
νοοτροπία περιμένει αντιδράσεις από τους εκ-
κλησιαστικούς κύκλους, αλλά και από αρκετά 
συντηρητικά μυαλά της χώρας μετά τη διάλεξη. 
Σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «ΘΕΜΑ», 
ο Ισαάκ Σινγουάνι ξεκαθαρίζει ότι η Καμπάλα 
δεν είναι θρησκεία, είναι φιλοσοφία, αποκαλύ-
πτει λεπτομέρειες από τη γνωριμία του με τη 
βασίλισσα της ποπ, τις συναθροίσεις των καμπα-
λιστών αλλά απαντά σε εκείνους που τον έχουν 
«βαπτίσει» αιρετικό ηγέτη! 
 
-Τι σημαίνει η λέξη «Καμπάλα»;

Καμπάλα σημαίνει να δέχεσαι. Οι καμπαλιστές 
μάς παρομοιάζουν με πλοία. Οι επιθυμίες μας, 

δηλαδή, είναι σαν ένα πλοίο που δέχεται 
πράγματα. Και ποιες είναι οι επιθυμίες 

μας; Θέλουμε να μας αγαπούν, να έχου-
με καλές σχέσεις, οικονομική σταθε-

ρότητα, να είμαστε υγιείς, ευτυχι-
σμένοι και ασφαλείς. Θέλουμε να 

βρούμε το νόημα στις ζωές μας 
και θέλουμε να νιώθουμε πλή-
ρεις. Συνεπώς, αν καταλάβου-
με τους κανόνες της ζωής, τό-
τε θα πετύχουμε τη διαρκή 
εκπλήρωση των στόχων μας. 

-Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεω-

ρούν την Καμπάλα θρησκεία. Τε-

λικά, είναι θρησκεία ή όχι; Και 

αν όχι, θα μπορούσε ένας χρι-

στιανός να είναι και υποστηρι-

κτής της Καμπάλα;

Η Καμπάλα διδάσκει καθολικές αρ-
χές. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ελληνική 
φιλοσοφία απευθύνεται μόνο στους Ελληνες; 
Οχι… Αρα, η ερώτηση είναι μήπως η ελληνική 
φιλοσοφία είναι θρησκεία; Φυσικά και όχι. Αλλά 
είναι γνώση. Το ίδιο συμβαίνει και με την Κα-
μπάλα. Συνεπώς, ένας υποστηρικτής της μπο-
ρεί να είναι χριστιανός, βουδιστής, εβραίος, 
μουσουλμάνος ή ακόμα και άθεος και παρ’ όλα 
αυτά να ενστερνίζεται τη φιλοσοφία της Κα-
μπάλα. Εμείς δεν λέμε σε κανέναν να αλλάξει 
τη θρησκεία του. Αντιθέτως, μέσα από τη φιλο-
σοφία της Καμπάλα θα μπορούσε κανείς να γί-
νει καλύτερος χριστιανός. 

-Πώς γνωριστήκατε με τη Μαντόνα; 

Ενα πάθος μου, εκτός από την Καμπάλα, είναι 
το τραγούδι. Ημουν στο Λονδίνο κάποτε και 
έτυχε να με ακούσει να τραγουδάω. Της άρεσε 
η φωνή μου και έτσι με προσκάλεσε να ηχο-
γραφήσουμε μαζί ένα κομμάτι που το ονόμασε 
«Isaac» για το άλμπουμ της «Confessions on a 
Dance Floor». Υστερα από αυτό πήγα μαζί της 
σε περιοδείες το 2006. Πέρα από όλα αυτά 
όμως, είναι και πολύ καλή μου φίλη. 

-Ποιοι άλλοι γνωστοί έχουν ασπαστεί τη φιλοσοφία 

Η Καμπάλα με βοηθάει να γίνω καλύτερος χριστιανός 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ μετράει 
η γνωριμία του Στράτου 

Τζώρτζογλου με τον Ισαάκ Σινγουάνι
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Αστον Κούτσερ, Ντέμι Μουρ, Ντόνα Κάραν 
και φυσικά η Μαντόνα είναι οι πιο γνωστοί στο 
ευρύ κοινό που, παρόλο που μοιάζουν να 
έχουν τα πάντα, τους ίδιους δεν τους ικανοποι-
εί. Ψάχνουν συνέχεια την εσωτερική τους ολο-
κλήρωση, κάτι που θα τους δώσει περισσότε-
ρα πράγματα από λεφτά και φήμη. Οταν η 
Μαντόνα ήταν έγκυος, αναρωτιόταν συνεχώς 

τι θα προσφέρει στην κόρη της, τι παραπάνω 
είχε να της προσφέρει πέρα από συμβουλές 
για το πώς να γίνει πλούσια και διάσημη. Κα-
τάλαβε τότε ότι στη ζωή υπάρχουν πολλά πε-
ρισσότερα και έτσι ήρθε στην Καμπάλα. 
 
-Η γνωριμία σας με τον Στράτο Τζώρτζογλου; 

Τον Στράτο τον γνώρισα από έναν κοινό μας 
φίλο. Του είχε μιλήσει για μένα και την Κα-

μπάλα και ήρθε και με βρήκε. Του έδωσα βι-
βλία και άρχισε να μελετά την Καμπάλα. 
 
-Τόσο η Μαντόνα όσο και ο δικός μας, Στράτος Τζώρ-

τζογλου, φοράνε στο χέρι τους ένα κόκκινο βρα-

χιόλι, σήμα κατατεθέν της Καμπάλα. Τι συμβολί-

ζει αυτό; 

Το κόκκινο βραχιόλι είναι ένα καμπαλιστικό 
εργαλείο που σε προστατεύει από αυτό που 
λέμε κακό μάτι, την κακή ενέργεια. Αυτό το 
βραχιόλι, με τους σωστούς διαλογισμούς, μπο-
ρεί να μας προστατέψει από οποιαδήποτε κα-
κή επιρροή. 

-Τι γίνεται συνήθως σε μια συνάντηση καμπαλι-

στών; 

Συνήθως υπάρχει κάποια διάλεξη κατά την 
οποία όσοι παρευρίσκονται μαθαίνουν ουσια-
στικά έναν πιο πρακτικό τρόπο χρήσης της 
Καμπάλα στις ζωές τους. Για παράδειγμα, 
μπορούμε να μάθουμε πώς να αφήσουμε 
τους φόβους μας εκτός του εαυτού μας προ-
κειμένου να μην τους αφήσουμε να ελέγχουν 
τη ζωή μας. Εξαιτίας τέτοιων καταστάσεων, οι 
άνθρωποι κάνουν συχνά πράγματα που αργό-
τερα τα μετανιώνουν και λένε λόγια που πλη-
γώνουν. Εμείς στις συναντήσεις μας μιλάμε 
για τα «εργαλεία» της Καμπάλα που βοηθούν 
τους ανθρώπους να έχουν τον πλήρη έλεγχο. 
 
-Δεχτήκατε ποτέ παράπονα από θρησκευτικές ορ-

γανώσεις σχετικά με τις διαλέξεις σας; 

Ποτέ και από κανέναν δεν δεχτήκαμε το πα-
ραμικρό παράπονο. Και θεωρώ ότι δεν θα πα-
ραπονεθεί και κανένας στο μέλλον, εφόσον 
εμείς δεν διδάσκουμε θρησκεία. 
 
-Για ποιον λόγο θα έπρεπε κάποιος να μυηθεί στην 

Καμπάλα; 

Για να μάθει ποια είναι τα «εργαλεία» που θα 
κάνουν τη ζωή του καλύτερη και για να αντι-
ληφθεί τους κανόνες του σύμπαντος. 

-Ενα από τα μότο σας είναι: «Θέλεις να κάνεις το 

αύριο να είναι διαφορετικό από το χθες;». Κατά πό-

σο θα μπορούσε να συμβεί αυτό σε μια κοινωνία 

της καθημερινότητας και της ρουτίνας; 

Μία από τις αρχές της Καμπάλα είναι ότι η 
ζωή δεν είναι τυχαία. Υπάρχει αιτία και απο-
τέλεσμα. Αρα, αν θέλουμε να βλέπουμε δια-
φορετικά αποτελέσματα στις ζωές μας, εννο-
είται πως πρέπει να κάνουμε διαφορετικά 
πράγματα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό 
μέσα στη ρουτίνα; Θα μιλήσω συγκεκριμένα 
για τους Ελληνες και θα σας πω ότι είναι ένας 
λαός ασυνήθιστος ακριβώς επειδή δεν τους 
αρέσει η ρουτίνα και κάνουν τα πάντα για να 
την αλλάξουν. 
 
-Πώς μπορεί κανείς να γίνει μέλος της Καμπάλα;

Μπορεί να μελετήσει, να παρακολουθήσει 
διαλέξεις και να μιλήσει μαζί μου είτε προσω-
πικά είτε μέσω Ιντερνετ. Μπορεί βέβαια να 
επισκεφθεί και το www.ukabbalah.com. 
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ οι Πιρς Μπρόσναν και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ πρωταγωνιστούν στο «The Ghost 
Writer» του Ρομάν Πολάνσκι. Δεξιά η Τζούλιαν Μουρ ποζάρει στον φακό όπως της… αρέσει

 60ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ  

OTAN H ANET 
MΠΕΝΙΝΓΚ ΕΚΑΝΕ 
ΣΕΞ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΟΥΡ...

(…o Λεονάρντο Ντι Κάπριο 
αρραβωνιάστηκε -μάλλον- και η 
μούρη της Τζέσικα Αλμπα έγινε 
κιμάς, κυριολεκτικά. Καλωσήλθατε 
στην επετειακή 60ή Μπερλινάλε)

Αποστολή Ριχαϊνεμπίτε: Τάσος Θεοδωρόπουλος ■
t theodoropouos@mnm.gr

ΘΑ ΤΟ πάρει 
το κορίτσι 
(Μπαρ Ραφαέλι) 
απ’ ό,τι φαίνεται ο 
μοντελοκατακτητής 
Λεονάρντο 
Ντι Κάπριο

ΓΛΙΣΤΡΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ ΠΕΦΤΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΙΡΣ 
ΜΠΡΟΣΝΑΝ: «Χλατς χλουτς, χλατς χλουτς, πλουτς» 
είναι ο καθημερινός ήχος που ακούς από τις 
μπότες στα λασπωμένα από το παγωμένο 
χιόνι πεζοδρόμια του Βερολίνου. Κάτι ο κα-
κός καιρός από τη μία, κάτι η γερμανική κου-
λαμάρα σοφιστικέ ψυχρότητας από την άλ-
λη, η αλήθεια είναι ότι το 60ό γενέθλιο της 
Μπερλινάλε μάλλον δεν είχε τη λάμψη που 
προσπαθούν να σας πείσουν ότι είχε, αν και 
ξεκίνησε με τούρμπο προώθηση και δύο από 
τις πιο καλές θριλερικές σινεαπολαύσεις της 
χρονιάς: το εκτός διαγωνισμού, φρενιτικά 
οπερατικό και άκρως απολαυστικό «The 
Shutter Island» του Σκορσέζε και το στιλά-
το, ατμοσφαιρικό και εντός διαγωνισμού 
«Τhe Ghost Writer» του Πολάνσκι, ο οποίος 
επιστρέφει σε μεγάλη φόρμα. Για να μη μα-
σάτε, ακούστε πώς έχουν οι πολιτικές και οι 
επιλογές των φεστιβάλ και ξεμπλοκάρετε.

Αποστολή Ριχαϊνε■

Τ
ο μεν «The Shutter Island» βρέθη-
κε στο Βερολίνο εφόσον κυκλοφο-
ρεί στις παγκόσμιες αίθουσες από 
την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε μια 
χαρά τού έκατσε η τζάμπα, ενώ το 
«Τhe Ghost Writer», το οποίο κυ-
κλοφορεί και αυτό από την Πέ-
μπτη που μας έρχεται (όχι στην 

Ελλάδα), είναι γυρισμένο στα περίφημα γερμανικά 
στούντιο Μπάμπελσμπεργκ (εκεί όπου γυρίστηκαν 
και οι «Αδωξοι Μπάσταρδη», οπότε είναι αυτονόητο 
το διαφημιστικό συμφέρον και η οικονομική αλλαξο-
κωλιά διεθνών συμφωνιών επί γερμανικού εδάφους). 
Παρ’ όλα αυτά, η ταινία του Πολάνσκι (την οποία ο 
γερόλυκος ολοκλήρωσε με περιπετειώδη τρόπο, διά 
αλληλογραφίας μέσα από τον κατ’ οίκον περιορισμό, 
στον οποίο είναι «φυλακισμένος» από τις Αρχές της 
Ελβετίας) πραγματικά τα αξίζει τα λεφτά της. Και σι-
νεμά χορταίνεις, και σταρ στο κόκκινο χαλί χαζεύεις, 
με τον υπέροχο 57χρονο Πιρς Μπρόσναν να βάζει 
τη γεροντολαγνία ξανά στο λεξιλόγιό μας τόσο γοη-
τευτικός που είναι ο άτιμος όταν ποζάρει στους πα-
παράτσι και από δίπλα τον συμπρωταγωνιστή του 
Γιούαν ΜακΓκρέγκορ να μπλέκει χαρμάνι σκοτσέζι-
κης ξενερωσιάς και ξεπλυμένης αλητείας. Και ύστερα 
ήρθε ο Λεονάρντο και τα έκανε όλα ρημαδιό.

Ο ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ, Η ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ

Τρία κεφάλια ύψος τού πετάει του κακομοίρη 
του Σκορσέζε όταν ποζάρουν μαζί ο και-
νούριος του Ντε Νίρο, εφόσον έχουν γυ-
ρίσει μαζί τις τέσσερις τελευταίες ταινί-
ες του σκηνοθέτη και πάνε ολοταχώς 
για την πέμπτη, στην οποία ο 36χρο-
νος βουτυρομπεμπές θα υποδυθεί τον 
Σινάτρα. Αβυσσος η ψυχή του ανθρώ-
που και εν προκειμένω, ένα μαγκάλι 
κάρβουνα να με βάλετε να καταπιώ δεν 
θα μπορέσω να σας πω με ακρίβεια τι 
βρίσκει ο Μάρτιν του Λεονάρντο, ο οποί-
ος όσο μεγαλώνει, εμ μπαταλεύει στη 
μούρη και χάνει τη φρεσκαδούρα του νεα-
νία, εμ όμως δεν του φεύγει αυτό το ρημάδι 

ύν στο «The Ghost 
φακό όπως της… αρέσει

ΦΡΕΝΙΤΙΚΑ ΟΠΕΡΑΤΙΚΟ
και άκρως απολαυστικό
το «The Shutter Island» 
του Μάρτιν Σκορσέζε
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Η Ρενέ Ζελβέγκερ και 
το φεστιβάλ του Ουαγκαντούγκου

ΗΕΠΙΤΡΟΠΗ

το μπεμπεκιστάν του μουρόχαβλου από το βλέμμα 
για να μπορέσεις να τον πάρεις στα σοβαρά. Τώρα 
θα μου πεις, τι μας λες κι εσύ, βρε έρμε μισθοσυντή-
ρητε, από μοντέλα σε μοντέλα πάει ο Λεονάρντος, 
βλαμμένες είναι οι μοντέλες και πέφτουν σαν τις μύ-

γες μπροστά του; Συ είπας, και ποσοστιαία αν το 
δεις, οι περισσότερες από τις μοντέλες μια βλά-
ψη την έχουν στο εγκεφαλικό κύτταρο, πάντως 
αυτή τη φορά ο Λεό δεν θέλει να την πατήσει 

όπως με την Γκιζέλ ή Ζιζέλ ή όπως αλλιώς προφέ-
ρεται το όνομά της, γι’ αυτό και ο ερχομός του στο 
Βερολίνο με το καυτό 25χρονο μοντέλο Μπαρ Ρα-
φαέλι, από το Ισραήλ, πυροδότησε το κακό το κου-
τσομπολιό, με τους πιο τολμηρούς γκοσιπάδες να 
αναφέρουν ότι κατόπιν πίεσης εκ μέρους της μαμάς 
του Λεονάρντου ο μπούλης έκανε πρόταση στη μι-
κρή ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στο πολυτελές 

φόντο του ξενοδοχείου «Hotel de Rome» στο οποίο 
διέμεναν. Χαριεντισμοί και αλά μπρατσέτα παρου-
σιάσεις βραβείων ο Λίο με τον κύριο Πίτσα Χατ, Μι-
χαήλ Γκορμπατσόφ, χαμόγελα της αμποτοξίνωσης 
η Κατρίν Ντενέβ, ένα βραβείο -μη με ρωτάτε τι- 
που τσίμπησε ο Λίαμ Νίσον, πανταχού παρών σε 
οικολογικοειρηνικές χλίδες ο Μπομπ Γκέλντοφ, 
από κοντά κι ο Κρίστοφερ Λι, με υπέροχο ξύλινο 
μπαστουνάκι με στιλάτη λαβή, στη «Λευκή Κορδέ-
λα» το βραβείο της εκδήλωσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΜΟΥ ΛΕΣΒΙΕΣ ΚΑΙ ΦΡΙΚΤΕΣ ΒΙΕΣ

Το βραβείο του Cinema For Peace, εννοώ, γιατί το 
άλλο, το μεγάλο, του αρκουδιάρη, τώρα που σας 
γράφω, Παρασκευή μεσημέρι, ακόμα δεν έχει δο-
θεί, αν και τα προγνωστικά ποντάρουν άγρια υπέρ 
του ρωσικού «How I Ended This Summer» του Αλε-
ξέι Ποπογκρέμπσκι. Εγώ είμαι πιο πολύ, ρε παιδί 
μου, του σκορσεζικού τσίρκο, και το λέω αυτό γιατί, 
προκειμένου να καταλάβετε την κομπλεξάρα των 
κριτικών, έγραφε ένας κακομοίρης του «Hollywood 
Reporter» για το «Shutter Island», «σούπερ, ντούπερ 
θέαμα, απόλαυση τεχνική και λοιπά, αλλά ελπίζουμε 
να του φύγει του Μάρτι η επιθυμία να είναι καλλιτέ-
χνης του τσίρκο». Αϊ μωρή γυναίκα με τα μούσια. 
Που σε παλιότερες εποχές, για να συνεχίσω την 
ανταπόκριση, γυναίκα με τα μούσια θα έλεγες κάτι 
σε λεσβία. Ομως η σημερινή λεσβία είναι άλλο 
πράγμα, κάτι σαν σταρ του Χόλιγουντ όπως η Ανέτ 
Μπένινγκ, που τα έχει με κάτι σαν σταρ του Χόλι-
γουντ όπως η Τζούλιαν Μουρ κι όταν κάνουν σεξ 
με τον δονητή τους βλέπουν γκέι αντρικές τσόντες 
και επίσης έχουν αποκτήσει δύο υπέροχα παιδιά, με 
δωρητή σπέρματος τον Μαρκ Ράφαλο (που άμα 
τον δεις από κοντά με το γκριζαρισμένο γενάκι και 
τη τραγιάσκα, θες να του δωρίσεις ό,τι έχεις και δεν 
έχεις), με τον οποίο η μία από τις δύο λεσβίες, η 
Τζούλιαν, ρίχνει και τρεις αγριοπήδουλους, σε μερι-
κές από τις πιο τολμηρές σκηνές της καριέρας της. 
Ολα αυτά στην υπέροχα γραμμένη, έξυπνη και ευαί-
σθητη κομεντί «The Kids Are All Right» με τις δύο 
σταρ όπως δεν τις έχετε ξαναδεί ποτέ. Παρασκευή 
μεσημέρι και μόλις έχω βγει από το «Τhe Killer 
Inside Me», την ταινία-σοκ του Μάικλ Γοϊντερμπό-
τομ, η οποία βασίζεται σε ένα κατάμαυρο μυθιστό-
ρημα του Τζιμ Τόμσον, με ήρωα έναν σερίφη σίρι-
αλ κίλερ, τον Κέισι Αφλεκ, ο οποίος γύρω στη μισή 
ώρα ταινία κάνει τη θεσπέσια μούρη της Τζέσικα 
Αλμπα κανονικό κιμά (με κόκαλα) αλλά έχει καβά-
τζα και την Κέιτ Χάντσον. Οι φήμες λένε ότι η ίδια η 
Αλμπα δεν άντεξε και σηκώθηκε κι έφυγε από την 
προβολή της ταινίας στο Sundance (οπότε δυστυχώς 
δεν τη βλέπω να έρχεται κι από τα βερολινέζικα μέ-
ρη μας), και η αλήθεια είναι πως και εδώ το κοινό 
φάνηκε έντονα ενοχλημένο όσον αφορά στη γραφι-
κότητα της βίας, όμως η τέχνη θέλει θυσίες. Στις 
Κάννες η Γκένσμπουργκ ψαλίδισε το χουχούνι της, 
εδώ η Αλμπα υποδύθηκε τη σπαλομπριζόλα, στην 
Επίδαυρο η Κονιόρδου αφού έσφαξε τα παιδιά της 
χόρεψε χασαποσέρβικο, κι εγώ αυτή τη στιγμή αντί 
να βρίσκομαι ημίγυμνος σε κάποιο υπόγειο στο 
Κρόιτζμπεργκ κάθομαι και σας ενημερώνω με αυτα-
πάρνηση. Τι μεγαλείο ψυχής που έχω ο ταπεινός!

Η Ρενέ Ζελ
το φεστιβάλ

το μπμ
για ναγια να
θα μο
ρητε,
βλαμ

γες
δε
ψη
αυ

όπω
ρετα
Βερο
φαέλ
τσομπ
αναφ
του Λ
κρή α

ΜΕ ΤΗΝ πλάτη έξω 
εμφανίστηκε η Ρενέ 
Ζελβέγκερ στο κόκκινο χαλί 
του Βερολίνου. Η ηθοποιός 
επέλεξε γαλάζια τουαλέτα 
της Carolina Herrera

Προσπαθεί η κακομοίρα η Ρενέ Ζελβέγκερ να δείξει χαρούμενη, 
αλλά δεν της βγαίνει της έρμης. Θες κάτι ο χιονιάς που τη βρήκε 
στο κόκκινο χαλί του Βερολίνου με γαλάζια αποκαλυπτική στην 
πλάτη τουαλέτα της Carolina 
Herrera, από την οποία προ-
σπαθούσε εις μάτην να διώξει 
τις χιονονιφάδες, θες κάτι από 
φυσικού της, όποτε προσπα-
θούσε να ποντάρει σε χαμόγε-
λο, της έβγαινε σαν τραβηγμέ-
νο από χειρουργική τσιμπίδα, 
σαν ψυχολογική εναλλαγή με-
ταξύ υπερδόσης καφεΐνης και 
βαρβιτουρικών. Ισως να μην 
της πηγαίνει ο ρόλος του μέ-
λους της κριτικής επιτροπής, 
ίσως απ’ την άλλη να την έχει 
σκιάξει και ο φετινός πρόεδρος 
της επιτροπής, ο διάσημος 
Γερμανός σκηνοθέτης Βέρνερ 
Χέρτζογκ, που ταλεντάρα τον 
λες, ιδιοφυΐα τον λες, απόλυτα 
ισορροπημένο όμως απ’ την 
άλλη δεν τον λες. Τόσο δεν τον 
λες, που ακόμα και παραδοσια-
κά συντηρητικά ως προς τις 
προσωπικές τους επιθέσεις 
επαγγελματικά έντυπα του κινηματογραφικού χώρου, σαν το 
«Screen International», δεν διστάζουν στην καθημερινή τους ειδι-
κή φεστιβαλική έκδοση να του κάνουν κάζο, αφιερώνοντάς του 
κάθε μέρα μια μικρή στήλη με τίτλο «Οι σοφίες του Βέρνερ», στην 
οποία και μνημονεύουν αξέχαστες δηλώσεις του, τύπου «πραγ-
ματικά πιστεύω ότι τα φεστιβάλ δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης, 
είτε μιλάμε γι’ αυτό του Βερολίνου είτε γι’ αυτό του Ουαγκαντού-
γκου». ΟΚ, κι ύστερα ο Βέρνερ ωρίμασε, έγινε και πρόεδρος της 
κριτικής επιτροπής και το βούλωσε. Σκατογεράματα που λέμε.

Ο ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΙ 
με τη σύζυγό του Γκίτε

< < <
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Ο
σους πόντους έχει σημειώσει ο δεινός σκόρερ Ματ 
Γουόλς άλλες τόσες φωτογραφήσεις για το περιοδικό 
«Playboy» έχει κάνει η σύντροφός του, που υπήρξε και 
Μις Ιούλιος 2002. Oχι άδικα… Η Λορέν Αντερσον εί-
ναι η ζωντανή απόδειξη ότι τα παραμύθια μερικές φο-
ρές γίνονται πραγματικότητα. Γεννήθηκε στο Ουισκόν-
σιν του Μιλγουόκι στις 6 Ιουνίου του 1980 και μετακό-
μισε στη Φλόριντα σε ηλικία 3 ετών. Οι γονείς της χώ-
ρισαν και η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε, ωστόσο 
διατήρησαν καλές σχέσεις, πράγμα που βοήθησε τόσο 

την ίδια όσο και την αδελφή της, Κέλι. Πήγε σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Φλό-
ριντα και έπαιξε βόλεϊ, σόφτμπολ και μπάσκετ. Αποφοίτησε από το Λύκειο το 1998 

και συνέχισε στο Πανεπιστήμιο της 
Φλόριντα. Κάπου εκεί μπήκε στη 
ζωή της το «Playboy». Αρχικά, συμ-
μετείχε σε μια topless φωτογράφη-
ση, τον Οκτώβριο του 2001. Την 
ίδια χρονιά τής ζητήθηκε να είναι 
ένα από τα 10 διαγωνιζόμενα κορί-
τσια στην εκπομπή «Το κορίτσι της 
διπλανής πόρτας: Η αναζήτηση για 
μια νέα playmate». Ο ανταγωνισμός 
ήταν σκληρός, αλλά τα προσόντα 
της πλούσια και ο Hef την ανέδειξε 
σε Μις Ιούλιο 2002! Ο φωτογράφος 
Αρνι Φρέιταγκ έκανε σπουδαία 
δουλειά και η φωτογράφησή της 
την ήθελε να ποζάρει ως μαθήτρια.
Τα κάλλη της φιλοξενήθηκαν και 
στην ισπανική έκδοση του 
«Playboy» τον Μάρτιο του 2008, την 
περίοδο δηλαδή που ο Γουόλς αγω-
νιζόταν στη Μανρέσα. «Για κάθε 
γυναίκα που ονειρεύεται να γίνει 
playmate, η συμβουλή μου είναι να 
δοκιμάσει την τύχη της. Το 
“Playboy” αγκαλιάζει τη σεξουαλικό-
τητά σας και σας κάνει να νιώσετε 

υπερήφανες για το σώμα σας. Το “Playboy” είναι ένα απίστευτο περιοδικό και ο Hef 
(βλ. Χιου Χέφνερ) είναι ένας απίστευτος οραματιστής. Χαίρομαι που είμαι μέρος του 
ονείρου του Hef», εξηγεί η ίδια.

Η ΛΟΡΕΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ «PLAYBOY», έχει εμφανιστεί και σε αρ-
κετά τηλεοπτικά σόου. Επίσης, είναι μια πολύ καλή επιχειρηματίας, από τη θέση 
της ως διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας της «Lauren Anderson 
Entertainment Inc.», ενώ είναι ιδιοκτήτρια δύο ινστιτούτων μαυρίσματος στη γενέ-

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ 
ΛΟΡΕΝΗΣ

Η μεταγραφή του Ματ 
Γουόλς στην ομάδα 
μπάσκετ του Αρη φέρνει 
ξανά στα μέρη μας 
τη σύζυγό του, playmate 
και ακτιβίστρια, 
Λορέν Αντερσον

Ο ΜΑΤ ΓΟΥΟΛΣ είναι απόφοιτος 
του Πανεπιστημίου της Φλόριντα

< < <

Του Χρήστου Παυλίδη■

Ο ΜΑΤ ΓΟΥΟΛΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Τον 
είχαμε γνωρίσει στην Ολύμπια Λάρισας, πριν από περίπου τέσ-
σερα χρόνια, και μέσα στην εβδομάδα συμφώνησε να συνεχίσει 
την καριέρα του στον Αρη. Ετσι, όλος ο ανδρικός φίλαθλος πληθυ-
σμός είναι πανευτυχής, διότι μαζί του θα επιστρέψει στη χώρα 
μας και η σύζυγός του Λορέν Αντερσον!

Της αρέσουν: Οι τύ-
ποι που είναι πιστοί 
και έχουν καλή αίσθη-
ση του χιούμορ.

Δεν της αρέσουν: 
Οι τύποι που είναι μα-
ταιόδοξοι, έχουν κα-
κή υγιεινή και δεν 
νοιάζονται για τα ζώα.

Εύχεται να είχε: Πε-
ρισσότερο χρόνο για 
την οικογένειά της και 
γη για να δημιουργή-
σει ένα ράντσο διά-
σωσης ζώων.

Αν είχε περισσότε-
ρο χρόνο: Θα τον 
περνούσε ξένοιαστα 
σε κάποια παραλία.

ΤΙ ΤΗΣ
ΑΡΕΣΕΙ,
ΚΑΙ ΤΙ 
ΘΕΛΕΙ

τειρά της, τη Φλόριντα. Επίσης, υπήρξε παρουσιάστρια ειδήσεων για την ιστοσε-
λίδα www.foxxysports.com.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΛΟΡΕΝ είναι να δημιουργήσει ένα ράντσο διάσωσης ζώ-
ων! Προς το παρόν έχει τέσσερις γάτες, αλλά θέλει να βοηθήσει πολύ περισσότε-
ρα ζώα, δημιουργώντας ένα ράντσο όπου θα φιλοξενούνται αδέσποτα, παρατημέ-
να ή κακοποιημένα ζώα. Η Λορέν συμμετείχε σε μια μεγάλη καμπάνια για τα δι-
καιώματα των ζώων, την οποία προώθησε η PETA (People for the Ethical 
Treatment of Animals). Κεντρικό μήνυμα ήταν ότι οι άνθρωποι μπορούν να στρα-
φούν σε χορτοφαγική διατροφή.
Η ίδια έγινε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων όταν παρακολούθησε το μά-
θημα Κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Επρεπε να κάνει ανατομία σε 
ένα κοτόπουλο, αλλά αρνήθηκε να το «σφάξει», κόπηκε και έγινε ακτιβίστρια! 
«Επρεπε να κάνω κάτι για την καταπολέμηση της βιομηχανίας κρέατος», είπε.

Η ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ Λορέν έχει 
κατακτήσει (και όχι άδικα) 

μία θέση μεταξύ των πιο 
φωτογραφημένων playmates 

της τελευταίας δεκαετίας
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Tου Νίκου Ζαχαριάδη 
Digital artwork: Μάκης Ανασιάδης

virtual                  reality
υ ΖΖΖααχχααρριιάάάδδδηη

sur

Στη διενέργεια εξετάσεων, από τις οποίες 
θα περάσουν υπογρεωτικά όλοι οι κάτοχοι 

διπλωμάτων οδήγησης, προχωράει το 
υπουργείο Μεταφορών. Οι συγκεκριμένες 

εξετάσεις ζητήθηκαν επίμονα από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε να σιγουρευτεί 

πως η χώρα μας έχει προσαρμοστεί πλήρως 
στο καθεστώς οικονομικής επιτήρησης και 

έχει εμπεδώσει τη νέα πραγματικότητα

 Μ
ε μια σειρά νέων σημάτων κυκλο-
φορίας θα έρθουν σύντομα αντιμέ-
τωποι οι πολίτες. Τα νέα σήματα θα 
είναι τοποθετημένα σε καίρια ση-
μεία των δρόμων και των δημόσιων 
υπηρεσιών, με στόχο να προειδο-

ποιούν για ενδεχόμενους κινδύνους και να διευκρινίζουν 
τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται κατά περίπτωση. Η 
ανανέωση των σημάτων κρίθηκε απαραίτητη, δεδομέ-
νου ότι τα παλιά αφενός μετά την επιβολή των έκτακτων 
οικονομικών μέτρων δεν είχαν πλέον νόημα ύπαρξης (ει-

δικά εκείνα που όριζαν την κυκλοφορία των αυτοκινή-
των, αφού τα περισσότερα έχουν κατασχεθεί) και αφε-
τέρου διαπιστώθηκε ότι την τελευταία 50ετία είτε υπήρ-
χαν είτε όχι κανείς δεν τα λάμβανε σοβαρά υπόψιν του, 
αφού είχε συνηθίσει να σβήνει τα πρόστιμα που του επι-
βάλλονταν για την παράβαση με ένα απλό τηλεφώνημα 
στο προσωπικό του μέσο. Μάλιστα, τελευταία, τα φαι-
νόμενα απειθαρχίας είχαν σημειώσει έξαρση, με τους 
παραβάτες να απαντούν στα αρμόδια όργανα της Τρο-
χαίας: «Αντί να πιάνεις εμένα τον κακομοίρη, γιατί δεν 
πας να πιάσεις τους κλέφτες πολιτικούς;».

Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Σχεδιασμός εναλλακτικού 
οικονομικού σχεδίου (Γ')

Συνεδρίαση Διακομματικής 
Επιτροπής για Siemens

Επιτροπή Ειδικών  
Φορολογικών Ρυθμίσεων 

Γραφείο Προσλήψεων 
Αστυνομικών της Γειτονιάς 

Τομέας Αποκατάστασης 
Εικόνας Νέας Δημοκρατίας 

Αίθουσα Συσκέψεων με 
Ευρωπαίους Επιτρόπους 

Ομάδες Αναζήτησης 
Συμμετεχόντων σε Πάνελ

Επιτροπή Παραοικονομίας 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύ Σάλιο

Εδρα Διεθνών Αγορών και 
Ξένων Επενδυτικών Οίκων

Διαπραγμάτευση 
Φορολογικών Προστίμων 

 Τακτικό Συνέδριο         
Νέας Δημοκρατίας

Αναμονή για Ταμείο 
Πρατηρίου Βενζίνης

Μουσείο Προεκλογικής 
Πολιτικής Διαφήμισης  

Αίθουσα Τοιχογραφιών 
Δημήτρη Σιούφα

Προσοχή! Συνεδρίαση 
Υπαλλήλων της Βουλής

Τηλεοπτική Εμφάνιση 
Προκόπη Παυλόπουλου

Εφαρμογή Εκτακτων    
Τελών Κυκλοφορίας ΙΧΕ

Τμήμα Αποθεματικών 
Ασφαλιστικών Ταμείων

Αρμόδια Επιτροπή ΛΑΟΣ 
για Mεταναστευτικό

Πιάτσα Αναμονής           
Νέων ΤΑΧΙ

Σύσκεψη Πολιτικών 
Αρχηγών για τη Διαφθορά

Εδρα Offshore 
Επενδυτικής Εταιρείας

Χώρος Ακρόασης       
Μιχάλη Χριστοφοράκου

Αίθουσα Φίλων           
Ντόρας Μπακογιάννη 

Κέντρο Διασκέδασης με 
Επώνυμες Τραγουδίστριες

Αίθουσα Αφιερωμένη στον 
Κώστα Καραμανλή

Πολιτική Ομιλία:                
Οχι Χειρονομίες

Τομέας Πολιτικού 
Σχεδιασμού ΣΥΡΙΖΑ

Τομέας Χορήγησης 
Στεγαστικών Δανείων

Γραφεία Συλλόγου Θεατών 
Next Top Model

Παρακαλείστε 
να καθαριζετε 
τις ακαθαρσίες 
του ζώου σας 
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ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

Επιδείνωση 
του καιρού 
στα μέσα 
της εβδομάδας

Μ
ε τοπικές βροχές 
και σποραδικές κα-
ταιγίδες κυρίως 
στα δυτικά και βό-

ρεια θα κυλήσει το επόμενο δι-
ήμερο, αλλά στα μέσα της εβδο-
μάδας τα φαινόμενα θα επεκτα-
θούν σε όλη τη χώρα και πιθα-
νόν κατά τόπους να είναι έντο-
να. Ετσι αύριο ΔΕΥΤΕΡΑ προβλέ-
πονται πρόσκαιρες τοπικές βρο-
χές κυρίως στα δυτικά και βό-
ρεια, σποραδικές καταιγίδες αρ-
γότερα στα βορειοδυτικά, όπου 
θα πέσουν και λίγα χιόνια στα 
ορεινά, η θερμοκρασία δεν θα 
μεταβληθεί σημαντικά και οι άνε-
μοι θα πνέουν από νότιες διευ-
θύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πι-
θανόν τοπικά 7 μποφόρ. Την ΤΡΙ-
ΤΗ προβλέπονται σποραδικές 
βροχές κυρίως στα δυτικά και 
βόρεια, πρόσκαιρες καταιγίδες 
στα βορειοδυτικά και ασθενείς 
χιονοπτώσεις στα βόρεια ορει-
νά, η θερμοκρασία θα ανέβει και 
οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν στα 
πελάγη τα 6 μποφόρ. Την ΤΕΤΑΡ-
ΤΗ προβλέπονται τοπικές βρο-
χές και σποραδικές καταιγίδες 
που στα δυτικά, τα βόρεια και το 
ανατολικό Αιγαίο ενδέχεται κα-
τά τόπους να είναι έντονες, αλ-
λά από τις βραδινές ώρες στα δυ-
τικά θα εξασθενήσουν. Η θερ-
μοκρασία δεν θα σημειώσει αξι-
όλογη μεταβολή και οι άνεμοι 
θα πνέουν από νότιες διευθύν-
σεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπι-
κά μέχρι 6 μποφόρ, στρεφόμε-
νοι από τις βραδινές ώρες και 
από τα δυτικά σε βόρειους. Την 
ΠΕΜΠΤΗ περιμένουμε τοπικές 
βροχές που θα είναι περισσότε-
ρες στα ανατολικά, όπου θα εκ-
δηλωθούν και σποραδικές κα-
ταιγίδες, φαινόμενα που πιθα-
νόν τοπικά θα είναι έντονα. Λί-
γα τα χιόνια στα κεντρικά και βό-
ρεια ορεινά, η θερμοκρασία θα 
πέσει λίγο και οι βόρειοι άνεμοι 
θα φτάνουν στα πελάγη τοπικά 
τα 7 μποφόρ. Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τα 
φαινόμενα θα περιοριστούν στα 
ανατολικά και νότια, με τη θερ-
μοκρασία σε μικρή πτώση, ενώ 
το ΣΑΒΒΑΤΟ ο καιρός θα είναι 
βελτιωμένος σε όλη τη χώρα.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε δυτικά, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και 
Κρήτη. Λίγα χιόνια στα δυτικά ορεινά. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα βόρεια και άνεμοι δυτικοί 
5 με 7 και στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 8 Μποφόρ. Πτώση θερμοκρασίας

Αύριο στην Ελλάδα

mkgely@yahoo.gr

Αλεξ/πολη 10

Σέρρες 11

Καβάλα 10

Κοζάνη 11

Φλώρινα 9

Καστοριά 10

Ιωάννινα 9

Αρτα 12

Πρέβεζα 13

Αγρίνιο 12

Πάτρα 14

Τρίπολη 11

Καλαμάτα 15

Κέρκυρα 12

Κεφαλλονιά 13

Τρίκαλα 12

Λάρισα 14

Βόλος 14

Αργος 15

Λαμία 15

Λήμνος 13

Μυτιλήνη 14

Σάμος 15

Πάρος 15

Νάξος 16

Μήλος 16

Σαντορίνη 17

Μύκονος 16

Ηράκλειο 17

Χανιά 16

Κως 15

Ρόδος 16

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

 Πιθανότητα 
 βροχής  6 15 3-4 ΝΔ 75

 Αραιή συννεφιά 8 17 3-4 ΝΔ 75

 Βροχές-καταιγίδες 11 16 3-4 ΝΔ 75

 Βροχές  9 15 4-6 Β 70

 Πρόσκαιρες 
 βροχές  7 14 5-7 ΒΑ 70

Γενικά ηλιοφάνεια 8 16 3-4 Β 55 

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

  

Mακεδονία - Θράκη

Θεσσαλονίκη

Hπειρος - Δ. Στερεά
- Iόνιο

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

Nότιο Iόνιο

Tης 
Γκέλυς Μουχασίρη*

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑHMEΡΑ ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΑ

0C
MIN. MAX.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΑ

0C
MIN. MAX.

*Μαθηματικού - μετεωρολόγου ΕΜΥ

H ΕΥΡΩΠΗ 
ΣΗΜΕΡΑ

3-10 Μαδρίτη

1-6 Παρίσι

3-13 Ρώμη

0-6 Βιέννη

-18...-15 Μόσχα

8-16 Αγκυρα

11-15 Αθήνα

10-21 Λευκωσία

-9...-4 Στοκχόλμη

-1...5 Λονδίνο

11-15 Βαλέτα

-4...0 Ρέικιαβικ

-4...1 Βαρσοβία

3-10 Βουκουρέστι

-1...3 Βερολίνο

Στα νότια τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, φαινόμενα 
που θα είναι περισσότερα στην Ιβηρική χερσόνησο και την Τουρκία. Ισχυροί δυτικοί άνε-
μοι στα νοτιοανατολικά. Στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές βροχές και στα βόρεια το-
πικές χιονοπτώσεις. Πτώση θερμοκρασίας στα ανατολικά

Αύριο στην Ευρώπη και στον κόσμο
Λονδίνο 3

Παρίσι 7

Ρώμη 14

Μαδρίτη 12

Βιέννη 8

Στοκχόλμη -4

Μόσχα -13

Βερολίνο 3

Λευκωσία 22

Βουκουρέστι 8

Βαρσοβία 2

Aγκυρα 9  

Bόρειο IόνιοNοτιοανατολικό AιγαίοNοτιοδυτικό AιγαίοKεντρικό AιγαίοBόρειο Aιγαίο

 Βροχές-καταιγίδες 0 13

 Βροχές-καταιγίδες 4 17

 Βροχές-καταιγίδες 6 16

 Τοπικές βροχές  5 15

 Τοπική συννεφιά 4 15

 Γενικά ηλιοφάνεια 5 16

 Ν 3-5 ΝΔ 4-5 ΝΔ 4-6 Δ 4-6 Ν 5-6 Ν 5-6

 Ν 4-6 ΝΔ 4-6 ΝΔ 4-6 Ν 4-6 Ν 4-5 Ν 4-5

 Ν 4-6 Ν 4-6 ΝΔ 4-6 Ν 5-6 Ν 3-5 Δ 4-5

 ΒΑ 6-7 ΒΑ 6-7 Β 5-6 ΒΔ 5-6 ΒΔ 6-7 ΒΔ 6-7

 ΒΑ 6-7 ΒΑ 6-7 ΒΑ 6-7 Β 6-7 Β 4-5 Β 4-5

 ΒΑ 4-5 Β 5-6 Β 5-6 ΒΔ 5-6 Δ 3-4 ΒΔ 3-4

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία - Aν. Στερεά 
- Eύβοια

Πελοπόννησος

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

 Πιθανές βροχές  1 15

 Τοπική συννεφιά 4 17

 Βροχές-καταιγίδες 6 16

 Βροχές-καταιγίδες 5 15

 Τοπικές βροχές  4 14

 Γενικά ηλιοφάνεια 5 16

 Τοπικές βροχές 1 15

 Πιθανές βροχές  4 17

 Βροχές-καταιγίδες 6 16

 Τοπικές βροχές 5 15

 Τοπικές βροχές 4 15

 Γενικά ηλιοφάνεια 5 16

Kυκλάδες - Kρήτη Aνατολικό Aιγαίο
- Δωδεκάνησα

ΔEYTEPA 

ΤΡΙΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠAPAΣKEYH 

ΣABBATO 

 Τοπική συννεφιά 8 16

 Πιθανές βροχές  10 18

 Βροχές-καταιγίδες 12 19

 Βροχές-καταιγίδες 11 17

 Τοπικές βροχές  10 17

 Γενικά ηλιοφάνεια 11 19

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)

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΕΜΟΙ

ΜΠΟΦΟΡ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΝΤΑΣΗ

ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΑ

0C
ΥΓΡΑΣΙΑ

%MIN. MAX.

Αττική

ΤΑ ΜΠΟΦΟΡ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

 Τοπικές βροχές  -1 12

 Τοπικές βροχές 3 15

 Βροχές-καταιγίδες  5 13

 Βροχές  4 12

 Τοπική συννεφιά 3 11

 Γενικά ηλιοφάνεια 4 13

7-8

7 147 13

8 14

7 13

9 14

10 15 10 16

10 16

12 17

3 12

10 17

7-8
7-8

6-7

5-7

 Πιθανές βροχές  9 17

 Τοπική συννεφιά 11 20

 Βροχές-καταιγίδες 13 19

 Βροχές-καταιγίδες 11 17

 Βροχές-καταιγίδες 10 16

 Γενικά ηλιοφάνεια 11 17

ο Καιροσ

HMEΡΑ

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΗΜΕΡΑ

 Πιθανές βροχές  4 12 3-4 ΝΑ 80

 Πρόσκαιρες 
 βροχές 5 13 3-4 ΝΑ 80

 Βροχές-καταιγίδες 8 13 2-3 Α 80

 Βροχές  6 12 3-4 ΒΔ 75

 Πρόσκαιρη 
 συννεφιά 5 11 3-5 ΒΔ 65

 Γενικά ηλιοφάνεια 6 13 2-3 ΝΑ 65

ΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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...Κι αυτοί που δήλωσαν στεναχωρημένοι 
για το εθνικό διαζύγιο, ας πιουν 
μια βότκα να παρηγορηθούν

 Τον πάτο

Η σάχλα 
του κερατά

■ Ποια είναι η 
Μενεγάκη, για να 
κάνουμε ταμείο; Ποια είναι 
η δουλειά της, δηλαδή; Και 
ποιο είναι το μητρώο της 
μαλακίας των υπηκόων της, 
όλων αυτών που 
παρακολουθούν 
πρωινατζίδικα;

■ Εμείς δεν είμαστε 
εκπομπή της πλάκας κι 
ελάτε να χαχανίσουμε. 
Εμείς είμαστε στήλη 
αξιοπρεπής. Και λέμε…

■…Το διαζύγιο της 
κυρίας και ο θόρυβος που 
ακολούθησε από τα ΜΜΕ 
ξεβρακώνουν στη σέντρα 
τον μαλάκα. Τον αιώνιο 
μαλάκα. Για να ξέρουμε τι 
λέμε.

■ Μας τα ζάλισαν και 
μας τα έκαναν σαν 
καρπούζια Αμαλιάδος. Θα 
το διέπρατταν αυτό τα 
ΜΜΕ αν ο κοσμάκης 
αδιαφορούσε για τη 
Μενεγάκη;

■ Τι θα πει 
πρωινατζίδικο; Το 
τίποτα. Το μείον τίποτα. 
Ουδεμία σκέψη. Ουδεμία 
προσέγγιση στα κοινωνικά 
προβλήματα. Ουδείς 
προβληματισμός για 
οτιδήποτε. Παίζει μόνο η 
σάχλα του κερατά.

■ Πρέπει να ’σαι ο 
τελειωμένος, ο 
εγκαταλείψας τη ζωή, για 
να παρακολουθείς στην 
πιο παραγωγική ώρα της 
ημέρας το πρωινατζίδικο, 
τούτο το χαλκείο 
γελοιότητος στα όρια της 
αποβλακώσεως.

■ Ποια Μενεγάκη; 
Αλίμονο κι αν κοπανήσουμε 
το κορίτσι, δηλαδή αν 
δεχθούμε ότι με το 
σκέρτσο της και το ταλέντο 
της παρασύρει, παραπλανά, 
επηρεάζει τους 
αργόσχολους, τους 
ανεπρόκοπους, όλα τα 
τεμπελόσκυλα που 
επιδοτούν τα νούμερα 
τηλεθεάσεως.

Γ
νωστοποιήθηκε με λιτό κείμενο 
που παραπέμπει σε ανακοινωθέν βασι-
λικής αυλής του περασμένου αιώνος. Ξε-
σπάει πόλεμος, επιδημία, λιμός, κάτι τέ-
τοιο κι εμείς οι υπήκοοι έπρεπε να πλη-

ροφορηθούμε υπευθύνως το δυσάρεστο και 
αναλόγως να προετοιμασθούμε… Κάπως έτσι, 
μάλλον έτσι ακριβώς, δημοσιοποιήθηκε το δια-
ζύγιο της εθνικής πρωινατζούς. Και εγένετο ο χα-
μός. Ο πανικός. Ούτε ένα ΜΜΕ έμεινε στην απέ-
ξω. Εσύ ο σοβαρός, βέβαια, θα πεις… στα αρχί-
δια μας στη γλάστρα για τούτο το ντούρου ντού-
ρου του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου που 
θυμίζει πλατεία Κουμουνδούρου. Ιντα κάνετε, 
ωρέ πατριώτες; Με αυτήν την τηλεόρασή σας 

πάλι χέστρα μετατρέψατε το σπιτικό μας.

 Χώρισε η Μενεγάκη. Κι αν αύριο η μεγαλο-
κοπέλα, που παραμένει μια από τις ομορ-

φότερες Ελληνίδες, ερωτευτεί άλλον και θελή-
σει να ξαναφτιάξει τη ζωή της, που λένε, επιτό-
που πάλι θα πέσουν στη μάπα του μαλάκα κο-
σμάκη σαν πατσαβούρα με βαρέα έλαια κι άλλα 
πρωτοσέλιδα…, έτσι για να βρίσκεται μονίμως 
σε κατάσταση λαλά. Ποια ΜΜΕ, όμως, και ποια 
Μενεγάκη- η βασίλισσα της πρωινής ζώνης με 
τα πολλά νταν τηλεθεάσεως; Μιλάμε τώρα για 
τον πάτο βαρελιού των λυμάτων. Για την κοινω-
νία μας. Για ένα μεγάλο κομμάτι της, έστω, που 
απολαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα προσφι-
λών σταρ που απευθύνονται σε ψώνια.

karagiannidis@philathlos.gr

Tου Νίκου Καραγιαννίδη* 

Ξ
αφνικά το πολιτικό σκηνικό πήρε 
φωτιά. Αφορμή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 
να ζητήσει να συσταθεί εξεταστική 
επιτροπή για την παραποίηση, από την 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, των 

στατιστικών στοιχείων και των οικονομικών δε-
δομένων που έστελνε επί σειρά ετών στην Κο-
μισιόν. Παραποίηση που κατέστησε την Ελλά-
δα περίγελο παγκοσμίως. Για το έγκλημα αυτό 
υπάρχουν ένοχοι. Κι έχουν όνομα: Κώστας Κα-
ραμανλής, Γιώργος Αλογοσκούφης, Μανώλης 
Κοντοπυράκης, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρε-
σίας. Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση αντέ-
δρασαν μ’ ένα κρύο «ας γίνει». Διαφώνησε ο 
Γιώργος Καρατζαφέρης, γιατί δεν θέλει να φα-
νούν έξω «οι πομπές μας». Αυτός επέλεξε ως λύ-
ση τον εισαγγελέα. 

 Η Νέα Δημοκρατία, όμως, αντέδρασε έντο-
να. Και για πολλούς περίεργα. Θεώρησε την 

Εξεταστική για την οικονομία «αγκάθι» και αιτία 
τού ότι «η συναίνεση τινάζεται στον αέρα».

 Γιατί, όμως, αυτή η αντίδραση; Ο Αντώνης 
Σαμαράς στη θλιβερή και καταστρεπτική 

για τη χώρα διακυβέρνηση Καραμανλή μόνο τους 
τελευταίους επτά μήνες βρέθηκε υπουργός Πο-

λιτισμού. Θητεία ανώδυνη. Εκπλήσσει λοιπόν η 
θέση ανώτερης πηγής της Ρηγίλλης: «Οταν ο 
στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να καθίσει στο εδώλιο 
του κατηγορουμένου τις κυβερνήσεις Καραμαν-
λή για δημοσιονομικές αλχημείες και παραποι-
ήσεις στοιχείων, τότε πρέπει να περιμένει ότι και 
η Ν.Δ θα επιδιώξει το ίδιο για τις κυβερνήσεις 
του ΠΑΣΟΚ». Και συνεχίζει: «Οι Βρυξέλλες θα 
διαβάζουν καθημερινά τις ελληνικές εφημερίδες. 
Ετσι που θα βγάζουμε τα άπλυτά μας στη φόρα, 
κανένας Ευρωπαίος δεν θα πει “μπράβο” στον 
Παπανδρέου - θα πουν πόσο χάλια είναι η χώρα 
και πόσο δικαιωμένοι είναι που τη θεωρούν το 
μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

 Θαυμάστε συλλογισμό! Χειροκροτήστε πο-
λιτική θέση! Ωστε να μείνουν τα πάντα στο 

σκοτάδι. Οι αλχημείες και οι μεθοδεύσεις στο 
απυρόβλητο. Κι όλα αυτά την ώρα που ο πρω-
θυπουργός αγωνίζεται να πείσει τους Ευρωπαί-
ους -οι οποίοι ζητούν επιτακτικά να τιμωρηθούν 
οι ένοχοι- ότι «διεξάγουμε έρευνα ώστε οι υπεύ-
θυνοι να τιμωρηθούν». Ο Γ. Παπανδρέου λέει 
παντού ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω ακόμα 
κι αν η Ν.Δ. ζητήσει να διερευνηθούν τα στατι-
στικά στοιχεία προς την Κομισιόν και επί των 
ημερών του ΠΑΣΟΚ. 

 Ο Αντώνης Σαμαράς έχει το πρόβλημα. 
Γιατί θα βρεθεί στο δίλημμα ή να κρατήσει 

αποστάσεις από την κυβέρνηση Καραμανλή ή 
να καλύψει το αμαρτωλό της παρελθόν. Οσο κι 
αν κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ, θα αναγκαστεί να 
απολογηθεί για τα έργα και τις ημέρες Καραμαν-
λή, Αλογοσκούφη, Κοντοπυράκη που οδήγησαν 
στο ναδίρ την οικονομία και στα ύψη το έλλειμ-
μα, το οποίο από το 6% εκτοξεύτηκε στο 13%.

 Εχει όμως τη λύση: ας αναθέσει το θέμα 
στον Κώστα Μαρκόπουλο. Αυτός ξέρει… 

Το έγκλημα έχει 
δράστες και όνομα

ΤΟΥ 
ΚΩΣΤΑ 

ΤΣΑΡΟΥΧΑ

* Ο Νίκος Καραγιαννίδης είναι ιδρυτής της εφημερίδας «Φίλαθλος» και αρθρογράφος της

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ έχει το πρόβλη-
μα. Γιατί θα βρεθεί στο δίλημμα ή να 
κρατήσει αποστάσεις από την 
κυβέρνηση Καραμανλή ή να καλύ-
ψει το αμαρτωλό της παρελθόν

Αποκαλύψεις γυναικών ουαουα με αντίλαλο αουαου...

ΕΥΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
«Εμφανίζομαι γυμνή 
στο θέατρο, όμως το 
μάτι των θεατών δεν 
πέφτει εκεί, αλλά στο 
τι λέω...»

(...Δεν μιλάω 
με το αιδοίο μου)

ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ
«Είμαι κορίτσι 
για σπίτι...»

(...Σπιταρόνα)

ΤΖΟΥΛΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ
«Ο πατέρας μου μ’ 
έβαλε σ’ αυτή τη 
δουλειά...»

(...Τι θα πει 
ποια δουλειά;)

ΒΙΒΙΑΝΑ ΚΑΜΠΑΝΙΛΕ
«Το τι κάνω στο 
κρεβάτι μου αφορά 
μόνο εμένα...»

(... Ο,τι κάνω 
στο κρεβάτι μου 
το κάνω μόνη μου)

ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΙΚΟ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ 
ΞΕΦΤΙΛΑΣ
Θα ήταν αξιοπρόσεκτη 
παράλειψη να μην ακουστεί 
και μια άλλη φωνή, 
διαφορετική και αιρετική, για 
το μέγα θέμα του διαζυγίου 
της κυρίας Ελένης Μενεγάκη. 
Και, βέβαια, η μπάλα να 
πάρει εκείνους τους 
μπουχλουμπούχλου με γεύση 
κακομαγειρεμένου λαπά που 
αφιέρωσαν πρωτοσέλιδα και 
ώρες ατελείωτες στον 
εξωτικό χώρο της 
τηλεοπτικής ξεφτίλας… Κι 
ακόμα δεν λένε να 
ησυχάσουνε, το καθήκον της 
ενημερώσεως δεν τους 
αφήνει

tsaruchas@gmail.com

BANISTIR           POINTBANISTIR           POINT
“““
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Μάτωσα για τα παιδιά σου
amalianegreponti@yahoo.com

Αμαλία 
Νεγρεπόντη

MY WAY

«Α
μάρτησα για τα παιδιά μου». 
Πολλοί το έχουν πει και ακόμα 
περισσότεροι το «Μάτωσα για 
τα παιδιά μου». Συνήθως βέβαια 
και στις δύο περιπτώσεις πρό-

κειται για προφάσεις εν αμαρτίαις - σπανιότερα 
για προφάσεις εν αρεταίς. Προφάσεις, πάντως. Σε 
κάθε περίπτωση, καθείς πράττει σύμφωνα με τη 
συνείδηση, τα περιθώρια, τις αρχές, τις προτεραι-
ότητές του. Αλλά και τις ανάγκες του. Αυτό τείνουν 
να ξεχάσουν σήμερα ορισμένοι. Τις ανάγκες των 
άλλων. Κάποιοι από ετούτους τους «υπεράνω ανα-
γκών τρίτων» είναι πολιτικοί και συνδικαλιστικοί 
παράγοντες, ορισμένοι άλλοι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, στελέχη του ιδιωτικού τομέα, επιχειρημα-
τίες κ.ο.κ. Αλλοι είναι -μάλλον ακίνδυνα για τους 
ιδίους- καλόπιστοι, άλλοι ζητούν να «ματώσουμε 
για τα παιδιά μας», εννοώντας να «ματώσετε εσείς 
όλοι πλην ημών, για τα δικά μας παιδιά». Κοινός 
παρονομαστής όλων των παραπάνω το γεγονός 
ότι έχουν λυμένο το θέμα όχι απλώς της επιβίω-
σης, αλλά τουλάχιστον της μεγαλοαστικής ευμά-
ρειας της δικής τους και των δικών τους.  

 Οσο για τα σενάρια συνωμοσίας που οι -εκά-
στοτε και τουλάχιστον ανερμάτιστα, συνή-

θως αντιφατικά, βαπτιζόμενοι ως- «κακοί» εξυφαί-
νουν διαρκώς εναντίον μας, ανήκουν και αυτά σε 
αυτήν την ομιχλώδη γκρίζα ζώνη μεταξύ των 
απλών, αυτονοήτως λογικών, αληθειών της πραγ-
ματικότητας και του βολικού θρύλου - είτε μιας 
δήθεν λαϊκής, δήθεν πατριωτικής προπαγάνδας 

είτε μιας δήθεν ελιτίστικης, «πεφωτισμένης», φι-
λελεύθερης, φιλοπροοδευτικής προπαγάνδας. 

 Αυτή είναι η ζώνη του λυκόφωτος των δεινο-
σαύρων μας. Ολοι συνωμοτούν σε βάρος μας. 

Από τους Αγγλοσάξονες, που πάντα εξάλλου 
-πράγματι, αυτό!- παίζουν περίεργα παιχνίδια μα-
ζί μας, τώρα όμως μας τους κατήγγειλαν οι φίλοι 
μας -φίλοι φίλοι καρδιοφίλοι, αλλά από λεφτά γιοκ- 
οι Γάλλοι και οι Ισπανοί, αποκαλύπτοντας πως έξι 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «αγγλοσαξονικής 
προέλευσης» 
κερδοσκόπησαν 
σε βάρος της Ελ-
λάδας για να 
πλήξουν το ευ-
ρώ. Εναντίον μας 
πλέον και οι Κι-
νέζοι (που δεν 
πήραν τα ομόλο-
γά μας). Αλλά και οι Πορτογάλοι (Μπαρόζο, Αλμού-
νια), και φυσικά οι Γερμανοί (διαχρονικά αυτοί: από 
τον Χίτλερ έως τη «Siemens» και από τη Μέρκελ 
και τον υπουργό Οικονομικών της που θέλει να μας 
εξαναγκάσει σε αποχώρηση από την ευρωζώνη).  
Η αλήθεια είναι ότι τώρα βιώνουμε στην Ελλάδα 
τον θάνατο των δεινοσαύρων. Παθολογιών και δο-
μών (ως επί το πλείστον, στρεβλών), που ως άλλοι 
σαρκοβόροι Τυραννόσαυροι  καταδυνάστευαν και 
όριζαν τη χώρα -κράτος και κοινωνία- και τις ζωές 
μας, εδώ και πολλές γενιές, εδώ και πολλές δεκα-
ετίες. Η Ελλάδα είναι από τα τελευταία εναπομεί-

ναντα Τζουράσικ Παρκ του κόσμου - το τελευταίο 
πάντως στον Δυτικό κόσμο. Αυτήν τη στιγμή αυτό 
που βιώνουμε είναι η θεαματική κλιμάκωση του 
θανάτου της πραγματικότητας, όπως τη γνωρίζα-
με από τη Μεταπολίτευση -ίσως και πιο πριν, από 
το ’50- έως σήμερα. Ξεκινώντας από τον βιολογι-
κό ή οικονομικό θάνατο πολλών κραταιών της με-
ταπολεμικής Ελλάδας, γύρω από τις ανάγκες, επι-
θυμίες, απόψεις και παθολογίες των οποίων χτί-
στηκε μεγάλο μέρος της νεοελληνικής πραγματι-

κότητας. Και 
φτάνοντας μέχρι 
το ναδίρ στο 
οποίο έφτασε η 
διαρκής κατρα-
κύλα του πολιτι-
κού -αλλά και σε 
μεγάλο βαθμό 
κοινωνικού- μας 

κατεστημένου. Ενός κατεστημένου που οριζόταν 
και επαναπροσδιοριζόταν από τις εξόφθαλμες λη-
στείες του δημοσίου πλούτου από τους πολιτικούς 
και από τις αρπαχτές των συνεργαζόμενων μαζί 
τους ελεύθερων επαγγελματιών  και επιχειρημα-
τιών, αλλά και ουκ ολίγων «απλών πολιτών», κυρί-
ως του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. 
Ενός κατεστημένου όπου εκτός από τα εκάστοτε 
πρόσωπά του, διαχρονικές «βασίλισσες» ήταν συ-
γκεκριμένες μονοπωλιακές εταιρείες -δημόσιες, 
από την ΕΡΤ μέχρι τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ, τα ΕΛΠΕ, την 
ΕΥΔΑΠ, την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, τις 

εταιρείες των δήμων και «πατέντες», ιδιωτικές μεν, 
οι οποίες ωστόσο αναγορεύτηκαν (από ποιους, 
αλήθεια, και σε βάρος τίνων;) σε οιονεί θεσμούς 
της ελληνικής (παρα)οικονομίας και κοινωνίας. Εν 
όψει των παραπάνω, υπάρχουν λοιπόν σήμερα 
εκείνοι οι λιγοστοί που θεωρούν «ευτυχή» την πα-
ρούσα οικονομική κρίση, στη δίνη της οποίας το-
ποθέτησε εαυτήν η χώρα μας. «Ευτυχή», όχι απλώς 
επειδή έτυχε να σκάσει εν μέσω ευρύτερης πα-
γκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία έχει συντα-
ράξει συθέμελα όχι μόνο τις αγορές, αλλά την 
πραγματική οικονομία - επακόλουθα φυσικά και 
την πολιτική, την κοινωνία, τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αλλά «ευτυχή» 
κυρίως επειδή εάν συντελεστούν τώρα ορισμένες 
μεταρρυθμίσεις, τότε όλα όσα έπρεπε να έχουν γί-
νει στην Ελλάδα τα τελευταία σαράντα χρόνια θα 
πραγματοποιηθούν μέσα σε μόλις έναν χρόνο.   

 Πώς; Προβαίνοντας η κυβέρνηση σε δραστι-
κές, δομικές αλλαγές. Π.χ. ριζοσπαστική με-

ταρρύμθιση του Ασφαλιστικού και της διαχείρι-
σης του ΕΣΥ, περικοπή και σημαντικός περιορι-
σμός του (ευρύτερα και στενότερα) δημόσιου το-
μέα και... μήπως επιτέλους κάποιος από την πε-
φωτισμένη κεντροαριστερή, φιλελεύθερη ή και 
«λαϊκή» μαρκίζα του ΠΑΣΟΚ να ασχοληθεί με 
την... εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιου-
σία; Μέμνησο Βατοπέδιο... 

 Προς το παρόν, από τα παραπάνω σχεδόν τί-
ποτε. Ο επωδύνως θνήσκων κόσμος αντιστέ-

κεται θεατρικά.

ΤΩΡΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ στην Ελλάδα τον θάνατο 
των δεινοσαύρων. Παθολογιών και δομών, 
που ως άλλοι σαρκοβόροι Τυραννόσαυροι  
καταδυνάστευαν και όριζαν τη χώρα

Χρησιμα&Αλλαwww.protothema.gr

■ Φαρμακεία
ΑΘΗΝΑ
8 π.μ. - 8 μ.μ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ: Μ. Βόδα 101 
2108222594, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Μιχαλακοπούλου 152 
2107703323, ΑΧΑΡΝΩΝ: Βικέλα 32 (από Αχαρνών 353) 
2108312898, ΒΥΡΩΝΑΣ: Νικ. Αρώνη 5 (προέκταση Οδ. Π. 
Τσαλδάρη -πλησίον Πλ. Αγίου Λαζάρου) 2107645236, ΓΑ-
ΛΑΤΣΙ: Νάξου 24 (από Λ. Γαλατσίου, προέκταση Καραϊσκά-
κη) 2102923067, ΓΚΥΖΗ: Ιθώμης 6 2106411419, ΙΛΙΣΙΑ 
ΑΝΩ: Εθν. Αντίστασης 66 (8η στάση λεωφ. Ανω Ιλισίων) 
2107707895, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Ελ. Βενιζέλου 186 (στάση Σκρα) 
2109592655, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Δημοσθένους 181 2109567807, 
ΚΥΨΕΛΗ: Κερκύρας 65 2108816606, ΛΑΜΠΡΙΝΗ: Χριστια-
νουπόλεως 26 2102918746, Ν. ΚΟΣΜΟΣ: Θ. Βρεσθένης 73 
2109240920, ΟΜΟΝΟΙΑ: Στουρνάρα 61 & Γ’ Σεπτεμβρίου 
2105231404, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Υμηττού 64 & Κόνωνος 
2107519886, ΠΑΤΗΣΙΑ: Πατησίων 211 (στάση Λυσσιατρείο) 
2108656286, ΣΕΠΟΛΙΑ: Δράμας 119 και Φοινίκης 
2105128788 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 12 βράδυ ΑΓ. ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Λ. Ιωνίας 91 (σταθμός ΕΗΣ έναντι ΚΟΣΜΙ-
ΚΟΥ) 2108313407, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Πουλίου 18 - Λαμίας 
(Αγ. Δημήτριος) 2106462290, ΒΥΡΩΝΑΣ: Εμπεδοκλέους - 
Παν. Τσαλδάρη 68 (τέρμα Αγ. Αρτεμίου) 2107629501, ΓΚΥ-
ΖΗ: Σχινά 12 (στάση Σόνια) 2106410448, ΓΟΥΔΗ: Πλατεία 
Νοσοκομείου Παίδων 3 (έναντι Νοσ. Αγία Σοφία) 
2108856977, ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Παπάγου 75 2107783046, ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑ: Αγ. Πάντων και Εσπερίδων 69 2109518204, ΚΟΛΩ-
ΝΑΚΙ: Καψάλη 3 2107212870, ΚΟΛΩΝΟΣ: Αλεξανδρείας 
17 & Πέτρας 2105121134, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Πρατίνου 82 & Αντή-
νορος 24 2107291500, ΠΑΤΗΣΙΑ: Καυτατζόγλου 9 (πάρο-
δος Πατησίων 305, δίπλα στο 7ο Θερ. ΙΚΑ) 2102013695, 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Κολοκοτρώνη 25 - Λέκκα 2103232621 8 π.μ. 
- 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 8 πρωί ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Σεβαστουπόλε-
ως 127 - Βολανάκη 5 (Ερ. Σταυρός) 2106921717, ΒΥΡΩΝΑΣ: 
Αναπήρων Πολέμου 18 & 25ης Μαρτίου (Καρέας) 
2107662542, ΓΑΛΑΤΣΙ: Αφαίας 36 και Ελ. Βενιζέλου (από 
Βεΐκου 24) 2102138818, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Εθνικής Αντιστάσε-
ως 105 2107258164, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Γ. Γρυπάρη 137 (πρώην 
Ι. Μεταξά) - Πλ. Δαβάκη 2109520987, ΚΥΨΕΛΗ: Κυψέλης 
99 (Πλ. Κυψέλης) 2108811135, Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: Ιπποκρά-
τους 213 (Νεάπολη Αθήνας) 2106436131, Ν. ΚΟΣΜΟΣ: Σω-
στράτου 30 & Ιππώνακτος 1 2109243454, ΟΜΟΝΟΙΑ: Πει-
ραιώς 52 (δίπλα στον ΟΑΕΔ) 2105242440, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΚΑΤΩ: Αθηναίου 22 (πλατεία Ιούς) 2103469777, ΠΛ. ΒΙΚΤΩ-
ΡΙΑΣ: Δεριγνύ 33 και Γ’ Σεπτεμβρίου 2108235537

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
8 π.μ. - 8 μ.μ. Τζων Κέννεντυ 5 2105911676, Εθν. Αντιστά-
σεως 80 - Αρμένικα (πεζόδρομος στο ύψος Δωδεκανήσου) 
2105742207 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 11 μ.μ. Ανδριτσαίνης 
19 Ανθούπολη 2105733166 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 8 πρωί 
Ελ. Βενιζέλου 42 και Παρασκευοπούλου 2105772735

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΧΑΪΔΑΡΙ
8 π.μ. - 8 μ.μ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ: Δωδεκανήσου 29 (έναντι ει-
σόδου Λοιμωδών) 2105450992, ΧΑΪΔΑΡΙ: Αγωνιστών Στρα-
τοπέδου Χαϊδαρίου 68 2105819843 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. 
- 11 μ.μ. ΑΙΓΑΛΕΩ: Βαλτετσίου 11 & Ανδρέα Πανάγου (πλη-
σίον Μπαρουτάδικου από Ολυμπίας, έναντι 4ου Λυκείου) 
2105985000 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 8 πρωί: ΑΙΓΑΛΕΩ: Μεγ. 
Αλεξάνδρου και Παπούλα 79 (σύνορα Αγ. Βαρβάρας - Αι-
γάλεω, έναντι ΙΚΑ) 2105442822

ΑΛΙΜΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
8 π.μ. - 11 μ.μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Πλατεία Σικελιανού 1 
2109768271, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Αργυρουπόλεως 80 
2109935995 8 π.μ. - 8 πρωί: ΑΛΙΜΟΣ: Θουκυδίδου 42 
2109813644

ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
8 π.μ. - 8 μ.μ. ΒΟΥΛΑ: Βασ. Παύλου 76 (Πλ. Βούλας, τέρ-
μα λεωφορείων) 2108955323 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 8 πρωί 
ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ: Αγ. Τριάδος 30 2109602999 8 π.μ. - 10 
μ.μ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Θησέως και Ηρας 2 2109670954

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ
8 π.μ - 8 πρωί Ν. ΣΜΥΡΝΗ: Ελ. Βενιζέλου 124 2109312912 
8 π.μ. - 11 μ.μ. Π. ΦΑΛΗΡΟ: Αγ. Αλεξάνδρου 60 
2109848629, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Σάμου 14 2109851224

ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ
8 π.μ. - 10 μ.μ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Σαρανταπόρου 39 2106828178

ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 π.μ. - 8 πρωί ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Εαρος 1 και Αιόλου 
2106013487 8 π.μ. - 10 μ.μ. ΠΑΠΑΓΟΥ: Πίνδου 116-118 
2106536476

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ - 
ΠΕΡΙΣΣΟΣ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 8 πρωί Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: Δεκελεί-
ας 73 (έναντι Εθνικής Τραπέζης) 2102511476 8 π.μ. - 2 μ.μ., 
5 μ.μ. - 11 μ.μ. Ν. ΙΩΝΙΑ: Ανατολής 9-11 2102777126 8 
π.μ. - 10 μ.μ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Πρασ. Λόφου 35-Χρυσανθε-
μων 2102817114

ΚΗΦΙΣΙΑ - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
8 π.μ. - 10 μ.μ. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ: Εθνικής Αντιστάσεως 28 
2108077527 8 π.μ. - 8 πρωί ΚΗΦΙΣΙΑ: Χαρ. Τρικούπη 174 
2108075464

ΔΡΟΣΙΑ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
8 π.μ. - 10.30 μ.μ. ΔΡΟΣΙΑ: Λεωφ. Μαραθώνος 10 
2108137743

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
8 π.μ. - 8 μ.μ. ΝΙΚΑΙΑ: Π. Ράλλη 282 & Βιθυνίας (στάση Ατ-
τάλειας) 2104950080, ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Υπαπαντής 
128 & Κ. Ματαπά (μετά το Θεμιστόκλειο Γυμν.) 2104629176, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Μπουμπουλίνας 17 (πλησίον κεντρικών ιατρείων 
ΙΚΑ) 2104136748, ΚΑΣΤΕΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Μυρτιδιώτισσας 
8 (πλησίον εκ. Μυρτιδιώτισσας) 2104227317, ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟΣ: Υδρας 21 & Τραπεζούντος 2105620697, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σαχτούρη 92 & Ιωαννιδών 78-80 (πλησίον 
Νοσοκ. Τζάννειου & Μεταξά) 2104513252, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: 
Εθνικής Αντιστάσεως 25 (έναντι Lidl Δραπετσώνας) 
2104612611 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 11 βράδυ ΑΜΦΙΑΛΗ: 
Περραιβού 21 & Ιάσονος (δίπλα στον Αγ. Κοσμά τον Αιτω-
λό) 2104000775, ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σκουζέ 40 & 
Κουντουριώτου 2104539329, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ελ. Βενιζέλου 90 
2104116341, ΝΙΚΑΙΑ: Αγ. Αναργύρων 64 (πλησίον Ι.Ν. Αγ. 
Αναργύρων) 21049143229 8 π.μ. - 2 μ.μ., 5 μ.μ. - 8 πρωί 
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ: Κολοκοτρώνη 11(έναντι σούπερ μάρκετ Ατ-
λάντικ) 2104813161, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Γούναρη - Τσαμαδού & Να-
βαρίνου 14 (Πλ. Ηλεκ. Σταθμού) 2104179154, ΝΙΚΑΙΑ: Ελ-
λησπόντου 5 & Πλ. Δημοκρατίας (Κρήνης, έναντι Βασιλό-
πουλου) 2104901545 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
08.30 - 20.30 Κατσιμίδου 68 & Γρ. Λαμπράκη (Παπά-
φειο) 2310924000, Β. Ολγας 79 Γερμανική Σχολή 
2310847138, Β. Ολγας 178 - Θ. Σοφούλη 2310412210, Βι-
ζύης 68 - Δορυλαίου - Κ. Τούμπα 2310911777, Τραπεζού-
ντος 8 - Ανάληψη 2310833498, Μακεδονίας 140 - Εκ. Τρι-
ών Ιεραρχών Βούλγαρη 2310327467, Λωτού 21 παραπλεύ-
ρως Αγ. Μαρίνας Α. Τούμπα 2310935605, Κων. Καραμαν-
λή 128 - Στάση Βρυσάκι 2310330310, Α. Παπαναστασίου 
173 Γηπ. Αρεως Χαριλάου 2310301093, Εγνατία 40 
2310537169, Γ. Κολωνιάρη 33 - Ξηροκρήνη παράπλευρος 
πρατ. βενζίνης Shell 2310513748, Αναγεννήσεως 36-
38 2310511646, Ξενοφώντος 10 - Δελφών 41 2310842452, 
Αλεξ. Σβώλου 40 (Πρ. Νικολάου) 2310220048, Μ. Μπότσα-
ρη 130 - Παπάφη 2310942553, Αθηναγόρα 2 - Λαμπράκη, 
Α. Τούμπα 2310952562, Αγ. Τριάδος 23 - Αμαλίας έναντι 
εκκλησίας 2310839432, Ολύμπου 103 - Ιασωνί-
δου 2310216773, 25 Μαρτίου 56 - Καρακάση 22 
2310312035, Αγ. Σοφίας 16 - Τσιμισκή 2310277552, Δ. 
Γουζέλη 2 - Σόλωνος 2310862064, 28ης Οκτωβρίου 84 
-Κωνσταντινουπόλεως Ιπποκράτειο 2310857675, Αγ. Σοφί-
ας 110 κουλέ καφέ 2310205544, Τσιμισκή 102 - Διαγώνιος 
2310231822, Απ. Παύλου 23 - Ολυμπιάδος 135 τουρκικό 
προξ. 2310209845, Πλάτωνος 3 - Εγνατία - Αγ. Σοφία 
2310241977, Λάρνακας 3 Αρτάκης Κ. Τούμπα 2310918238, 
Μυστακίδου 20 – Πλαστήρα - Χαριλάου 2310309100 20.30 
- 24.00 Κωνσταντινουπόλεως 128 - Μπότσαρη 2310820488, 
Ψαρών 28 - Παπαναστασίου 57 Χαριλάου 2310915262, Αγ. 
Σοφίας 12 - Τσιμισκή 2310224365, 28 Οκτωβρίου 53 - Μα-
κεδονίας 20 Φλέμινγκ 2310838358, Αλεξανδρείας 38 - Π. 
Συνδίκα, Ανάληψη 2310838318, Μοναστηρίου 29 Ν. Σ. 
Σταθμός 2310548175, Εγνατία 86 2310277328, Α. Παπα-
ναστασίου 110 -Χαριλάου 2310309393 Ιων. Δραγούμη 42 
- Εγνατία 2310230440, Μυστακίδου 20 - Πλαστήρα - Χα-
ριλάου 2310309100, Λ. Ιασωνίδου 34 - Αγ. Σοφίας - Αγ. Δη-
μητρίου 120 2310200665, Γρηγ. Λαμπράκη 77 Ανω Τού-
μπα έναντι γηπ. ΠΑΟΚ 2310910555 20.30 – 08.30 Αγ. Σο-
φίας 12 - Τσιμισκή 2310224365, 28 Οκτωβρίου 53 - Μακε-
δονίας 20 Φλέμινγκ 2310838358, Μοναστηρίου 29 Ν. Σ. 
Σταθμός 2310548175, Α. Παπαναστασίου 110 Χαριλάου 
2310309393, Λ. Ιασωνίδου 34 - Αγ. Σοφίας - Αγ. Δημητρί-
ου 120 2310200665 

■ Νοσοκομεία 

ΑΘΗΝΑ
8 π.μ. - 8 π.μ. επομένης ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»: παθολ., καρ-
διολ., αιματολ., ενδοκρινολογ., γυναικολογ., μαιευτ., ΓΝΑ 
ΛΑΪΚΟ: παθολ., καρδιολ., χειρουργ., αγγειοχειρ., αιματολ., 
νεφρολογ., ορθοπεδ., ουρολογ., οφθαλμολογ., ρευματολογ., 

ΩΡΛ, ΓΝΑ ΚΑΤ: παθολ. (έως 20.00), καρδιολ. (έως 20.00), 
χειρουργ., αγγειοχειρ., γναθοχειρ., θωρακοχειρ., νευρολογ. 
(έως 20.00), νευροχειρουργ., ορθοπεδ., πλαστ. χειρ., ρευ-
ματολογ., ΓΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ: παθολ., καρδιολ., χειρ., θωρακο-
χειρ., οδοντιατρ., πνευμονολογ., ΩΡΛ, ΝΔΝΑ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»: 
δερματολογ., ΠΝΑ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ: ψυχιατρ., ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ: ψυ-
χιατρ., Ν.Α. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ: οφθαλμολογ. (έως 14.30), 
ΓΝΑΜ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»: μαιευτ., Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟ-
ΦΙΑ»: παιδιατρ., ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ: παιδοψυ-
χιατρ., ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: ψυχιατρ. (14.30 έως 08.00) 
8 π.μ. - 11 μ.μ. ΓΠΝΑ ΣΠΗΛ. ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ: παθολογ., ΑΟ-
ΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ: έως 15.00 ογκολογ., ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΟΙ έως 15.00 ογκολογ., ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: οφθαλ-
μολογ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
8 π.μ. - 8 π.μ. επομένης ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ: παθολ., καρδιολ. 
(αιμοδυναμικό εργαστήριο), χειρουργ., γαστρεντερ., ενδο-
κρινολ. (διαβητολ.), νευρολ., οδοντιατρ., ορθοπαιδ., ουρο-
λογ., οφθαλμολογ., ΩΡΛ, γυναικολογ., μαιευτ., παιδιατρ. 
(ύπαρξη παιδοορθοπαιδικού και παιδοχειρουργικού τμήμα-
τος), ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»: θωρακοχειρουργ., ογκολογ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8 π.μ. - 8 πρωί «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»: παθολ., καρδιολ., αι-
μοδ., νευρολ., πνευμ., παιδ., νεογν., χειρ., ορθοπ., ουρ., νευ-
ροχειρ., θωρακ., καριοχειρ., ΩΡΛ., οφθ., Μ/Γ., παιδοχ., παι-
δοορθ., αγγειοχ., ψυχ., «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: παθολ., καρδι-
ολ., χειρ., ΩΡΛ., αγγειοχ., ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ: ογκολ., ΨΝΘ: 
ψυχιατρ., οδοντ., ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ: λοιμ.

■ Ραδιο-ταξί
ΑΘΗΝΑ
Αττικα 8011131203
Αθήνα 1 210 9217942 
Αλφα Πρόοδος 210 3451200
Αλφα Κόσμος 18300
Απόλλων 210 3636508
Αστέρας Β. Προαστίων 219 6144000
Αστέρας Ν. Προαστίων 210 9605600
Γλυφάδα 210 9605600
Ελλάς Αθηνών 219 6457000
Ελλάς Β. Προαστίων 210 8014000
Ελλάς Ν. Προαστίων 210 9961420
Ενότητα 210 6459000-5
Εξπρές 2109943000
Ερμής 210 4114200, 210 4115666, 210 4115247
Ευρώπη 210 5020357, 210 5023583
Ικαρος 210 5152800
Κόσμος Κηφισιά 210 8084000, 210 5023583 210 
5023783
Παρθενών 210 5323400
Πειραιάς 1 210 4182333-5
Πρωτοπορία 210 2221623, 210 2919016
Planet 2004 210 5123333

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Eurotaxi 2310 551525
Λευκός Πύργος 2310 214900
Μακεδονία 2310 550500
Μερσεντές 2310 525000
Ωμέγα 2310 511855

■ Δρομολόγια
ΑΘΗΝΑ
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) 185
ΟΣΕ Πληροφορίες 14944, 210 5297777
Σταθμός Λαρίσης 210 5298837
Σταθμός Πελοποννήσου 210 5131601
Αεροδρόμιο 210 3530000
Δρομολόγια πλοίων, ΟΣΕ, αεροπορικά, 1440
Σταθμός Κηφισού 210 5124910
Σταθμός Λιοσίων 210 8317163
Δρομολόγια πλοίων 14944, 210 4511310-7
Δρομολόγια Αργοσαρωνικού 210 4124585
Μαρίνα Ζέας 210 4282900, 210 4593144
Λιμεναρχείο Ραφήνας 22940 22300, 22940 28888
Λιμεναρχείο Λαυρίου 22920 25249
Λιμεναρχείο Αγ. Κωνσταντίνου 22350 31759
Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας 26650 22235, 26650 22240 
ΟΣΕ Πειραιά (για Πελοπόννησο) 210 4226829
ΟΣΕ Πειραιά (για Β. Ελλάδα) 210 4612734)
ΚΤΕΛ 14505

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Αεροδρόμιο «Μακεδονία» 2310 985177
ΟΣΕ Θεσσαλονίκης 2310 599035, 2310 517517
Λιμεναρχείο 2310 531504-6
ΚΤΕΛ 14505, 2310 516.104, 2310 510834

«Ο
τι τα πράγματα δεν 
βαίνουν κατ’ ευχήν 
στην αποικία / δεν 
μέν’ η ελαχίστη αμ-
φιβολία». Και αυτό 

που ήθελε να πει ο ποιητής το διατυ-
μπάνισε η κυβέρνηση με αφυή ωμότη-
τα: «Γίναμε χώρα περιορισμένης κυρι-
αρχίας» και… Τιτανικός! Αποδεδειγμέ-
νης της ωριμότητας των πολιτών αυτή 
την ώρα, με επίγνωση ότι «επαναδια-
πραγματεύονται προς τα κάτω» το πε-
νιχρό εισόδημά τους, η ανωριμότητα 
πρωτοβουλιών όπως η Εξεταστική για 
την οικονομία προκαλεί. Αυτοδιαπό-
μπευση, «μπομπή»! Το δημοσιονομικό 
μας έλλειμμα είναι υψηλό, αλλά στα ίδια 
επίπεδα κείται αυτό Βρετανίας και ΗΠΑ, 
τα όργανα των οποίων πρωτοστατούν 
στην υπονόμευσή μας. Αποκαλυπτική 
η καταγγελία της Κριστίν Λαγκάρντ για 
τους 6 αγγλοσαξονικούς οίκους που κα-
τευθύνουν το κερδοσκοπικό παίγνιο κα-
τά της Ελλάδος με ετερογονία σκοπού 
την καταρράκωση του ευρώ.

 Ανατριχιάζει κανείς ψηλαφώντας 
τους βρόμικους διεθνείς τοκογλυ-

φικούς μηχανισμούς. Η μεθόδευση με 
τα διαβόητα swaps είναι φρικιαστική. 
Ξεκίνησε η Deutsche Bank με απαξιω-
τική έκθεση (Γ. Δελαστίκ, «Εθνος» 
16/2/10). Την πέρασε στην Goldman 
Sachs, αρχιτέκτονα και των λαθροχειρι-
ών του 2001. Tην παρέδωσαν στα ελε-
εινά παπαγαλάκια («N.Y. Times», 
«Financial Times» κ.λπ.) και ανέβασαν 
το επιτόκιο στο 6,5+1%. Μετά ανέλαβαν 
να «πουλήσουν» τα ευτελισθέντα από 
ενέργειές τους ελληνικά ομόλογα. Οι 
θηριώδεις αυτοί «οίκοι εμπορίου» είναι 
αυτουργοί εγκλημάτων κατά λαών και 
οικονομιών χωρίς να λογοδοτούν. Υπήρ-
ξε κάποιο σχέδιο σταθεροποίησης («μέ-
τρα»), αλλά οι εισηγητές του φρόντισαν 
να το προ-αποσταθεροποιήσουν αγ-
γέλλοντας νέα μέτρα. Καλέσαμε -εμείς!- 

το ΔΝΤ. Αλλά αυτός ο αμαρτωλός οργα-
νισμός δεν έσωσε ποτέ καμία χώρα. 
Οπου πήγε άφησε ερείπια. Οσο ακόμη 
δεν μας ήρθε, να ακυρώσουμε την πρό-
σκληση. Είμαστε στην Ε.Ε. Μα δεν 
έχουμε πια κανέναν φίλο; Δεν γνωρί-
ζουν οι αδιαφορούντες κοινοτικοί ότι 
εμείς (2% της ευρωζώνης) είμαστε μό-
λις ο μεζές; Το φιλέτο έπεται και είναι 
αυτοί που μας λοιδορούν και για θέμα-
τα που δεν έχουν δίκιο. Εδώ ο κατώτε-
ρος μισθός είναι 51%, ο μέσος 73% και 
η σύνταξη το 55% της ευρωζώνης. Δεν 
είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά όχι λόγω 
«υπερβολικών αυξήσεων μισθολογίου», 
όπως ισχυρίζεται ο «Spiegel».

 Η κυβέρνηση οφείλει να βρει ευ-
ρωπαϊκή λύση και πρέπει να δια-

πραγματευτεί με τους ομόλογούς της 
ως ισότιμος εταίρος. Οχι ως πτωχός συγ-
γενής ή αποδιοπομπαίος τράγος. Ο κ. 
Παπανδρέου πρέπει να κάνει τίμιες κι-
νήσεις συναίνεσης. Μόνο όλοι μαζί μπο-
ρούν να βγάλουν τον τόπο από την τρα-
γωδία. Τώρα περισσότερο από κάθε άλ-
λη στιγμή είναι αναγκαίο ένα όραμα για 
την Ελλάδα. Να επιλέξουμε πεδία οικο-
νομικής δράσης που συνδέονται με το 
μέλλον της χώρας: αναδιάρθρωση καλ-
λιεργειών, προϊόντα ποιότητας, μετά-
βαση από τον κρατικοδίαιτο στον υγιή 
πλούτο, άλλης ποιότητας τουρισμός, κα-
ταπολέμηση καρτέλ, εξυγίανση του 
τραπεζικού συστήματος, εξορθολογι-
σμός δημοσίων δαπανών από τα ιλιγγι-
ώδη έξοδα για ελαττωματικά οπλικά συ-
στήματα μέχρι τις ιλαροτραγικές δαπά-
νες ΜΚΟ. Ο λαός μας και ιδίως τα νέα 
παιδιά έχουν ανάγκη από πρωτοβουλί-
ες μιας αφυπνισμένης διανόησης και 
των πνευματικών ανθρώπων, για μια 
καινούρια Μεγάλη Ιδέα κι έναν πανε-
θνικό συναγερμό. Στόχος η έξοδος από 
την κρίση και μια πορεία προέλασης 
προς το καλύτερο. Η πολιτική τάξη έχει 
«εις ολόκληρον» τη μείζονα ευθύνη για 
την κατάσταση και την υπέρβασή της. 
Τα «μέτρα» της πρέπει να έχουν μέτρο. 
Τυχόν παραβίαση και των έσχατων 
αντοχών του λαού θα γεννήσει κοινωνι-
κές εκρήξεις με απροσδιόριστη έκβα-
ση. «Πόση δυστυχία μπορεί να αντέξει 
ένας λαός;» («Financial Times»). Αυτή η 
ώρα επιτάσσει σε όλους, εξουσίες, κοι-
νωνικούς εταίρους, απλούς πολίτες, οξυ-
δερκή σωφροσύνη. Μπορούμε να αλ-
λάξουμε αληθινά το μέλλον.

*O κ. Στέλιος Παπαθεμελής είναι προέδρος 
της Δημοκρατικής Αναγέννησης

Τώρα μπορούμε 
να αλλάξουμε 
το μέλλον

ΤΟΥ 
ΣΤΕΛΙΟΥ

ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ*

λ ί ί δή
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Τι είπε ο 
πρωθυπουργός 
της Αυστραλίας 
Kevin Rudd 
τον περασμένο 
Μάιο

ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩ. 

ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

«Ο
ι μετανά-
στες και όχι 
οι Αυστραλοί 
είναι αυτοί 
που πρέπει 

να προσαρμοστούν. Ετσι είναι 
και άμα τους αρέσει! Βαρέθηκα 
να ανησυχούμε σε αυτή τη χώ-
ρα μήπως προσβάλουμε ένα 
άτομο ή την κουλτούρα του. 
Από τότε που έγιναν οι τρομο-
κρατικές επιθέσεις στο Μπαλί 
η πλειονότητα των Αυστραλών 
ένιωσε ένα κύμα πατριωτισμού.

 Η κουλτούρα μας εξελί-
χθηκε σε δύο αιώνες γεμά-

τους αγώνες, προσπάθειες και 
νίκες από εκατομμύρια άντρες 
και γυναίκες που επιζητούσαν 
την ελευθερία. Η κύρια γλώσσα 
που μιλάμε είναι τα αγγλικά. Οχι 
τα ισπανικά, τα λιβανέζικα, τα 
αραβικά, τα κινέζικα, τα γιαπω-
νέζικα, τα ρώσικα ή οποιαδή-
ποτε άλλη γλώσσα. Οπότε, αν 
θέλετε να γίνετε μέρος της κοι-
νωνίας μας, μάθετε τη γλώσσα 
μας!

 Οι περισσότεροι Αυστρα-
λοί πιστεύουν στον Θεό. 

Αυτό δεν είναι κάποιο χριστια-
νικό, ακροδεξιό, πολιτικό κίνη-
μα, αλλά γεγονός: χριστιανοί, 
άντρες και γυναίκες, με χριστια-
νικές αρχές ίδρυσαν αυτή τη 
χώρα και αυτό είναι καθαρά κα-
ταγεγραμμένο. Αρμόζει, λοι-
πόν, να το δείχνουμε πάνω 
στους τοίχους των σχολείων 
μας. Αν ο Θεός μας σας προ-
σβάλλει, σας προτείνω να βρεί-
τε άλλο μέρος του κόσμου για 
να ζήσετε, διότι εμάς ο Θεός εί-
ναι μέρος της κουλτούρας μας.

 Θα δεχτούμε αυτά που πι-
στεύετε χωρίς ερωτήσεις. 

Αυτό που ζητάμε είναι να δε-
χτείτε κι εσείς αυτό που πιστεύ-
ουμε εμείς και να ζήσετε μαζί 
μας με αρμονία, χαρά και ειρή-
νη. Αυτή είναι η δική μας χώρα, 
η δική μας γη και ο δικός μας 
τρόπος ζωής και θα σας προ-
σφέρουμε κάθε ευκαιρία να τα 
απολαύσετε κι εσείς. Ομως, μό-
λις χορτάσετε να παραπονιέ-
στε, να γκρινιάζετε και να μουρ-
μουρίζετε για τη σημαία μας, 
τον όρκο πίστης στη χώρα μας, 
τον οποίο δίνετε όταν παίρνετε 
την υπηκοότητα, τα χριστιανι-
κά μας πιστεύω, τον τρόπο ζω-
ής μας, τότε σας ενθαρρύνω να 
εκμεταλλευτείτε μια άλλη με-
γάλη ελευθερία της Αυστραλί-
ας: το δικαίωμα να φύγετε!

 Αν δεν είσαστε ευχαριστη-
μένοι, τότε φύγετε!

 Δεν σας φέραμε εδώ με το 
ζόρι.

 Εσείς διαλέξατε να έρθετε.
Οπότε, δεχτείτε τη χώρα 

που εσείς διαλέξατε!». 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ 
INTERNET, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

pilot@technicalpress.gr

gipatsop@otenet.gr

Ο Χριστός μάς καλεί κοντά Του 
για να γίνουμε αντρειωμένοιΒασίλης 

Αποστόλου

ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ ΨΥΧΗΣ

Α
πό τα πρώτα βήματά μου στη δη-
μοσιογραφία βασικό εργαλείο για την 
ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών και 
στρατηγικών εξελίξεων ήταν (και εξακο-
λουθεί να είναι) η «αμφίεση» των πολιτι-

κών. Τα κουστούμια, τα πουκάμισα και οι γραβάτες, 
το botox σε άνδρες και γυναίκες, τα ταγέρ, οι γού-
νες, οι γόβες και οι τσάντες και βέβαια τα «γιωταχί» 
με βοηθούσαν να «δω» βαθιά στο παρελθόν και στο 
μέλλον. Θα πείτε, τι σχέση μπορεί να έχει το ζιβά-
γκο του αείμνηστου Ανδρέα με τον τρόπο που εφάρ-
μοσε την εξωτερική πολιτική της Ελληνίτσας ή πώς 
συνδυάζονται τα σκαρπίνια του κ. Σημίτη με τη νύ-
χτα των Ιμίων; Με λίγη αυτοσυγκέντρωση για τον 
Ανδρέα, και με ισχυρή δόση (μακάβριου) χιούμορ 
για τον «καλύτερο πρωθυπουργό που γνώρισε πο-
τέ η Ελλάδα», θα δείτε πως έχουν! Μόνο ένας άν-
θρωπος που είχε τις κοχόνες να εμφανίζεται με ζι-
βάγκο σε μια θάλασσα με 299 ιριδίζοντα κουστού-
μια και γραβάτες με «κεραυνούς» και «τριγωνάκια» 
θα μπορούσε να κάνει τους Ελληνες να αισθανθούν 
εθνικά υπερήφανοι. Το ίδιο ίσχυε για τον Κωνστα-
ντίνο Καραμανλή τον Α, το look (ή καλύτερα, το attire) 
του οποίου ήταν τόσο τέλειο που μπροστά του ωχρι-
ούσαν οι Πορφίριο Ρουμπιρόζα και Βαλερί Ζισκάρ 
Ντ’ Εστέν. Μόνο ένας άνδρας με τέτοια κορμοστα-
σιά (και φρύδια) θα μπορούσε να νομιμοποιήσει το 
ΚΚΕ, να βγάλει την Ελληνίτσα από το ΝΑΤΟ, να τη 
βάλει στην ΕΟΚ και να κάνει τον Μίκη υπουργό στην 
κυβέρνησή του. Για μισό αιώνα παρατηρώ τις αισθη-

τικές επιλογές των πολιτικών μας και ακούω τις δη-
λώσεις τους. Το πρώτο με έχει γλιτώσει από χιλιάδες 
χαμένες ώρες γιατί, τι έχει να πει ο βουλευτής που 
φοράει κίτρινο σακάκι, μαύρο πουκάμισο και «σκα-
τί» γραβάτα; Ή, ακόμα χειρότερα, ποια εμπιστοσύ-
νη δύναμαι να έχω σε μία πολιτικό στους ώμους της 
οποίας κρέμεται η γούνα της Νεκρής Αλεπούς; Κα-
μία. 

 Οπως βλέπετε, η ενασχόληση μου έδωσε τη δυ-
νατότητα να προβλέπω τις πολιτικές και στρα-

τηγικές εξελίξεις (σκαρπίνι-Ιμια, ούζα-επιτήρηση), 
αλλά με απέκλεισε από τον Εσωτερικό Κύκλο της Δι-
αδραστικής Οικογενειακής Δημοκρατίας. Δύο πα-
ραδείγματα: α. Ο υπουργός Προστασίας της Μεσο-
γειακής Φώκιας του οικογενειακού κόμματος Αλφα 
που κατέχει την εξουσία είναι τρελά ερωτευμένος 
με τη θυγατέρα της πρώην υπουργού Εξωφρενικών 
του κόμματος Βήτα. β. Ο υιός του πρώην υπουργού 
Οικονομικών της αντιπολίτευσης πάει στο ίδιο (αμε-
ρικανικό) κολέγιο με το βλαστάρι του παρόντος 
υπουργού Ευτυχίας, Τάξης & Ασφάλειας και οι μα-
μάδες βγαίνουν συχνά για ψώνια. Ποία η θέση ενός 
μη ευλογημένου δημοσιογράφου σ’ αυτό το ειδυλ-
λιακό περιβάλλον; Στο Purgatorium! Για να μη νομί-
ζετε ότι βλέπω τα πρόσωπα μέσα από πράσινα, γα-
λάζια, κόκκινα ή ροζ γυαλιά (με τα μαύρα στραβώ-
νεσαι έτσι κι αλλιώς), θα δώσω λίγα ακόμη παρα-
δείγματα για να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο 
δουλεύω. Γεώργιος Παπανδρέου: κοντά στο τέλειο. 
Από τα υποδήματα μέχρι το ρολόι και από τις γρα-
βάτες μέχρι το κουστούμι (Kiton;) όλα αποπνέουν 
υψηλή αισθητική, κοσμοπολιτισμό, suaveness, 
coolness και, βέβαια, πολιτική ορθότητα. Το profile 
ενισχύεται από τo άριστα γυμνασμένο σώμα, το 
οποίο, σε σύγκριση με κάποιο άλλο που γνωρίσαμε, 
βρίσκεται 4 parsecs εμπρός. Για να πάρετε μια κα-
λύτερη ιδέα, δεν έχετε παρά να συγκρίνετε τον ΓΑΠ 
με τον Βρετανό ομόλογό του που μοιάζει σαν να βγή-
κε από την τηλεοπτική σειρά «Faulty towers». 

 Αντώνης Σαμαράς: θυμίζει (καλό) μαθητή της 
Λεοντείου (ή σε extreme έκδοση του Saint 

Joseph for Boys). Το γεγονός ότι ήταν συμμαθητής 
του Γιώργου στο Amherst College του Πανεπιστημί-

ου του Harvard προσφέρει ένα touch of class που 
δεν συναντάς εύκολα στη μισή αντιπολίτευση, μια 
και στην άλλη μισή αρχηγός είναι η... Ντόρα Μπα-
κογιάννη, η οποία συνιστά το αποκορύφωμα του 
urban sic - αν εξαιρέσουμε εκείνη την εμφάνιση με 
τη γούνα της Νεκρής Αλεπούς. Η αισθητική της πρώ-
ην ΥΠΕΞ έχει a certain touch of class, υπερβαίνει τα 
εθνικά σύνορα, περνάει (χωρίς να ακουμπήσει) τα 
Βαλκάνια και προσγειώνεται με χάρη στο East Lawn 
του Λευκού Οίκου, όπου την περιμένει η Αμερικα-
νίδα ομόλογός της. 

 Αλέκα Παπαρήγα: παρότι τις περισσότερες φο-
ρές λέει σωστά πράγματα, ντύνεται σαν μονα-

χή στην ταινία «Το όνομα του Ρόδου». Αν έκανε μια 
προσπάθεια να ξεπεράσει το monastery sic, ίσως το 
κόμμα να ακολουθούσε, πράγμα που θα ήταν για 
όλους καλό. 

 Αλέξης Τσίπρας: με εντυπωσιάζει με τη 
nonchalant, επίσης urban sic, metrosexual αι-

σθητική, που ταιριάζει στην Αριστερά του Τσάβες 
και του Μοράλες όσο η Σοσιαλιστική Διεθνής με τον 
σοσιαλισμό των Σεν Σιμόν, Μαρξ και Ενγκελς. 

 Κώστας Καραμανλής ο Β’: η αισθητική του, ιδι-
αίτερα στην επιλογή κουστουμιών, είναι ένα 

εξαίρετο δείγμα (specie) της επικρατούσας αισθη-
τικής στην Ελληνίτσα. Θα αναφέρω ένα παράδειγ-
μα που, οφείλω να ομολογήσω, με βοήθησε να προ-
βλέψω τα όσα επρόκειτο να επακολουθήσουν. Ανα-
φέρομαι στη βάφτιση των διδύμων, όπου το ένα 
ήταν ντυμένο στα γαλάζια (αγοράκι) και το άλλο στα 
ροζ (κοριτσάκι) - σε περίπτωση που δεν συλλάβατε 
το υπονοούμενο.

 Σταματάω εδώ, αν και το «πισί» μου απαιτεί να 
γράψω για την αισθητική του dr Droutsas, της 

Τίνας -Πεθαίνω στη Μετάφραση- Μπιρμπίλη και, 
πέρα και πάνω απ’ όλα, τις επιλογές του Μιχάλη-
Judge Dred-Χρυσοχοΐδη όταν φωτογραφίζεται με 
τους αγκώνες ενωμένους ως later day Napoleon 
Bonaparte. Περισσότερα στο επόμενο, αν είμαι ακό-
μα εδώ! 

*Ο Κώστας Καββαθάς είναι εκδότης του περιοδικού «4 Τροχοί»

Η τεράστια σημασία 
της αισθητικής 
στον δημόσιο βίο

ΤΟΥ 
ΚΩΣΤΑ  

ΚΑΒΒΑΘΑ*

v.apostolou@hotmail.com

Π
ρώτη Κυριακή των Νηστειών 
σήμερα, αγαπητοί αναγνώστες, 
ή αλλιώς Κυριακή της Ορθοδο-
ξίας. Μπήκαμε σιγά-σιγά στην 
αγία Σαρακοστή και προχωρού-

με για το άγιο Πάσχα. Το ιερό Ευαγγέλιο (Ιωάν-
νου κεφ. Α’, 44-52) μας λέει για τον Χριστό μας που 
ήταν στην έρημο του Ιορδάνου αφού είχε νηστεύ-
σει σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες -και ’μείς 
τη νηστεία αυτή του Χριστού κάνουμε το σαραντα-
ήμερο-, ο οποίος αφού επέλεξε τους πρώτους μα-
θητές Του, σε δοκιμαστική φάση, αποφάσισε να 
μεταβεί στη Γαλιλαία. Καθώς προχωρούσε, βρίσκει 
τον Φίλιππο και του λέει: «Ακολούθησέ με στο τα-
ξίδι μου αυτό». Ο Φίλιππος ήταν συμπατριώτης του 
Ανδρέα και του Πέτρου.

Ακούγοντας τα λόγια του Χριστού, τα σύντομα 
και δυνατά, ελκύστηκε από Κείνον και άλλαξαν όλα 
μέσα του. Αυτός είναι ο Χριστός. Μας αλλάζει και 
μας γεμίζει με τη Χάρη και την αλήθεια Του, μας 
κάνει πραγματικούς ανθρώπους. Δεν κράτησε όμως 
το καλό μόνο για τον εαυτό του. Πήγε λοιπόν και 
βρήκε και τον φίλο του, τον Ναθαναήλ, που ήταν 
κάτω από μια συκιά, και του λέει: «Βρήκαμε αυτόν 
για τον οποίο έγραψε ο Μωυσής στον Νόμο και 

στους Προφήτες». Οι μέλλοντες μαθητές του Ιησού 
διάβαζαν την Αγία Γραφή και έψαχναν τα σημεία 
και τους καιρούς να δούνε πότε θα έρθει ο Μεσσί-
ας. Τόση ανάγκη Τον είχαν και με τόση λαχτάρα Τον 
περίμεναν! Εκείνος απόρησε όταν του είπε πως εί-
ναι από τη Ναζαρέτ, γιατί και κακόφημη πόλη ήταν 
και οι Γραφές έλεγαν ότι ο Ιησούς θα έρθει από τη 
Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Και ο Φίλιππος του λέει: «Ελα 
να δοκιμάσεις. Ελα να δεις». Αυτή είναι η Εκκλησία 
μας. Μας πείθει όταν ανοιχτούμε απροκατάληπτα 
σε εκείνη. Και γινόμαστε, τότε, πιστοί της ακόλου-
θοι.

Ενώ ερχόταν, λοιπόν, ο Ναθαναήλ, τον είδε ο Ιη-
σούς από μακριά και τον παίνεψε λέγοντας πως εί-
ναι άδολος Ισραηλίτης. Ο Ναθαναήλ τα έχασε. «Πού 
με ξέρεις, Κύριε;», ρώτησε. Και ο Κύριος του λέει: 
«Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω απ’ 
τη συκιά, εγώ σε είδα». Εδώ είναι η θεότητα, ο Θε-
άνθρωπος Κύριος, που τα βλέπει όλα. Και όταν κα-
νείς δεν μας βλέπει, Εκείνος μας βλέπει. Μας πα-
ρακολουθεί με στοργή, αγάπη και καλοσύνη ανεί-
πωτη. Και αυτό είναι η καλύτερη παρέα και η με-
γαλύτερη παρηγοριά μας. Στη συνέχεια ο Κύριος 
του είπε: «Πίστεψες από αυτή την προφητεία που 
σου είπα. Θα δεις μεγαλύτερα. Θα δεις τους ουρα-

νούς ανοιγμένους και τους αγγέλους να ανεβαίνουν 
και να κατεβαίνουν για να διακονούν τον Υιό του 
ανθρώπου στη σωτηρία του κόσμου».

Το Ευαγγέλιο είναι βαθύ. Εμείς λίγες σκέψεις 
κάναμε, κι αυτές φτωχικές. Μακάρι, αγαπητοί ανα-
γνώστες, η αφεντιά σας να εμβαθύνει περισσότε-
ρο. Σας παρακαλώ δε να διαβάζετε και το κείμενο, 
που είναι επάνω από τα φτωχά δικά μου λόγια. Σή-
μερα η Εκκλησία εορτάζει τον θρίαμβο της Ορθο-
δοξίας, τη νίκη της, δηλαδή, «κατά των εικονομά-
χων και κατά πασών αιρέσεων», όπως λέει το Συ-
ναξάρι. Είναι ημέρα πασχαλιάτικη, ημέρα νίκης, 
ημέρα θριάμβου. Νίκησε ο Χριστός και μαζί η Εκ-
κλησία Του. Και ’μεις μέλη αυτής της αγίας Εκκλη-
σία είμαστε, και με τον Χριστό νικάμε στις δυσκο-
λίες. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσε-
ως, η Εκκλησία της νίκης, η Εκκλησία της αισιοδο-
ξίας. Μακάρι η δοξασμένη κεφαλή της, ο Χριστός, 
να μας κρατάει πάντα κοντά της και να μας έχει δι-
κούς Του. Μας συμφέρει, κι αυτό είναι υπόθεση 
μέγιστης χαράς.

 Χρόνια πολλά! 
 

Του αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη
(Το κήρυγμα της Κυριακής)

Η Αντζελα Γκερέκου 
για το κόστος 
του ταξιδιού της 
στις Βρυξέλλες
 

Με αφορμή δημοσίευμα της περασμένης Κυ-
ριακής με τίτλο «Αντζελα κερνάει, Γκερέκου 
πίνει» λάβαμε απαντητική επιστολή από την 
υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κυρία 
Αντζελα Γκερέκου, στην οποία τονίζει: 
«Είναι ιδιαίτερα φανερή η τεράστια διαφορά της 

σημερινής διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ από την 
προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας: πλέον, μια 
επίσημη τριήμερη υπουργική αποστολή τεσσά-
ρων ατόμων κοστίζει στον Ελληνα φορολογούμε-
νο 1.920 € - δηλαδή το δυνατόν χαμηλότερο κό-
στος. Στο ποσό των 1.920 € συμπεριλαμβάνονται 
τα αεροπορικά εισιτήρια και η ημερήσια αποζη-
μίωση τεσσάρων ατόμων, όπως επιβάλλει ο 
Ν.2685/99 (άρθρο 1 και άρθρο 19), για κάθε με-
τακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας εργαζομένων 
του Δημοσίου και όλων των μελών της κυβέρνη-
σης». 
Επιπλέον, η υφυπουργός σημειώνει ότι ταξίδεψε 
σε θέση business, καθώς «αυτό επιβάλλεται βά-
σει του ίδιου νόμου». Μάλιστα τονίζει πως, παρό-
τι αντίστοιχη θέση προβλέπεται και για το προ-
σωπικό ασφαλείας, η τριμελής συνοδεία της τα-
ξίδεψε σε οικονομική θέση. Ετσι, σύμφωνα με την 
κυρία Γκερέκου, «όχι μόνο δεν υπήρξε καμιά κα-
τασπατάληση δημοσίου χρήματος, αλλά έγινε κά-
θε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση των πιο 

οικονομικών αεροπορικών εισιτηρίων για τις Βρυ-
ξέλλες (390 € για ένα εισιτήριο θέσης business 
και 150 € για 3 εισιτήρια οικονομικής θέσης)».
«Σε καμία από τις αποστολές αυτές δεν διέμεινα 
σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο, δεν παρέθεσα 
ακριβά γεύματα και δεν συνοδευόμουν από πλή-
θος συνεργατών που ταξίδευαν στη θέση 
business, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, όταν μια 
επίσημη υπουργική αποστολή για την προώθη-
ση του ελληνικού τουρισμού έφτανε να στοιχίζει 
στον Ελληνα φορολογούμενο 70.000 € ή και πο-
λύ περισσότερο», προσθέτει η υφυπουργός.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της αγοράς γραφείου, η 
κυρία Γκερέκου εξηγεί ότι «το ποσό των 1.547 € 
για την αγορά γραφείου και έξι συμπληρωματι-
κών επίπλων δόθηκε για τη μόνιμη εγκατάσταση 
επιτρόπου. Ο επίτροπος θα ελέγχει πλέον σταθε-
ρά τη νομιμότητα όλων των δαπανών των υπηρε-
σιών τουρισμού ώστε να μην υπάρχουν φαινόμε-
να αδιαφάνειας και κατασπατάλησης του δημο-
σίου χρήματος».

ΕπιστολΗ



ΚΥΡΙΑΚH 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ www.protothema.gr

  Μedia Club
64 ■

Μια που το ’φερε η κουβέντα για την ασφάλεια 
των ΜΩΡΩΝ, ελπίζω εκτός απ’ τα νοσοκομεία να έχουν 
λάβει τα μέτρα τους και στον Δ.Ο.Ψ.! Δεν θέλουμε να απα-
γάγει κανείς τον πολύφερνο μπούμπη που τον κρατάν σε 
θερμοκοιτίδα τόσα χρόνια να… εκκολάπτεται για διευ-
θυντής και να μη γίνεται ΠΟΤΕ ΤΟΥ. Αν είναι, να τον κά-
νουμε εμείς εδώ για να… προλάβουμε και τα μπλογκ! 
✖✖✖ Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει για… τη μετα-
γραφή είναι ότι τα σεμνά, ταπεινά, συνοικιακά γραφεία 
μας δεν έχουν την αίγλη ενός συγκροτήματος, πόσο 
μάλλον ενός Μεγάρου! ✖✖✖ Εδώ είμαστε ο ένας πάνω 
στον άλλον (για σιγουριά μη φάμε καμιά αδέσποτη από 
πουθενά) και δεν έχουμε και 
χώρο για να φιλοξενήσου-
με κάνα διευθυντή δι-
αμετρήματος… συ-
γκροτήματος! Βέ-
βαια, τώρα που 
το σκέφτομαι, 
στον από 
πάνω όροφο 
ακριβώς μέ-
νει η… σπι-
τονοικοκυρά 
μας, που έχει 
ένα δωματιά-
κι ελεύθερο 
ακριβώς δίπλα 
στην κουζίνα. 
Αλλά άμα κάνει 
καμιά σκορδα-
λιά, πώς θα βγει 
μετά ο δικός 
μου στο πά-
νελ με την 
κουστουμιά; 
✖✖✖ Αν κάνου-
με πλάκα… Τι 
λέτε, καλέ; 
Απλώς είμαστε τόσο μετριόφρονες που δεν θεωρούμε 
ότι κάποιος βαρυσήμαντος δημοσιογράφος, παράγων, 
εκδότης κ.λπ. θα καταδεχτεί να εισβάλει στον χώρο 
μας, που παρότι ιδιαίτερα φιλόξενος έχει ένα μικρό 
προβληματάκι: είναι κάτι σαν ένα μικρό ξεχασμένο ΓΑ-
ΛΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ. ✖✖✖ Ναι, όπως Αστερίξ και Οβελίξ με… 
πολλές Κλεοπάτρες, δόξα τω Θεώ. Τώρα που το ’πα, όντως 
δεν υπάρχει πιο πετυχημένος παραλληλισμός για το 
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» που μεθαύριο κλείνει τα πρώτα ΠΕΝΤΕ 
ΧΡΟΝΙΑ του, τρομάρα μας και τρομάρα τους! ✖✖✖ Μέσα 
στην απέραντη αυτοκρατορία των μεγαλοεκδοτών που 
κανείς δεν τολμούσε να αμφισβητήσει την πρωτοκα-
θεδρία της Ρώμης, ξεπήδησε το μικρό γαλατικό χωριό 
που έχει την εξής ιδιορρυθμία: είναι ζωηρό και χαρω-
πό, κάνει τα ΔΙΚΑ ΤΟΥ, είναι φιλόξενο στους πάντες,  
αλλά… ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕ ΤΟ 
ΖΟΡΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΤΡΩΕΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ ΑΕ-
ΡΑ-ΠΑΤΕΡΑ… ✖✖✖ Στην αρχή 
οι Ρωμαίοι και οι υποτακτικοί 
τους στα διάφορα εκδοτικά 
μέτωπα δεν μας πήραν πολύ 
στα σοβαρά και έστειλαν τον 
τότε εκατόνταρχο και νυν 
ΧΑΙΡΕ ΚΑΙΣΑΡ-Στραύβους 
ΔΟΛΙΟΥΣ να μας ισοπεδώ-
σει. ✖✖✖ Ηλθε μια φορά ο 
Στραύβους ΔΟΛΙΟΥΣ, έφα-
γε της χρονιάς του και απήλ-
θε… Σου λέει, δεν μπορεί, κά-
ποιο λάθος θα ’γινε… Πλακώνει 
μετά με τους λεγεωνάριους του Θε-
όδωρους ΒΙΛΑΡΧΙΞ για να κάνει σα-

μποτάζ από μέσα, μαζί με τον γνωστό ΡΟΥΦΙΑΝΙΞ! Ξα-
νατρώνε όλοι μαζί  τις φάπες και τις κλοτσιές τους, φεύ-
γουν ουρλιάζοντας (κάι-κάι-κάι- κι ας είναι από άλλο 
κόμικ, τον Ραν Ταν Πλαν και τους αδελ-
φούς Ντάλτον) και μετά βάζουν σε 
εφαρμογή το σατανικό σχέδιο «ΤΡΟ-
ΜΠΙΟΥΣ». ✖✖✖ Το σχέδιο «ΤΡΟ-
ΜΠΙΟΥΣ» είχε ως στόχο το πώς θα 
μας κάνουν να… φαγωθούμε μετα-
ξύ μας τώρα, που χάρη στους ανα-
γνώστες μας είμαστε πρώτοι με δι-
αφορά… χιλίων οβελίσκων! Ετσι 
γράφουν και διαδίδουν διάφορες 
ανοησίες που βάσει του σχεδίου 
ΤΡΟΜΠΙΟΥΣ θα μας οδηγήσουν,  
λέει, να αυτοκαταστραφούμε. Ρί-

ξανε και το δήθεν μαγικό ΦΙΛ-
ΤΡΟ συγχώνευσης και νόμιζαν 
ότι θα βρεθεί κάνας ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΜΠΑΡΟΥΦΟΥΣ ή 

κάνας ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ να το υιο-
θετήσει και να συστρατευτεί μαζί τους. 

✖✖✖ Στο μεταξύ έκαναν τελετές και 
ανέβασαν στον θρόνο τον σφετερι-
στή της αυτοκρατορίας Στραύβους 
ΔΟΛΙΟΥΣ, ο οποίος, όπως κάθε ανα-
σφαλής ηγεμών, κατέσφαξε όλο το 
σόι του αληθινού Καίσαρα και άρχι-
σε να ψάχνει για ισορροπίες και συμ-
μαχίες για να πολιορκήσει ξανά το 

μικρό γαλατικό μας χωριό. ✖✖✖  Να σας 
κάνω μια ασφαλή πρόβλεψη; Για μία 
ακόμη φορά ο Στραύβους ΔΟΛΙΟΥΣ θα 

φύγει σαν δαρμένο σκυλί  και θα κλαίγε-

ται σε διάφορους… υπουργούς να βρουν κάνα τρόπο να 
μας… κλείσουν μέσα, ή έστω να μας κλείσουν τον δρό-
μο… για τα περίπτερα. ✖✖✖ Είμαστε ΤΡΕΛΟΙ ΕΜΕΙΣ οι 

ΓΑΛΑΤΕΣ; Οχι, μια χαρά άνθρωποι είμαστε, αλλά 
έχουμε ΜΙΑ μόνο μικρή αδυναμία: ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΕΙ 

ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΚΑΚΟ ΣΚΟΠΟ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΕΥΓΕΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΟΤΣΙΕΣ. ✖✖✖ Ενώ, αν είναι καλός 
άνθρωπος και θέ-

λει να κάτσει να 
φάμε και να 
πιούμε Ο,ΤΙ 
ΕΧΟΥΜΕ, τότε 

όλοι οι κα-
λοί χωράμε 
σ’ αυτό το 
μυστήριο μι-

κρό γαλατικό 
χωριό. Με μία προϋπόθεση: 
ότι δεν γουστάρουμε τους 
ΚΑΙΣΑΡΕΣ και πολύ περισσό-
τερο τους ΠΡΑΙΤΟΡΙΑΝΟΥΣ 
τους και τους αυτοκράτορες 
γενικώς! ✖✖✖ Αυτούς τους 
έχουμε για ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ σαν 
τα αγριογούρουνα. Κι ας μην 
έχει κανείς την παραμικρή 
αμφιβολία. Δεν μπορείς να 
εξαγοράσεις κανένας ΓΑΛΑ-
ΤΗ γιατί είναι όλοι ΤΡΕΛΟΙ. 
Το λιγότερο που μπορείς να 
πάθεις είναι να σε αποτρελάνουν στη διαδρομή και 
σένα μαζί… Ασε μας λοιπόν, ρε συ ΜΠΟΥΦΙΟΥΣ, γιατί 

Φωτό 
ντοκουμέντο 
Οποιος παρενοχλεί 
νεαρή συνάδελφό 
μας με καταιγισμό 
από κατακόκκινα 
τριαντάφυλλα 
θα διωχθεί μέχρι 
τελικής πτώσεως. 
Εχουμε και 
δουλειές!

για

phdphd

Οποιος πάει να μπει στο γαλατικό χωριό μας 
και να μας χαλάσει τη συνταγή φεύγει με τις κλοτσιές! 

                            ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» - ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΓΑΛΑ
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έχουμε και δουλειές να κά-
νουμε. ✖✖✖ Τον Παντελή τον 
έχει χτυπήσει η γνωστή ίωση 
που κυκλοφορεί ή κάνει χρή-
ση της άδειάς του; Γιατί δεν 
φαντάζομαι ότι ο έμπειρος αυ-
τός δημοσιογράφος έφαγε τη 
«μούφα» που μοίραζε γνωστός 
παραμυθάς υπουργός ότι δή-
θεν και η… ΕΥΠ έχει βαλθεί να 

ανακαλύψει τους 
διεθνείς κερδο-
σκόπους και να το 
κάνει πρώτο 
θέμα… στο 
«ΒΗΜΑ»! ✖✖✖ 
Μόλις διάβασαν 
ότι οι… γαλλικές 
μυστικές υπηρε-
σίες ψάχνουν να 
βρουν τους 
golden παλιόγε-
ρους που με τα 
funds τους φου-
ντάρουν όλη την 
ευρωζώνη, κάτι 
δικοί μας χαζο-
βιόληδες σκέ-
φθηκαν ότι θα… 
προβληθούν αν 
πουν ότι και η ελ-
ληνική ΕΥΠ μπή-

κε στο «παιχνίδι». 
✖✖✖ Πάλι καλά 
που δεν μας δια-
βάζουν οι ξένοι, 
γιατί τα spreads 
θα πήγαιναν στο... 
1.000 στην ιδέα 
και μόνο ότι οι γί-
γαντες Ελληνες 
πράκτορες, τελευ-
ταίο επίτευγμα 
των οποίων ήταν 
η προδοτική πα-
ράδοση του Οτσα-
λάν στους Τουρ-

καλάδες, θα έκαναν και… διεθνές κυνηγητό των φαντο-
μάδων της παγκόσμιας χρηματαγοράς. Περαστικά! ✖✖✖ 

Πρόβλεψη: όποιος κάνει το λάθος και υπακούσει στις 
Βρυξέλλες και κόψει τον δέκατο τέταρτο μισθό, θα πά-
ρει το δεκατοΤΡΙΤΟ το μακρύτερο για μια ζωή… Εξ ου 
και δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κανένας τόσο ΕΥΡΩ-
ΚΟΠΑΝΟΥΣ που να κάνει ό,τι δεν έκανε... ούτε και ο 
Μητσοτάκης! Το ’θελε, το ’ψαχνε, αλλά τελικά ακόμη 
και εκείνος ο γκρίχελαντ φίρερ κώλωσε! ✖✖✖ Δεν ξέρω 
ποιος έκανε τις επιλογές για τα νέα πρόσωπα της ΝΕΤ, 

αλλά υποψιάζομαι και ολίγον… Τζώννυ Καλημέρη, για-
τί όποιος τις έκανε… πέτυχε διάνα. Η Μπιζόγλη με τον 
Αρβανίτη (που ακόμη δείχνει λίγο σφιγμένος) δεν χάνουν 
σε τίποτα σε σχέση με τους Λυριτζή - Οικονόμου, και 
κοστίζουν το… 1/3 σε σχέση με τους προηγούμενους. 
✖✖✖ Η έκπληξη όμως ήλθε από την αντικαταστάτρια 
της ΠΟΠΗΣ Τσαπανίδου, τη Μαρία Αλαφογιώργου, 
που κυκλοφορεί με το όνομα 
Σαράφογλου, όμως όλοι ξέρου-
με ότι είναι σύζυγος του εν λόγω 
συναδέλφου. ✖✖✖ Και τα επί-
θετα μπορεί να μην έχουν κα-
μία σημασία, όμως το σκέφτε-
στε π.χ. η Ελένη να το ’χε αλλά-
ξει σε Λάτσιου; Αντε μετά να ξα-
νάκανε καριέρα απ’ την αρχή! 
Μενεγάκη-Μενεγάκη, τι μου 
θυμίζει αυτό το Μενεγάκη; ✖✖✖ 
Πού ’σαι, Αντώνη, αν δεν έχεις, 
κάν’ της τώρα… κάνα μεταγα-
μιαίο συμβόλαιο γιατί τη βλέ-
πω να ’χει δρόμο. Ακούω ότι η Μαρία Σαράφογλου-
Αλαφογιώργου είχε ήδη επαρκή επαγγελματική εμπει-
ρία, καθώς δούλευε πίσω απ’ τον φακό για κάποιο 
καιρό. Κι όταν βγήκε έδειξε σαν έτοιμη από καιρό και 
έκοβε βόλτες απ’ τη μία στην άλλη άκρη του πλατό με 
άνεση που εντυπωσίαζε. Καλορίζικη, καλή επιτυχία 
κ.λπ. και να της πάνε όλα… «πράσινα». Οχι ΔΕΞΙΑ, 
όπως λέγανε παλιά. ✖✖✖ Δικαιολογημένα είναι μέσα 
στην καλή χαρά ο Νίκος ΠΑΤΕΡΑΣ της ΠΑΕ Βάζελος, 
όμως αυτός δεν είναι λόγος να δουλεύει δημόσια στο 
«Ντα Κάπο» τον «Αγιο» και να του λέει διάφορα τύπου 

«είσαι μεγάλος ανθρωπιστής»… 
«έχεις προσφέρει πολλά στον 
τόπο» και άλλα που αφήνουν 
άλαλο ακόμη και τον Λάλα. ✖✖✖  
Είναι τρελός ο πρόεδρος - εί-
ναι τρελός - είναι τρελός, έπε-
σε κι ο Τρισέ και τον αποτρέ-
λανε. ✖✖✖ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΤΟΥΣ 
ΧΟΝΤΡΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ! 
Ξέρουν ποιοι… Κι ας παριστά-
νουν τους σοβαρούς μεγαλο-
παράγοντες του τόπου, είναι… 
τρομοκράτες του ΧΑΒΑΛΕ! Δέ-
χονται κι άλλους… στην οργά-
νωση που χτυπά μεγαλόσχη-
μους της ΤΕΧΝΗΣ και του ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΟΣ, που ’ναι και οι πιο αγα-
πημένοι μου; ✖✖✖ Εντός του 
Σαββατοκύριακου θα αποσα-
φηνίσουμε τη θέση μας προς 
τον ΑΝΤ1. Οχι για… το «ΟΛΑ», 
όπως θέλουν οι κακόβουλοι ή 
,για οτιδήποτε άλλο, αλλά για 
το επόμενο NEXT TOP MODEL, 
όπου θεωρούμε δικαιωματι-

κά ότι πρέπει να βρισκόμαστε στην Επιτροπή! Εμείς 
που ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ τα κορίτσια, εκθειάσαμε τον ψυχι-
κό τους κόσμο και τα εσωτερικά τους χαρίσματα, κι 
όχι κάνας Κανάκης που τους φέρθηκε κατά την άπο-

ψή μας υποτιμητικά 
με σεξιστικά υπο-

νοούμενα! 
Μα, δεν σέ-
βονται τίπο-
τα σ’ αυτόν 
τον τόπο; 
✖✖✖ Θα μου 
πεις, εδώ δεν 
εξετίμησαν 
ολόκληρη 

Ντόρα, θα σεβαστούν τη δόλια τη Μόνικα; ✖✖✖ Σήκω, 
ΑΝΔΡΕΑ, για να δεις τα παιδιά της Αλλαγής! Αν ήταν 
εδώ ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ, θα τους έλεγε: «Ναι, καλά, καταρ-
γούμε το δεκατοτέταρτο», και θα το μοίραζε πόρτα-
πόρτα σε… δωράκια! Ή ξέρεις τη δουλειά ή όχι! ✖✖✖ 
Οσο για το GREEK STATISTICS που μας κατηγορούν 
αυτά τα παλιολαμόγια που «άδειασαν» όλη τη Λύμαν 

Μπράδερς και πήγαν να χρεο-
κοπήσουν ολάκερη Αμερική, 
κανονικά θα ’πρεπε να είναι 
Ανώτατη Σχολή στο Χάρβαρντ! 
Να ’χει έδρα GREEK STATISTICS 
στο Γιέιλ, ρε, κι όποιος βγαίνει 
από κει θα ’ταν ανάρπαστος 
στην αγορά. Το θέμα είναι πώς 
θα το πλασάρεις. ✖✖✖ Οσο για 
τη… διδακτέα ύλη της σχολής 
GREEK STATISTICS, αυτά θα 
είναι τα πορίσματα της εξετα-
στικής επιτροπής. Για να μη 
λένε διάφοροι ότι είναι επιζή-

μια για τον Τύπο.  ✖✖✖ Γράφουμε ΙΣΤΟΡΙΑ, ρε κορόι-
δα, γράφουμε ΙΣΤΟΡΙΑ! 

ΥΓ.: Για να επανέλθω στο Greek Statistics, αν δεν το κά-
νουμε πανεπιστημιακή σχο-
λή σε κάνα Κέιμπριτζ, μπο-
ρεί κάλλιστα να γίνει reality 
σε παγκόσμια κλίμακα! Τι να 
μας πει το PATAGONIA μπρο-
στά στα ζόρια που τραβά-
με τώρα;

OI KYKΛΟΦΟΡΙΕΣ
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Από το επίσημο πανελλαδικό δελτίο

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

35.680 VETO

168.690 ΤΟ ΒΗΜΑ

139.110 EΛEYΘEPOTYΠIA

127.760 KAΘHMEPINH

109.760 ΕΘΝΟΣ

96.620 REAL NEWS

212.260 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010

154.590 ΤΟ ΒΗΜΑ

154.150 KAΘHMEPINH

124.370 EΛEYΘEPOTYΠIA

112.100 REAL NEWS

111.610 ΕΘΝΟΣ

50.100 VETO

202.210 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Η Σεράινα νικήτρια του NEXT TOP MODEL, νέο μέλος 
στο Δ.Σ. στο «Πρώτο Θέμα». Εχει κανείς αντίρρηση; 
Η Σεράινα νικήτρια του NEXT TOP MODEL, νέο μέλος

Αλαφογιώργου 
τη λένε την 
κυρία Μαρία 
που ποζάρει 
στη θέση 
της Τσαπανίδου 
με το οικογενειακό 
της επώνυμο 
Σαράφογλου

Η Δούκισσα νυφούλα. 
ENJOY, ΜΠΑΚΟΥΡΙΑ! 

Εσείς τραγουδάγατε στο γκρουπ 
της Γκαγκάκη ή του Λεβέντη; 

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ 
Πέτρος (Πιότρ) 

Αλεξέγιεβιτς 
Κροπότκιν 

ήταν εξέχων 
Ρώσος 

αναρχικός και 
ένας από τους 

πρώτους 
θεωρητικούς 

του αναρχοκομ-
μουνισμού.

Για να μη λέτε 
για τον Γερουλάνο...

λ ώ

 ΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΕΚΔΟΤΩΝ
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ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ

Η έκπληξη της ενημερωτικής 
ζώνης μιλάει κινέζικα
Η όμορφη κόρη του πρώην δημάρχου Κερατσινίου είχε την τύχη να κάνει 
την πρακτική της στην ελληνική υπηρεσία του BBC και στο Associated Press

ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ο μπαμπάς της ήταν δήμαρχος 
Κερατσινίου και παρά το γεγονός ότι έλειπε 
αρκετές ώρες από το σπίτι, έβρισκε πάντα χρό-
νο για να παίξει μαζί της. 

Αγαπημένο τους «παιχνί-
δι», η Γεωγραφία - εκεί-

νος έλεγε τις χώρες και 
εκείνη έβρισκε τις πρωτεύ-
ουσες. Της άρεσε να παίζει 
και κιθάρα, αλλά στην πορεία 
των χρόνων την εγκατέλειψε, 
αφού την απορρόφησαν οι 
ξένες γλώσσες (μιλάει άψο-
γα αγγλικά, γαλλικά και 
ισπανικά) - η δεύτερη μεγά-
λη της αγάπη μετά τη Γεω-
γραφία. Η Μαρία Σαράφο-
γλου, η όμορφη μελαχρινή 
που βρέθηκε ξαφνικά να πα-
ρουσιάζει το «Συμβαίνει τώ-
ρα» στη ΝΕΤ, μπορεί να αιφ-
νιδιάστηκε από την πρότα-
ση, η τηλεόραση όμως δεν 
της μοιάζει με κινέζικα. Οχι 
μόνο γιατί ανήκει στη μειο-
ψηφία των Ελλήνων που μι-
λάει επαρκώς την κινεζική 
(!), αλλά και επειδή η πρα-
κτική της στο CNN, στο BBC 
και στο Associated Press της 
προσδίδουν ένα άρωμα δη-
μοσιογραφικού κοσμοπολι-
τισμού και αυτοπεποίθηση.

Στην ΕΡΤ δουλεύει από 
το 2000, δηλαδή έναν χρόνο 
προτού ολοκληρώσει τις 
σπουδές της στη Νομική 
Θεσσαλονίκης. Από νεαρή 
κοπέλα, όμως, η δημοσιο-
γραφία ήταν η μεγάλη της 
αγάπη. Βέβαια, το γυναικείο 
και πρακτικό μυαλό της την 
οδήγησε στη Νομική, αφού 
όπως λέει η ίδια: «Η δημο-
σιογραφία είναι ένα επισφα-
λές επάγγελμα, γι’ αυτό προ-
τίμησα να σπουδάσω νομι-
κά, μια και θα είχα περισσό-
τερες ευκαιρίες δουλειάς». 
Για τον ίδιο λόγο έμαθε και 
κινεζικά: «Είχα μπουχτίσει 
με τις ευρωπαϊκές γλώσσες 
και προτίμησα τα κινέζικα, 
που είναι και το μέλλον για 
όποιον καταφέρει να τα μά-
θει»!

Η Μαρία Σαράφογλου 
γεννήθηκε περίπου πριν από 
τρεις δεκαετίες στην Αθήνα, 
αλλά μεγάλωσε στον Πει-
ραιά λόγω της ιδιότητας του 
πατέρα της. Αν και θυμάται 

ελάχιστα εκείνη την 
εποχή, αφού ήταν 
πολύ μικρή, με-
γάλωσε σε μια 
οικογένεια που 
η πολιτική 
ήταν στην 
ημερήσια δι-
άταξη. Μπο-
ρεί λοιπόν να 
μην απο-

στρέφεται την πολιτική και 
τους πολιτικούς ως βίωμα, 
αλλά πολύ συνειδητά θα πει: 
«Επέλεξα να μην αναμιχθώ 
με τα συνδικαλιστικά, ούτε 
στο σχολείο ούτε στο πανε-

πιστήμιο». Η κόρη του 
πρώην δημάρχου 

Κερατσινίου κ. 
Δημήτρη Σα-

ράφογλου 
ανήκει στη 
νέα γενιά 
των αν-
θρώπων 
που πι-
στεύει ότι 
υπάρχουν 
ακόμη πο-
λιτικοί που 
νοιάζονται 

για τον τόπο τους και έχουν 
διάθεση να προσφέρουν ανι-
διοτελώς. Η ιστορία που έχει 
αφήσει ο πατέρας της στον 
Δήμο Κερατσινίου, για την 
οποία είναι πολύ υπερήφα-
νη, την έκανε συνειδητοποι-
ημένη πολίτη, αλλά και προ-
σεκτική με την πολιτική, μια 
και είναι το πλέον σκληρό 
«επάγγελμα» για να το ακο-
λουθήσει. 

Το 2008 παντρεύεται με 
τον δημοσιογράφο Αντώνη 
Αλαφογιώργο, ο οποίος επί-
σης εργάζεται στα δελτία ει-
δήσεων της ΕΡΤ. Πριν από 
λίγους μήνες, δε, έφεραν 
στον κόσμο ένα υγιέστατο 
αγοράκι. Είχε προηγηθεί 
όμως ένα πολύ δυσάρεστο 
περιστατικό, το οποίο η Μα-
ρία Σαράφογλου προτιμά 

να ξεχάσει και να μη μιλά-
ει γι’ αυτό. Ηταν πέρυσι, 
όταν ο πατέρας της την 
πήγαινε με το αυτοκίνη-
το στην ΕΡΤ, όντας έγκυ-
ος στον γιο της, και στη 
διαδρομή είχαν ένα πο-
λύ σοβαρό τροχαίο. Το 
αποτέλεσμα ήταν ο πα-
τέρας της να σπάσει τα 
πλευρά του και η ίδια 
να τραυματιστεί σο-
βαρά στο πρόσωπο. 
Λέγεται ότι γλίτωσαν 
από θαύμα, αφού το 
αυτοκίνητο καταστρά-
φηκε ολοσχερώς. «Ευ-
τυχώς», θα πει σήμερα, 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 20-02-2010
07:00 - 09:00 Βαγγέλης Γκαϊντές - 
Ανδρέας Μπελεγρής 
09:00 - 10:00 Σωτήρης Χιωτάκης - 
Μαριάννα Τζάννε
10:00 - 11:00 Μάκης Πολλάτος - 
Σπύρος Γκουτζάνης 
11:00 - 12:00 Μπάμπης 
Παπαπαναγιώτου 
12:00 - 12:30 Τζίμης Πανούσης Best Of 
12:30 - 14:00 Βασιλική 
Παναγιωτοπούλου 
14:00 - 17:00 Ρούλα Κορομηλά 
17:00 - 18:00 Σάντυ Κουτσοσταμάτη 
18:00 - 20:00 Βασίλης Κωνσταντουλάκης 
20:00 - 21:00 Τάσος Θεοδωρόπουλος - 
Μαρίζα Πάττα 
21:00 - 23:00 Φρίξος Δρακοντίδης 
23:00 - 24:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ 
24:00 - 24:30 Τζίμης Πανούσης 
Best Of (Ε) 
24:30 - 02:00 Juke Box, Ζωή 
Παναγιωτίδου 
02:00 - 05:00 Ρούλα Κορομηλά (Ε) 
05:00 - 07:00 Βασίλης 
Κωνσταντουλάκης (Ε)

 ΚΥΡΙΑΚΗ 21-02-2010
07:00 - 09:00 Βασίλης Γούλας - 
Ηλιάνα Γαβαλά 
09:00 - 11:00 Μάκης Πολλάτος - 
Σπύρος Γκουτζάνης 
11:00 - 12:00 Γιώργος 
Δημητρομανωλάκης 
12:00 - 12:30 Τζίμης Πανούσης Best Of  
12:30 - 14:00 Δέσποινα Καμπούρη - 
Μάνος Μαγιάτης
 14:00 - 17:00 Ρούλα Κορομηλά - 
Πέτρος Φιλιππίδης 
17:00 - 18:00 Σάντυ Κουτσοσταμάτη 
18:00 - 20:00 Βασίλης Κωνσταντουλάκης 
20:00 - 21:00 Τάσος Θεοδωρόπουλος - 
Μαρίζα Πάττα 
21:00 - 23:00 Φρίξος Δρακοντίδης 
23:00 - 24:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ 
24:00 - 24:30 Τζίμης Πανούσης Best Of (Ε) 
24:30 - 02:00 Juke Box, Γιώργος 
Φαμελιάρης
02:00 - 05:00 Ρούλα Κορομηλά - 
Πέτρος Φιλιππίδης (Ε) 
05:00 - 06:00 Τάσος Θεοδωρόπουλος - 
Μαρίζα Πάττα (Ε)

 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
06:00 - 08:00  Γιώργος Σμυρνής - 
Νίκος Μάνεσης 
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος - 
Δημήτρης Σταυρόπουλος 
10:00 - 11:00 Μπάμπης 
Παπαπαναγιώτου 
11:00 - 12:00 Θέμος Αναστασιάδης - 
Ευγενία Μανωλίδου 
12:00 - 12:30 Τζίμης Πανούσης 
12:30 - 13:00 Σωκράτης Γκιόλιας - 
Μάνος Κακλαμάνος 
13:00 - 14:00 Βαγγέλης Περρής - 
Σοφία Χουντάση 
14:00 - 15:00 Magazino Μπάμπης 
Κούτρας - Ρίτσα Μπιζόγλη
15:00 - 16:00 Αντώνης Σρόιτερ - 
Ελενα Αρσένη 
16:00 - 18:00 Γρηγόρης 
Αρναούτογλου - Θανάσης Πάτρας 
18:00 - 20:00 Νίκος Ζαχαριάδης - 
Φανή Χαλκιά 
20:00 - 22:00 Θανάσης Κουμπαρούδης 
22:00 - 24:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
24:00 - 24:30 Τζίμης Πανούσης (Ε)
24:30 - 02:00 Juke Box, 
Στέλιος Χατζημιχαήλ 
02:00 - 04:00 Γρηγόρης 
Αρναούτογλου - Θανάσης Πάτρας (E)
04:00 - 05:00 Βαγγέλης Περρής -
 Σοφία Χουντάση (Ε) 
05:00 - 06:00 Θέμος Αναστασιάδης - 
Ευγενία Μανωλίδου (Ε)

«δεν υπήρξε πρόβλημα με το 
παιδί». 

Η επαφή της με τη δημο-
σιογραφία ξεκίνησε περί-
που πριν από δέκα χρόνια. 
Αρχικά στο ελεύθερο ρεπορ-
τάζ και αμέσως μετά στα δι-
εθνή. «Μου άρεσε να διαβά-
ζω και να μαθαίνω τι συμβαί-
νει στις άλλες χώρες», θα πει 
για την προτίμησή της στα 
διεθνή και θα συμπληρώσει: 
«Στην Ελλάδα ζούμε λίγο στον 
μικρόκοσμό μας». Η επιλο-
γή της όμως στο συγκεκρι-
μένο ρεπορτάζ το 2002 την 
οδήγησε στο Λονδίνο, κάνο-
ντας μεταπτυχιακά στη διε-
θνή δημοσιογραφία. «Βρέ-
θηκα σε μια πόλη όπου τα γε-
γονότα έτρεχαν γρηγορότε-
ρα απ’ ό,τι στην Ελλάδα, ενώ 
το ενδιαφέρον του κοινού για 
ενημέρωση σε αυτά τα θέμα-
τα ήταν πολύ μεγάλο». Εκεί 
είχε την τύχη να κάνει την 
πρακτική της στην ελληνική 
υπηρεσία του BBC και στο 
Associated Press και να δι-
δαχτεί τον τρόπο με τον οποίο 
οι ξένοι συνάδελφοι προσεγ-
γίζουν την είδηση. Από τη 
θητεία της εκεί κράτησε την 
ψυχραιμία και τη συνέπεια 
με την οποία δουλεύουν οι 
δημοσιογράφοι των ξένων 
δικτύων.

Το Λονδίνο υποστηρίζει 
ότι της άνοιξε τα μάτια, θεω-
ρώντας το ως την πιο σωστή 
επιλογή της μέχρι σήμερα.

ΑΚΟΥΤΕ...

ΤΟ  Προγραμμα

Μ ε το ένα τρίτο των χρη-
μάτων που εισέπρατ-

ταν ετησίως οι Βασίλης Λυ-
ριτζής και Δημήτρης Οικο-
νόμου κατάφεραν στη ΝΕΤ 
να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα 
στην πρωινή ενημερωτική 
ζώνη. Η ικανοποίηση στην 
Αγία Παρασκευή δεν κρύβε-
ται, αφού από την πρώτη 
εβδομάδα κιόλας το νέο δί-
δυμο της «Πρωινής ενημέ-
ρωσης», η Ρίτσα Μπιζόγλη 
και ο Κώστας Αρβανίτης, 
κέρδισε το στοίχημα της τη-
λεθέασης. Ετσι, στην πρε-
μιέρα τους την Τρίτη τερμά-

τισαν με μέσο όρο 18,6%, ενώ 
την Τετάρτη με 16,5% και την 
Πέμπτη με 14,4%, επιδόσεις 
οι οποίες κυμαίνονται στα 
ίδια επίπεδα, ελαφρώς υψη-
λότερες από το δίδυμο που 
αποχώρησε, και βέβαια στο 
διπλάσιο του μέσου όρου του 
καναλιού. 

Εξίσου θετικές όμως με 
την ανταπόκριση του κόσμου 
ήταν και οι κριτικές για τους 
νεοαφιχθέντες στην πρωινή 
ζώνη. Αν και είναι πολύ νω-
ρίς για να κριθούν και δεδο-
μένου ότι δεν γνωρίζονταν 
προηγουμένως, η Ρίτσα Μπι-

ζόγλη και ο Κώστας Αρβανί-
της καθημερινά κάνουν βή-
ματα, βρίσκουν τον ρυθμό 
τους και αναπτύσσουν τους 
δικούς τους κώδικες με τους 

τηλεθεατές. 
Πλέον, η νέα εκπομπή της 

ΝΕΤ με την παρουσία του 
νέου διδύμου στο τιμόνι της 
πρωινής ενημέρωσης διαθέ-
τει φρεσκάδα, ισορροπία και 
σωστές δόσεις χιούμορ. Ενα 
πακέτο, συνδυαστικά με την 
τηλεθέαση που φέρνει στο 
κανάλι, το οποίο κοστίζει ελά-
χιστα σε σύγκριση με τις 
650.000 ευρώ με τα οποία 
αμείβονταν ετησίως οι Βα-
σίλης Λυριτζής και Δημήτρης 
Οικονόμου, αλλά και σε σχέ-
ση με τους παρουσιαστές 
των ιδιωτικών καναλιών.

Με λιγότερα χρήματα, καλύτερο αποτέλεσμα
~ΡΙΤΣΑ ΜΠΙΖΟΓΛΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - απολύσεις - εθελουσίες έχει ει-
σβάλει στη δημοσιογραφική καθημερινότητα. Ολο το προ-
ηγούμενο διάστημα παρακολουθήσαμε την πρόβα τζενε-
ράλε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα! ●●● Στον ΔΟΛ ανακοι-
νώθηκε ότι «τρέχει» πρόγραμμα εθελουσίας, ενώ στο 
ALTER δεν σταμάτησαν καμία στιγμή οι απολύσεις. Θυ-
μίζω ότι η αρχή έγινε πέρυσι από τον ALPHA και ακολού-
θησε ο ANT1. ●●● Ηδη όμως στα κανάλια συζητούν μαζί 
με τα προγράμματα της επόμενης σεζόν και τις νέες περι-
κοπές στα budgets. Ολοι μηδενός εξαιρουμένου ξεκινούν 
από 20% και βλέπουμε! Θύματα; Η ενημέρωση και τα σίρι-
αλ, δηλαδή οι δημοσιογράφοι και οι ηθοποιοί. Κερδισμέ-
νοι, τα talent shows και τα χαμηλού κόστους realities. ●●● 
Ανώνυμο blog (λέμε τώρα) έχει αναστατώσει τη ρουτίνα 
μεγάλου καναλιού. Οι μεν, που φέρεται να έχουν πρό-
σβαση στους διαχειριστές, όταν δεν τους επιβάλουν να 
εκθειάζουν τα πεπραγμένα τους, «καρφώνουν» τους δε 
για σπατάλη! Και στα διαλείμματα οι μεν πάντα «καθα-
ρίζουν» το στρατόπεδό τους από τους «εσωτερικούς» 
εχθρούς κανιβαλίζοντας τη δουλειά συναδέλφων τους, 
ενώ παράλληλα ξεκατινιάζονται με τα μεσημεριανά. 
Μάλιστα, όταν έχουν χρόνο κάνουν και «ψαγμένες» συ-
νεντεύξεις του τύπου στον δημοσιογραφικό μικρόκο-
σμο βασιλεύει ο φθόνος και άλλα τέτοια βαθυστόχαστα! 
Τις προάλλες είχαν το θράσος να κατηγορήσουν πρωι-
νή παρουσιάστρια επειδή, λέει, διαθέτει blog για να δι-
αβάλει τους αντιπάλους της! Αυτή τουλάχιστον τα έχω-
νε στους «απέναντι», όχι στους μέσα! ●●● Θα έπρεπε 
να ξέρουν όμως ότι οι ιδιοκτήτες καναλιών, τουλάχιστον 
αυτό λέει η εμπειρία, όταν αποφασίσουν να κάνουν αλλα-
γές δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, ούτε αν η ομάδα πετάει 
ούτε αν η ομάδα κουτσαίνει. Και κυρίως δεν τους ενδιαφέ-
ρει η διάδοχη λύση. Βλέπε περίπτωση Χατζηνικολάου, Ευ-
αγγελάτου, Μενεγάκη κ.ά. ●●● Θύμα των νέων μέτρων 
στον ΔΟΛ και ο επικεφαλής του «ΒΗΜΑτος online» Δη-
μήτρης Ψυχογιός, που θα συνεχίσει όμως να αρθρογρα-
φεί. ●●● Πάντως, την ίδια ώρα που ο Σταύρος Ψυχάρης 
δηλώνει στις δημοσιογραφικές ενώσεις ότι δεν θα απο-
λύσει κανέναν δημοσιογράφο, ζητάει από τον Παντελή 
Καψή σε συνεργασία με τους αρχισυντάκτες να αξιολογή-
σουν και να καταγράψουν τις ανάγκες των τμημάτων τους. 
●●● Αντίθετα, ο Γιάννης Πρετεντέρης λέγεται ότι εξα-
κολουθεί να περνάει τον περισσότερο χρόνο του απο-
μονωμένος στο πρώην γραφείο του Χρήστου Μεμή και 
να γελάει σκωπτικά παρακολουθώντας τις κινήσεις του 
Παντελή Καψή. Οτιδήποτε άλλο λέγεται είναι απλώς 
μπαρούφες. ●●● Ασχετο: αληθεύει ότι στη νέα πρωινή 
εκπομπή του ΣΚΑΪ με τους Λυριτζή - Οικονόμου το δελτίο 
καιρού θα λέει Μαύρη παρουσιάστρια; ●●● Σχετικό: εί-
ναι δυνατόν το κανάλι που υπερασπίζεται την οικολογία 
να τοποθετεί διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους; 
●●● Τελικά η τοποθέτηση του κ. Γιώργου Γαμπρίτσου ως 
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στην ΕΡΤ πέρα-
σε από τη Βουλή, χωρίς δυστυχώς να μάθουμε την αμοι-
βή του. ●●● Η επόμενη μάχη στην Αγία Παρασκευή θα 
είναι για τις θέσεις των γενικών διευθυντών, οι οποίες 
υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 100! ●●● Αν σκέφτονται 
στον ΑΝΤ1 να μετακινήσουν το δελτίο στις 19.00, ας συμ-
βουλευτούν τα νούμερα της Πέμπτης: Αντ. Σρόιτερ - Γιαν-
νής Παπαδόπουλος 15,7%-10,5% αντίστοιχα.●●● Και ενώ 
περιμένουμε τον πρώτο τηλεοπτικό γκέι γάμο που θα μας 
έρθει από την «Πολυκατοικία» του MEGA, ο Χριστόφορος 
Παπακαλιάτης ως… πιο προχώ κάνει την έκπληξη και ένα 
από τα αδέλφια του στη σειρά «4», συγκεκριμένα ο Νίκος 
Κουρής, ερωτεύεται μια τραβεστί που υποδύεται η Ζέτα 
Δούκα! Ε, ρε γλέντια! ●●● Κατά τ’ άλλα, στην «Πολυκα-
τοικία», η οποία θα συνεχίσει και του χρόνου (αλλά θα 
προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα), εισέρχεται μια 
νέα οικογένεια. ●●● Απέναντι στον ΑΝΤ1 το κενό του 
«X-Factor» και του «Next Top Model» θα καλύψουν ο «Πό-
λεμος των άστρων» και τα νέα επεισόδια της «Εργαζό-
μενης γυναίκας» με την Ελένη Ράντου. ●●● Η έκπληξη 
όμως από το κανάλι του Αμαρουσίου έρχεται με το νέο 
talent show «Dancing with the stars», αφού εκτός όλων 
των άλλων θα έχει τη σφραγίδα της Ολυμπιονίκη Πηγής 
Δεβετζή! ●●● Στον ALPHA είναι θέμα χρόνου να κόψουν 
το «Hotel Inspector». ●●● Και μία απορία για το τέλος: εί-
ναι δυνατόν στο πρόγραμμα της ΕΡΤ Δορυφορική η εκ-
πομπή «Ελληνικό πανόραμα» να κοστίζει 12.000 ευρώ το 
επεισόδιο; Διότι αυτό που παρακολούθησα την Πέμπτη 
φιλοξενούσε μια συνέντευξη του Απόστολου Δοξιάδη 
και άλλη μία του Χρήστου Βασιλόπουλου της «Μηχανής 
του χρόνου»! Το ποσό δικαιολογείται μόνο αν οι καλε-
σμένοι ζητούσαν χρήματα! 

Ν. ΝΙΚΗΤΕΑΣ
nikiteas@protothema.gr

Μedia 
MARKET

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ

«Τα ευρωπαϊκά δεν με αφορούν. 
Εγώ θα τραγουδάω ελληνικά»

Σήμερα βέβαια κοιτάμε 
περισσότερο το φαίνε-

σθαι και όχι την ουσία του 
πράγματος. Εμένα προσω-
πικά αυτό δεν με αφορούσε 
ποτέ. Το πώς δηλαδή θα με 
κρίνει ο άλλος. Εζησα την 
εποχή μου, έκανα τα λάθη 
μου, τα σωστά μου, αλλά δεν 
άλλαξα τον χαρακτήρα μου», 
δήλωσε ο Δημήτρης Μη-
τροπάνος σε μια ιδιαίτερα 
συγκινησιακή ατμόσφαιρα 
την ημέρα της παρουσία-
σης της συνεργασίας του με 
το «ΘΕΜΑ».

Την Πέμπτη, 18 Φεβρου-
αρίου, στη μία το μεσημέ-
ρι, τα στελέχη, πολλοί εργα-

ζόμενοι αλλά και φίλοι της 
εφημερίδας συγκεντρώθη-
καν στην Αίγλη Ζαππείου 
για να γιορτάσουν τη σημα-
ντική αυτή στιγμή. Το «ΘΕ-
ΜΑ» προσφέρει στους ανα-
γνώστες του 6 μοναδικά CD 
με τις μεγαλύτερες επιτυχί-
ες του Δημήτρη Μητροπά-
νου, αλλά και ένα ακυκλο-
φόρητο DVD από ζωντανή 
ηχογράφηση στο Ηρώδειο.

Ο γνωστός ερμηνευτής 
μίλησε με ενθουσιασμό για 
τη συνεργασία αυτή και εξέ-
φρασε τον προβληματισμό 
του για τη δύσκολη εποχή 
που διανύει το ελληνικό τρα-
γούδι: «Σήμερα το πρόβλη-

μά μας είναι το θέμα της δη-
μιουργίας. Το έχω ξαναπεί 
και ίσως γίνομαι κουραστι-
κός. Καλοί τραγουδιστές υπάρ-
χουν, και μάλιστα πολλοί. 
Αλλά θεωρώ μεγάλο λάθος το 
ότι οι τραγουδιστές πήραν 
τα πράγματα στα χέρια τους. 
Δεν είχαν καμιά δουλειά να 
το κάνουν αυτό. Οσο καιρό 
αυτά τα κανόνιζαν οι δημι-
ουργοί, τα πράγματα πήγαι-
ναν καλά. Ο τραγουδιστής 
είναι πολύ ευάλωτος σε όλα 
αυτά. Και φυσικά όσο καλή 
φωνή και να ’χεις, αν δεν πεις 
καλά τραγούδια, θα ’χεις πρό-
βλημα. Οι δημιουργοί έχουν 
''χτίσει'' τους τραγουδιστές 
και αυτό είναι κάτι που το 
ξέρουμε. Σήμερα τα πράγ-
ματα γίνονται πιο light, εμείς 
οι ίδιοι γινόμαστε πιο light. 
Δεν είμαστε πια όπως ήμα-
σταν. Ψαχνόμαστε παντού».

Την εκδήλωση προλόγι-

σε ο εκδότης της εφημερί-
δας Θέμος Αναστασιάδης, 
ο οποίος μίλησε για τον ση-
μαντικό αυτό τραγουδιστή, 
λέγοντας ότι τα τραγούδια 
του Μητροπάνου έχουν γί-
νει βάλσαμο στην ψυχή των 
Ελλήνων και αποτελούν εθνι-
κή προσφορά. 

Επίσης τόνισε ότι η προ-
σφορά αυτή έρχεται σε μια 
εποχή που ο Ελληνας ψά-
χνει την ψυχή του. Στη συ-
νέχεια πήρε τον λόγο ο κ. 
Μάκης Μάτσας, πρόεδρος 
της MINOS EMI, χαρακτη-
ρίζοντας τον Δημήτρη Μη-
τροπάνο φυσικό κληρονό-
μο των δύο μεγάλων φωνών, 
του Στέλιου Καζαντζίδη και 
του Γρηγόρη Μπιθικώτση, 
και ότι έχει σημαδέψει την 
ιστορία του ελληνικού τρα-
γουδιού με τη φωνή, το ήθος 
αλλά και τον σπάνιο χαρα-
κτήρα του.

«ΕΓΩ ΘΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΩ ελληνικά και δεν με αφορά τί-
ποτα απ' τα ευρωπαϊκά. Αγαπάω πολύ τη δουλειά 
μου και τη σέβομαι. Οπως σέβομαι και όλους αυ-
τούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια μου εμπι-
στεύτηκαν τα τραγούδια τους για να τα πω.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ο Θέμος Αναστασιάδης, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Μάκης Μάτσας και ο Δημήτρης Παγαδάκης

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Ο ΑΫΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΤΟΥ 21OΥ ΑΙΩΝΑ»

Το νέο βιβλίο του Κώστα Τσαρούχα

Τ ο νέο βιβλίο του συγ-
γραφέα και αρθρογρά-

φου του «ΘΕΜΑτος» Κώστα 
Τσαρούχα (φωτογραφία) με 
τίτλο «Πληροφόρηση: Ο άυ-
λος χρυσός του 21ου 
αιώνα» (εκδόσεις 
Αλήθεια) παρουσι-
άστηκε την περα-
σμένη εβδομάδα. 
Στην εκδήλωση πα-
ρευρέθη πλήθος κό-
σμου, μεταξύ των 
οποίων άνθρωποι 
της πολιτικής, της 
δημοσιογραφίας και της ανώ-
τατης εκπαίδευσης. Για το 
βιβλίο μίλησαν οι κοινοβου-
λευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑ-
ΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Χρή-
στος Παπουτσής και Φώ-
της Κουβέλης αντίστοιχα, 
καθώς και ο εκπρόσωπος της 
Νέας Δημοκρατίας Πάνος 
Παναγιωτόπουλος, ο δημο-
σιογράφος Γιάννης Λοβέρ-
δος και ο πρόεδρος της ΕΣΗ-
ΕΑ Πάνος Σόμπολος.

Εχοντας μεγάλη πείρα 

στον χώρο της δημοσιογρα-
φίας, η οποία μετρά 43 χρό-
νια, αριθμεί δεκάδες έρευ-
νες-σταθμούς και 22 τίτλους 
βιβλίων, ο Κώστας Τσαρού-

χας συνέγραψε αυ-
τό το «εγχειρίδιο», 
το οποίο οι ομιλη-
τές χαρακτήρισαν 
«εργαλείο ή δώρο 
για τις νέες γενιές 
των δημοσιογράφων, 
που δείχνουν συχνά 
ότι έχουν χάσει τον 
προσανατολισμό 

τους». Το βιβλίο απαντάει σε 
πολύ βασικά ερωτήματα τα 
οποία απασχολούν τους νέ-
ους που φιλοδοξούν να γί-
νουν επαγγελματίες δημο-
σιογράφοι, όπως: πώς λει-
τουργεί ο δημοσιογράφος 
στον 21ο αιώνα; Τι νομιμο-
ποιεί τον ίδιο και τις πράξεις 
του πολιτικά και κυρίως ηθι-
κά; Σε ποιο περιβάλλον δρα; 
«Με εφόδια την επιστημονι-
κή επάρκεια των νομικών και 
των πολιτικών αλλά και των 

ηθικών εργαλείων και την 
επαγγελματική πείρα, ο Κώ-
στας Τσαρούχας δικαιούται 
διά να ομιλεί. Και να δίνει απα-
ντήσεις», τόνισαν οι ομιλη-
τές. 

Ο ίδιος ο συγγραφέας ανα-
φέρθηκε σε μεγάλες στιγμές 
της δημοσιογραφικής του 
καριέρας, όπως οι έρευνές 
του για τη μασονία στην Ελ-
λάδα, τα ναρκωτικά, το αλ-
κοόλ, την παιδική πορνεία, 
την υπόθεση Παγκρατίδη 
κ.ά., καθώς και στους κινδύ-
νους που διέτρεξε ο ίδιος αλ-
λά και διατρέχει κάθε ρεπόρ-
τερ-ερευνητής. Τελειώνο-
ντας αποκάλυψε στο κοινό 
ποιο είναι το πρότυπο ρε-
πόρτερ που έχει ως φάρο και 
οδηγό κατά τη διάρκεια της 
πολύχρονης καριέρας του, 
λέγοντας: «Οσο κι αν σας φα-
νεί παράξενο, είναι ο Καμίλ 
Ντεμουλέν. Ο ήρωας συνά-
δελφος που αντιτάχθηκε σ’ 
έναν Ροβεσπιέρο και το πλή-
ρωσε βέβαια με τη ζωή του».

* Στο αμφιθέατρο του 
Νέου Μουσείου της 
Ακρόπολης έγινε χθες 

η παρουσίαση του βιβλίου της 
καθηγήτριας Νομικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίας 
Τζούλιας Ηλιοπούλου-Στράγγα 
με τίτλο «Η προστασία των κοι-
νωνικών δικαιωμάτων στην 
Ευρώπη μετά τη Λισαβόνα». Η 
ίδια συγγραφέας είχε παρουσι-
άσει ήδη πριν από δέκα χρόνια 
την πρώτη έκδοση του έργου 
αυτού στη γαλλική γλώσσα με 
τίτλο «La protection des droits 
sociaux fondamentaux dans les 
Etats membres de l’Union 
Εuropeenne».  Χαιρετισμούς 
απηύθυναν ο πρόεδρος του 
Τμήματος Νομικής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών καθηγητής 
κ. Θεόδωρος Φορτσάκης,  ο κ. 
Didier Maus, πρόεδρος της 
Παγκόσμιας Ενωσης Συνταγ-
ματικού Δικαίου, σύμβουλος 
του Conseil d’État, Παρίσι,  και ο 
καθηγητής κ. Jürgen Schwarze, 
Freiburg i.Br., πρόεδρος της 
Γερμανικής Εταιρείας Συγκρι-
τικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου.
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Η τέχνη της ευζωίας 
σε οικονομικά 
δύσκολες εποχές

ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΖΑΜΠΟΥΝΗ*

Ο 
Βαγγέλης είναι καθηγητής 
ΤΕΙ. Το έτος στο οποίο διδάσκει 
παρακολουθούν περίπου 100 
σπουδαστές. Τις προάλλες εί-
χαν εξετάσεις. Από τους 100, πε-

ρίπου οι 60 υπέπεσαν σε ένα συ-
γκεκριμένο -καίριο- λάθος, το 
οποίο υποχρεωτικά έριχνε τη 
βαθμολογία του γραπτού τους 
κάτω από τη βάση, παρότι το 
υπόλοιπο περιεχόμενο μπορεί 
να ήταν ακόμη και άψογο. Αντί 
να τους βάλει 4άρια, ο Βαγγέλης 
προτίμησε να τους δώσει μια δεύτερη ευ-
καιρία. Τους έκλεισε, λοιπόν, ένα νέο ρα-
ντεβού στο αμφιθέατρο προκειμένου να 
τους κάνει μια πρόταση: όσοι ήθελαν μπο-
ρούσαν να φύγουν κατευθείαν και να πά-
ρουν το πολυπόθητο 5άρι, περνώντας το 
μάθημα χωρίς κανέναν παραπάνω κόπο. 
Οσοι επέλεγαν να παραμείνουν θα παρα-
κολουθούσαν μάθημα μιας ώρας ακριβώς 
πάνω στο κεφάλαιο το οποίο λανθασμένα 

είχαν αναπτύξει στο γραπτό τους. Μετά, ο 
Βαγγέλης θα τους επέστρεφε την κόλλα 
τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξανα-
γράψουν και να διεκδικήσουν τον βαθμό 
που πραγματικά τους άξιζε. Ε, λοιπόν, από 
την τάξη δεν έφυγε ούτε ένας!

 Γιατί ο Ελληνας δεν είναι τεμπέλης. Ει-
δικά ο Ελληνας νέος έχει όλη τη διάθε-

ση να δουλέψει. Θέλει να δημιουργήσει και 
να αποδείξει τι αξίζει. Εχει μέσα του να πει 
στους ξένους το «γαμώτο», να φωνάξει σε 
όλο τον πλανήτη ότι η Ελλάδα δεν είναι το 
«κλοτσοσκούφι» των τελευταίων ημερών 
στα πόδια των κερδοσκόπων των διεθνών 
αγορών, δεν είναι το μαύρο πρόβατο που 
συναγωνίζονται οι ξένες εφημερίδες ποια 
θα το πρωτοχλευάσει, δεν είναι ο επαίτης 

που πέφτει στα πόδια Ευρωπαίων, Αμερι-
κανών και Ρώσων.

 Κι αυτό ακριβώς είναι που λείπει από 
τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Γιώργος. 

Τους λείπει το όραμα. Ναι, από οικονομικί-
στικη άποψη τα μέτρα του Γιώργου Παπαν-
δρέου κινούνται προς τη σωστή κατεύθυν-
ση. Ακόμη και τα επιπλέον που σκέφτονται 
ως plan b, αν τα πρώτα δεν φτάσουν, επί-
σης δεν είναι λανθασμένα. Δεν σημαίνει αυ-

τό ότι μας αρέσουν κιόλας, αλλά όταν βρί-
σκεσαι στο χείλος του γκρεμού δεν έχεις πε-
ριθώρια για πολυτέλειες…

 Λείπει, όμως -και λείπει απογοητευτι-
κά- πλάι στα μέτρα και μια καθαρή εξή-

γηση απέναντι στον ελληνικό λαό. Να μας 
πει δηλαδή ο πρωθυπουργός μας ότι ξέρει 
πως ο κόσμος περνάει δύσκολα, ότι κατα-
λαβαίνει πως ο λαός έχει χάσει την εμπιστο-
σύνη του στους πολιτικούς, αλλά και «ορί-
στε, κύριοι, το σχέδιό μου που θα μας πάει 
κάπου καλύτερα από εκεί όπου βρισκόμα-
στε σήμερα». Με άλλα λόγια, να ακούσου-
με και κάτι ελπιδοφόρο, του στυλ «ναι, θα 
μειωθεί η ποσότητα των εισοδημάτων σας, 
αλλά θα αυξηθεί η ποιότητα της ζωής σας» 
και «βάλτε πλάτη, να πάμε ετούτο τον τόπο 

μαζί λιγάκι παραπάνω». Οχι, πρά-
σιν’ άλογα τύπου πράσινη ανά-
πτυξη, αλλά ένα συγκεκριμένο 
μετρήσιμο σχέδιο-στόχος που θα 
λειτουργούσε ως κριτήριο επιτυ-
χίας -ή και αποτυχίας, βέβαια- 
της κυβέρνησης Παπανδρέου.

 «Ελάτε μαζί μου να σας πάω πέρα εκεί. 
Κι αν δεν φτάσουμε, έστω κάπου εκεί 

κοντά, θα τα μαζέψω και θα φύγω». Κι αν ο 
Γιώργος είχε το κουράγιο να τον φωνάξει, ο 
Ελληνας θα ’ρχόταν. Θα ανασκουμπωνόταν 
και θα ξεκινούσε απ’ το μηδέν για να ξανα-
δώσει εξετάσεις - στο ΤΕΙ, στο γιαπί, στο 
χωράφι, στο μαγαζί, στο γραφείο. Οπως έχει 
κάνει τόσες και τόσες φορές.

Δεν φτάνει να πας
για το 5άρι...

ΤΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ

www.agreco.net

gchristof@protothema.gr

Η 
ανακοίνωση των νέων μέ-
τρων βρήκε τον συνομιλητή 
μου ανάστατο. «Σκέφτομαι να 
μετακομίσω σε μικρότερο σπί-
τι και να κόψω κάθε περιττή δα-

πάνη», ήταν τα πρώτα του λόγια προτού 
αποδυθεί σε έναν μελοδραματικό οικτιρμό 
για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. «Δεν 
έχεις δει τίποτε ακόμη. Το φθινόπωρο θα 
καταλάβουμε το μέγεθος της κρίσης και τό-
τε δεν θα είναι πολλοί όρθιοι», συνέχισε σε 
ύφος αντίστοιχο εκείνου των σχολιαστών 
της τηλοψίας. Χωρίς να εισέλθω στην ουσία 
των απόψεών του, πρότεινα να προμηθευ-
τεί ένα βιβλίο που για μένα τουλάχιστον έχει 
λειτουργήσει θεραπευτικά.  Τίτλος του: «Ξο-
δέψτε λιγότερα, ζήστε καλύτερα». Υπότιτ-
λος: «Η τέχνη να περνάς καλά σε οικονομι-
κά δύσκολες εποχές» (εκδόσεις Κλειδάριθ-
μος). Συγγραφέας του, ο κόμης Αλέξανδρος 
φον Σόνμπουργκ, συνεργάτης εφημερίδων 
και γερμανικών περιοδικών όπως το «Vanity 
Fair», το «Esquire» ή η «Bild». «Ας το αντικρί-
σουμε κατάματα: τα χρόνια της αφθονίας 
που έζησαν οι γονείς μας και σε μεγάλο 
μέρος εμείς είναι οριστικά παρελθόν. Ολοι 
μας, στην κυριολεξία όλοι, θα είμαστε πολύ 
σύντομα, όχι σε κάποιο απώτερο μέλλον, 

σαφώς φτωχότεροι απ’ ό,τι σήμερα», σημει-
ώνει προφητικά στο πόνημά του - το βιβλίο 
πρωτοεξεδόθη στη Γερμανία το 2005. 
«Ομως ο οικονομικός μαρασμός μπορεί να 
εξελιχθεί, με σωστή διαχείριση, σε πλεονέ-
κτημα καλαίσθητης επιβίωσης», δίνει τον 
αισιόδοξο τόνο ήδη από τις πρώτες γραμ-
μές, και θέτει το εύλογο ερώτημα: «Ποιοι θα 
σταθούν στα πόδια τους; Οι γκρινιάρηδες ή 
αυτοί που δεν το βάζουν κάτω;». Η απάντη-
σή του είναι κατηγορηματική: «Εχει αποδει-
χτεί ιστορικά: οι άνθρωποι που ακόμη και 
σε δύσκολες καταστάσεις μένουν όρθιοι δι-
αθέτουν κυρίως μια ιδιότητα, διατηρούν την 
πρωτοβουλία των κινήσεων ακόμη και στις 
κρίσεις. Διαθέτουν αξιοπρέπεια που δεν 
επηρεάζεται από εξωτερικές συνθήκες και 
έχουν συχνά την ικανότητα να αντιμετωπί-
ζουν την αποτυχία ως ευκαιρία. Οποιος μά-
θει έγκαιρα να τα φέρνει βόλτα με λιγότε-
ρα χρήματα, θα ανήκει σε μια αξιοζήλευτη 
ελίτ», καταλήγει σε ένα πνεύμα σαφώς πιο 
παραγωγικό από αυτό του συνομιλητή μου.

*Ο κ. Χρήστος Ζαμπούνης είναι διευθυντής 
του περιοδικού «Life&Style»

ΑΝ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ είχε το κουράγιο να τον φωνάξει, 
ο Ελληνας θα ’ρχόταν. Θα ανασκουμπωνόταν 
και θα ξεκινούσε απ’ το μηδέν. Ξανά.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ μαρασμός 
μπορεί να εξελιχθεί, με σωστή 
διαχείριση, σε πλεονέκτημα 
καλαίσθητης επιβίωσης

Tίποτα δεν μοιάζει περισσότερο σε μια 
ταινία τέχνης από ένα ελληνικό σίριαλΤάσος 

Θεοδωρόπουλος
ttheodoropoulos@mnm.gr

Ο
ι ήρωες μιας ταινίας τέχνης, 
όπως και ενός σίριαλ, δεν εργά-
ζονται. Κοιμούνται όποτε θέ-
λουν, ξυπνάνε όποτε θέλουν, κι 
αφού ξυπνήσουν, φτιάχνουν με 

τις ώρες καφέ, μετά πίνουνε με τις ώρες 
καφέ, και μετά τον ξαναπίνουν παρέα με 
τους φίλους τους. Δεν πλένονται μόλις ξυ-
πνήσουν, συνήθως δεν πλένονται ούτε 
πριν κοιμηθούν, κι αφού τα νεύρα τους 
τσαταλιάσουν από τους καφέδες, αρχίζουν 
τις βότκες και το ουίσκι με ντάλα ήλιο μέ-
χρι το βράδυ. Παρ’ όλα αυτά, και ενώ δεν 
φαίνεται να ακολουθούν κάποιο προσεχτι-
κό πρόγραμμα διατροφής, πέρα από το τε-
τράπτυχο καφές - τσιγάρο - αλκοόλ - μα-
κντόναλντς, βρίσκονται όλοι τους σε εξαι-
ρετική φυσική κατάσταση, γι’ αυτό και 
όταν δεν πίνουν - καπνίζουν - μεθάνε - μα-
στουρώνουν συζητώντας, κάνουν σεξ με 
ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Μόνο και μόνο 
για να έχουν την ευκαιρία, αφού τελειώσει 
το σεξ, να φτιάξουν έναν καφέ, να στρί-
ψουν ένα τσιγάρο, να πιούνε ακόμα ένα 
ποτό και να αρχίσουν να αναλύουν το πή-
δημα που ρίξανε…

 …συνήθως σε σπίτι που έχει υπέρο-
χη θέα, όπως τα σπίτια των ηρώων του 

Παπακαλιάτη με πιάτο την Ακρόπολη, και 
χιλιάδες CD για να ακούσουμε μερικά από 
αυτά και στο soundtrack.

 Oι ήρωες των ταινιών τέχνης καθώς 
και των ελληνικών σίριαλ μπορούν να 

γεμίσουν ίσαμε και δέκα σελίδες σεναρί-
ου ανά σκηνή μόνο με διαλόγους. Ψαγμέ-
νους, ποπ αναφορικούς, κλαμένους και 
εγκεφαλικά καμένους. Αρκεί να γεμίσει η 
σκηνή από κάτι, να φτουρήσει και η ται-
νία ή το επεισόδιο. 

 Συνήθως, οι παραπάνω διάλογοι πιά-
νουν τα 2/3 της ιστορίας. Δηλαδή, 

στην αρχή της ταινίας (ή στο πρώτο επει-
σόδιο της σειράς) κάτι συμβαίνει που να 
δικαιολογεί το γιατί γυρίστηκε το ρημάδι. 
Στη συνέχεια, και για δέκα επεισόδια ή 
μια ώρα ταινίας δεν συμβαίνει τίποτα ιδι-
αίτερα καινούριο, απλώς οι ήρωες συζη-
τούν γι’ αυτό που συνέβη στην αρχή. Η 
ιστορία ξαναπιάνει τόπο καθώς πλησιάζει 
το φινάλε. Αλλά συνήθως δεν υπάρχει φι-
νάλε, ή μένει ανοιχτό επειδή πήρε ο ύπνος 
και τον ίδιο τον σεναριογράφο και έμεινε 
ο σκηνοθέτης να δικαιολογεί τα αδικαιο-
λόγητα σαν τέχνη.

 Μια ανεξάρτητη ταινία τέχνης που 
σέβεται τον εαυτό της είναι εξίσου 

κακογυρισμένη με ένα ελληνικό σίριαλ. 
Αλλού η κάμερα, αλλού ο ηθοποιός, αλλού 
ο φωτισμός κι αλλού ο ηχολήπτης, λες και 
υπάρχει μια μυστηριώδης ισορροπία του 
τρόμου που απαγορεύει στους προανα-
φερθέντες συντελεστές να συγχρονιστούν 
σε κοινό τόπο και χρόνο.

 Ο σωστός ηθοποιός μιας ταινίας τέ-
χνης ή ενός ελληνικού σίριαλ, αν δεν 

είναι ερασιτέχνης, πρέπει να μπορεί να 
παίζει σαν ερασιτέχνης, γιατί αυτό προ-
σθέτει αυθεντικότητα. Απλανές βλέμμα, 
αμήχανες κινήσεις και μασημένα λόγια με 
ύφος «κάνω τέχνη και βαριέμαι για την τε-
χνική των ξεπουλημένων αστών» είναι 
must, όπως must είναι και η διαλεκτική 
ασυνέχεια. Δηλαδή, λέει ο ένας πρωταγω-
νιστής: «Λες να κρύβεται στο βουνό η Μαί-
ρη;», για να εισπράξει την πληρωμένη απά-
ντηση από τον άλλον πρωταγωνιστή: «Σε 
πειράζουν κι εσένα τα φασόλια στο έντε-
ρο;» γιατί όλο αυτό δείχνει αποστασιοποί-
ηση και εσωτερικό βάθος. Στο έντερο.

 Οι ταινίες τέχνης υπόκεινται σε μια 
εναλλακτική προσέγγιση από τους 

έγκριτους επαγγελματίες της κριτικής  

όπως και τα ελληνικά σίριαλ από την Πό-
πη Διαμαντάκου. Και στις δύο περιπτώ-
σεις, οι κριτικοί και η Διαμαντάκου άλλο 
πράγμα βλέπουνε και για άλλο γράφουνε, 
φιλτράροντάς το μέσα από κοινωνιολογι-
κό και ψυχαναλυτικό μούμπλε μούμπλε, 
μπας και φτουρήσουν οι λέξεις στη σελί-
δα τους. Ενα αβγό μπορεί να είναι η μή-
τρα του σύμπαντος, εκτός κι αν είναι τη-
γανητό, που παραπέμπει στην υπερθέρ-
μανση του πλανήτη, ή μελάτο που αντικα-
τοπτρίζει τις ασταθείς σχέσεις των κεντρι-
κών ηρώων.

 Τόσο οι δημιουργοί των ταινιών τέ-
χνης όσο και αυτοί των ελληνικών σί-

ριαλ πιστεύουν ότι όλος ο κόσμος γνωρί-
ζει, συζητά και παρακολουθεί τη δουλειά 
τους, την ώρα που δεν αφορούν σε κανέ-
ναν άλλον, ειδικά στα νεανικά κοινά, πέ-
ρα από 5.000 νοματαίους των φεστιβάλ 
στην πρώτη περίπτωση και 80χρονους 
τρόφιμους των ΚΑΠΗ με άνοια στη δεύ-
τερη.

 Ο σωστός πρωταγωνιστής ταινίας τέ-
χνης σνομπάρει τους «πουλημένους» 

χολιγουντιανούς συναδέλφους του, όπως 
και ο Χάρης Ρώμας βρίσκει κακογυρισμέ-
να τα «Φιλαράκια».

 Ο σωστός δημιουργός ταινιών σκηνο-
θέτης που σνομπάρει το χολιγουντι-

ανό υποπροϊόν δεν θα χάσει την ευκαιρία 
να μεταπηδήσει στη mainstream βιομη-
χανία σαν καυτό ταλέντο, μόλις του δοθούν 
τα χρήματα και η ευκαιρία, ακόμα κι αν 
πρόκειται να σκηνοθετήσει το «Μπανανο-
φάγες λεσβίες από την κόλαση νούμερο 
2». Το αυτό και για την Ολγα Μαλέα, που 
ξανακάνει καριέρα με το «Λίτσα.com» και 
την «Ονειροπαγίδα», ή τους Παπαθανασί-
ου - Ρέππα, που θα ανεβάσουν στο θέα-
τρο το «Μαρινέλλα - The musical».

ΚΛΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑΝΑ

Επειδή η μουσική μάς ενώνει. Συμπεράσματα ευγενικής κακοήθειας για όσους εκνευρίζονται από τη φράση «τεκμηρίωσέ μου αυτό που λες»
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 n  69Ο Μανουήλ Παλαιολόγος, αντιπροτελευταίος βασιλιάς του Βυζαντίου.

 Πρόδρομος του George, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της βασιλείας του περιφερόμενος 

στις ευρωπαϊκές αυλές ζητώντας στρατιωτική και οικονομική βοήθεια

Στη Βρετανία
Στο Λονδίνο μία υπεύθυνη για τις πωλήσεις 
και τις αγορές σε κεντρικό βιβλιοπωλείο, 
η οποία έχει master στα Classics από το Canterbury, 
παίρνει χίλιες λίρες. Στην αμοιβή δεν υπάρχει 
14ος - αλλά ούτε 13ος μισθός. Επίσης σύμφωνα 
με το site http://www.easyexpat.com -που 
συγκρίνει την αξία των χρημάτων σε διάφορες 
πόλεις- τα 1.500 στο Λονδίνο είναι 1.423 στην 
Αθήνα. Οπότε αν τα 1.423 γίνουν 1.300 μπορεί 
να είναι καλά λεφτά και για τη μία και για 
την άλλη πόλη, δεν είναι όμως και αξιοσημείωτα. 
Επίσης για να βρεθεί μια τέτοια δουλειά 
χρειάστηκε εντατικό ψάξιμο οκτώ μηνών. 
Ολα τα ανωτέρω γράφονται για να φανεί 
ότι μια ειδική εργασία στο Λονδίνο μπορεί 
να μη δίνει μισθούς πείνας, αλλά ούτε και 
κάνεις την τύχη σου. Σε επίπεδο εργασιακής 
ασφάλειας στο μόνο που μπορεί να υπολογίζει 
ο εργαζόμενος στην Αγγλία είναι η ικανότητά του 
που τον κάνει ή δεν 
τον κάνει απαραίτητο 
στο αφεντικό. Και για 
να κλείσω, τα 
στοιχεία 
δεν σηκώνουν 
αμφισβήτηση, αφού 
αφορούν 
την κόρη μου.

Στην Ελλάδα
Αλλά στην Ελλάδα 
ένας απόφοιτος 
ανώτατης σχολής 
που δουλεύει σε 
βιβλιοπωλείο δεν 
βγάζει λιγότερα; 
Κατά κανόνα ναι, 
αλλά στην Ελλάδα 
έχουμε έναν 
απίστευτο 
συνωστισμό νέων 
που θέλουν δουλειές 
γραφείου. Σε κάθε 
χώρα θα βρεις 
δουλειές που κάνουν 
ξένοι. Για 
παράδειγμα, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες 
τη δεκαετία του '70 και του '80 όλες οι οικιακές 
βοηθοί ήταν Μεξικανές ή από άλλη χώρα της 
Λατινικής Αμερικής. Οπως και στη Βρετανία, 
σχεδόν όποιος δουλεύει σε φαστφουντάδικο είναι 
Μαύρος. Μόνο που στην Αμερική και τη Βρετανία 
οι ντόπιοι εγκατέλειψαν λίγα και συγκεκριμένα 
κακοπληρωμένα επαγγέλματα στους ξένους που 
πρόσφατα ήρθαν στη χώρα. Στην Ελλάδα 
για να δεις Ελληνα να δουλεύει σε βενζινάδικο 
πρέπει να είναι δικό του και αν τον δεις σε 
οικοδομή θα κάθεται και θα κοιτάζει κάνοντας τον 
εργολάβο. Το επιχείρημα ότι οι «ξένοι πήραν τις 
δουλειές των Ελλήνων επειδή δέχονται να 
πληρώνονται λιγότερο» ίσχυε στο παρελθόν ή σε 
λίγες αγροτικές πια δουλειές στην Ελλάδα, όπως με 
τους Πακιστανούς στα φυτώρια. Η αλήθεια είναι ότι 
ο σημερινός Ελληνας δεν θέλει να δουλεύει σε μη 
«πνευματικές» δουλειές. Ακόμα και αν 
«πνευματικές δουλειές» σημαίνει πωλήτρια σε 
μπουτίκ ή μπάρμαν στην παραλιακή.

Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία 
που θα κάνατε για την Ελλάδα μας;
Α) Αν ήσασταν γιατρός 
θα κόβατε απόδειξη στον ασθενή;
Β) Αν ήσασταν βουλευτής 
θα παραιτούσασταν από τη σύνταξή σας;  
Γ) Αν ήσασταν δημόσιος υπάλληλος 
θα δεχόσασταν να μην πάρετε εφάπαξ;

Κ
ανείς από την 
κυβέρνηση δεν έχει 
φιλοτιμηθεί να 
εξηγήσει στους 
Eλληνες κάτι απλό: τι 
κάναμε όλοι ή 
κάποιοι από εμάς 
που κατέστρεψε την 

οικονομία. Να το πει όμως με απλά λόγια. 
«Τα κράτος δανειζόταν και τα λεφτά τα 
έφαγαν οι πλούσιοι». «Το κράτος δανειζόταν 
και τα λεφτά κατέληγαν στις τσέπες των 
δημοσίων υπαλλήλων για να ξύνονται». Τα 
έφαγε ο Αμβρόσιος, τα φάγανε στη Ν.Δ., τα 
έφαγε ο Χριστοφοράκος, τα παντελονιάσανε 
οι τράπεζες, δεν δουλεύαμε αρκετά, τα 
φάγανε οι Κινέζοι, μας ρίξανε στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Κάποιος τέλος πάντων 
έκανε κάτι, κάποιοι άνθρωποι «βοήθησαν» 
περισσότερο από τους άλλους να 
καταστραφεί η οικονομία και ας μάθουμε 
ποιοι είναι να τους κόψουμε την καλημέρα 
για τιμωρία. 

Το άλλο επικοινωνιακό έγκλημα που 
κάνει η κυβέρνηση είναι να αφήνει 
τον κόσμο στην αβεβαιότητα. Δεν 

ξέρω πόσοι ξέρουν το ανέκδοτο με τον Τάσο 
και την Γκόλφω, που τη βλέπει να έχει 
σκύψει στη βρύση του χωριού και να γεμίζει 
το κανάτι και αρχίζει και λέει: «Αϊ, μωρή 
Γκόλφω, θα δεις τι θα σου κάνω όταν 
βρεθούμε το βράδυ στο λαγκάδι. Θα σε 
πηδήξω πατόκορφα, μωρή, θα σε ξεσκίσω». 
Τότε η Γκόλφω σηκώνει το κεφάλι και 
απαντάει: «Το έπιασα το υπονοούμενο, Τάσο 
μου». Οποιος από την Ευρωπαϊκή Ενωση 
μιλάει για την Ελλάδα ακούγεται σαν τον
Τάσο, με την κυβέρνηση να κάνει την 
Γκόλφω. Από τη μία γράφεται ότι η Ενωση 
θα ζητήσει φορολογία στα είδη πολυτελείας, 
αύξηση του ΦΠΑ, απολύσεις δημοσίων 
υπαλλήλων και κατάργηση του 13ου μισθού 
και από την άλλη η κυβέρνηση λέει ότι δεν 
θα πειραχθεί ο 14ος μισθός. Εκτός αν 
πράγματι δεν πειραχθεί ο 14ος, αλλά 
πειραχθεί ο 12ος και ο 13ος…

Η κατάσταση για τον πολίτη 
ψυχολογικά επιβαρύνεται γιατί 
στην καθημερινή ζωή του δεν 

διακρίνει την κρίση. Φίλοι στο εξωτερικό 
λένε ότι οι ξένοι, ακούγοντας τις ειδήσεις, 
πιστεύουν ότι στην Ελλάδα τρώμε σε 
συσσίτια και ότι θα πρέπει να κάνουν 
εκστρατείες ανάλογες με της Αϊτής για να 
μας σώσουν από την πείνα. Τι πραγματικά 
συμβαίνει; Τα ξένα μέσα ενημέρωσης 
υπερβάλλουν ή η κυβέρνηση της Ελλάδας 
δεν τολμά να πάρει τα μέτρα που 
χρειάζονται, με αποτέλεσμα να 
χειροτερεύει η κατάσταση; 
«Αυτό που φοβάται κάποιος περισσότερο 
είναι ο ίδιος ο φόβος», λένε στην πυγμαχία. 
Η ιδέα ότι ένας Γολιάθ θα ανέβει στο ρινγκ 
θα σε λιώσει, θα σε ταπεινώσει. Οταν 
τελειώσει η αναμονή, όταν καταλάβεις ότι 
αυτός που ανέβηκε στο ρινγκ είναι 
άνθρωπος σαν κι εσένα και αντιμετωπίζεται, 
το δυσκολότερο έχει τελειώσει. Η 
κυβέρνηση κάνει σαν τον οδοντογιατρό που 
κρατάει τον τροχό: ακούς τον θόρυβό του, 
ξέρεις ότι θα ακουμπήσει στο δόντι σου, 
αλλά αντί να αρχίσει περιμένει. Αϊντε, γιατρέ 
μου, να ξεκινάμε, γιατί -όπως λένε και οι 
οδοντίατροι- ο πόνος που περνάς όσο το 
αναβάλλεις είναι μεγαλύτερος από τον πόνο 
της επέμβασης. 

QUIZ

ΤΟ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ τη μεγαλύτερή της κρίση 
και οι εργαζόμενοι να κατεβαίνουν σε απεργίες θυμίζει 
το κάψιμο των στρωμάτων στις εξεγέρσεις των φυλακών. 
Εχει την πλάκα του να τσαντίζεις τους φύλακες, 
αλλά μετά όποιος το έκαψε δεν θα είχε πού να κοιμηθεί

– Ο Τάσος, η Γκόλφω και η κρίση

Αν απαντήσατε σε κάτι θετικά, 
αφήστε εντολή ποια πλατεία θέλετε 
να πάρει το όνομά σας μετά θάνατον

Απάντηση

paste
copy  

«Το μόνο που 
σας υπόσχομαι 
είναι αίμα, 
ιδρώτα, δά-
κρυα και κό-
πο», είχε πει 
στους Αγγλους 
ο Ουίνστον 
Τσόρτσιλ στην 
αρχή του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέ-
μου. Εχουμε 
τόσους χαλβά-
δες που κανέ-
νας δεν έχει 
εμπιστοσύνη 
στον εαυτό του 
να ζητήσει θυ-
σίες; 

Το να συνεργαστούμε οικονομικά 
με την Τουρκία στο μέλλον θα είναι 
ευτύχημα, αλλά σήμερα -που βρι-
σκόμαστε σε μειονεκτική θέση- δεν 
είναι επιτυχία αλλά κατάντημα. Η 
υπόσχεση του υπουργού Εμπορίου 
της Τουρκίας Ζαφέρ Τσαγλαγιάν στη 
Λούκα Κατσέλη ότι 225 Τούρκοι επι-
χειρηματίες θα επενδύσουν στην Ελ-
λάδα μύριζε επαιτεία 

Tου Αντώνη Πανούτσου

 

-
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Αμα είναι να πάει η Εξεταστική για 
την οικονομία ως το ’81, γιατί να μην 
πάει και ως το ’74; Τζάμπα θα τα χα-
ρίσουμε στον Εθνάρχη και στον Πα-
παληγούρα; Δεν παίρνουμε παρά-
δειγμα απ’ τον Χριστοφοράκο, που, 
σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες συ-
νομιλίες του, έψαχνε… νεκρούς για 
να τους φορτώσει τις μίζες προκειμέ-
νου να μην ενοχοποιηθεί κάνας φίλα 
προσκείμενος ζωντανός;  Καλά, την 
περίοδο της χούντας δεν τη συζητά-
με, αλλά και η πρώτη οκταετία Καρα-
μανλή απ’ το ’56 και μετά, που μας 
έπηξε στην οικοδομή, θα μείνει ανε-
ξιχνίαστη; Μα, αν δεν είχε γίνει το 
σύστημα της αντιπαροχής θα είχαμε 
μια υπέροχη ΠΡΑΣΙΝΗ Αθήνα (ενδε-
χομένως χωρίς Αθηναίους που θα πέ-
θαιναν απ’ την πείνα). Ε, ας ζητήσει, 
λοιπόν, και η Μπιρμπίλη μια Εξετα-
στική γιατί πήγαμε στο «μοντέλο πο-
λυκατοικία», να περάσουν απ’ τη 
Βουλή να καταθέσουν και οι πρωτα-
γωνιστές της ομώνυμης πετυχημένης 
σειράς του MEGA, να τρελαθούμε 
όλοι μαζί! Εξεταστική - Εξεταστική, 
είμαστε ικανοί να φτάσουμε μέχρι 
τον Χρυσούν Αιώνα του Περικλέους, 
να συζητήσουμε στη Βουλή εάν ορ-
θώς έχτισαν οι αρχαίοι ημών πρόγο-
νοι τον Παρθενώνα ή αν υποθήκευ-
σαν τζάμπα ολόκληρες γενιές, με τον 
Αϊβαλιώτη του ΛΑΟΣ να ρωτά αν «εί-
ναι τυχαίο ή απλή συνωνυμία το ότι 
καταλήξαμε στην Ακρόπολη Χρημα-
τιστηριακή»! Κι αν η Ευρώπη μπορεί 
να περιμένει λιγάκι ακόμη, πάμε και 
στην προϊστορία: ποια ΛΑΜΟΓΙΑ 
έφαγαν τους θησαυρούς που αποδε-
δειγμένα φέραμε από την Τροία; 
Εκείνος με το Χρυσόμαλλο Δέρας 
πλήρωνε δασμούς; Ο Προκρούστης 
έκοβε αποδείξεις στους περαστι-
κούς; Μωραίνει Κύριος ον βούλεται 
απολέσαι! 

Δεν λέω, πολιτικά ο Παπανδρέου 
έχει όλα τα δίκια να σκέφτεται: «Διάο-
λε, δεν γίνεται να φορτωθώ εγώ πολι-
τικά όλα τα κόλπα που γίνονταν επί 
Δεξιάς».  Από την άλλη, κι ο Σαμαράς 
που του πρόσφερε αφειδώς πολιτική 
συναίνεση στην αρχή, αντιδρά λογι-
κά. Σου λέει: «Δεν πάει και δαρμένος 
και κερατάς!». Πώς θα… στηρίζει την 
κυβέρνηση στη δύσκολη ομολογου-
μένως -τι δύσκολη, μάλλον τραγική- 
συγκυρία και συγχρόνως θα… δικά-
ζεται η Ν.Δ. για τη χρεοκοπία της χώ-
ρας; Τι θα πει στο κόμμα του, στο Συ-
νέδριό του, στους υπονομευτές του; 
Η Εξεταστική τον ωθεί εκ των πραγ-
μάτων να ταυτιστεί με όσους από τις 

κυβερνήσεις της Ν.Δ. είχαν την ευθύ-
νη και τον εμποδίζουν να κάνει ένα 
νέο υγιές ξεκίνημα. Τι να κάνει δηλα-
δή, να διαγράψει και την Ντόρα (που 
σ’ το ’πα, ρε συ Αντώνη, κάν’ το αν εί-
ναι νωρίς!) και τον Κωστάκη τον Κα-
ραμανλή μαζί; Αν η πολιτική είναι η 
τέχνη του εφικτού, η Εξεταστική εί-
ναι η τέχνη του ανέφικτου. Ασε που 
όλοι γνωρίζουμε ότι δεν καταλήγουν 
πουθενά! Αρα; Αρα όταν ΚΑΙΓΕΤΑΙ το 
σπίτι σου, πρώτα κυττάς να σβήσεις  
τη φωτιά φωνάζοντας «βοήθεια, γει-
τόνοι!» και μετά κάνεις μηνύσεις και 
ΕΔΕ για το αν υπήρχαν ή όχι αρκετά 
μέτρα πυρασφάλειας ή αν χρησιμο-
ποιήθηκαν εξαρχής τα κατάλληλα 
αντιπυρικά υλικά. Και τα δύο μαζί 
ταυτοχρόνως ΔΕΝ γίνονται! Αλλάζω 
θέμα: Για να πούμε τα σύκα-σύκα και 
τη σκάφη-σκάφη, την Ε.Ε. δεν την 
κοροϊδέψαμε τώρα, αλλά από εποχής 

ΕΟΚ του Εθνάρχη Καραμανλή που 
μας έβαλε μέσα χωρίς να τηρούμε 
κανένα νορμάλ κριτήριο! Με ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΑ κριτήρια γίναμε δεκτοί όταν μπή-
καμε και με πολιτικά στην ουσία πα-
ραμένουμε και ελπίζουμε να παρα-
μείνουμε, γιατί, λέμε τώρα, ΑΝ διώ-
ξουν ΜΙΑ χώρα, τότε το ευρω-
πουλόβερ θα ξηλωθεί τόσο γρήγορα 
όπου ακόμα και η φράου Μέρκελ θα 
βρεθεί να δανείζεται από την Αϊτή. 

Εδώ τελειώνουν τα αστεία και αρχί-
ζουν οι γελοιότητες. Αλλο το αστείο - 
άλλο το γελοίο τύπου… «κακιά η Ευ-
ρώπη - καλό το ΔΝΤ!». Θα ήταν τρέλα 
και εθνική αυτοκτονία να εφαρμό-
σουμε το «θύμωσε ο αγάς και έκοψε 
τα βαρίδια του» και να θέσουμε ουσι-
αστικά μόνοι μας εαυτόν εκτός ευρω-
ζώνης. Ενα πράγμα αξίζει να εξετά-
σουμε: αυτά που μας ζητούν -και το 
δεύτερο και το τρίτο πακέτο-, όσο 
σκληρά κι αν είναι, οδηγούν σε ουσι-
αστικό και αποτελεσματικό πακέτο 
διάσωσης της ελληνικής οικονομί-
ας στο πλαίσιο της Ε.Ε.; Αν ΝΑΙ, 
να τα πάρουμε κόβοντας όχι 
μόνο τον 14ο, αλλά… και τον 
12ο μισθό, τρόπος του λέγειν. 
Αν όχι, αν δηλαδή δεν υπάρ-
χει δίχτυ ασφαλείας, αν 
λείπει η χείρα βοηθείας, 
τότε το πράγμα αλλά-
ζει. Δεν λέει να οδηγη-
θούμε σε κοινωνικό 
εμφύλιο χωρίς κανένα 
εθνικό όφελος, χωρίς 
ορατό μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα. Εθνος ΑΝΑ-
ΔΕΛΦΟΝ υπήρξαμε για αιώ-
νες ολόκληρους. Εθνος, συγγνώμη για 
την έκφραση, «αδελφίστικον», που να 
μας βιάζουν παρά φύσιν και καθ’ 
υποτροπήν και να λέμε κι ευχαριστώ, 
χίλιες φορές ΟΧΙ! Υπάρχουν κάποια 
όρια, και είτε φταίμε εμείς πιο πολύ 
είτε οι σκοπιμότητες είτε κάποιος ευ-
διάκριτος ανθελληνισμός που κρατά-
ει από τότε που πήρανε την Πόλη 
πριν απ’ τους Τούρκους, τότε φτάσα-
με στην ΚΟΚΚΙΝΗ γραμμή. Είμαστε 
έτοιμοι να σταθούμε εκεί και να μην 
κάνουμε άλλο βήμα πίσω; Συγγνώμη 
ζητήσαμε, μέτρα παίρνουμε, ε, δεν 
θα μας ξυρίσουν και τα μουστάκια 
από πάνω! Χρεωμένοι έχουμε μάθει 
να ζούμε, ΤΑΠΕΙΝΩΜΕΝΟΙ άντε μέ-
χρι 400 χρόνια, ξεφτιλισμένοι ΠΟΤΕ!

Ο ταν έγραφε περίπου προ διμήνου το «ΘΕ-
ΜΑ» για τα ιρλανδικού τύπου μέτρα που μας 
ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι να εφαρμόσουμε 
και για τη διάσωση της χώρας (bail out) από το 
ΔΝΤ, τα τυπωμένα  αυτά πρωτοσέλιδα τρόμα-

ζαν στη θέα τους ακόμη κι εμάς τους ίδιους.

 Σήμερα το σταθεροποιητικό πρόγραμμα της Ελλά-
δας -όταν θα επιβληθεί διά της βίας από τους κοινο-

τικούς εταίρους μας- τείνει να εξελιχθεί σκληρότερο 
και από αυτό της Ιρλανδίας, ενώ η προσφυγή τελικώς 
στο ΔΝΤ συστήνεται από αρκετούς ως πιο άμεση και 
αποτελεσματική.

 Χωρίς περιστροφές και πολλά λόγια: η χώρα, η οικο-
νομία της και οι τράπεζές της δεν αντέχουν την κα-

τάσταση αυτή πάνω από 60 με 90 το πολύ ημέρες. Στις 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις που έχουν με δημοσιογράφους 
όλοι όσοι σχετίζονται με τα οικονομικά δρώμενα της 
χώρας, το παραδέχονται πλέον ανοιχτά και το ομολο-

γούν με τρόμο. Και υπουργοί και τραπεζίτες και οικο-
νομολόγοι.

 Το πρόβλημα κινδυνεύει να εκδηλωθεί τώρα περισ-
σότερο από ποτέ μέσω των τραπεζών. Αν για παρά-

δειγμα μια μικρή τράπεζα δεν αντέξει την πιστωτική 
ασφυξία, δεν τη δανείζουν και σκάσει κανόνι, τότε εί-
ναι που θα αρχίσει το συστημικό πρόβλημα. Ο σημερι-

νός φόβος των Ελλήνων θα μεταβληθεί σε 
πανικό, με αποτέλεσμα να τρέξουν να 

σηκώσουν τις καταθέσεις τους ακόμα 
και από τις μεγάλες και θεωρητικά 
υγιείς ελληνικές τράπεζες, κι έτσι το 
σπάσιμο της αλυσίδας θα αρχίσει 

από έναν αδύναμο κρίκο.

 Στην περίπτωση αυτή η λύση είναι 
μία, εάν και εφόσον μπορεί να υπάρ-

ξει. Το κράτος, η κυβέρνηση, θα συνεννοηθεί 
με την Εθνική, και ενδεχομένως με μία-δύο 
άλλες μεγάλες τράπεζες, να σώσει τη μικρό-
τερη διά εξαγοράς, απορροφήσεως κ.λπ., 
μήπως και μπορέσει να συγκρατήσει το κύμα 

φυγής των καταθέσεων από όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα. Η σχετική προετοιμασία γίνεται αυ-

τές τις ημέρες από τον τραπεζίτη κ. Απ. Ταμβακά-
κη, τα σενάρια διάσωσης υπάρχουν και στην Εθνική τα 
έχουν… ξαναδεί, επί διοικήσεως Αράπογλου πρόπερσι, 
με τη διεθνή οικονομική κρίση.

 Σε κάθε περίπτωση και χωρίς καμιά διάθεση υπερ-
βολής, το βέβαιο είναι ότι τους επόμενους μήνες και 

τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι η χώρα -και βεβαίως οι 
πολίτες της- θα ζει στο όριο της χρεοκοπίας. Είτε γιατί 
οι Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν τους μηχανισμούς ή ακό-
μη και την πολιτική βούληση να δώσουν μια ξεκάθαρη 
λύση, είτε γιατί η «λύση» του ΔΝΤ ιστορικά όπου κι αν 
εφαρμόστηκε δεν υπήρξε ποτέ τόσο άμεση και κυρίως 
αποτελεσματική (βλ. Αργεντινή). Γι’ αυτό πρέπει όλοι 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους: πρώτοι απ’ όλους οι 
πολιτικοί, και κυρίως εκείνοι της Ν.Δ., της οποίας ο 
πρώην αρχηγός και πρωθυπουργός ευθύνεται για την 
οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, 
αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων, μη εξαιρουμένων 
αυτών της Αριστεράς, οι οποίοι δεν δείχνουν να βάζουν 
πιο πάνω από την πολιτική σκοπιμότητα την κρισιμό-
τητα της κατάστασης, και έπειτα όλοι οι υπόλοιποι Ελ-
ληνες μαζί και κυρίως ο καθένας ξεχωριστά.

Οι ώρες 
της ευθύνης

Αναστάσης Ι. 
Καραμήτσος

tkaramitsos@protothema.gr

Η ΧΩΡΑ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
και οι τράπεζές της δεν αντέχουν 
την κατάσταση αυτή πάνω 
από 60 με 90 το πολύ ημέρες

themosanastasiadis@arthron.gr

ΚΙ ΑΝ Η Ευρώπη μπορεί 
να περιμένει λιγάκι 
ακόμη, πάμε και στην 
προϊστορία: ποια 
ΛΑΜΟΓΙΑ έφαγαν τους 
θησαυρούς που 
αποδεδειγμένα φέραμε 
από την Τροία; Εκείνος 
με το Χρυσόμαλλο Δέρας 
πλήρωνε δασμούς; Ο 
Προκρούστης έκοβε 
αποδείξεις στους 
περαστικούς; Μωραίνει 
Κύριος ον βούλεται 
απολέσαι! Εθνος 
ΑΝΑΔΕΛΦΟΝ υπήρξαμε 
για αιώνες ολόκληρους. 
Εθνος, συγγνώμη 
για την έκφραση, 
«αδελφίστικον», που να 
μας βιάζουν παρά φύσιν 
και καθ’ υποτροπήν και 
να λέμε κι ευχαριστώ, 
χίλιες φορές ΟΧΙ, 
κυρία Μέρκελ!

“”

ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΖΗΤΗΣΑΜΕ, ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ, ΑΥΤΟ-
ΜΑΣΤΙΓΩΝΟΜΑΣΤΕ, ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΚΕΙ, ΚΥΡΙΟΙ ΒΛΑΧΟΓΕΡΜΑΝΟΙ 

Καταχρεωμένοι ναι, 
ξεφτιλισμένοι ΟΧΙ!
Οταν ο νέος ανθελληνισμός δεν έχει όρια, ο Ελληνισμός βρίσκει 
τα δικά του

κονομί-
ΝΑΙ, 
χι 
ον 
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με την
άλλες 
τερη δ
μήπως 

φυγής τω
ιδρύματα.

έ έ





261


	for_web_STH_2102_001_CMYK
	for_web_STH_2102_002_CMYK
	for_web_STH_2102_003_CMYK
	for_web_STH_2102_004_CMYK
	for_web_STH_2102_005_CMYK
	for_web_STH_2102_006_CMYK
	for_web_STH_2102_007_CMYK
	for_web_STH_2102_008_CMYK
	for_web_STH_2102_009_CMYK
	for_web_STH_2102_010_CMYK
	for_web_STH_2102_011_CMYK
	for_web_STH_2102_012_CMYK
	for_web_STH_2102_013_CMYK
	for_web_STH_2102_014_CMYK
	for_web_STH_2102_015_CMYK
	for_web_STH_2102_016_CMYK
	for_web_STH_2102_017_CMYK
	for_web_STH_2102_018_CMYK
	for_web_STH_2102_019_CMYK
	for_web_STH_2102_020_CMYK
	for_web_STH_2102_021_CMYK
	for_web_STH_2102_022_CMYK
	for_web_STH_2102_023_CMYK
	for_web_STH_2102_024_CMYK
	for_web_STH_2102_025_CMYK
	for_web_STH_2102_026_CMYK
	for_web_STH_2102_027_CMYK
	for_web_STH_2102_028_CMYK
	for_web_STH_2102_029_CMYK
	for_web_STH_2102_030_CMYK
	for_web_STH_2102_031_CMYK
	for_web_STH_2102_032_CMYK
	for_web_STH_2102_033_CMYK
	for_web_STH_2102_034_CMYK
	for_web_STH_2102_035_CMYK
	for_web_STH_2102_036_CMYK
	for_web_STH_2102_061_CMYK
	for_web_STH_2102_062_CMYK
	for_web_STH_2102_063_CMYK
	for_web_STH_2102_064_CMYK
	for_web_STH_2102_065_CMYK
	for_web_STH_2102_066_CMYK
	for_web_STH_2102_067_CMYK
	for_web_STH_2102_068_CMYK
	for_web_STH_2102_069_CMYK
	for_web_STH_2102_070_CMYK
	for_web_STH_2102_071_CMYK
	for_web_STH_2102_072_CMYK
	for_web_STH_2102_073_CMYK
	for_web_STH_2102_074_CMYK
	for_web_STH_2102_075_CMYK
	for_web_STH_2102_076_CMYK
	for_web_STH_2102_077_CMYK
	for_web_STH_2102_078_CMYK
	for_web_STH_2102_079_CMYK
	for_web_STH_2102_080_CMYK
	for_web_STH_2102_081_CMYK
	for_web_STH_2102_082_CMYK
	for_web_STH_2102_083_CMYK
	for_web_STH_2102_084_CMYK
	for_web_STH_2102_085_CMYK
	for_web_STH_2102_086_CMYK
	for_web_STH_2102_087_CMYK
	for_web_STH_2102_088_CMYK
	for_web_STH_2102_089_CMYK
	for_web_STH_2102_090_CMYK
	for_web_STH_2102_091_CMYK
	for_web_STH_2102_092_CMYK
	for_web_STH_2102_093_CMYK
	for_web_STH_2102_094_CMYK
	for_web_STH_2102_095_CMYK
	for_web_STH_2102_096_CMYK

