
Ρουκέτα Β αρουφάκη  
κατά του Χ αρδοάβελη
«Λείπουν από 
το υπουργείο  
Οικονομικών 
όλα τα κρίσιμα 

έγγραφα»

Δεν υπάρχουν σιο αρ
χείο ούτε η δανειακή 
σύμβαση ούτε το πε
ρίφημο e-mail ούτε το 
αίτημα για δίμηνη πα
ράταση. ■ 13

Αρθρο ίου I. Ν. Φιλιππάκη

Πού (;) «κρύβονται» 
οι Ελληνεβ κροίσοι

Δεν θα μπορούσαν είκοσι μεγιστάνες να συγκεντρώσουν 
200.000.000 ευρώ για την επισιτιστική κρίση; · 6

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΕΥΡΩ-ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
Σήμερα πληρώνονται τουλάχιστον 1 6 8 .0 0 0 .0 0 0  για το αμαρτωλό sw ap m s Goldman Sachs

350.000000 ™
καίσιο _ _  φ  μ

tou Σημίτη!
Η δόλια εξαίρεση από το PSI 

μ ε πρωταγωνιστές Παπαδήμο, 
Β ενιζέλο και η δέσμευση m s  
χώρας έως το (μακρινό) 2039

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» Ο

Η «ρύθμιση των 100 δόσεων» και για οφειλέε npos tous finpous
Κω άσχετα μ ε  το αντικείμενο άρθρα στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σήμερα (εκτόβ απροόπτου)

ΚΑΠΟΙΟ ΑΑΚΚΟ 
ΕΧΕΙ Η... ΦΑΒΑ 

ΠΑΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ
Γιατί η παρέα 
που τον ταλαι
πωρούσε βγή
κε στους δρό
μους (με τη 
φωτογραφία 
του σε κινητό) 
και τον έψα
χνε την ημέρα 
της εξαφάνι
σης. ■  24

Ποιοι πολιτικοί 
τα πή ρα ν (;) 

από τη 8ίβπιβη8
Επιστολή Βαλυράκη στον πρω
θυπουργό: «Οι πραγματικοί ένο
χοι γλίτωσαν το εδώλιο». · 9

Σούβλες επ’ ώμου 
στο Αλσος Γουδή

Μεγάλη πασχαλινή γιορτή ετοι
μάζει το υπουργείο Αμυνας για 
τους Αθηναίους. ■ 12

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

«Ρεσιτάλ»
εκβιασμών

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Χθες τα μεσάνυχτα ξεκίνησε η 
οκταμερής (μετά το επίσημο δεί
πνο) σε αρνητικό κλίμα για την 
Ελλάδα. «Αλέξη, πρέπει να βρεθεί 
οπωσδήποτε λύση» είχε πει νω
ρίτερα ο Ολάντ στονΤσίπρα. · 3

Οι δηλώ σει Σαμαρά

Ανθρωποι και κατσαρίδεδ! Φωτογραφίεβ-σοκ από το νοσοκομείο των φυλακών φ
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θεσμού$ στη Σύνοδο
Το «Spiegel» κινδυνολογεί 
πάλι με  το σενάριο Grexit!

«Η ΕΚΤ θα σταματήσει να στηρίζει την 
Αθήνα μόνο όταν ο επικεφαλής της Μά
ριο Ντράγκι θα μπορεί να είναι βέβαιος ότι 
στον κύκλο των αρχηγών των κρατών-με- 
λώντης Ε.Ε. έχει διαμορφωθεί πλειοψηφία 
υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από την ευ
ρωζώνη» έγραφε χθες -κινδυνολογώντας 
ξανά- το περιοδικό «Der Spiegel», επικα
λούμενο πηγές των Βρυξελλών, αν και επι- 
σήμαινε ότι αντίθετος σε κάτι τέτοιο εμφα
νίζεται ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πάντως, 
«ο έξυπνος τακτικιστής Γιούνκερ δεν σκέ
φτεται όμως μόνο τους φτωχούς Ελληνες, 
αλλά φυσικά και τη δική του εξουσία. Η δι
αμάχη για την Αθήνα τού φαίνεται ως ιδα
νικό πλαίσιο για το πιο φιλόδοξο σχέδιό 
του - να ξαναπάρει από τα κράτη-μέλη λί
γη από εκείνη την εξουσία που πήραν κα
τά την ευρωκρίση»!

Την ίδια στιγμή χθες, στην ιστοσελί
δα του οικονομικού περιοδικού «Manager 
Magazin» δημοσιευόταν ρεπορτάζ, σύμ
φωνα με το οποίο η ΕΚΤ προετοιμάζεται 
για Grexit. Το περιοδικό επικαλούνταν 
ακόμη κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος εξέ- 
φρασε τον φόβο του κυρίως για την περί
πτωση «ατυχήματος». Οπως υποστηρίζει, 
είναι μεγάλος ο κίνδυνος τα μέλη της ελ
ληνικής κυβέρνησης «να χάσουν τον έλεγ
χο και ξαφνικά να μην μπορούν πλέον να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς τους». Σε 
μια τέτοια περίπτωση οι οίκοι αξιολόγησης 
υποχρεωτικά θα υποβάθμιζαν την Ελλάδα 
στην κατηγορία «αφερέγγυα», με συνέπεια 
η Κεντρική Τράπεζα να μην επιτρέπεται 
πλέον να δίνει δάνεια έκτακτης βοήθειας.

<(Απαράδεκτη η Ελλάδα 
npos tous δανειστές ms»

ΕΙΚΟΝΑ ναυαγίου στις συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδας και των 
τεχνικών κλιμακίων των δανειστών της μεταφέρει η γερμανική 
οικονομική εφημερίδα «Handelsblatt», η οποία μάλιστα ανα
φέρει σε χθεσινό δημοσίευμά της ότι ο επικεφαλής του Euro 
Working Group (EWG) Τόμας Βίζερ χαρακτήρισε στην τηλεδιά
σκεψη του EWG την περασμένη Τρίτη «απαράδεκτη» τη συμπε
ριφορά της χώρας μας απένανπ στους θεσμούς.

Σύμφωνα με τη «Handelsblatt», στην εν λόγω τηλεδιάσκε
ψη ο εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, 
δηλαδή ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Νί
κος θεοχαράκης, ζήτησε διαπραγματεύσεις στο υψηλότερο 
πολιτικό επίπεδο, εν όψει της Συνόδου Κορυφής, και αρνή- 
θηκε να κάνει περαιτέρω δηλώσεις.

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι οι ομόλογοί του από η ς  
υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης αντέδρασαν με επιδεικτι
κή σιωπή και μόνο ο κ. Βίζερ πήρε τον λόγο, για να πει ότι το 
τρέχον πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί, εάν η Ελλάδα 

θέλει να λάβει την υπόλοιπη χρηματική βοήθεια από τους πι
στωτές της. Επιπλέον, κατηγόρησε την ελληνική πλευρά ότι 
παραβιάζει διαρκώς τη συμφωνία του Eurogroup της 20ής 
Φεβρουάριου.

Ντ. Τουσκ: «Οι Ευρωπαίοι 
φοβούνται το ατύχημα»

ΟΛΟΙ -κυρίως οι αναλυτές και οι εκπρόσωποι των αγορών- 
το συζητούν. 0  πολιτικός κόσμος όμως της Ευρώπης δεί
χνει να το φοβάται ίσως όσο τίποτε άλλο τη δεδομένη χρο
νική σηγμή. 0 λόγος βέβαια για το ενδεχόμενο εξόδου της 
Ελλάδας από το ευρώ, το Οτεχή.

Ουδεΐς επιθυμεί το Οτεχή και οι πάντες θέλουν να απο
φύγουν οποιοδήποτε ρίσκο ακόμη κι ενός ενδεχόμενου 
ατυχήματος, δήλωνε χθες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. Αναφερόμενος στη συνά
ντηση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει χθες για την 
Ελλάδα, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τό
νισε ότι δεν θα είναι συνάντηση της τελευταίας ευκαιρίας 
και όη ήταν υποχρέωσή του να συμβάλει και ο ίδιος στην 
ικανοποίηση του αιτήματος του Ελληνα πρωθυπουργού 
να διοργανώσει μια τέτοια συνάντηση. 0 Τουσκ υποστή
ριξε ακόμη ότι η άτυπη συνάντηση δεν θα είναι αποφασι- 
σακής σημασίας, καθώς υπάρχουν πιο επίσημα πεδία για 
τη λήψη αποφάσεων.

Οι διαβουλεύσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου 
να αποφεύγονται πολιηκές αντιπαραθέσεις, σημείωσε ακό
μη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

KopiHpñs

Ο Αντώνης Σαμαράς με τον σύμβουλό τον Χρύσανθο Λαζαρίδη 
στη χθεσινή συνεδρίαση τον ΕΛΚ στις Βρυξέλλες

Π αραμένουν πιστοί στη 
γραμμή του Β. Σύιμπλε 

Σαμαράε και Χρύσανθοβ
ΣΤΗ γραμμή... Σόιμπλε 
και έχοντας μαζί του τον 
(εορτάζοντα) Χρύσανθο 
Λαζαρίδη εμφανίστηκε 
στις Βρυξέλλες ο τ. πρω
θυπουργός Αντώνης Σα
μαράς. Η εμφάνιση του 
κ. Λαζαρίδη και πάλι στο 
ΕΛΚ μόνο τυχαία δεν ήταν, 
αφού στην προηγούμε
νη συνεδρίαση ο σύμβου
λος του τέως πρωθυπουρ
γού φερόταν ως ο άνθρω
πος που είχε συντάξει το 
απαράδεκτο κείμενο που 
στρεφόταν κατά της Ελλά
δας (με σκοπό να χτυπήσει 
την κυβέρνηση).

0  Α ντώ νη ς Σ αμ α 
ράς σε αυτή τη συνεδρία
ση του ΕΛΚ ούτε λίγο ού
τε πολύ ταυτίστηκε με τις 
σκληρές θέσεις του Γερ
μανού υπουργού Οικονο
μικών, μόνο και μόνο για 
να υπερασπιστεί το έργο 
της συγκυβέρνησης Ν.Δ. 
-ΠΑΣΟΚ.

Δήλωσε ο ίδιος: «Εξή
γησα στους άλλους ηγέτες 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος ότι η χώρα βου
λιάζει στην αβεβαιότητα. 
Ο,τι καταφέραμε μέσα σε 
δυόμισι χρόνια, δηλαδή 
πλεονάσματα και ανάπτυ
ξη, τώρα κινδυνεύουν να 
χαθούν. Χάνεται χρόνος

σε συζητήσεις που αφο
ρούν επικοινωνιακή δια
χείριση και όχι την πραγ
ματικότητα της οικονομίας. 
Αυτό δεν μπορεί να συνε
χιστεί».

Ομως δεν στάθηκε σε 
αυτό αλλά συνέχισε προ
σθέτοντας ότι «0 χρόνος 
που περνάει αυξάνει τον 
λογαριασμό, μεγαλώνει 
τους κινδύνους, χάνονται 
θέσεις εργασίας, έσοδα και 
επενδύσεις»!

Στη συνέχεια, βέβαια, 
προσπάθησε να τα...μαζέ- 
ψει κάπως, ζητώντας να 
πέσουν οι τόνοι της ρητο
ρικής από όλες τις πλευρές 
και να επιτευχθεί το ταχύ
τερο μια συμφωνία, υπο
γραμμίζοντας ότι θα κάνει 
το παν για να βγει η Ελ
λάδα από την κρίση και να 
μείνει στην Ευρώπη.

0 πρόεδρος της Ν.Δ., 
στο περιθώριο της Συνό
δου, συναντήθηκε με την 
Ανγκ. Μέρκελ, τον Ζ.Κ. Γι
ούνκερ και τον Μ. Ραχόι, ο 
οποίος εκτίμησε ότι η ελ
ληνική κυβέρνηση θα πέ
σει σε τοίχο, ενώ παράλ
ληλα μετέφερε παράπονα 
κάποιων ηγετών που δυ- 
σφόρησαν για το νέο «δι
ευθυντήριο», δηλαδή την 
επταμερή συνάντηση!
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ

Του
I. Ν. ΦιΑιππακη

ΑΚΟ ΥΜΕ τις τελευταίες μέρες ατέρ- 
μονες συζητήσεις και συνεχείς διαξι
φισμούς για τον περίφημο νόμο που 
αφορά την «επισιτιστική κρίση». Το 
βασικό επιχείρημα αυτών που επέ- 
κριναν τον χρόνο (μόνο;) ψήφισής του ήταν η οι
κονομική επιβάρυνση που θα προκαλέσει η έγκρι
ση που έλαβε την Τετάρτη μετά τα μεσάνυχτα από 
τη Βουλή! Διατυμπανίζουν ότι αποτελεί μονομε
ρή ενέργεια (sic) και άρα πρωτοβουλία επικίνδυνη 
να δυναμιτίσει τη διαπραγμάτευση, στο μέσον της 
οποίας βρίσκεται η χώρα.

Ποιο το κόστος του συγκεκριμένου νόμου; Εκτι- 
μάται στα 200.000.000 ευρώ! Αναρωτιόμαστε: Δεν 
υπάρχουν είκοσι (20) Ελλ,ηνες που θα μπορούσαν 
να συνεισφέρουν αυτό το ποσόν; Πού είναι η περί
φημη Αρχουσα Τάξη; Πού βρίσκονται τόσα χρό
νια οι «απόγονοι» των Μεγάλων Ελλήνων Ευεργε
τών; Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, κρύβονται στις 
αμύθητης πολυτέλειας επαύλεις τους ή ταξιδεύουν 
με τα πρωτοφανούς μεγέθους σκάφη τους. Συνεχί
ζουν να «ροκανίζουν» τη δημόσια περιουσία, συνε
χίζουν να «φοροδιαφεύγουν», συνεχίζουν να προ
ωθούν στην «τρόικα», μέχρι χθες, στους «θεσμούς» 
πλέον, τις ιδέες για την εξυπηρέτηση των ατομικών 
επιχειρηματικών συμφερόντων τους!

Ας θυμηθούμε ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης 
που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα (π.χ. 
στην Ιταλία) οι μεγάλοι επιχειρηματίες πήραν πρω
τοβουλίες. Πόσο δύσκολο θα ήταν για τον ΣΕΒ ή 
για την ΕΕΕ (Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών) να κά
νουν μια θεαματική, πράγματι, κίνηση για να βοη
θήσουν άμεσα τους συνανθρώπους μας που υπο
φέρουν, αλλά και να δώσουν αέρα στα φτερά της 
χώρας, που δίνει μία από τις πιο σκληρές μάχες της; 
Θα έδιναν ένα καλό μάθημα στους ανά τον κόσμο 
υβριστές της πατρίδας μας και θα τους υπενθύμιζαν 
τη μοναδικότητα της Ελληνικής Ψυχής.

Γιατί Ελλάδα δεν είναι ούτε ο Τσίπρας ούτε, φυ
σικά, ο Σαμαράς! Ελλάδα είναι ο απόμαχος της ζω
ής που ψάχνει στους κάδους σκουπιδιών την τρο
φή του, ο 19χρονος που παίρνει τον δρόμο της ξενι
τιάς, ο επιχειρηματίας που αγωνίζεται να κρατήσει 
ζωντανή τη δουλειά του. Ελλάδα είμαστε όλοι μας!

Η καιάρα
Την ώρα που η χώρα αγωνία, σήμερα 

πληρώνονται 165.000.000€ τόκοι για 
τη συμφωνία με την Οοΐάηταη Βοοίτε

Ρεπορτάζ
Α ν δ ρ έα ς  Κ α ψ α μ π έ η η ς

akapsampelis@dimokratianews.gr

m m  «κατάρα» του 
f αμαρτωλού swap 

της G oldm an 
Sachs επί κυ
βέρνησης Σημί

τη το 2001 συνοδεύει τη χώ
ρα ακόμη και τώρα, που αγω
νίζεται να συγκεντρώσει, ευ
ρώ προς ευρώ, τα αναγκαία 
χρήματα για να πληρώσει ης 
υποχρεώσεις της, 
συμπεριλαμβα
νομένων των μι
σθών και των συ
ντάξεων!

Σήμερα είναι 
μάλιστα η ημέ
ρα που το Ελ
ληνικό Δημόσιο 
οφείλει να κατα
βάλει, εκτός των άλλων, και 
τους τόκους αυτού του ομο
λόγου, που συνδέθηκε (υπό 
τη συναίνεση, αν όχι την 
προτροπή των σημερινών 
δανειστών) με την πιο μεγά
λη αλλοίωση των λογιστικών 
στοιχείων, προκειμένου να 
ενταχθεί η Ελλάδα στη ζώνη 
του ευρώ. Το ποσό δεν έχει 
γίνει γνωστό επίσημα, αλ
λά υπολογίζεται τουλάχιστον 
στα 165.000.000 ευρώ για το

τρέχον εξάμηνο. Το ακριβές 
ύψος θα εξαρτηθεί από το 
επιτόκιο που είναι κυμαινό
μενο και αυτήν την περίοδο 
κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Ομως, το πιο σημαντι
κό είναι όη, ενώ πρακτικά η 
Ελλάδα το 2001 εμφανίστη
κε να διευκολύνεται από την 
ΟοΜηιαη 5 8 ^  με 2,8 δισ. 
ευρώ, κινδυνεύει να πληρώ
σει -έως το 2039, που έχει 
επεκταθεί η διάρκεια της 
σύμβασης- τόκους 13 δισ. 

ευρώ.
Η οικονο

μική ασφυξία, 
επομένως, με 
την οποία απει
λείται από τους 
δ α νε ισ τές  η 
χώρα μας, δίνει 
εκ των πραγ
μάτων μια νέα 

διάσταση στο θέμα και τρο
φοδοτεί συζητήσεις για την 
ανάγκη να τεθεί και αυτό στο 
τραπέζι των διαπραγματεύ
σεων.

Το περίφημο ομόλογο, 
που είχε κρατηθεί κρυφό 
έως το 2003, συμφωνήθη- 
κε το 2001 (με πρωθυπουρ
γό τον κ. Σημίτη και διοικη
τή της Τραπέζης της Ελλάδος 
τον Α  Παπαδήμο), προκειμέ
νου να «ελαφρυνθεί» το δη-

Η δόλια εξαίρεση 
από το PSI με 

πρωταγωνιστέε 
τον Παπαδήμο

καιτονΒενιζέλο

ΙΙΗΙI! 11IIIIIIIIIIÜ1 il iilllll lililí HI lililí

Σημίτη με

350.000.000e και στο Δ Ν Τ !
ΕΚΤΟΣ από τους τόκους του «αμαρτωλού» swap «Titlos», 
έως σήμερα πρέπει να καταβληθεί η τελευταία για τον τρέ
χοντα μήνα δόση προς το ΔΝΤ, ύψους 350.000.000 ευρώ. 
Σύμψωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, η χώρα διαθέτει 
επαρκή ρευστότητα για τον σκοπό αυτόν. Επίσης, χρειάζε
ται να καλυφθούν τρίμηνα έντοκα γραμμσηα ύψους 1,6 δισ. 
ευρώ τα οποία λήγουν. Τα έντοκα αυτά θα αναχρηματοδο
τηθούν από τη νέα έκδοση τρίμηνων εντόκων που πραγμα
τοποιήθηκε προχθές. Εως το τέλος Μαρτίου η χώρα πρέπει 
να αποπληρώσει και 250.000.000 ευρώ για τόκους.

ΟΟΣΑ: Στο συρτάρι θέματα δωροδοκΐαβ Στο 19,1% (!) η  διαφορά ΣΥΡΙΖΑ με Ν Α
ΜΙΑ ιδιαίτερα αποκαλυπτική έκθεση του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις επιδόσεις 
της Ελλάδας στην καταπολέμηση της δι
εθνούς δωροδοκίας αναμένεται να δοθεί 
σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έκθεση θα αναφέρεται σε συγκε
κριμένες υποθέσεις, που αν και είδαν το 
φως της δημοσιότητας, δεν ερευνήθη- 
καν επαρκώς από τις ελληνικές Αρχές.

Η συγκεκριμένη έκθεση, σύμφω
να με πληροφορίες, διατυπώνει συστά
σεις σχετικά με την εφαρμογή και την 
υλοποίηση από τη χώρα μας της Συν
θήκης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμη
ση της Δωροδοκίας σε διεθνείς εμπορι
κές συναλλαγές.

Το 2012 η ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
δεν κατόρθωσε να προβεί σε ορθή εξέ

ταση πολλών ζητημάτων, λόγω της πα
ράλειψης των ελληνικών Αρχών να δώ
σουν έγκαιρη πληροφόρηση, λεπτομε
ρή στατιστικά στοιχεία και μεταφρασμέ
νη νομοθεσία.

Ετσι, αποφασίστηκε η Ελλάδα να 
υποβληθεί σε νέα αξιολόγηση προκει
μένου να εξεταστούν συγκεκριμένα θέ
ματα σε πολλούς τομείς στους οποίους 
υπολειπόταν η εφαρμογή της συνθήκης 
εκ μέρους της Ελλάδας.

Αναγκαία μέτρα
Ηδη από το 2012 ο Οργανισμός Οικονο
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είχε 
συστήσει στην Ελλάδα να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφα
λίσει ότι οι υποθέσεις δωροδοκίας αλλο
δαπών θα διερευνώνται σοβαρά και θα 
διώκονται με πρόσφορο τρόπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ προβάδισμα διατηρεί ο ΣΥΡΙ- 
ΖΑ έναντι της Ν.Δ., σύμφωνα με νέα δημο
σκόπηση.

Στο ερώτημα «αν γίνονταν σήμερα εκλο
γές τι θα ψηφίζατε» το 40,2% των ερωτηθέ- 
ντων απαντά όη θα ψήφιζε το κόμμα του Αλέ- 
ξη Τσίπρα, ενώ το 21% θα στήριζε το κόμμα 
της αξιωματικής ανηπολίτευσης.

Στη δημοσκόπηση της εταιρίας Marc ακο
λουθούν το ICKE με 4,9%, η Χρυσή Αυγή με 
4,8%, οι Ανεξάρτητοι Ελληνες με 4,5%, το Πο
τάμι με 4,3%, το ΠΑΣΟΚ με 2,5%, το Κίνημα 
Δημοκρατών Σοσιαλιστών με 1,8%, η Ενωση 
Κεντρώων με 1,8%, η Τελεία με 1% και Αλ
λο Κόμμα με 3,3% των ερωτηθέντων. Στο εν
δεχόμενο πρόωρων εκλογών το 94,2% των 
ερωτηθέντων απαντά ότι δεν ης επιθυμεί.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της έρευ
νας, επιστροφή στη δραχμή θέλουν σχεδόν οι 
μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ (45,1%). Από

τα υπόλοιπα κόμματα επιστροφή στη δραχμή 
θέλει το 54,4% των ΑΝ.ΕΛ., το 67,7% του ΚΚΕ 
και το 58,7% της Χρυσής Αυγής.

Οσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με 
τους Ευρωπαίους εταίρους, το 70,7% τάσσε
ται υπέρ ενός έντιμου συμβιβασμού σε περί
πτωση που δεν γεφυρωθεί το χάσμα, απορ- 
ρΐπτοντας την οριστική ρήξη, ενώ στο ερώ
τημα «π θα απαντούσατε σε ένα πιθανό δη
μοψήφισμα» ποσοστό 62,1% λέει «ναι» σε 
παραμονή στο ευρώ ακόμη και με μνημο- 
νιακά μέτρα.

0  πρωθυπουργός έχει υψηλή δημοτι
κότητα, αλλά η κυβέρνηση δείχνει να χά
νει την αποδοχή των πολιτών υποχωρώντας 
από το 83,1% πριν από περίπου έναν μήνα 
στο 59,8%. 0 αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης Γιάννης Δραγασάκης έχει υψηλό ποσο
στό δημοτικότητας (66,2%), όπως και ο Γιά- 
νης Βαρουφάκης (63,3%).

ίο αμαρτωλό swap! Π ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

μόσιο χρέος, που ήταν προ
ϋπόθεση για την ένταξη της 
Ελλάδας στην ευρωζώνη. Τη 
συναλλαγή χειρίστηκε τότε, 
ως κορυφαίο στέλεχος της 
Εθνικής Τράπεζας, ο Π. Χρι
στοδούλου.

Η ΟοΙάίΜη 5 3 ^  εξα
σφάλισε ως αντάλλαγμα μελ- 
λονηκά έσοδα του Ελληνικού 
Δημοσίου και στη συνέχεια 
έδωσε στην Εθνική Τράπεζα

ΗΙΙΙΙΠ ΙίΠ ΙΗΠΙΠΙΙΙΙΙΠ ΙΙ

τα δικαιώματά της, που διαπι
στώθηκε όη ανέρχονταν στα 
5,1 δισ. ευρώ.

Ακολούθησε (προκαλώ- 
ντας πολλά ερωτήματα) η δη
μιουργία της γκρίζας εταιρί- 
ας-όχημα στο Λονδίνο με το 
όνομα Titlos pic, που μέσω 
ενός σύνθετου συστήματος 
ανταλλαγής επιτοκίων «αγό
ρασε» ης ομολογίες και μέσω 
της οποίας κάθε εξάμηνο το

Ελληνικό Δημόσιο είναι υπο
χρεωμένο να πληρώνει, για 
20 και πλέον έτη, τόκους.

Το 2012, όταν πια ο κ. 
Παπαδήμος ήταν πρωθυ
πουργός, με υπουργό Οικο
νομικών τον Ευ. Βενιζέλο 
και επικεφαλής του Οργανι
σμού Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους τον κ. Χριστοδού
λου, το ομόλογο θεωρήθηκε 
μια ιδιαίτερη κατηγορία χρέ-

mmtimtimim ¡III ¡lili

ους, κάτι σαν δάνειο που δεν 
αφορούσε ιδιώτες. Η δολιό- 
τητα αυτής της κίνησης φά
νηκε όταν στη συνέχεια εξαι
ρέθηκε από το PSI. Δεν έγινε, 
όμως, το ίδιο με τα ομόλογα 
των ασφαλιστικών ταμείων, 
τα δάνεια των ΔΕΚΟ και πο
λύ περισσότερο με τα φυσικά 
πρόσωπα, που υπέστησανης 
καταστροφικές συνέπειες του 
«κουρέματος»...

Ερευνα (από τον Μάρδα) στο ΤΑΙΠΕΔ

Ο Δ ημήτρης Μάρδας

ΕΛΕΓΧΟ στο ΤΑΙΠΕΔ προανήγγειλε ο ανα
πληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημή- 
τρης Μάρδας, με στόχο να διαπιστωθεί αν 
τα έσοδα από την αξιοποίηση της δημόσι
ας περιουσίας χρησιμοποιήθηκαν για την 
απομείωση του δημόσιου χρέους, όπως 
προβλεπόταν.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευ
τή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρη 
Κομμένου, ο κ. Μάρδας ανέφερε ότι θέ
λει να ερευνήσει αν πράγματι τα δύο τε
λευταία χρόνια πήγε μόλις 1 δισ. ευρώ από 
τις αποκρατικοποιήσεις για την εξόφληση 
του χρέους. Υπάρχει μια λάθος εντύπωση, 
όπως τόνισε, επειδή τα λεφτά πριν από το 
2013 έμπαιναν σε διαφορετικό λογαριασμό.

«Το γεγονός, πάντως, ότι πουλήθη
καν “φιλέτα” και έδωσαν μόλις 5 δισ. ευ
ρώ εγείρει ερωτήματα που συνδέονται με 
την απαξίωση της δημόσιας περιουσίας.

Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο γεγονός ή σκο
πιμότητα.

0 Στίγκλιτς το αποκαλούσε “δωροδικο- 
ποΐηση”» σημείωσε ο κ. Μάρδας και πρό- 
σθεσε: «0 ταν στο Ζάππειο 1 ο τότε πρωθυ
πουργός Αντώνης Σαμαράς έλεγε την ιστο
ρία όη μέρος της εκμετάλλευσης της ακίνη
της περιουσίας θα οδηγούσε σε έσοδα 50 
δισ. ευρώ, γεννάται το ερώτημα γιαη μάζε
ψε μόνο 5 δισ.».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως είπε στη 
Βουλή ο κ. Δ. Κομμένος, ο Γιάνης Βαρου
φάκης σε συνομιλία τους του αποκάλυψε 
πως «αν τυχόν διαπιστωθεί ότι τα χρήμα
τα από τις πωλήσεις ακινήτων του Δημοσί
ου δεν πήγαν για την απομείωση του χρέ
ους, θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δια
πραγματευτικά όπλα μας, καθώς δύο από 
τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ είναι εκπρόσωποι των 
δανειστών».

Το βαρύ 
χαρτί του 

Τσίπρα και 
ο Kdßos!

Μ ανώ Πη Κοττάκη

Θ α σας διηγηθώ σήμερα 
μια μικρή ελληνική ιστο
ρία και από αυτή θα κατα
λάβετε δύο πράγματα: Γ ιατί η Ν.Δ. 

δεν εξέλεξε Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας. Γ ιατί ο Τσίπρας πάει στο Βερολίνο με δυνατά 
χαρτιά στις αποσκευές του,τα οποία εμείς δεν πα
ρατηρούμε γιατί διαβάζουμε αποσπασματικά τις 
πρωτοβουλίες του.Το θέμα μας είναι οι τριγωνικές 
συναλλαγές και τα καρτέλ. Από την υπαγωγή της 
χώρας στο Μνημόνιο οι ξένοι φώναζαν ότι μεγά
λοι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν πληρώνουν φόρους, 
καταφεύγοντας στο κόλπο των τριγωνικών συναλ
λαγών. Εστελναν τα προϊόντα που αγόραζαν στο 
εξωτερικό σε κάποιον φορολογικό παράδεισο με 
χαμηλό συντελεστή και, αφού πλήρωναν τα ελά
χιστα, τα εισήγαν μέσω κάποιας θυγατρικής τους 
στην Ελλάδα «φορολογημένα». Στην ουσία επρό- 
κειτο περί αφορολόγητων εισαγωγών. Με διάταξη 
που ζήτησε η τρόικα και ψηφίστηκε επί υπουργίας 
Παπακωνσταντίνου,η νομοθεσία μας άλλαξε και 
δόθηκε η δυνατότητα στις εφορίες να βάζουν βα
ριά πρόστιμα σε όσους ομίλους επέμεναν να χρη
σιμοποιούν το τριγωνικό κόλπο. Στο πλαίσιο αυτό, 
κάποιοι έφοροι έβαλαν βαρύτα
τα πρόστιμα -αναδρομικά όμως, 
λάθος- σε ελληνικές επιχειρή
σεις που χρησιμοποιούσαν αυτό 
το τρικ. Από το σημείο αυτό και 
μετά μπαίνουμε σε ένα σημαντι
κό κεφάλαιο της νεότερης ελλη
νικής Ιστορίας.

Οι όμιλοι πίεσαν σημαντικά την κυβέρνηση Σα
μαρά να διευθετήσει με νομοθετική ρύθμιση την 
οφειλή τους, αλλά εκείνη διευκρίνισε ότι, χωρίς τη 
σύμπραξη της αντιπολίτευσης, αυτό δεν θα μπο
ρούσε να καταστεί δυνατό. Εβδομάδες μετά την 
άρνηση του τότε πρωθυπουργού να συμπράξει, δι
αλύθηκε αιφνιδίως με αφορμή την ΕΡΤ η τρικομ- 
ματική Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ -  ΔΗΜ.ΑΡ. Ηταν Ιούνιος 
του 2013. Δέκα μήνες αργότερα η νομοθετική ρύθ
μιση πέρασε με τις ψήφους της παλαιός τρικομμα- 
τικής και το «παρών» της αξιωματικής αντιπολί
τευσης. Από τη στιγμή εκείνη και μετά το κοντέρ 
του Σόιμπλε άρχισε να γράφει ανάποδα. Οταν δε 
η κυβέρνηση αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτη
μα της τρόικας να πληρωθούν κανονικά τα δά
νεια των ολιγαρχών χωρίς να υπαχθούν στη ρύθ
μιση για τα «κόκκινα», το παιχνίδι τελείωσε. Οι δα
νειστές πήραν τις αποφάσεις τους. Ο ενταφιασμός 
μιας έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα 
καρτέλ απλώς επιτάχυνε τις εξελίξεις.

Π οιο είναι, λοιπόν, το πιο βαρύ χαρτί που 
έχει στα χέρια του ο Τσίπρας για να πε
ράσει τον κάβο; Οι ιδιωτικοποιήσεις και 

το χτύπημα των ολιγαρχών. Λίγα εικοσιτετράωρα 
πριν από τη μετάβασή του στο Βερολίνο τι κάνει; 
Καταθέτει νομοθετική ρύθμιση για επιβολή φό
ρου 26% στις τριγωνικές συναλλαγές, διορίζει γε
νικό γραμματέα κατά της διαφθοράς τον αδέκα
στο εισαγγελέα Παπαγγελόπουλο, βγάζει από το 
αρχείο παλαιός υποθέσεις και δίνει τη δυνατότη
τα στον υπουργό Επικράτειας να λύει ζημιογόνες 
εταιρίες MME. Ολο το σύστημα στην Ελλάδα λέ
ει ότι μας πάει στα βράχια. Προσωπικά, κρατώ μια 
επιφύλαξη.

mailto:akapsampelis@dimokratianews.gr
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ΚΑΤΑ ΡΙΠΑΕ
ΜΗΔΕΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

ΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ για μια λύ
ση στο ελληνικό ζήτημα άρχισαν, με 
το χάσμα ανάμεσα στο εποικοδόμη
μα της ζώνης του ευρώ και τις από
ψεις της Αθήνας να δείχνει αγεφύ
ρωτο. Οι αμερικανικές παρεμβάσεις 
στη Γερμανία δεν δείχνουν μέχρι τώ
ρα να φέρνουν αποτελέσματα, γιατί 
ακριβώς οι συμφωνίες των Εωο^οιιρ 
της 20ής και της 24ης Φεβρουάριου 
έχουν καταπέσει, μέσα από την έντο
νη προσκηνιακή και παρασκηνιακή 
δραστηριότητα του Β. Σόιμπλε.

Οι δυνατότητες της Αθήνας, με 
τους δείκτες με τους οποίους έκλεισε 
το 2014, είναι ορισμένες. Η νέα δια
κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχθεί 
δεσμεύσεις των παλαιών Μνημονί
ων, ούτε την εκκρεμούσα πέμπτη 
αξιολόγηση από πέρυσι, με τα κρι
τήρια που υπήρχαν τότε. Οι όποιες 
διαδρομές έχει μπροστά της η Ελλά
δα δεν εμπεριέχουν μια έξοδο από τη 
ζώνη του ευρώ με «κραχ», όπως χρό
νια θρυλείται. Ο ,τι και αν συμβεί θα 
γίνει κατόπιν συμφωνίας.

Μενεϋαος ΤαοιόπουΒος

ΤΟ ΒΑΘΥ ΠΑΡΑΣΚΗΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

0  ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΤΑΝ ο Χατζηαβάτης ρώτησε τον 
Καραγκιόζη «γιατί δεν αντιδρά, ενώ 
ο Βεληγκέκας τον δέρνει συνεχώς», 
ο θυμόσοφος καμπούρης απάντησε: 
«Τον αφήνω να με δέρνει, διότι κά
ποια στιγμή θα ιδρώσει, θα του έρθει 
πυρετός, θα πέσει στο κρεβάτι και τε
λικά θα πεθάνει»!

Τη φιλοσοφία του Καραγκιό
ζη ακολουθεί πιστά ο καθηγητής 
υπουργός «Προστασίας» του Πο
λίτη Γιάννης Πανούσης. «Ασε τους 
μέσα στη Νομική. Τι θα κάνουν; Θα 
καταστρέψουν τον εξοπλισμό, θα 
μαυρίσουν τους τοίχους, θα κλέ
ψουν ό,τι βρουν, θα βεβηλώσουν το 
εκκλησάκι, θα κάνουν και κάνα τρί
φυλλο για κεφάλι, θα περάσουν με
ρικές μέρες αραλίκι. Κάποια στιγμή, 
όμως, θα βαρεθούν και θα φύγουν 
σαν να μη συνέβη τίποτε». Μπράβο, 
υπουργέ μας, και εις ανώτερα!

Δήμος ηηίνιος

Κύριε διευθυντά,
δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς ζητά
ει το Βερολίνο αϊτό την πάμφτωχη 
Ελλάδα, στην οποία οφείλει περί το 
1 τρίο, ευρώ για κατοχικές αποζημι
ώσεις και αναγκαστικό δάνειο και 
σφυρίζει αδιάφορα! Να πληρώσει 
τους πιστωτές της ή να ακολουθή
σει το παράδειγμα της Γερμανίας;

Ω.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ε Γ Κ Υ Ρ Ε Σ  Π Η Γ Ε Σ .
■ ΜΥΑΛΟ δεν βάζουν τα τοπικά συ
στήματα. Ακούω ότι τα τελευταία 
24ωρα, με αφορμή τη δραματοποίηση 
που υπάρχει στις σχέσεις κυβέρνησης 
- δανειστών και μετά την εικόνα διά
λυσης που εξέπεμψε το Κοινοβούλιο, 
κάποιοι έχουν βάλει και πάλι μπρος 
τα σενάρια για οικουμενική κυβέρνη
ση μεταβατικού σκοπού. Επειδή μάλι
στα το όνομα του τραπεζίτη εκλεκτού 
του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (φωτό αρι
στερά) δεν περνά, λόγω προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει στην παρούσα συ
γκυρία, οι συγκεκριμένοι ρίχνουν στο 
τραπέζι το όνομα του Σταύρου Δή- 
μα (φωτό δεξιά), ο οποίος -είμαι βέ
βαιος- έχει άγνοια, γιατί γνωρίζω τον 
άνδρα...

■ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ πολιτικός έχει μια 
μεγάλη και διαφανή πορεία στον δη
μόσιο βίο, ποτέ δεν επέτρεψε την ανά
μειξη του ονόματος του σε τέτοια οι
κουμενικά παιχνίδια - και μάλιστα 
όταν έχει αποτυπωθεί προσφάτως η 
λαϊκή εντολή. Ο Σταύρος Δήμας θα 
ήταν ένας καλός Πρόεδρός της Δη
μοκρατίας, αν δεν τον «έκαιγε» η ίδια 
του η παράταξη. Και θα ήταν και χρή
σιμος με τις άκρες του στην Καγκε
λαρία. Από εκεί και πέρα όμως, 
αφού έτσι ήρθαν τα πράγμα 
τα, έτσι και θα πάνε.

χωρίς την παρουσία Καρα
μανλή και 10 βουλευτών 
είναι ένα πολύ σοβαρό 
μήνυμα, σοβαρότερο 
και από το δείπνο Γιαν- 
νάκου. Κάποιοι εκ των 
βουλευτών που απεί
χαν υποστηρίζουν ότι 
δεν ήταν συνεννοημέ- 
νοι, αλλά έχω μια δυσκο
λία να τους πιστέψω. Ο Κα 
ραμανλής θεώρησε ότι δεν είχε 
καμιά δουλειά εκεί.

■ Ο,ΤΙ και αν συνέβη, ήταν συντονι
σμένοι ή όχι, η εσωκομματική δημο
κρατία σε αυτή τη φάση και οι αντί
στοιχες διαδικασίες που τη συνοδεύ
ουν δείχνει σημάδια εκφυλισμού. Εκ
φυλίζονται οι διαδικασίες. Προχθές 
δεν πήγαν 10. Μεθαύριο μπορεί να 
μην πάνε 20, αντιμεθαύριο 30 κ.λπ.

Αλλος ένας... 
καραμανλικός και στε

νός συνεργάτης του Προέ
δρου της Δημοκρατίας Προ
κοπή Παυλόπουλου, ο εισαγ
γελέας Παπαγγελόπουλος, 
στην κυβέρνηση. Τρικομ- 

μαηκή έχουμε ή είναι 
ιδέα μου; /

μέσες άκρες «δεν σας άρεσα 
εγώ, τώρα βγάλτε τα πέρα 

\  με τον Τσίπρα και τον 
\  ΣΥΡ1ΖΛ...».Το πουλά- 
1 κι έχει πετάξει.

■ ΥΠΟΠΤΕΥΟΜΑΙ ότι το πανηγύρι 
που μόλις άρχισε στη Νέα Δημοκρα
τία έχει ως σκοπό να πιέσει τα πράγ
ματα για τη διεξαγωγή τακτικού συνε
δρίου , θέμα που για πολλούς παραμέ
νει ανοιχτό. Ακούω, για παράδειγμα, 
ότι η Μαριέττα Γιαννάκου γράφει ένα 
μανιφέστο και θα αρχίσει οσονούπω 
να συλλέγει υπογραφές. Και τη Μαρι
έττα, ως γνωστόν, δεν τη λες ούτε ντο- 
ρική ούτε καραμανλική, είναι μια κα
τηγορία μόνη της.

■ ΤΩΡΑ για λίγο στο 
εσωτερικό της Κεντρο
δεξιάς. Αυτό που συνέ
βη με τη διά βοής εκλο
γή τομεαρχών και δεκα- 
πενταμελών συμβουλίων

Σύμβουλος του 
Γιάννη Στουρνάρα και 
μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Τραπέζης

■ ΑΠ Ο  την άλλη πάλι ο Σαμαράς 
έχει κάποια δίκια για την εξέλιξη των 
πραγμάτων, τα οποία υποθέτω ότι εί

πε στη Μέρκελ, στη συνάντηση 
που είχαν χθες στο περιθώ

ριο του Ευρωπαϊκού Λαϊ
κού Κόμματος. Από τον 

περασμένο Αύγουστο 
προσπαθούσε να προ
ειδοποιήσει τι κόμμα εί
ναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 4%, 
αλλά εις ώτα μη ακουό- 

ντων. Τώρα είμαι βέβαι
ος ότι θα είπε στη... Frau

■ Η ΣΤΗΛΗ σάς είχε 
ενημερώσει εγκαίρως: 

Δεν πρόκειται να εγκατα
λείψει το γραφείο του στη 

Βουλή ο πρώην πρωθυπουρ
γός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (φω
τό αριστερά). Οχι γιατί τον προστα
τεύει ο κανονισμός που προβλέπει ότι 
οι πρώην πρωθυπουργοί στεγάζονται 
στο Βουλευτήριο· ούτε επειδή είναι 
από τους αρχαιότερους κοινοβουλευ
τικούς. Δεν φεύγει γιατί ο τρόπος που 
επιχειρήθηκε η έξωσή του με διαρρο
ές και επιστολές φανερώνει μη σεβα
σμό στο πρόσωπό του. Αν η πρόεδρος 
τον είχε επισκεφθεί και του το ζητού
σε, δεν είχε λόγο να αρνηθεί. Από τη 
στιγμή που δόθηκε πολιτικός συμβο
λισμός όμως στην πρωτοβουλία της, 
έχασε το παιχνίδι.

■ ΠΑΛΑΙΟΣ κοινοβουλευτικός, και 
μάλιστα όχι από εκείνους που αντι
παθούν κατ’ ανάγκη τη Ζωή Κων- 
σταντοπούλου (φωτό δεξιά), μου 
έλεγε προ εβδομάδος ότι η νέα πρό
εδρος της Βουλής «κινδυνεύει να εί
ναι η πρώτη που θα πέσει ύστερα από 
πρόταση μομφής». Τότε δεν το πίστε
ψα. Ούτε και σήμερα έπειτα από όσα 
έγιναν το πιστεύω, γιατί η ψηφοφορία 
-αν γίνει- θα είναι φανερή. Αλλά τον 
κίνδυνο τον διατρέχει.

1815 1828 1834... 1929...
ΕΝΑΝ χρόνο μετά την ήττα του 
ο Ναπολέων επιστρέφει στο Πα
ρίσι έχοντας δραπετεύσει από 
το νησί Ελβα. Τον ακολουθούν 
140.000 στρατιώτες και 200.000 
εθελοντές, που θα τον βοηθή
σουν να ξεκινήσει τη δεύτερη 
διακυβέρνησή του.

ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ στη νορβηγική πό
λη Σκιέν ο θεατρικός συγγραφέ
ας και σκηνοθέτης Ερρίκος Ιψεν, 
από τους πρωτοπόρους της ευ
ρωπαϊκής δραματουργίας. «0 
εχθρός του λαού» και «Οι μνη
στήρες του θρόνου» είναι δύο 
από τα γνωστότερα έργα του.

0  θ . ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ και ο
Δημ. Πλαπούιας παραπέμπο- 
νται σε δίκη, αντιμετωπίζοντας 
τις κατηγορίες της συνωμοσί
ας και της εσχάτης προδοσίας. 
Στις 25 Μαΐου καταδικάζονται 
σε θάνατο, ωστόσο το 1835 θα 
λάβουν χάρη από τον Οθωνα.

0  ΠΑ0Κ συγχωνεύεται με την 
ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Το έμβλη
μα της ομάδας αλλάζει και αυτό: 
Το τετράφυλλο τριφύλλι αντικα
θίσταται από τον βυζαντινό δι
κέφαλο αετό. Πρωτεργάτες της 
ένωσης είναι οι Φ. Βυζάντιος 
και Π. Καλπάκτσογλου.


