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O Τσίπρας αποφασίζει
για Μαρινάκη (και Ολυμπιακό)
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• «Γεράκια» της κυβέρνησης
επιθυμούν αναίρεση του
βουλεύματος όσον αφορά το
αθωωτικό σκέλος (εγκληματική
οργάνωση, απάτη, εκβίαση, έκρηξη)
με συνέπειες –αν η αναίρεση γίνει
δεκτή– την διάλυση του ΟΣΦΠ,
του Ατρομήτου και του Λεβαδειακού
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η προσπάθεια απόκτησης της ΣΕΚΑΠ
μέσω Σαχπαζίδη-Τσοχατζόπουλου,
το εργοστάσιο πολεμικού υλικού στα
Σκόπια και οι διώξεις από τον Γκρουέφσκι, τα ισόβια του συνεταίρου του,
η κουμπαριά με τον Ιβάν Σαββίδη,
αλλά και ο γρίφος των εξουσιοδοτήσεων από το Ριάντ για την
διακρατική συμφωνία ▶ ΣΕΛ. 10

H 4άρα, ο Μανωλάς
κι ο «αμέτοχος θεατής»
κύριος Θόδωρος
• Η Εθνική μας ομάδα παρατάθηκε απροστάτευτη
στο Ζάγκρεμπ, καθώς ο… κορυφαίος Έλληνας
ποδοσφαιρικός παράγοντας γ.γ. της OYEΦA «δεν
είδε και δεν άκουσε τίποτα» στην σκανδαλώδη
τιμωρία του Κώστα Mανωλά ▶ ΣΕΛ. 27

Αντιμέτωποι με τα φαντάσματά τους
Γιάφκα στα Εξάρχεια
ψάχνει η Αστυνομία
▶ ΣΕΛ. 23

Η 48ωρη άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα εξελίσσεται σε μπανανόφλουδα ολκής για την κυβέρνηση, καθώς σε αυτήν γλιστρούν όλα
τα επικοινωνιακά τρικ έναντι της αντιπολίτευσης ▶ ΣΕΛ. 4
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δική μου γνώμη μου είναι ότι στα βαριά εγκλήματα, όπου οι αποφάσεις είναι ισόβια, συμφωνώ με αυτό που
είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ιδρυτής της ΝΔ, “όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια”». Αν υποθέσατε
ότι τα παραπάνω λόγια βγήκαν από το στόμα κάποιου συντηρητικού πολιτικού που είναι υπέρμαχος του
δόγματος «Νόμος και Τάξη», έχετε κάνει λάθος. Είναι η απάντηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την 48ωρη άδεια που χορήγησε το δικαστικό συμβούλιο των Φυλακών Κορυδαλλού στον καταδικασμένο τρομοκράτη, Δημήτρη Κουφοντίνα.
Δεν έχει νόημα να σταθούμε στο νομότυπο –που όντως είναι– της απόφασης. Ούτε έχει να προσφέρει κάτι στην ενημέρωση των πολιτών η άκριτη αναπαραγωγή ενός χαρτοπολέμου μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, με τους μεν να ωρύονται για το πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ελεύθερο το «πιστόλι» της 17Ν και τους δε να αντιτείνουν ότι «επί των ημερών σας πήρε άδεια ο Ξηρός και έγινε… Λούης».
Αντιθέτως, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συζητηθούν δύο πράγματα: το πόσο τυφλή και… κουφή (πρέπει να) είναι η Θέμιδα και οι εκπρόσωποί της, αλλά και το ποια είναι
εν τέλει η στάση της ευρύτερης κοινωνίας απέναντι
στο θέμα της τρομοκρατίας.
Η απάντηση στο πρώτο είναι πως η τύφλωση και
η βαρηκοΐα της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να εμφανίζεται α-λά καρτ. Το ίδιο ισχύει και για τους συνήθεις σχολιαστές των δικαστικών αποφάσεων τύπου
Πολάκη που α-λά καρτ φωνασκούν και στέλνουν
στην πυρά τους δικαστές (περίπτωση Ηριάννας) ή
κάνουν ότι δεν είδαν και δεν άκουσαν (περίπτωση
Κουφοντίνα).
Η απάντηση στο δεύτερο –της στάσης της κοινωνίας– είναι μάλλον αυτή που πονάει. Οι παλαιότεροι
ίσως να θυμούνται ότι τις εποχές που η Ισπανία μάτωνε από τις σφαίρες της ΕΤΑ, οι Ισπανοί κατέβαιναν μαζικά στους
δρόμους, διαδηλώνοντας σιωπηλά με αναμμένα κεριά στα χέρια στέλνοντας με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο στους δικούς τους
«Κουφοντίνες» ότι οι τρομοκράτες δεν υπερασπίζονται τα λαϊκά αιτήματα. Αλήθεια, θα πόνταρε κάποιος περισσότερα από
50 σεντς στην πιθανότητα ότι μπορεί να βλέπαμε ποτέ κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα;
Όπως και να έχει, είναι θέμα ωρών να επιστρέψει(;) στις φυλακές μετά την εκπνοή της άδειάς του ο άνθρωπος που θεωρεί
τον εαυτό του έναν «πολιτικό κρατούμενο» που εξευτελίζεται από το γεγονός ότι κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, συνυπάρχοντας «με διεφθαρμένους πολιτικούς, αστυνομικούς, δικαστικούς και άλλους».
Είναι ο ίδιος άνθρωπος που στο βιβλίο του λέει ότι κοίταζε τα τεράστια μάτια του γιου του, ξέροντας ότι μπορεί να είναι η
τελευταία φορά, χωρίς όμως να έχει τύψεις (σ.σ. ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τα εγκλήματά του) που κάποιος άλλος γιος,
πατέρας, σύζυγος δεν αντίκρισε ξανά τους δικούς του ανθρώπους, δολοφονημένος από το 45άρι του.
Ψιλά γράμματα, είπατε; Προφανώς, διότι όσοι νομοθετούντες φωνάζουν σήμερα για την ανεκτικότητα θα μπορούσαν να
είχαν θεσπίσει νομικές δικλίδες ασφαλείας, ώστε ειδεχθείς εγκληματίες να μην απασχολούν με τις βόλτες και τα μελίσσια
τους την Δημοκρατία. Αλλά στου Κουφοντίνα την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα…

«

ΣτουΚουφοντίνα
τηνπόρτα,όσο
θέλειςβρόντα
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• Η 48ωρη άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα εξελίσσεται σε μπανανόφλουδα
ολκής για την κυβέρνηση, καθώς σε αυτήν γλιστρούν τα επικοινωνιακά τρικ έναντι
της αντιπολίτευσης, αλλά και γιατί φέρνει σε θέση «απολογούμενου» το κόμμα

Αντιμέτωποι με
τα φαντάσματά τους
Ποιος έβγαλε τον Κουφοντίνα; Και γιατί τον έβγαλε τώρα; Το ερώτημα αυτό πλανάται τα τελευταία 24ωρα πάνω
από την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Οι μεν κατηγορούν τους δε και όλοι ζητούν την αλλαγή του νόμου.
Το είπε ακόμη και ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης ότι διαφωνεί με αυτόν. Αλλά η ουσία
βρίσκεται αλλού.

…και οι πονοκέφαλοι

Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

T

ις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν καβάλα στο άλογο. Η τρίτη αξιολόγηση έστω και με αστερίσκους
φαίνεται να πηγαίνει καλά, οι δηλώσεις έστω και με υποδείξεις είναι θετικές, στο στρατόπεδο της μικροπολιτικής σκηνής η ξαναζεσταμένη είδηση
(που μόνο είδηση δεν ήταν) για την
σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη –
υπάρχει πλήρης αναφορά στο βιογραφικό της– επικοινωνιακά είχε κάνει τον
ΣΥΡΙΖΑ κατήγορο. Και έτσι ξαφνικά,
προέκυψε ένας Κουφοντίνας.
Το «πιστόλι» της 17Ν με τους 11 φόνους και τα 11 ισόβια, μετά από 16
χρόνια πέρασε την πύλη των φυλακών
για να περάσει ένα 48ωρο με την οικογένειά του. Παραβλέποντας τον νόμο –
που εν μέρει έχει πειραχτεί από τον
ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένο πως ο προηγούμενος απαιτούσε 18 χρόνια φυλακής
πριν από την άδεια στα ισόβια– όλοι
στέκονται στο ηθικό σημείο της υπόθεσης, διεκδικώντας μια συγγνώμη. Απαίτηση ουσίας ή εντυπώσεων, σε κάθε περίπτωση τέθηκε. Και η ουσία παραβλέφθηκε.

Άνοιξε το χρονοντούλαπο
Με την έξοδο του Δημήτρη Κουφοντίνα από την φυλακή άνοιξε ένα χρονοντούλαπο και οι του ΣΥΡΙΖΑ καλού-

κειται για υπαλλήλους και όχι δικαστικούς. Αυτό σημαίνει πως τα μέλη της
επιτροπής στο σύνολό τους ή κατά
πλειοψηφία θα είχαν την ίδια άποψη
ή θα είχαν άλλους λόγους για να την υποστηρίξουν. Δύσκολο…
Στον αντίποδα, έρχεται το σενάριο
που θέλει την κυβέρνηση να εξυπηρετείται από την εξέλιξη αυτή. Το γιατί, ακούγεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρον.
Σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις που
έχουν γίνει, η Ν.Δ. φέρεται να βρίσκεται στο ανώτερο σημείο της συσπείρωσής της. Όχι όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αιμορραγεί από αριστερά και
στην περίπτωση που θα μπορούσε να
επαναπατρίσει κάποιους –σίγουρα όχι
όλους– από εκείνους που του έχουν γυρίσει την πλάτη, ίσως να μπορούσε να
ανατρέψει και τα δεδομένα. Χρειάζεται
όμως αριστερά άλλοθι. Έως και ακραία
αριστερά άλλοθι για να το πετύχει.

νται να αντιμετωπίσουν τα φαντάσματα του παρελθόντος τους. Γιατί δεν είναι μυστικό ότι η πολιτική έκταση της
δολοφονικής ομάδας είχε πολλούς υποστηρικτές. Κάποιοι του δικαιολογούσαν πολιτικό άλλοθι μέχρι την
στιγμή που άρχισαν οι παράπλευρες απώλειες, όπως για παράδειγμα χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους η δολοφονία Αξαρλιάν.
Ακόμα και τότε όμως κάποιοι επέλεξαν να κάνουν πως δεν βλέπουν και
έμειναν πιστοί στις... ιδέες της 17Ν.
Μόνο που... από τότε που οι εμπλεκόμενοι στον ΕΛΑ και στην 17Ν πέρασαν
το κατώφλι της Βουλής, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πώς θα μπορούσε άραγε
ένα κόμμα εξουσίας, μια κυβέρνηση να
παραχωρεί το μονοπώλιο της βίας που
διαθέτει ως κράτος; Και πώς θα μπορούσε να υιοθετήσει επαναστατικές ασκήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν
σε κίνδυνο την δική τους εξουσία; Εξ
ορισμού οι δυο τους βρίσκονται απέναντι: από την μία οι επαναστάτες και
από την άλλη η εξουσία, όποιος και αν
την εκπροσωπεί.
Φυσικά, το κράτος δεν είναι εκδικητής και αν κάποιος –ακόμα και ο Κουφοντίνας– δικαιούται την άδεια, θα
πρέπει να την πάρει. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα.

Η σεναριολογία…
Επιστρέφοντας στο αρχικό ερώτημα, το
γιατί τώρα, επί της ουσίας δεν υπάρχει.
Στα πολιτικά πηγαδάκια καταγράφεται
έντονη σεναριολογία. Άλλοι βλέπουν
«γαλάζιο» δάκτυλο για να προστατέψει
την Νέα Δημοκρατία. Το σενάριο αυτό
όμως σκοντάφτει στο γεγονός ότι τα
δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής τοποθετούνται υπηρεσιακά, μιας και πρό-

Νομικά κενά…
Πέρα από την όποια πολιτική αξιοποίηση της άδειας
Κουφοντίνα, το επεισόδιο αυτό έρχεται για να αναδείξει τα νομικά κενά του σωφρονιστικού συστήματος.
Όπως ορθά σχολιάστηκε από πολλούς, οι άδειες θεσπίστηκαν ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για την
επανένταξη στην κοινωνία των σωφρονισμένων πια.
Με την διαφορά ότι ο ίδιος ο νόμος θα πρέπει να αλλάξει και να προβλέπει εξαιρέσεις. Με ποια λογική ένας κατά συρροή βιαστής, παιδόφιλος ή κατά συρροή
δολοφόνος που αυτοαποκαλείται «πολιτικός κρατούμενος» όπως στην περίπτωση Κουφοντίνα, δικαιούται
άδεια; Πόσω δε όταν εμφανίζεται αμετανόητος για τις
πράξεις του που γκρέμισαν όνειρα, έκλεισαν σπίτια και
ορφάνεψαν παιδιά. Η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να
πάει στην Βουλή την Δευτέρα κιόλας το πρωί. «Α»

Επιπλέον, με δεδομένο πως η υπόθεση «Μαρέβα» ξεφούσκωσε άμεσα αλλά
τις επόμενες μέρες έρχονται ζητήματα
καυτά για το Μαξίμου, η ατζέντα θα
πρέπει να αλλάξει δραστικά. Το πρώτο
πρόβλημα είναι οι πλειστηριασμοί, για
τους οποίους ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει διαβεβαιώσει πως θα προχωρήσουν (βλ. ρεπορτάζ σελ. 5). Μεγάλο
χτύπημα στην καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ που
βροντοφώναζε «κανένα σπίτι στα χέρια
τραπεζίτη». Ή οι κραυγές του Τσίπρα
που ακούμε δύο φορές το 24ωρο από
τον Βουλαρίνο του ΣΚΑΪ: «Ας μην να
τολμήσουν να προβούν σε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας».

Δεν είναι όμως αυτός ο μόνος πονοκέφαλος, καθώς η ΕΕ αναθεωρεί τις
προβλέψεις της για την ελληνική ανάπτυξη στο 1,5% από το 2,1%, κάτι που
σε χρήματα αποτιμάται στο 1 δισ. ευρώ, το οποίο από κάπου θα πρέπει να
βρει η κυβέρνηση. Και το πιθανότερο
με εξτρά μέτρα.
Αν προσθέσουμε την αναστάτωση
στην Υγεία με τις απεργίες των νοσοκομειακών γιατρών, τις αντιδράσεις
των καναλαρχών και των εκδοτών για
τις αλλαγές στον ασφαλιστικό οργανισμό των δημοσιογράφων, την επερχόμενη αντίδραση των ίδιων των δημοσιογράφων μόλις αποσαφηνιστούν οι
αλλαγές στην περίθαλψη και την επικούρησή τους, η εικόνα γίνεται ιδιαιτέρως επικίνδυνη για το Μέγαρο Μαξίμου. Σε σημείο που να απειλεί τους
εορτασμούς για την έξοδο από τα Μνημόνια!
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να
προστεθούν και οι περιπέτειες του Πάνου Καμμένου τόσο με τα F16 όσο
και με την Σαουδική Αραβία.
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• Τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη βρίσκονται μετέωρα μεταξύ του
ιδεολογικού τους «θέλω» και των «πρέπει» που επιβάλλουν οι δανειστές
εν όψει της τρίτης αξιολόγησης, καλούμενα να υποχωρήσουν σε ακόμη μία «κόκκινη» γραμμή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

«Κεραμίδα» για
την κυβέρνηση
το… κεραμίδι
Η προστασία της πρώτης κατοικίας και οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί είναι τα δύο κρίσιμα σημεία που θα κρίνουν την πορεία της τρίτης αξιολόγησης αλλά και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα συζητήθηκε ακόμα και στην
κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη βρίσκονται μετέωρα μεταξύ
του «θέλω» και του «πρέπει» καλούμενα να υποχωρήσουν σε ακόμη μία «κόκκινη» γραμμή.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

H

αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς προβλήματα, διαβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του. Επί της ουσίας ο πρωθυπουργός στην προσπάθειά του να καθησυχάσει το κομματικό του ακροατήριο προκάλεσε
έντονη ανησυχία. Γιατί, για να κλείσει η αξιολόγηση, το πλέον κρίσιμο
σημείο είναι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Από κοντά όμως έρχεται και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι δανειστές εμμένουν στην
θέση τους να μη δοθεί παράταση του
νόμου Κατσέλη, ο οποίος λήγει στο
τέλος του χρόνου.
Από την κυβέρνηση διαβεβαιώνουν πως θα βρεθεί σχετική λύση
που θα προστατεύει. Προς το παρόν
ουδείς μπορεί να την περιγράψει. Ειδικά μετά και την διαβεβαίωση Τσακαλώτου πως οι πλειστηριασμοί θα
γίνουν και την δημόσια δήλωση του
Νίκου Φίλη κατά τους. Άλλωστε, το
καμπανάκι των Θεσμών αλλά και του

ΔΝΤ ή του Γερούν Ντάισελμπλουμ
δεν επιτρέπει παρερμηνείες. Αν δεν
λυθεί το πρόβλημα αυτό, αξιολόγηση δεν κλείνει.

Άνω των €300.000
Οι πλειστηριασμοί θα αφορούν ακίνητα άνω των 300.000 ευρώ. Σε αυτό συμφωνούν και οι τράπεζες, ώστε
να μην προκληθεί το δημόσιο αίσθημα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Νίκος Καραμούζης
σε δηλώσεις του στους «Financial
Times» τόνισε χαρακτηριστικά: «Υπο-

λογίσαμε την κοινωνική αντίδραση στην
διαδικασία». Το όριο όμως εφαρμόζεται στα ακίνητα με βάση την εμπορική τους αξία, με συνέπεια να εξαιρείται από τους προγραμματισμένους
πλειστηριασμούς ένας σημαντικός αριθμός κατοικιών που φέρουν προσημείωση για δάνειο, απειλώντας έτσι την ακρίβεια των προβλέψεων
που έχουν κάνει οι τράπεζες ενόψει
των stress test. «Η αντιμετώπιση του
προβλήματος του μη εξυπηρετούμενου
δανεισμού είναι κομβικής σημασίας για
την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και για την δυνατότητά τους να
χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξη και την δημιουργία
θέσεων εργασίας. Η ομαλή και απρόσκοπτη είσπραξη των απαιτήσεων είναι
και πράξη ευθύνης απέναντι στους συνεπείς δανειολήπτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για την αποχή
των συμβολαιογράφων.

Απέναντι
στους άλλοτε…
συνοδοιπόρους
του «Δεν πληρώνω»

Προβλέψεις και
εξαιρέσεις
Ο –για λίγο ακόμα– νόμος για την
προστασία της πρώτης κατοικίας
προβλέπει την εξαίρεση από τους
πλειστηριασμούς των ενυπόθηκων
κατοικιών, που έχουν όμως δηλωθεί ως πρώτη κατοικία. Επιπλέον το
χαρτοφυλάκιό τους δεν μπορεί να
πουληθεί σε funds.
Οι τράπεζες σε κάθε περίπτωση
δεν μπορούν να εξαιρούν επ’ αόριστο τα ακίνητα αυτά, ειδικά με την απειλή που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους και είναι η ανακεφαλοποίηση. Θυμίζεται ότι το θέμα αυτό
έθεσε πρώτο το ΔΝΤ για να υπάρξει
ευρωπαϊκή αντίδραση. Το Ταμείο έχει διαπιστώσει πως, όσο δεν καλύπτονται τα κενά από πλειστηριασμούς, οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Η Ε.Ε. πάλι καθαρά λογιστικά συνυπολογίζει τα δυνητικά έσοδα από τους πλειστηριασμούς. Για αυτό άλλωστε και είναι υ-

Όσον αφορά τώρα τους πλειστηριασμούς, η κυβέρνηση θα βρεθεί απέναντι και από τους άλλοτε
εταίρους της, το κίνημα «Δεν Πληρώνω». Πάντως
ο Σταύρος Κοντονής ήδη προχώρησε στο πρώτο
βήμα, καθώς με απόφασή του αλλάζει το θεσμικό
πλαίσιο, προκειμένου να διώκονται πλέον αυτεπαγγέλτως και όχι κατόπιν έγκλησης τα αδικήματα όπως οι απειλές κατά των συμβολαιογράφων –
μια κίνηση που στοχεύει στην άρση των «μπλόκων» στα Ειρηνοδικεία. Υπενθυμίζεται πως οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν αποχή από κάθε πλειστηριασμό, ακόμα και ηλεκτρονικό, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, επικαλούμενοι λόγους ασφάλει-

ψίστης ανάγκης να κλείσει το θέμα
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών,
ώστε να αποσυρθεί από το τραπέζι
των συζητήσεων το ενδεχόμενο ανακεφαλαιοποίησης.
Η λύση που προωθείται από την
κυβέρνηση και εικάζεται πως θα
μπορούσε να τύχει της αποδοχής
των δανειστών, είναι σίγουρο πως
θα εξαιρεί κάποιους από εκείνους
που σήμερα προστατεύονται. Και
αυτό γιατί θα τεθούν πολύ αυστηρά
περιουσιακά και αντικειμενικά κριτήρια. «Έτσι θα ξεχωρίσουμε εκείνους
που έχουν πραγματικά ανάγκη από εκείνους που εκμεταλλεύονται τον νόμο»,
υποστηρίζει κυβερνητικός αξιωματούχος. Με δεδομένο βέβαια πως ο
νόμος Κατσέλη προστατεύει τα ακίνητα αξίας έως 140.000 ευρώ, μένει να δούμε ποια ακριβώς θα είναι
τα αυστηρά αυτά κριτήρια. Και πώς
ακριβώς θα υπολογίζεται η αξία του
ακινήτου σε μια αγορά που οι εμπορικές τιμές έχουν συντριβεί.

ας. Ζητούν μεταξύ άλλων την υπαγωγή της ευθύνης και εποπτείας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής
διενέργειας των πλειστηριασμών στο υπουργείο
Δικαιοσύνης και διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μία ημέρα την εβδομάδα, σε μία βάρδια.
Η απόφαση ήρθε μετά την δέσμευση του Ευκλείδη
Τσακαλώτου στο τελευταίο Eurogroup ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα
προκειμένου να ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στις αρχές του επόμενου μήνα, όπως
προβλέπεται στα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης.
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• Ο πρώην Υπουργός Παιδείας δίκαια διεκδικεί τον ρόλο τού επικεφαλής της
εσωκομματικής αντιπολίτευσης στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αν και για την ώρα είναι… μόνος του σε αυτό
τον ρόλο δεν παύει να ενοχλεί το Μαξίμου!



ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΨΙΘΥΡΙΖΕΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΝΟΥ
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ «ΚΑΨΟΥΝ» ΟΧΙ
ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ «53+»

Σε κάθε κυβερνητικό πανηγυρισμό όλοι αναζητούν τον
Νίκο Φίλη. Ο πρώην υπουργός θα βρίσκεται κάπου εκεί
για να ακυρώσει τα όσα οι
σύντροφοί του θα υποστηρίξουν. Λίγο αντιπολιτευτικά, λίγο η φωνή του ρεαλισμού. Και αυτό ενοχλεί πλέον ιδιαιτέρως το Μέγαρο
Μαξίμου.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

M

πορεί να μην είναι
ο μοναδικός, αλλά
σίγουρα καταφέρνει να ξεχωρίζει με
κάθε του δήλωση
είτε αυτή γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες στην συνεδρίαση της
ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είτε δημόσια σε κάποια συνέντευξή του. Ο Νίκος Φίλης δίκαια διεκδικεί τον ρόλο του
αρχηγού της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με την διαφορά όμως
ότι προς το παρόν είναι μόνος του.
Αυτό όμως δεν μειώνει την ζημιά
που προκαλεί στις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Βγαίνουμε από τα μνημόνια», υποστηρίζει ο ίδιος ο Αλέξης
Τσίπρας, «τα μνημόνια δεν τελειώνουν», ανταπαντά εκείνος. Και κάποιοι ιδιαιτέρως ευφάνταστοι θεωρούν ότι βρήκαν την λύση για να
σιωπήσουν τον ατίθασο πρώην υπουργό. Τοποθετώντας τον σε μια
άλλη υπουργική καρέκλα, ώστε να
τον κάνουν συμμέτοχο αν όχι να τον
κάψουν.
Μόνο που ανασχηματισμός δεν
θα γίνει. Και δεν θα μπορούσε ως
εκ τούτου να υποχρεωθεί κάποιος υπουργός σε παραίτηση ώστε να εξυπηρετηθεί το φιλόδοξο σχέδιο των
υπογείων του Μεγάρου Μαξίμου. Εκτός και αν…

Στην ηλεκτρική καρέκλα;
Αυτό το «αν» που αναζητούσαν φαίνεται να προκύπτει με την επερχόμενη παραίτηση του Γιάννη Μουζάλα, ο οποίος ετοιμάζεται για τα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και η θέση αυτή
εξυπηρετεί ιδιαιτέρως τους σκοπούς
του Μαξίμου. Η θέση του υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής ειδικά
στην περίπτωση του Νίκου Φίλη
θα αποδεικνυόταν ηλεκτρική. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την επίθεση που έχει δεχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα ο νυν υπουργός από

Νίκος Φίλης,
ο αρχηγός
των… ατάκτων
τους «53+» οι οποίοι εκπροσωπούν
το αριστερό άλλοθι του ΣΥΡΙΖΑ.
Το σχέδιο των συνεργατών του
πρωθυπουργού μπορεί να χαρακτηριστεί δαιμόνιο: όχι μόνο καίνε
τον Νίκο Φίλη, αλλά ακυρώνουν
και τους «53+», οι οποίοι προκαλούν προβλήματα. Το πώς και το
γιατί είναι εύκολα αντιληπτό μόνο
για όσους γνωρίζουν καλά τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι «53+» κινδυνεύουν να μείνουν ακέφαλοι. Ο Θοδωρής Δρίτσας έπαιξε το χαρτί του και το έχασε, η Θεανώ Φωτίου δεν φαίνεται
να ξεχωρίζει, και μόνος «ηγέτης» είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Ο
οποίος όμως τυγχάνει και υπουργός
Οικονομικών. Είναι δηλαδή εκείνος που υπογράφει τα πάντα. Και

που τα περισσότερα –αν όχι όλα–
είναι αντίθετα με τα όσα υποστηρίζει
η τάση. Πώς λοιπόν μπορεί να τους
εκπροσωπεί; Και το κυριότερο, μέχρι πότε; Κάποιοι θεωρούν δεδομένο πως μόλις ολοκληρώσει την αποστολή του στο υπουργείο, τότε θα
έχει εξαντλήσει το πολιτικό του κεφάλαιο. Και οι «53+» θα χάσουν την
φωνή τους.

Πραγματιστής…
Αυτό το έχει αντιληφθεί και ο «δεξιός» Νίκος Φίλης. Στα στενά όρια
του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην πρωθυπουργός απείχε χιλιόμετρα από την αρι-



στερά των «53+». Πραγματιστής,
άνθρωπος των αποτελεσμάτων, δεν
διστάζει να θυσιάσει κάτι για να κερδίσει κάτι άλλο μετρώντας πάντα το
περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται.
Και όμως τον τελευταίο καιρό
βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια
προσέγγισης της ομάδας αυτής, όχι
για να ενταχθεί αλλά για να συνεργαστεί σε άλλο επίπεδο. Εκείνος άλλωστε έστω και ως μονάδα ακούγεται. Και αυτή του την ιδιαιτερότητα
θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν
μελλοντικά και εκείνοι. Με ανταπό-

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΠΩΣ ΤΟ ΑΛΛΟΤΕ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΑΥΓΗΣ» ΗΔΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕΤΑ
ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

δοση την στήριξή του εντός του κόμματος.
Εκείνοι που τον ζουν από κοντά
υποστηρίζουν πως το άλλοτε αφεντικό της «Αυγής» ήδη προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα στο κόμμα μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς, θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός
μετά από μια εκλογική ήττα θα επιλέξει να κάνει πίσω.
Η επόμενη μέρα όμως φέρνει
και την Ρένα Δούρου, η οποία έχει
καταφέρει να διαφυλάξει τις πολιτικές της δυνάμεις, ενώ οι όποιες ζημιές έχει υποστεί ως περιφερειάρχης Αττικής εύκολα μπορούν να αποκατασταθούν στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Φίλης ήδη στρώνει το έδαφος αναζητώντας τις συνεργασίες εκείνες που
θα του δώσουν προβάδισμα. Ο Πάνος Σκουρλέτης είναι ένας από
τους δυνητικούς συνεργάτες. Άλλωστε οι δυο τους βρέθηκαν πολύ κοντά όταν εκείνος βρισκόταν στην θέση του εκπροσώπου του κόμματος
και ο Ν. Φίλης στο τιμόνι της «Αυγής». Και η συνεργασία τους ήταν άκρως επιτυχημένη. Αν λοιπόν καταφέρει να βρει κοινό βηματισμό με
το αριστερό άλλοθι των «53+», τότε
η εκκίνησή του θα είναι δυνατή.
Στο Μέγαρο Μαξίμου πάλι γνωρίζουν καλά ότι αν δεχθεί την πρόταση να αντικαταστήσει τον Γ. Μουζάλα, σε καμία περίπτωση δεν θα ακολουθήσει το «λιάζονται» της Τασίας Χριστοδουλοπούλου. Αντιθέτως και σε μεγάλο βαθμό θα παραμείνει στα βήματα του νυν υπουργού έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένος με τις συμφωνίες αλλά κυρίως να έχει αποτέλεσμα. Σίγουρα
κάποιες προσωπικές παρεμβάσεις
θα τις επιχειρήσει, όχι όμως σε βαθμό που να αλλάζουν τα δεδομένα.
Αν επαληθευτεί αυτό, η όποια
συνεργασία με τους «53+» ακυρώνεται πριν καν επιτευχθεί. Και ο
Πάνος Σκουρλέτης θα πρέπει να
αποφασίσει για την επόμενη μέρα
του.
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• «Γεράκια» της κυβέρνησης επιθυμούν αναίρεση του βουλεύματος όσον αφορά το αθωωτικό σκέλος
(εγκληματική οργάνωση, απάτη, εκβίαση, έκρηξη) με συνέπειες –αν η αναίρεση γίνει δεκτή– την διάλυση
του ΟΣΦΠ, του Ατρομήτου και του Λεβαδειακού

O

ταν τις προηγούμενες ημέρες η «Α» με
αποκλειστικό ρεπορτάζ ενημέρωνε
το κοινό μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της το περιεχόμενο του βουλεύματος που αφορούσε την δικογραφία της κατ’
αρχήν αποκαλούμενης «εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο», ουδείς μπορούσε να εκτιμήσει τις συνέπειες για τις ομάδες
που εκπροσωπούν και που βρίσκονται υπό κατηγορία οι πρόεδροί τους.
Φυσικά αναφερόμαστε στους
κ.κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και Ολυμπιακό, Γιώργο Σπανό και Ατρόμητο, και Γιάννη Κομπότη και
Λεβαδειακό.
Ο όρος «κατ’ αρχήν» για τις αποδιδόμενες κατηγορίες εδράζεται
στο γεγονός ότι τα σοβαρά αδικήματα α) της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης,
β) της εκβίασης, γ) της απάτης, και
δ) της ηθικής αυτουργίας σε ενέργεια έκρηξης, με ψήφους 3-0 εκρίθησαν από το Συμβούλιο Εφετών
ότι δεν υφίστανται. Η παραπομπή
των 28 κατηγορουμένων αφορά το
αδίκημα της σύστασης συμμορίας
(πλημμέλημα), και της αλλοίωσης
αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών
αγώνων (κακούργημα).
Την ίδια ημέρα, πριν ακόμη το
βούλευμα κατατεθεί και λάβει αριθμό, ο υπουργός Αθλητισμού
Γιώργος Βασιλειάδης έσπευσε
να δηλώσει ότι οι εμπλεκόμενοι
πρέπει να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους, διαφορετικά θα ανακληθεί το πιστοποιητικό τους συμμετοχής στο πρωτάθλημα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Ο σχολιασμός για την άμεση τοποθέτηση του κ. Βασιλειάδη και
η απώλεια μνήμης για ανάλογες
περιπτώσεις κατά το παρελθόν, σε
παρόμοιες υποθέσεις, αναφέρονται αναλυτικά στο επόμενο δισέλιδο.

Το βούλευμα, οι σκέψεις
για αναίρεσή του, οι
αντιδράσεις και βεβαίως
οι απίστευτες κυρώσεις
Το περιεχόμενο του βουλεύματος
σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, αναλόγως με την οπτική γωνία φίλων
και εχθρών, κυρίως του Βαγγέλη
Μαρινάκη. Τα συλλογικά έντυπα
και μεγάλη μερίδα του γραπτού και
ηλεκτρονικού Τύπου έκαναν λόγο
για δικαίωση του εφοπλιστή προέδρου του Ολυμπιακού. Η απένα-

O Τσίπρας αποφασίζει
για Μαρινάκη
(και Ολυμπιακό)

ντι πλευρά, που περίμενε να δει
τον Βαγγέλη Μαρινάκη ακόμη
και με χειροπέδες, έκανε λόγο για
όχι εμπεριστατωμένο βούλευμα
και προέβλεπε μάλιστα την αναίρεσή του από την προϊσταμένη της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου κα
Ξένη Δημητρίου.
Μάλιστα, την ίδια σκέψη για αίτηση αναίρεσης είχαν και ορισμένοι υπουργοί της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Σταύρος Κοντονής, αλλά και ο Υ-

ΠΕΘΑ κ. Πάνος Καμμένος.
Όταν πέρασαν οι πρώτες ώρες,
και πριν καν έρθει η επόμενη μέρα, τις πρώτες σκέψεις για κατάθεση αίτησης αναίρεσης και η περίπτωση η αναίρεση αυτή να υιοθετηθεί από τον Άρειο Πάγο, δημιούργησαν έναν απίστευτο πονοκέφαλο στα ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης αλλά και στα συγκυβερνώντα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.
Κατ’ αρχάς είναι δεδομένο ότι

το αθωωτικό σκέλος που προαναφέραμε ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία –δηλαδή με την ομόφωνη
γνώμη του Συμβουλίου Εφετών–,
η αναίρεσή του από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα ήταν μια
ενέργεια πολύ, μα πολύ δύσκολη
που θα υιοθετούσε η κα Ξ. Δημητρίου. Και αυτό επειδή στο παρελθόν ουδέποτε υπήρξε έκδοση βουλεύματος με απόλυτη πλειοψηφία
το οποίο να ανηρέθη. Ήδη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κα Δη-

μητρίου δεν φαίνεται θετικά διακείμενη σε μια τέτοια ενέργεια.
Αν όμως –ως υπόθεση εργασίας– κατατεθεί αίτηση αναίρεσης
και αυτή γίνει δεκτή, τότε οι συνέπειες –ανεξαρτήτως της τύχης των
τριών προαναφερομένων προέδρων– για τις ΠΑΕ Ολυμπιακός,
Ατρόμητος και Λεβαδειακός θα είναι απίστευτες.
Με δεδομένη την απόφαση
στην υπόθεση του Ολυμπιακού
Βόλου και του Αχιλλέα Μπέου –
υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός
Βόλου διελύθη και μάλιστα προ
της τέλεσης ευρωπαϊκού αγώνα
(Γιουρόπα Λιγκ) με συμμετοχή της
βολιώτικης ομάδας– οι παραπάνω
ΠΑΕ υποβιβάζονται στην Δ΄ Εθνική, δηλαδή στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, και βεβαίως οι
ΠΑΕ διαλύονται και οι μετοχές έχουν την αξία μιας χαρτοπετσέτας…
Έτσι, το θέμα της προσπάθειας
ορισμένων στελεχών της κυβέρνησης και η προτροπή για κατάθεση
αίτησης αναίρεσης ξέφυγε από τα
μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη
του κυβερνώντος κόμματος και πέρασε στα χέρια του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα.
Με δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις –τουλάχιστον σήμερα– δεν
είναι ευνοϊκές για την κυβερνητική παράταξη, κατά την γνώμη μας
δύσκολα θα δεχθεί ο πρωθυπουργός να υιοθετήσει την πρόταση αυτή των «γερακιών» της συγκυβέρνησης.
Όμως επειδή, όπως γράφουμε
και στο επόμενο δισέλιδο, η Ελλάδα δεν είναι παίξε-γέλασε, αλλά είναι και «παίξε» και «γέλασε», τίποτα
δεν πρέπει να αποκλείεται. Ίδωμεν…
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΒΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
«Α» ήταν το πρώτο
μέσον που έφερε στο
φως της δημοσιότητας με αποκλειστικό
δημοσίευμα την παραπομπή του Βαγγέλη Μαρινάκη και άλλων ποδοσφαιρικών
παραγόντων σε δίκη, δημοσιοποιώντας τα γεγονότα με τον ίδιο υπεύθυνο τρόπο που λειτουργεί από την πρώτη μέρα.
Χωρίς υπερβολές και ανακρίβειες –που προστέθηκαν τις αμέσως επόμενες ώρες από ορισμένες ιστοσελίδες, που αναπαρήγαγαν το ρεπορτάζ της «Α»–, απεικόνισε την
ουσία του βουλεύματος, το οποίο
βεβαίως δεν είχε ακόμη εκδοθεί.
Πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρις, υπήρξε ον κάμερα τοποθέτηση του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γιώργου Βασιλειάδη, σύμφωνα με την
οποία ο κ. Μαρινάκης οφείλει εντός 15 ημερών να μεταβιβάσει τις
μετοχές του σε άλλο πρόσωπο, γιατί αυτό επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία. Βέβαια δεν ανέφερε το όνομα του κ. Μαρινάκη, αλλά όπως
δήλωσε στο ΑΠΕ «εντός 15 ημερών
όλοι όσοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία, πρέπει να παραδώσουν τις μετοχές τους».
Πριν σχολιάσουμε την δήλωση
αυτή του κ. Βασιλειάδη, θα πρέπει
να γνωρίσουν οι αναγνώστες μας
και γενικότερα οι φίλαθλοι τι αναφέρει η ισχύουσα νομοθεσία. Έχουμε και λέμε λοιπόν:
Άρθρο 3
Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί (2)
• Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης,
ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών,
ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση, ή διαχείριση
του φορέα:
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο
δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν.
663/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή
με τελεσίδικο βούλευμα.
................................................................
δ) «Τα κωλύματα της περίπτωσης
β΄ ισχύουν και για τους μετόχους
των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών
(Α.Α.Ε.).
Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύ-
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Αλήθειες και ψέματα
ματα σε οποιονδήποτε από τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το πιστοποιητικό της
παραγράφου 3 του άρθρου 77Α.
................................................................
«7.α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα
του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.
β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό
συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης
της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Α-

θλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω
προθεσμία».
Μια προσεκτική ανάγνωση των
παραπάνω άρθρων της ισχύουσας
νομοθεσίας αναδεικνύει πολλά ερωτηματικά για την εφαρμογή της,
ερωτηματικά στα οποία έσπευσε ο
κ. Βασιλειάδης να απαντήσει, χωρίς ωστόσο οι απαντήσεις του να εδράζονται στην στοιχειώδη λογική.
Και εξηγούμεθα.
Βεβαίως, όποιος παραπέμπεται
σε δίκη για κακουργηματική πράξη
δεν πρέπει να είναι κάτοχος μετοχών. Το ερώτημα που προκύπτει και
που δεν επιλύει ο νόμος –αλλά έσπευσε να ερμηνεύσει ο κ. Βασιλειάδης– είναι για ποιον αριθμό μετοχών έχει εφαρμογή ο νόμος. Π.χ.,
αν κάποιος έχει μία-δύο μετοχές και

κάποιος άλλος έχει διακόσιες χιλιάδες μετοχές, η εφαρμογή του νόμου
ισχύει και για τους δύο; Και αν κάποιος με μία μετοχή του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ ή
της ΑΕΚ, ο οποίος έχει ποινικό μητρώο ή παραπέμπεται σε δίκη για
κακούργημα, αποφασίσει να μην μεταβιβάσει την μετοχή του –ίσως μάλιστα να είναι οπαδός και άλλης ομάδας εκτός της ΠΑΕ στην οποία αναφέρεται η μετοχή του– τότε η κύρωση για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα
από την Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού θα υπάρχει και για την
περίπτωση αυτή;
Συνεχίζουμε.
Ο κ. Βασιλειάδης έσπευσε να
πει ότι η μεταβίβαση των μετοχών

γίνεται εντός 15 ημερών από την
γνωστοποίηση του παραπεμπτικού
βουλεύματος, διαφορετικά το πρόσωπο που κατηγορείται εκπίπτει από την θέση του στο Δ.Σ. της ΠΑΕ.
Ο νόμος δεν κάνει λόγο για έκπτωση του δικαιώματος να κατέχει μετοχές εντός συγκεκριμένου χρόνου, απλά υπάρχει παράλειψη στον
τομέα αυτόν λόγω ατέλειας του συγκεκριμένου νομοθετήματος.
Αλλά και αν ακόμη ο κ. Βασιλειάδης –υποθετικά πάντοτε– είχε δίκιο. Γιατί έσπευσε πριν καν πάρει το
βούλευμα στα χέρια του να ζητήσει
την εφαρμογή του νόμου, κάτι που
δεν έκανε τους προηγούμενους μήνες από την πρώτη μέρα της θητείας
του;
Ας μας εξηγήσει ο κ. Βασιλειά-
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(ΜΜΕ και Γ. Βασιλειάδη)
δης γιατί ενώ ο κ. Λαυρεντιάδης, που έχει παραπεμφθεί σε δίκη
και έχει το 3% των μετοχών της
ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν παρενέβη ο ίδιος ως υπουργός για την εφαρμογή του νόμου; Μήπως διότι ο
κ. Λαυρεντιάδης προορίζεται από
την παράταξη του υφυπουργού Αθλητισμού ως χρηματοδότης Μέσων Ενημέρωσης;
Συνεχίζουμε. Γιατί ο κ. Βασιλειάδης δεν ζήτησε από τον ιδιοκτήτη
της ΠΑΕ Ατρόμητος Γιώργο Σπανό να μεταβιβάσει τις μετοχές του
λόγω της εμπλοκής του σε προηγούμενη ποινική υπόθεση;
Γιατί ο κ. Βασιλειάδης δεν ζήτησε να μεταβιβάσει τις μετοχές του
ο έγκλειστος στις φυλακές πρώην
παράγοντας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ,

κ. Γιώργος Σαχπατζίδης, ο οποίος
κατέχει σημαντικό αριθμό μετοχών
της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ;
Γιατί ο κ. Βασιλειάδης δεν ζήτησε να μεταβιβάσει τις μετοχές του
ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
κ. Γιάννης Γούμενος –ο οποίος είναι κάτοχος συμβολικού αριθμού
περίπου 80 μετοχών–, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικά προβλήματα από την ίδια την ΠΑΕ;
Μήπως η επιλεκτική συμπεριφορά του κ. Βασιλειάδη οφείλεται
στο γεγονός ότι ο κ. Μαρινάκης έκανε το «λάθος» να διεκδικήσει και
να αποκτήσει μετοχές του MEGA και
των εφημερίδων «Βήμα» και «Νέα»;
Και για να τελειώνουμε. Έχει την
δυνατότητα ο κ. Βασιλειάδης και
με ποιες διατάξεις νόμου μπορεί να

ελέγξει την ποινική κατάσταση ενός
μικρομετόχου; Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την Παναθηναϊκή Συμμαχία, τα μέλη της οποίας έχουν

σπεύσει για να ενισχύσουν την ΠΑΕ
να αγοράσουν μικρό αριθμό μετοχών, ενδεχομένως 1-2 μετοχές ο
καθένας. Αν κάποιος από τους χιλιάδες συμμετέχοντες στην προσπάθεια αυτή έχει κώλυμα όπως αναφέρεται στην αρχή του ρεπορτάζ,
τότε ποιος θα διαπιστώσει αυτό το
κώλυμα, και με ποια διαδικασία η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα ανακαλέσει το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός;
Και κάτι τελευταίο. Οι κ.κ. Γ.
Σπανός, Β. Μαρινάκης και Γ. Κομπότης απέκτησαν τις μετοχές προ
του 2012, όπου ψηφίστηκε η παραπάνω τροπολογία περί κωλυμάτων
των μετόχων. Ερωτάται ο κ. Βασιλειάδης ως υφυπουργός Αθλητισμού, αλλά κυρίως ως νομικός, αν
ο παραπάνω νόμος έχει αναδρομική
ισχύ. Βεβαίως απάντηση δεν αναμένεται να δοθεί, όπως δεν δίδεται και
στις εξόφθαλμες περιπτώσεις, όταν
παραπέμπονται όχι μόνο σε μία κακουργηματική δίκη πρόσωπα που
τυγχάνουν της προστασίας του κ. Υφυπουργού, όπως ο κ. Βασ. Γκαγκάτσης, παρά το γεγονός ότι έ-
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χουν μετατρέψει νόμους και κανονισμούς σε χαρτί… τουαλέτας.

Ψίθυροι για αναίρεση
υπέρ του νόμου
ΜΜΕ, τα οποία σαφώς έχουν επιδείξει επιθετική συμπεριφορά στο
πρόσωπο του κ. Μαρινάκη, κάνουν λόγο είτε με υπαινιγμούς είτε
με διαρροές ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πρόκειται να ασκήσει
αναίρεση για το αθωωτικό μέρος
του κ. Μαρινάκη και των άλλων
ποδοσφαιρικών παραγόντων. Δηλαδή, να ασκήσει αναίρεση για τα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης,
της εκβίασης και της ηθικής αυτουργίας σε ενέργειες μέσω εκρηκτικών μηχανισμών.
Τυπικά, η Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου έχει δικαίωμα να ασκήσει την
ως άνω περιγραφόμενη αναίρεση.
Μόνο που επειδή η αθωωτική απόφαση για τα ως άνω αδικήματα ήταν παμψηφεί, δηλαδή επετεύχθη
με σύμφωνη γνώμη και των τριών
εφετών, μια αντίθετη απόφαση θα
ήταν πρωτοφανής για τα δικαστικά
χρονικά, αφού ουδέποτε κατετέθη
αναίρεση σε παμψηφεί απόφαση
κάποιου Συμβουλίου Εφετών. Βέβαια, εδώ είναι Ελλάδα, και είναι και
παίξε και γέλασε…
Όσον αφορά τις κατηγορίες για
τις οποίες παραπέμπονται ποδοσφαιρικοί παράγοντες, είναι βέβαιο
ότι θα ασκηθεί αναίρεση στον Άρειο
Πάγο γιατί –ιδιαίτερα για την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων– η αποδεικτική διαδικασία δεν είναι εύκολη, όταν μάλιστα ο κυριότερος
μάρτυρας κατηγορίας είναι ο κ. Αλέξης Κούγιας, ο οποίος με την
κατάθεσή του οδήγησε τους περισσότερους από τους κατηγορούμενους στο εδώλιο και στην συνέχεια
υποστήριξε ότι έκανε λάθος…

Τα ΜΜΕ, η «Άποψη» και
το «www.iapopsi.gr»
Το χθεσινό αποκλειστικό ρεπορτάζ
που αναρτήθηκε στο site
της «Α» οικειοποιήθηκαν πολλά δημοφιλή αθλητικά πόρταλς, όπως το
gazzetta, το sport-fm, το SDNA, αλλά και αρκετές πολιτικές ενημερωτικές ιστοσελίδες. Ορισμένα από τα
μέσα αυτά το αντέγραψαν αυτολεξεί εμφανίζοντάς το σαν δικό τους!
Ας μάθουν λοιπόν όλοι όσοι προσπάθησαν να γίνουν… τζάμπα μάγκες
με μια είδηση που την βρήκαν έτοιμη ότι στα ΜΜΕ υπάρχει ένας όρος ο
οποίος αναγράφεται και αναφέρεται
ως «δημοσιογραφική δεοντολογία».
Σύμφωνα δε με τον όρο αυτόν, είθισται να αναφέρεται η πρωτογενής
πηγή της αναπαραχθείσας είδησης.
Μάλλον οι συνάδελφοι –κυρίως του
αθλητικού ρεπορτάζ– δεν έχουν εμπεδώσει ακόμη το νόημα και το περιεχόμενο του όρου αυτού. Δεν πειράζει, «μικροί» είναι, κάποτε θα μάθουν…
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Τρικούβερτο
γλέντι

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Πολλοί

Γλίτωσε από την παγίδα
της Ξαφά ο Άδωνις

Απέφυγε την κακοτοπιά ο Άδωνις
Μπορεί να του καταλογίζουν πολλά οι αντίπαλοί του, αλλά του αναγνωρίζουν ότι ξέρει να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Ο λόγος για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι είχε προαναγγελθεί η συμμετοχή του στην εκδήλωση της παρουσίασης του νέου βιβλίου της Μιράντας Ξαφά για το δημόσιο χρέος, τελικά δεν πήγε. Ο εκ των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας
θα ήταν συνομιλητής με τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιώργο
Παπακωνσταντίνου. Απλά ο κ. Γεωργιάδης κατάλαβε τι θα γινόταν
και απέφυγε την κακοτοπιά. Οι ομιλητές ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί για
την περίοδο Καραμανλή, ενώ οι προτάσεις τους για την ανάταξη της
Οικονομίας δεν συμβάδιζαν με την μεταρρυθμιστική προσέγγιση του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μαζί με νιόπαντρο ζευγάρι
ο Ανδρουλάκης
Μία ιδιαίτερη και ανθρώπινη στιγμή είχε ο υποψήφιος για την ηγεσία του νέου φορέα της κεντροαριστεράς
Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγες ημέρες, όταν επισκέφτηκε την Καλλιθέα. Αμέσως μετά την ομιλία του στο Δημαρχείο της πόλης, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κατευθύνθηκε μαζί
με υποστηρικτές του σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής, στην οποία όμως βρισκόταν και μια παρέα με ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αντιλήφθηκε στην αρχή την παρέα με τους νεόνυμφους,
καθώς η καρέκλα του ήταν σε τέτοιο σημείο που δεν του επέτρεπε να
κοιτάει προς το μέρος αυτό. Όταν σηκώθηκε όμως, αμέσως κατάλαβε
το χαρμόσυνο γεγονός που γιόρταζε το νιόπαντρο ζευγάρι και έσπευσε να ευχηθεί. Πήρε το ποτήρι του και κατευθύνθηκε αμέσως προς
τον Αλέξανδρο και την εγκυμονούσα Αγγελική, έκατσε μαζί τους και έδειχνε αρκετά συγκινημένος.

Ο Στέφανος Μάνος ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει
στις αυριανές εκλογές
για τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς. Κι όπως
μαθαίνω, θα τον ακολουθήσουν και πολλοί από
την Δράση, παρά το γεγονός ότι το κόμμα τους συνεργάζεται με την Νέα
Δημοκρατία.

Προτιμά
Μπορεί η Κατερίνα Μάρκου να θεωρείτο βέβαιη
ότι θα είναι στο πλάι της
Φώφης Γεννηματά, όμως
η ίδια φαίνεται να προτιμά την ασφάλεια της Πειραιώς. Βλέπετε, εκεί βρίσκεται και επισήμως πλέον ένα από τα πρόσωπα
που της ασκούν παραδοσιακά μεγάλη πολιτική επιρροή. Ο λόγος για τον
καθηγητή Πελαγίδη.

Μονοκούκι
Είναι άγνωστο πόσοι θα
προτιμήσουν τον Σταύρο
Θεοδωράκη για αρχηγό
του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς. Πάντως,
το μόνο σίγουρο είναι ότι
όσοι ηθοποιοί προσέλθουν θα τον ψηφίσουν
μονοκούκι.

Σε ένα γλέντι με την συμμετοχή
πολλών νεοδημοκρατών βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Το γλέντι έγινε στο Αιγάλεω και το διοργάνωσε ο πρώην δήμαρχος της πόλης Δημήτρης Καλογερόπουλος.
Τα βλέμματα «τράβηξαν» ο Γιώργος Πατούλης με το ζεϊμπέκικο
που χόρεψε και ο Φίλιππος Ταυρής να έχει το μικρόφωνο και να
του τραγουδάει. Επίσης παραβρέθηκε ο πρώην πρόεδρος της
ΟΝΝΕΔ, Σάκης Ιωαννίδης, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να
επιβεβαιώνει την άριστη σχέση
που διατηρεί με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αλλά και με πολλούς άλλους του κοινού τους περιβάλλοντος, κυρίως «καραμανλικής» προέλευσης. Επίσης, το «παρών» έδωσε
ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, καθώς και τα στελέχη Κώστας Ζωντανός, Αλέκος Κόκκαλης, Σέργιος Τσίφτης, Θεόδωρος Δαμιανός.

Πολλά τα σκοτεινά
σημεία της διαδρομής
του μεσάζοντα
Τις τελευταίες ημέρες ο μεσάζων και πολυπράγμων κ.
Βασίλης Παπαδόπουλος είναι στην επικαιρότητα λόγω της συμφωνίας για την πώληση βλημάτων από την
χώρα μας προς την Σαουδική Αραβία.
Όμως μας ενημέρωσαν άτομα που έχουν γνώση των
γεγονότων, υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία στην διαδρομή του.
Και θυμήθηκαν ιστορίες από το παρελθόν. Όπως για
την προσπάθεια που έκανε ο εν λόγω μεσάζων για να αποκτήσει την ΣΕΚΑΠ, μέσω του Γ. Σαχπαζίδη και Άκη
Τσοχατζόπουλου (όταν ήταν εκτός Κορυδαλλού), καθώς κι ένα δικαστικό φάκελο που ακολουθεί και περιέχει μηνύσεις για ανταλλαγή χρημάτων.
Επίσης κάποιοι άλλοι λένε για το εργοστάσιο πολεμικού υλικού στα Σκόπια και για τις διώξεις από το καθεστώς του προηγούμενου πρωθυπουργού, του Γκρουέφσκι. Όπως και για τα ισόβια που εισέπραξε ο συνεταίρος
του μεσάζοντα κι εν τέλει την εξαφάνιση του Β. Παπαδόπουλου από το γειτονικό κράτος σε μία νύκτα.
Κάποια βαθιά λαρύγγια κάνουν λόγο για κουμπαριά
με τον Ιβάν Σαββίδη και κλείνουν πονηρά το μάτι για
τον γρίφο των εξουσιοδοτήσεων από το Ριάντ για την
διακρατική συμφωνία.
Όπως γίνεται αντιληπτό η διαδρομή του μεσάζοντα
είναι μεγάλη, όπως και τα σκοτεινά σημεία, τα οποία ερευνά η "Α" και η οποία όταν συλλέξει όλα τα στοιχεία θα
προβεί σε αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Με ακράδαντα στοιχεία, όπως συνηθίζει.
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• Τα εύλογα ερωτηματικά που προκαλούν οι χειρισμοί του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας στην υπόθεση της πώλησης βλημάτων και βομβών στην Σαουδική Αραβία
«σηκώνει» η Νέα Δημοκρατία, ζητώντας απαντήσεις

«Γαλάζια» αντιαεροπορικά
για τα βλήματα Καμμένου
Εύλογα ερωτηματικά προκαλούν οι χειρισμοί του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην υπόθεση της πώλησης
βλημάτων των 105mm και αεροπορικών βομβών στην
Σαουδική Αραβία. Το θέμα έχει «σηκώσει» η Νέα Δημοκρατία, ενώ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης το πρωί της Παρασκευής τέθηκε στον πρωθυπουργό το ερώτημα: «Για ποιο λόγο
καλύπτει το εξόφθαλμο σκάνδαλο;»
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαϊωάννου

Π

ρόσωπο-κλειδί στην
υπόθεση είναι ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ένας ιδιοκτήτης παραγωγής
φυσιγγίων στο Κιλκίς, ο οποίος –
κατά πληροφορίες– είναι και κουμπάρος του Ιβάν Σαββίδη. Μάλιστα, όπως ο ίδιος ο Πάνος Καμμένος αποκάλυψε, ο κ. Παπαδόπουλος έβαλε την υπογραφή του
στην διακρατική συμφωνία πώλησης αμυντικού υλικού. Αίφνης το
ερώτημα που γεννήθηκε είναι πώς
βρέθηκε ο εν λόγω επιχειρηματίας
να έχει ρόλο εκπροσώπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης; Πρόκειται για τον επίσημο εκπρόσωπο
της χώρας ή για έναν απλό ατζέντη
στην χρυσοφόρο αγορά όπλων; Το
όνομα του Βασίλη Παπαδόπουλου ήρθε για πρώτη φορά στην
δημοσιότητα την περασμένη Κυριακή σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», προκαλώντας
έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με κατάθεση σειράς κοινοβουλευτικών ερωτήσεων για το θέμα. Ας βάλουμε,
όμως, τα πράγματα σε μία σειρά.
Η σύμβαση για τα όπλα: Πρόκειται για μία διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας
για την πώληση συνολικά
300.000 βλημάτων για άρματα μάχης και αεροπορικών βομβών, συνολικού ύψους 66 εκατ. ευρώ. Αυτό ακριβώς το γεγονός –ότι αποτελεί διακρατική συμφωνία– είναι το

«κλειδί» της υπόθεσης, καθώς ο
νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις
προβλέπει ότι δεν υπάρχει μεσάζοντας. Βασίλης Παπαδόπουλος: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Πάνος Καμμένος, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έχει αποστείλει επίσημο έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο κ.
Παπαδόπουλος είναι εξουσιοδοτημένος από την κυβέρνηση του
Ριάντ για την υπογραφή της συμφωνίας. Ο Έλληνας ΥΠΕΘΑ είπε
ακόμη ότι ο εν λόγω επιχειρημα-

τίας είναι «κάτοικος Κόλπου», κάτι
πολύ γενικό δεδομένου ότι ο Περσικός Κόλπος «βρέχει» Ντουμπάι,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν,
Μπαχρέιν, Κουβέιτ κ.ά.
Ηλίας Κλουβάτος: Ο επικεφαλής της προξενικής Αρχής στην
ελληνική πρεσβεία στο Ριάντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», παρείχε με κατηγορηματικό τρόπο στο Πεντάγωνο τα
απαραίτητα στοιχεία όχι μόνο για
να σταματήσει κάθε συζήτηση, αλλά για να κλείσει τις πύλες του στον
επιχειρηματία, Βασίλη Παπαδόπουλο. «Σαουδάραβες στρατιωτικοί
δήλωσαν πλήρη άγνοια για δραστηριότητα του κ. Παπαδόπουλου και εξέφρασαν επιθυμία συνομιλίες να γίνονται
“Government
to
Government”», αναφέρει μεταξύ άλλων το τηλεγράφημα του κ. Κλουβάτου προς το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.

Τι απαντά ο ΥΠΕΘΑ
Η σειρά πρωτοσέλιδων δημοσιευμάτων της εφημερίδας «Τα Νέα» προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του ΥΠΕΘΑ, Πάνου Καμμένου, ο οποίος μιλώντας στον τ/σ ΣΚΑΪ έριξε ευθύνες στον ρόλο
που διαδραμάτισε ο πρόξενος της Ελλάδας στο
Ριάντ στην υπόθεση της πώλησης βλημάτων στην
Σαουδική Αραβία. «Ο πρόξενος αυτός, θα καλέσω
τους τηλεθεατές να μπουν στο site του, λέγεται Ηλίας Κλουβάτος, φωτογραφίζεται με σπαθιά και καμήλες στην έρημο, έχει διάφορα ο κ. Κλουβάτος. Ο κ.
Κλουβάτος επιθυμούσε να γίνει διά της πρεσβείας
και όχι διά του ακολούθου για να εμπλακούν μέσα
κάποιοι απ’ τους εμίρηδες που έχουν προφυλακιστεί. Ζητήσαμε να πάρουμε πιστοποιητικό από το υπουργείο Άμυνας, για να δούμε αν ισχύουν αυτά που
λέει ο πρόξενος ή αυτά που λέει το υπουργείο Άμυνας, και πήραμε πιστοποιητικό το οποίο ξεκαθαρίζει
ότι υπεύθυνος εκ μέρους του κράτους αυτού είναι ο
κ. Παπαδόπουλος». Στην συνέχεια, αναφερόμενος
στο πιστοποιητικό της διακρατικής συμφωνίας ανέφερε: «Απ’ την πρεσβεία, το πήραμε αυτό, αυτό το
πιστοποιητικό το έχω δώσει στον κ. Κικίλια από πέ-

Κυριάκος Κυριακίδης: Ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), την επομένη του τηλεγραφήματος
Κλουβάτου, σπεύδει στο αεροδρόμιο της Μίκρας προκειμένου
να υπογράψει την «Διακρατική
Συμφωνία» με την «Ολυμπιακή
Βιομηχανία Α.Ε.», ιδιοκτησίας Βασίλη Παπαδόπουλου, ο οποίος
εμφανίζεται στο έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του Βασιλείου
της Σαουδικής Αραβίας.

Τι καταγγέλλει η Ν.Δ.
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου της
εκπροσώπου του κόμματος, Μαρίας Σπυράκη, και των αρμόδιων
τομεαρχών Άμυνας, Βασίλη Κικίλια, και Δικαιοσύνης, Νίκου Παπαδόπουλου, η Νέα Δημοκρατία
ρωτά τον πρωθυπουργό «για ποιο
λόγο καλύπτει το εξόφθαλμο σκάνδα-

ρυσι», είπε ο Π. Καμμένος και
πρόσθεσε: «Τι γίνεται μετά:
Ξαναέρχεται μετά η πρεσβεία
και κάνω επιστολή στον κ. Κοτζιά και μάλιστα ο πρέσβης ο
κ. Καραγιάννης του διπλωματικού μου γραφείου και ο
ΓΔΑΕΕ ο κ. Κυριακίδης λένε στην πρεσβεία αν έχετε
οποιαδήποτε αμφιβολία περί του το πιστοποιητικό
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κάντε εγγράφως
την άρση της εξουσιοδότησης του κυρίου αυτού και
υποδείξτε μας ποιος είναι εξουσιοδοτημένος, και δεν
απάντησαν ποτέ...» Ο θυμόσοφος λαός λέει πως «η
γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια,
αλλά οφείλει και να το δείχνει». Τόσο το Μέγαρο
Μαξίμου όσο και η Δικαιοσύνη οφείλουν να διερευνήσουν την υπόθεση, εστιάζοντας και σε ένα
ακόμη στοιχείο. Την στενή προσωπική σχέση του
Πάνου Καμμένου με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος
κατά πληροφορίες τυγχάνει κουμπάρος του Βασίλη Παπαδόπουλου. Πιθανότατα να πρόκειται για
ένα τυχαίο γεγονός, που όμως προκαλεί εύλογα
ερωτηματικά. Ερωτηματικά που δεν έχουν απαντηθεί για την ώρα από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

λο;». Απευθυνόμενη προς τον υπουργό Εξωτερικών, διερωτάται
αν «γνώριζε την επίσημη αλληλογραφία του υπουργού Αμύνης με τον Έλληνα πρόξενο στη Σαουδική Αραβία,
σύμφωνα με την οποία ο Βασίλης Παπαδόπουλος δεν εκπροσωπεί την Σαουδική Αραβία». Την ίδια ώρα, από
την Πειραιώς, τονίζουν πως έχουν
στην διάθεσή τους στοιχεία από τα
οποία προκύπτει πως ο Βασίλης
Παπαδόπουλος φέρεται να εκπροσωπούσε, την ίδια περίοδο και
για το ίδιο υλικό, και την Ιορδανία.
«Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι ο κ.
Παπαδόπουλος εκπροσωπεί και το
Βασίλειο της Ιορδανίας προκειμένου
να πουλήσει τα ίδια όπλα. Ρωτάμε ευθέως: ο κ. Παπαδόπουλος εκπροσωπεί και το Βασίλειο της Ιορδανίας και
της Σαουδικής Αραβίας για τα ίδια όπλα;», διερωτήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας. Από την πλευρά του, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε ότι ζήτησε από την ανώτατη
εισαγγελική αρχή να ερευνήσει σε
βάθος της υπόθεση αυτή, όπως η
στρατιωτική Δικαιοσύνη ερευνά το
στρατιωτικό σκέλος.
Συμπυκνώνοντας έθεσαν τα εξής ερωτήματα:
-Τελικά ποια χώρα εκπροσωπεί ο
κ. Παπαδόπουλος, την Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία ή κάποια άλλη;
-Έναντι ποίου κράτους διαπραγματευόταν με τον κ. Καμμένο, όταν είναι
πλέον προφανές ότι έχει στενότερες
σχέσεις με τον κ. Καμμένο παρά με τα
κράτη που τάχα εκπροσωπεί;
-Έγινε έρευνα για το ποιον πράγματι εκπροσωπεί;
-Έχει κάνει κι άλλη συμφωνία ο κ.
Καμμένος με τον κ. Παπαδόπουλο; Έχουν γνώση οι αμερικανικές αρχές για
την πώληση υλικού ΜΚ82, με δεδομένο ότι χρειάζεται άδεια για την μεταπώληση;
-Το υπουργείο Εξωτερικών ποια
σχέση έχει με το θέμα; Ποια είναι η
άποψη του κ. Κοτζιά για το θέμα; Υπάρχει ή δεν υπάρχει σχετική αλληλογραφία στο ΥΠΕΞ;
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• Οι δημοσκόποι θεωρούν ότι η μάχη στις εκλογές του νέου πολιτικού φορέα της
Κεντροαριστεράς θα γίνει για το ποιος θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο κόντρα στην
Γεννηματά, αλλά δεν βάζουν το χέρι τους στην φωτιά ότι θα εκλεγεί νέα αρχηγός
Η μεγάλη ημέρα έφθασε για
τον πολυσυζητημένο νέο πολιτικό φορέα της Κεντροαριστεράς. Αύριο στις 8.00 το
πρωί ανοίγουν οι κάλπες και
το ενδιαφέρον στρέφεται σε
δύο πράγματα. Πρώτον πόσοι
ψηφοφόροι θα προσέλθουν
να ψηφίσουν (αφού πληρώσουν €3) και δεύτερον ποιος
θα είναι αυτός που θα ακολουθήσει τη Φώφη Γεννηματά στην αναμέτρηση του β' γύρου στις 19 Νοεμβρίου.

Φώφη στο ημίχρονο,
ποιος στον τελικό;

Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

πως παραδέχονται όλοι
οι δημοσκόποι η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είναι
το φαβορί για να κόψει το νήμα στην
πρώτη εκλογική μάχη και να εξασφαλίσει θέση για τον δεύτερο γύρο. Αντίθετα για τον δεύτερο επιλαχόντα ουδείς
βάζει το χέρι του στο Ευαγγέλιο για το
ποιος θα είναι. Οι κ.κ. Θεοδωράκης,
Καμίνης και Ανδρουλάκης έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους στις
δημοσκοπήσεις, ενώ στις στοιχηματικές εταιρείες θεωρείται αουτσάιντερ ο
επικεφαλής του Ποταμιού. Και όπως
λένε οι δημοσκόποι «τη δεύτερη θέση
θα κρίνει εν πολλοίς το μείγμα των ψηφοφόρων που θα προσέλθει στην κάλπη την
Κυριακή 12 Νοεμβρίου».
Πολλά θα κριθούν από το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να πάνε να ψηφίσουν. Εάν αγγίξουν τις 200.000, τότε ο κ. Θεοδωράκης έχει σαφέστατο
προβάδισμα, καθώς θα έχει πείσει όλους αυτούς που ψήφισαν το Ποτάμι
τον Σεπτέμβριο του 2015 και δεν είναι
σύμφωνοι με το νέο εγχείρημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι διατηρεί μια δυναμική η οποία του επιτρέπει να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη
θέση, ειδικά εάν η συντριπτική πλειοψηφία του εκλογικού σώματος προέλθει από τον στενό πυρήνα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.
Για τον κ. Καμίνη οι μετρήσεις δείχνουν ότι «ψαρεύει» από όλους τους
χώρους (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ. ΚΙΔΗΣΟ
και πρώην ψηφοφόρους Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ), αλλά κι εδώ το ερώτημα είναι αριθμητικό - πόσοι δηλαδή ψηφοφόροι
θα κατέβουν τελικά από κάθε δεξαμενή για να του δώσουν το προβάδισμα.
Επίσης ένα κριτήριο που δεν μπορεί
να υπολογιστεί είναι το εάν τελικά οι
ψηφοφόροι επιλέξουν κάποιον εν ενεργεία κοινοβουλευτικό. Κάτι που δί-

νει αβαντάζ στον Θεοδωράκη, αλλά
και στον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι θα αποτελέσει την έκπληξη των εκλογών.
Όμως οι πιο ψαγμένοι εκτιμούν πως
ο νικητής του πρώτου γύρου δεν είναι
απαραίτητο ότι θα εκλεγεί τελικά αρχηγός του νέου πολιτικού φορέα στις 19
Νοεμβρίου. Θεωρούν ότι θα γίνει ότι
και στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ήταν ο νικητής
του πρώτου γύρου, αλλά πρόεδρος
στον δεύτερο γύρο εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αυτό θεωρούν ότι θα συμβεί και τώρα. Κι όπως εξηγούν αυτοί που δεν θα
ψηφίσουν τη Φώφη Γεννηματά στον
πρώτο γύρο (ακόμη κι εάν προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ) σημαίνει ότι δεν
τους ικανοποιεί η υποψηφιότητα. Οπότε στον δεύτερο γύρο θα πάνε με αυτόν που θα έχει προκριθεί. Εξάλλου το
κοινό που θα προτιμήσει Θεοδωράκη, Ανδρουλάκη, ή Καμίνη έχει πολλά κοινά.

Πώς θα γίνει
Στην ψηφοφορία της Κυριακής μπορούν να ψηφίσουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους με ταυτότητα ή διαβατήριο καταβάλλοντας €3 για τη συμμετοχή. Τη
δεύτερη Κυριακή θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής όσοι έχουν ψηφίσει στις
12 Νοεμβρίου. Μεγάλη συμμετοχή και
προσέλευση περιμένει πάντως η επιτροπή στα εκλογικά κέντρα που θα λει-



ΟΙ ΠΙΟ ΨΑΓΜΕΝΟΙ ΕΚΤΙΜΟΥΝ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΣΤΗ Ν.Δ., ΟΠΟΥ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΕΞΕΛΕΓΗ Ο
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

τουργήσουν σε 11 χώρες του εξωτερικού. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα
έγινε τεστ στο 85% των Εκλογικών Κέντρων σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό, με προσέλευση χειριστών και περίπου 4.000 εθελοντών για τη στελέχωση των Εφορευτικών Επιτροπών.
Δοκιμάστηκαν με επιτυχία τα σενάρια
κρίσης.
«Αν ληφθεί υπ’ όψη ότι, σύμφωνα με
τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας,
αρκούσε να ανοίξει το 40% των Εκλογικών
Κέντρων για να θεωρηθεί επιτυχής η γενική δοκιμή τότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι», επισήμανε ο Νίκος Αλιβιζάτος για τη γενική δοκιμή της ψηφοφορίας.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας περιλαμβάνει τέσσερις στάσεις:
• Στάση 1η: Στην πρώτη, σε τραπεζάκι που θα βρίσκεται στην είσοδο
του εκλογικού κέντρου ο εκλογέας θα
συμπληρώνει αίτηση/δήλωση για τη
συμμετοχή του στην ψηφοφορία. Θα ερωτάται για το εάν επιθυμεί απλώς να
ψηφίσει ή και εάν ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει στη διαδικασία που θα ακολουθήσει για τη σύσταση του νέου
κόμματος. Ανάλογα με την απάντηση
θα συμπληρώνεται και η αντίστοιχη αίτηση/δήλωση. Αμέσως μετά ο εκλογέας θα καταβάλει το ποσόν των τριών
ευρώ, με απόδειξη.
• Στάση 2η: Στη δεύτερη στάση θα
προσέρχεται στην εφορευτική επιτροπή όπου υποδεικνύει την αίτηση/δήλωση, την απόδειξη των τριών ευρώ
και την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
Αφού γίνει η ταυτοπροσωπία και διαγραφεί μέσω του τάμπλετ από τον εκλογικό κατάλογο παραλαμβάνει τον φάκελο και το ψηφοδέλτιο με τα ονόματα
όλων των υποψηφίων.
• Στάση 3η: Στην τρίτη στάση ο εκλογέας ψηφίζει στο παραβάν, βάζοντας έως έναν σταυρό και παραδίδει
τον φάκελο στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ο οποίος τον μονογραφεί και τον σφραγίζει.
• Στάση 4η: Στην τέταρτη και τελευταία στάση ο εκλογέας ρίχνει τον
φάκελο μέσα στην κάλπη.
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ΦΩΦΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Με τον αέρα
τού φαβορί
Ξεκίνησε ως το απόλυτο φαβορί, έχοντας στήριγμα
τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βέβαια είναι ξεδοντιασμένος, αλλά έχει ακόμη τους πυρήνες του σε όλη την χώρα.
Στον προεκλογικό αγώνα στάθηκε στο ότι «τόλμησα να μην κάτσω στην καρέκλα μου, για να ενώσω την
δημοκρατική παράταξη», όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Το τι ακριβώς θέλει να κάνει στον νέο φορέα ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στο ευαγγέλιο.
Κι αυτό καθώς και η ίδια απέφυγε με περισσή φροντίδα να αναλύσει το πλάνο της για την επόμενη ημέρα. Αντίθετα, επέμεινε σε όλη την προηγούμενη
περίοδο να μιλάει για ενότητα, αλλά δεν απάντησε
στο ερώτημα για το εάν θα μείνει απλός στρατιώτης σε περίπτωση που ηττηθεί.
Η ίδια και το επιτελείο της ονειρεύονται ανασύσταση
του ΠΑΣΟΚ, ελπίζοντας ότι θα διεκδικήσει την κυβέρνηση αρχής γενομένης των μεθεπόμενων εκλογών. Σε όλη την διάρκεια της εκλογικής περιόδου επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά του κ. Τσίπρα, ενώ
δεν δίστασε να βάλει στο κάδρο και τον Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Επιμένει ότι το σχέδιό της «Νέα Ελλάδα» μπορεί να
βγάλει την χώρα από την κρίση.

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΜΙΝΗΣ

Τολμηρός και
με θέσεις

Δηλώνει
αριστερός
φιλελεύθερος

Ο μοναδικός εκ των υποψηφίων που τόλμησε να ανακοινώσει πρόγραμμα 21 θέσεων για την επόμενη ημέρα,
περιγράφοντας τα βήματα που σκέφτεται για τον νέο
φορέα. Κάποιες από τις θέσεις του είναι όντως τολμηρές,
κάποιες άλλες μπορεί και να φοβίσουν τους ψηφοφόρους, ενώ κάποιες άλλες δίνουν λύσεις, όπως το να γίνει
η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από το ΑΣΕΠ.
Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται τολμηρός και οπαδός των
μεταρρυθμίσεων. Επιμένει ότι ο νέος φορέας θα πρέπει
να χαρακτηριστεί ως προοδευτικό και ριζοσπαστικό κέντρο, κάτι που έχει τονίσει πριν από το συνέδριο της ΔΗΣΥ και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μεταξύ άλλων ο κ.
Θεοδωράκηςανακοίνωσε και τα πιστεύω του, με πρώτο και καλύτερο ότι «Πιστεύω στην επανάσταση της σοβαρότητας». Ακόμη αναφέρει:«Πιστεύω σε όσους ασκούν
πολιτική με επαγγελματισμό, αλλά δεν την κάνουν επάγγελμα. Πιστεύω στην αξιοκρατία και το δικαίωμα όλων
στην επιτυχία. Πιστεύω σε ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας
για τους πολίτες που δεν μπορούν. Πιστεύω στην ασφάλεια των πολιτών. Πιστεύω στην μείωση των φόρων και
των εισφορών για τους ανθρώπους της δουλειάς. Πιστεύω στα δικαιώματα, χωρίς αναχρονιστικές διακρίσεις
με βάση την θρησκεία, τις ιδέες ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό».

Ο δήμαρχος Αθηναίωνπριν από λίγες ημέρες είπε ότι «η Αθήνα μπορεί να μην είναι λαμπερή, αλλά είναι βιώσιμη», εξηγώντας πως επί ημερών του ο χρεοκοπημένος δήμος που
παρέλαβε την Πρωτοχρονιά του 2011 στάθηκε όρθιος
μέσα στην κρίση, έχει πλεόνασμα, μείωσε τα δάνεια και
κατάφερε να απορροφήσει πολλά κονδύλια από την Ε.Ε.
Αυτή η θητεία του στον δημαρχιακό θώκο τού δίνει μία τεράστια δυναμική, όπως εκτιμούν οι συνεργάτες του. Ο ίδιος
υπερθεματίζει ότι «είναι βαθιά αριστερός και βαθιά φιλελεύθερος», τονίζοντας ότι Αριστερά χωρίς ελευθερία και
δικαιώματα, ή φιλελευθερισμός χωρίς μείωση των ανισοτήτων, είναι έννοιες ανάπηρες και πολιτικά ατελέσφορες.
Όταν τον ρωτούν για το θέμα των μελλοντικών συνεργασιών, ξεκαθαρίζει πως η παράταξη της οποίας φιλοδοξεί να
ηγηθεί δεν άφησε ποτέ την χώρα ακυβέρνητη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η όποια συμφωνία θα είναι προγραμματική. Όσον αφορά την κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ και
την στάση του ιδίου, υπογραμμίζει πως «νεότερη Ελλάδα
δεν υπάρχει χωρίς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου», υποστηρίζει ωστόσο πως ο νέος φορέας σταδιακά
πρέπει να εξελιχθεί σε έναν ενιαίο «πολυτασικό» φορέα. Επιμένει ότι θα παραμείνει δήμαρχος ακόμη κι εάν εκλεγεί
νέος αρχηγός, αλλά η αλήθεια είναι όχι με την ίδια θέρμη,
όπως στο ξεκίνημα της προεκλογικής περιόδου.
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ΝΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ποντάρει
στην νέα γενιά

Με βάση την
«Παραγωγική
Ελλάδα»

Εμμονή με
τον Μητσοτάκη

«Δεν έρχομαι για να ακυρώσω τους παλαιότερους, αλλά
για να κινητοποιήσω τους νεότερους». Αυτό είναι το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος στηρίζεται κατά βάση σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτοπλασσάρεται ως το αντίπαλο δέος του Αλέξη Τσίπρα (λόγω
του νεαρού της ηλικίας) και, δεύτερον, στα σημαντικά
ερείσματα που έχει στον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ και ειδικά στηννέα γενιά. Κάνει λόγο για την ανάγκη
να υπάρξει στηνχώρα «αλλαγή νοοτροπίας» και δεν κρύβει ότι θέλει να φέρει στο προσκήνιο «την γενιά της κρίσης». Τονίζει, ωστόσο, ότι στόχος του είναι να γεφυρώσει
και όχι να διχάσει. Δηλώνει ότι πρέπει να μπει τέλος στο
γιουρούσι των κομματικών μηχανισμών στο κράτος.
Προτείνει προς την κατεύθυνση αυτή οι θέσεις ευθύνης
στο Δημόσιο να επιλέγονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ και με
σταθερή τετραετή θητεία. Επίσης, όπως ανέφερε στις
δύο τηλεμαχίες, το νέο κόμμα το θέλει όχι προεδρικό,
αλλά να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις των οργάνων και φυσικά η βάση. Όπως λένε από το επιτελείο του,
«ο Νίκος έχει ρεύμα», καθώς έχει κινητοποιηθεί και ο αποπεμφθείς γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Ξεκαλάκης. Είναι άγνωστο πόσο θα του κοστίσουν οι επιθέσεις κατά του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Είναι ο μοναδικός εκ των υποψηφίων που από την πρώτη ημέρα
της προεκλογικής περιόδου έκανε λόγο για την νέα σοσιαλδημοκρατία, χαρακτηρίζοντας το πλάνο του για τον νέο φορέα της
κεντροαριστεράς. Ταυτόχρονα, παρουσιάζοντας τις θέσεις του
στο πρόγραμμα «Παραγωγική Ελλάδα», δείχνει τον δρόμο της εξόδου από την κρίση. Η αποτελεσματικότητά του στο υπουργείο Ενέργειας είναι το διαβατήριότου σε αυτή την μάχη.Η προγραμματική του πρόταση περιλαμβάνει τέσσερις νέες πηγές εθνικού πλούτου. Η πρώτη είναι τα εθνικά κοιτάσματα Υδρογονανθράκων, που τις επόμενες δεκαετίες θα συνεισφέρουν 2 δισ.
ευρώ τονχρόνο στο εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα και μαζί με την
συνολικότερη ενεργειακή μας πολιτική και οικονομική διπλωματία, θα αναβαθμίσουν γεωπολιτικά και οικονομικά την χώρα.
Η 2η είναι η κατάργηση του υπερταμείου αποικιοκρατίας και μετεξέλιξή του σε Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Η
3η το επιτελικό κράτος ως Project Manager, με αξιολόγηση σε
όλα τα επίπεδα, διοίκηση με ανταμοιβή και πλήρη εφαρμογή
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και 4η, η νέα γενιά να εκπαιδεύεται σε ένα απελευθερωμένο, ανταγωνιστικό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με την κοινωνία και
την αγορά και μετασχηματίζεται σε Διεθνές Κέντρο Ξενόγλωσσων Σπουδών. Κι όπως λέει χαρακτηριστικά, «πρέπει να μπει ένα
τέλος στον ιδεολογικό διασυρμό και την πολιτική εκμετάλλευση
των προοδευτικών ιδεών».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΟΝΤΑΣ

Ο αιρετικός
υποψήφιος

«Να δούμε
κατάματα την
πραγματικότητα»

«Η επανάσταση
των κανονικών
ανθρώπων»

Αναμφίβολα ο πιο αιρετικός υποψήφιος είναι ο επικοινωνιολόγος Δημήτρης Τζιώτης, ο οποίος σε όλες του
τις παρεμβάσεις ζητά να φτιαχτεί το νέο ΠΑΣΟΚ, το οποίο να είναι πιο αριστερό από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης τονίζει: «Ποτέ δεν θα γίνω βουλευτής. Ποτέ δεν θα γίνω υπουργός. Είναι επιλογή μου να μην πληρώνομαι από τα
λεφτά του Ελληνικού λαού. Άλλο το κόμμα, άλλο η κυβέρνηση και άλλη η Βουλή. Οι ρόλοι πρέπει να είναι διακριτοί. Δεν επιτρέπεται οι ίδιοι άνθρωποι να καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις. Να δημιουργήσουμε ένα κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας. Θα προτείνω να επιλέξουν τα μέλη
μας αυτόν που είναι ικανότερος ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Αυτόν που μπορεί να διαχειριστεί, βάσει γνώσεων και εμπειρίας, καλύτερα την διακυβέρνηση της Ελλάδας». Επίσης ο κ. Τζιώτης τονίζει μεταξύ άλλων: «Η
Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, που ξεκίνησε μετά την πτώση
της Χούντας, έχει χρεοκοπήσει. Επτά χρόνια τώρα κλείνουμε τα μάτια στην αλήθεια. Όραμά μου είναι η δημιουργία της Τέταρτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Μιας αληθινής Δημοκρατίας, χωρίς μεσάζοντες. Να μην αλλάζουμε
κάθε χρόνο πρωθυπουργό. Να δώσει ο λαός τηνδυνατότητα, με την ψήφο του, σε έναν άνθρωπο να κυβερνήσει.
Να κυβερνά ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όπως στηνΓαλλία και στην Αμερική».

«Μόνο αν δούμε την πραγματικότητα κατάματα θα βγούμε από
την χρεοκοπία», υποστηρίζει σε κάθε του παρέμβαση ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας Κωνσταντίνος Γάτσιος. Κι όπως λέει χαρακτηριστικά: «Η παντοειδής
φορολόγηση στην Ελλάδα βρίσκεται πραγματικά σε πολύ υψηλά
επίπεδα και ουσιαστικά στραγγαλίζει την παραγωγή. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι πρέπει να μειωθεί και αυτό υποστηρίζω και εγώ.
Πλην, όμως, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Οι αριθμοί και τα οικονομικά μεγέθη είναι αμείλικτα και δεν διαμορφώνονται κατά βούληση. Όταν περιορίζεις τα έσοδά σου, πρέπει να είσαι έτοιμος να
περιορίσεις και τις δαπάνες σου. Για αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν
μεταρρυθμίσεις και πρέπει ουσιαστικά να αλλάξει ο τρόπος που
λειτουργεί η ελληνική οικονομία, ώστε ο περιορισμός των δαπανών να μην αποβεί σε μείωση του βιοτικού επιπέδου μεγάλων
στρωμάτων τουπληθυσμού». Επίσης προτείνει: «200 βουλευτές.
Μικρές εκλογικές περιφέρειες, μέχρι τριών βουλευτικών εδρών.
Ασυμβίβαστο μεταξύ κυβερνητικής θέσης και βουλευτικής έδρας. Όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί και βουλευτές μέχρι δύο πλήρεις θητείες. Εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια με συνταγματική ρύθμιση και απαγόρευση διάλυσης της Βουλής στο ενδιάμεσο. Αντικατάσταση του “τι έσχες” που ισχύει, στην πράξη, σήμερα με
πραγματικό “πόθεν έσχες”. Συνταγματικός καθορισμός του ανώτατου ορίου δημοσιονομικού ελλείμματος και του ανώτατου ορίου δημοσίων δαπανών».

Το σύνθημάτου «Έφτασε η ώρα της επανάστασης των κανονικών
ανθρώπων», αναμφίβολα προκαλεί να τον αντιμετωπίσεις σοβαρά. Ειδικά σε μία εποχή όπου το παράλογο έχει εισβάλει στην
καθημερινότητά μας. Ο λόγος για τον Απόστολο Πόντα, πρόεδρο του κόμματος ΕΔΕΜ και εκ των υποψηφίων για την ηγεσία
του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς. Βέβαια στην συνέχεια
αντιμετωπίστηκε ως γραφικός με βάση τα δύο σποτ, στο ένα
που έχει αντιγράψει στον Κέβιν Σπέισι στον ρόλο του καθάρματος Φρανκ Άντεργουντ, κι εν συνεχεία αντιγράφοντας την
διαφήμιση της Άμστελ.
Οι θέσεις του πάντως δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις του.
Κι όπως ανέφερε, πρέπει «τα ηνία να τα αναλάβουν άνθρωποι
που προέρχονται από τον πραγματικό ιστό της κοινωνίας. Επιστήμονες, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, νέοι όχι μόνο
στην ηλικία αλλά και στον τρόπο σκέψης». Προτείνει: Σταθερό
φορολογικό σύστημα για τουλάχιστον 5 χρόνια και μείωση των
φορολογικών συντελεστών. Fast track διαδικασίες για μεγάλες επενδύσεις από το εξωτερικό. Άμεση έναρξη εργασιών σε
μεγάλα επενδυτικά projects. Αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα
(απολύσεις, μετατάξεις, αλλά και μπόνους παραγωγικότητας)
για να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης. Νέο λειτουργικό Σύνταγμα, που να καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης Ελλάδας.
Αλλαγή τρόπου διακυβέρνησης της χώρας, με αναβαθμισμένη
τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Από την πρώτη ημέρα της προεκλογικής περιόδου, ο Γιάννης
Ραγκούσης προσπαθεί να στηριχθεί στα αντιδεξιά συναισθήματα του παλαιού ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να δεσμευθούν οι συνυποψήφιοίτου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τηνΝ.Δ., υποστηρίζοντας πως πρέπει η παράταξη να απεμπλακεί από την
δουλικότητα στην δεξιά. Μάλιστα, όπως τόνισε και στην τελευταία τηλεμαχία, «αν στις 12 Νοεμβρίου έρθουν να ψηφίσουν οι
προοδευτικοί πολίτες, τότε εγγυώμαι ότι η Ελλάδα δεν θα παραδοθεί στους Γεωργιάδη και Βορίδη». Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του, κάνει λόγο ότι «η πατρίδα μας χρειάζεται επειγόντως φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνση των παραγωγικών κι εξαγωγικών της δυνάμεων. Χρειάζεται την προσέλκυση νέων μεγάλων εταιρειών που παράγουν μέσα παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, από σπόρους μέχρι λογισμικό ρομποτικής τεχνολογίας.
Κατά το πρότυπο της πρωτοποριακής σε παγκόσμια κλίμακα ανάπτυξης του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Με φορολογικό συντελεστή
7% και συντελεστή ασφαλιστικών εισφορών 15%».
Επίσης, θέτει ως βάση να μη συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια
όσοι έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια στην Βουλή. «Για να ανοίξουν οι πόρτες για να μπουν νέες κοινωνικές δυνάμεις στηνΒουλή». Τέλος, θέτει ζήτημα αλλαγής πολιτεύματος για να ιχνηλατηθεί μία πορεία προς την Προεδρική Δημοκρατία.
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Η κατάφαση-διαπίστωση αφορούσε το ζήτημα
της ανάπτυξης. Το ερώτημα αφορούσε το
«πώς». Όσο για την συνολική απάντηση, αυτή
την έδωσε επιγραμματικά αλλά μεστά ο πρώην
πρόεδρος της Τράπεζας
Πειραιώς και νυν στρατηγικός επενδυτής της
Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Μιχάλης Σάλλας, από την Αρχαία Ολυμπία.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ, ΚΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ατζέντα Σάλλα
με τα «must»
της ανάπτυξης

Του Νίκου Τσαγκατάκη
λα τα… γριφώδη
του προλόγου έλαβαν χώρα σε εκδήλωση που είχε τίτλο «Ανάπτυξη ναι,
αλλά πώς;», την οποία συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Ηλείας μαζί με τον οργανισμό έρευνας και ανάλυσης «ΔιαΝΕΟσις». Κεντρικός ομιλητής στο
συνεδριακό Κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ο πρόεδρος της
«Lyktos Group» ανέπτυξε τις
σκέψεις του για την επόμενη ημέρα της ελληνική οικονομίας
υπογραμμίζοντας τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί –και θα κερδηθεί– το στοίχημα της αναπτυξιακής πορείας
της.
Συγκεκριμένα ο Μ. Σάλλας
τόνισε ότι το κυρίαρχο ζήτημα
της Ελλάδας είναι πώς θα έχει

O

διεθνή-εξωστρεφή παρουσία με
ανταγωνιστικούς όρους στους
τομείς που θα επιλέξει να εξειδικευθεί», ρίχνοντας το βάρος
της σε τομείς όπως η ποιότητα

και η καινοτομία των παραγόμενων προϊόντων-υπηρεσιών,
η έρευνα, ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία και η «πράσινη»
επιχειρηματικότητα.

Έτσι θα αυξηθεί η επενδυτική δραστηριότητα
Σύμφωνα, πάντα, με τον γνωστό
τραπεζίτη, για να τεθεί η χώρα
σε τροχιά ανάπτυξης, θα πρέπει

να θεσπιστεί ένα σταθερό φορολογικό σύστημα για μια δεκαετία, να προβλεφθεί μείωση του
φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων κατά 3% κάθε
χρόνο, έως το 2020, με στόχο –
όπως υπογράμμισε– να αυξηθεί
η επενδυτική δραστηριότητα.
Ο στρατηγικός επενδυτής της
Παγκρήτιας Τράπεζας σημείωσε, επίσης, ότι αποτελεί αναγκαιότητα το προχώρημα των αποκρατικοποιήσεων και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών,
καθώς και η μείωση της γραφειοκρατίας για τους επιχειρηματίες. Αίσθηση, μάλιστα, προκάλεσε η πρόταση που κατέθεσε
για την ίδρυση ΚΕΠ επιχειρηματικότητας. Έχοντας κάνει νωρίτερα λόγο για τον τουρισμό ως
έναν κλάδο στον οποίο θα πρέπει να εξειδικευτεί η Ελλάδα, ο
Μ. Σάλλας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον τόπο που φιλοξένησε το συνέδριο, την Αρχαία Ολυμπία, την οποία χαρακτήρισε ως προνόμιο για την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είπε συγκεκριμένα ότι πρόκειται για «ένα ιστορικό μέρος που
όμοιό του δεν υπάρχει στην Ευρώπη
και ως εκ τούτου θα μπορούσε να
μετατραπεί σε πόλο παραγωγής διεθνών και ποιοτικών προϊόντων, με
βασικά γνωρίσματα την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης, οι
εισηγητές αναφέρθηκαν στην
στρατηγική ανάπτυξης των λιμανιών, στην επιρροή της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία και στους βασικούς άξονες
του νέου παραγωγικού μοντέλου,
που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.

«Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της Θέμιδας»
διαίτερο κομμάτι της ομιλίας του ο Μ. Σάλλας το αφιέρωσε στο ζήτημα της Δικαιοσύνης και των κρατικών φορέων, συσχετίζοντάς το με την δημιουργία επενδυτικού-αναπτυξιακού περιβάλλοντος. Όπως εξήγησε ο τραπεζίτης, οι χρονοβόρες διαδικασίες που σχετίζονται με την εκδίκαση οικονομικών υποθέσεων στα δικαστήρια είναι από τους μεγαλύτερους
αντιαναπτυξιακούς παράγοντες.
«Το βιώνουμε τελευταία σε μια σειρά μεγάλων
επενδύσεων που καθυστερεί η υλοποίησή τους
λόγω νομικών-δικαστικών εκκρεμοτήτων», είπε ο
Μ. Σάλλας και συνέχισε: «Θεωρώ ότι η πολιτεία
θα πρέπει να αντιμετωπίσει με τόλμη το ζήτημα αυτό, θεσμοθετώντας άμεσα μέτρα
για την εξομάλυνση αυτής της κατάστασης».

Ι

Η εδραία εκτίμηση του επιχειρηματία είναι
πως η δημιουργία «οικονομικών» δικαστηρίων,
ο εμπλουτισμός του δικαστικού σώματος με δικαστές που θα έχουν οικονομική παιδεία, η κατά
προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων με βαρύνουσα οικονομική σημασία, ακόμη και η ελαχιστοποίηση του χρόνου τελεσιδικίας των υποθέσεων που αφορούν οικονομικές και φορολογικές διαφορές, θα άρουν τις αβεβαιότητες και θα
ενθαρρύνουν τις επιλογές επενδυτών και επιχειρηματιών.
«Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του
συστήματος απονομής Δικαιοσύνης είναι επείγουσα προϋπόθεση για τον απεγκλωβισμό της αναπτυξιακής διαδικασίας», κατέληξε ο τραπεζίτης.
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ΚΟΥΝΟΥΝ ΜΑΝΤΗΛΙ ELDORADO GOLD ΚΑΙ LAMDA DEVELOPMENT

Πριν καλά-καλά περάσει
ένα 24ωρο από την νέα
πρόσκληση του Αλέξη
Τσίπρα προς ξένους επενδυτές από το βήμα
της Ευρωαραβικής διάσκεψης στο Μέγαρο
Μουσικής, οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στην χώρα μας
βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα.
Της Ευαγγελίας Τζαβάρα
πάρχει η βεβαιότητα ότι η Ελλάδα βγαίνει από
την κρίση, η Ελλάδα έχει διαβεί
τον Ρουβίκωνα της κρίσης, και
αυτό δεν το δείχνουν μόνον οι αριθμοί», είπε ο κ. Τσίπρας, για
να προσθέσει πως η Ελλάδα «αποτελεί μια κρίσιμη γεωπολιτικά
χώρα και ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό».
Προφανώς ο Έλληνας πρωθυπουργός αγνοεί ότι ο «Ρουβίκωνας» των υπουργών του είναι αλλεργικός στις επενδύσεις και θα
ήταν πολύ καλό για τον ίδιο να ανατρέξει στην ρήση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή, που στις αρχές της δεκαετίας
του ’60 είχε πει το «ποιος κυβερνά
αυτό τον τόπο;» αντιδρώντας για
την δράση των παρακρατικών,
με αφορμή και την δολοφονία
Λαμπράκη. Τώρα ο κ. Τσίπρας
θα πρέπει να αναρωτηθεί ποιος
κυβερνά αυτόν τον τόπο, για να
μην εκτίθεται προκαλώντας ξένους επενδυτές, ενώ την ίδια ώρα
οι υπουργοί του κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις που τρέχουν
αυτή την εποχή, δηλαδή την επένδυση στις Σκουριές και πλέον και στο Ελληνικό.
Έτσι, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Eldorado Gold ότι
παγώνει το έργο και εισέρχεται
σε καθεστώς συντήρησης, καθώς ο Γιώργος Σταθάκης κάνει
το κορόιδο και δεν υπογράφει τι
άδειες, ούτε προχωρά την διαιτησία, έρχεται και η σειρά της
Lamda Development, η οποία
με επίσημη ανακοίνωσή της
κρούει ηχηρά τον κώδωνα του
κινδύνου για το μέλλον και αυτής της εμβληματικής επένδυσης! Στην ανακοίνωση-προειδο-

Bye bye το... gold
κομμάτι των
αποκρατικοποιήσεων

Υ

«

ποίηση της εταιρείας αναφέρεται
ότι η αντισυμβατική απόφαση
της υπουργού Πολιτισμού να κηρύξει στο Ελληνικό και νέους
αρχαιολογικούς χώρους, πέραν
εκείνων που είχαν με συμφωνία
συνομολογηθεί, οι περιορισμοί
που θέτει, πάλι εκτός συμβατικών όρων, ως προς το ύψος των
κτιρίων και σειρά νέων ξαφνικών ανατροπών και ανακολουθιών «διαρρηγνύουν το αναγκαίο
κλίμα εμπιστοσύνης και δημιουργούν έντονο προβληματισμό ως
προς την δυνατότητα υλοποίησης
της επένδυσης και πολλαπλά και
εύλογα ερωτηματικά...».

Η ανακοίνωση της
Lamda Development
«Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα εντός της έκτασης είχαν γνωστοποιηθεί στους 9 υποψήφιους επενδυτές στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το
2011. Αυτά τα ευρήματα ήταν το
αποτέλεσμα των εργασιών που είχαν γίνει μέχρι τότε, τόσο κατά την
κατασκευή του Αεροδρομίου, όσο
και κατά την υλοποίηση των έργων

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το
Τραμ και το Μετρό.
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η
οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου
μόνο στην περιοχή του Αγίου Κοσμά. Η Εταιρία τα έλαβε υπόψη
της κατά το σχεδιασμό της ανάπτυξης με ιδιαίτερη μέριμνα για
την ανάδειξή τους, όπως επιβάλλεται σε μια τέτοιας εμβέλειας επένδυση. Παράλληλα, η - επικυρωμένη από τη Βουλή τον Σεπτέμβριο
του 2016 - Σύμβαση περιλαμβάνει
συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την
περίπτωση εύρεσης νέων αρχαιοτήτων, ενώ, ούτως ή άλλως, εξακολουθούν να ισχύουν καθ’ ολοκληρία και όσα προβλέπουν οι αρχαιολογικοί νόμοι. Παρ’ όλα αυτά και
παρά το γεγονός ότι δεν προέκυψε
κανένα νέο εύρημα, το Υπουργείο
Πολιτισμού κήρυξε νέο αρχαιολογικό χώρο.
Κατά συνέπεια και παρ’ ότι έχουν μεσολαβήσει η υπογραφή της
αρχικής Σύμβασης (Νοέμβριος
2014), η υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης (Ιούλιος 2016)
και η κύρωση των δύο ανωτέρω
Συμβάσεων από τη Βουλή (Σεπτέμ-

βριος 2016), η Εταιρία βρίσκεται
αντιμέτωπη με αιφνιδιαστική ανατροπή των συμφωνημένων, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάπτυξης.
Η ανατροπή αυτή επηρεάζει σημαντικό τμήμα του σχεδιασμού του
έργου, αυξάνει σημαντικά και με
τρόπο μη προβλέψιμο τους κινδύνους από τη γραφειοκρατία, ενώ
δυσχεραίνει σημαντικά την προώθηση των επιμέρους επενδύσεων.
Η δημιουργούμενη αβεβαιότητα από τα ανωτέρω επιδεινώνεται από
το γεγονός ότι, βάσει της Υπουργικής Απόφασης, αναιρείται το πρόσφατα υπογραφέν Μνημόνιο, το οποίο είχε προηγουμένως εγκριθεί
από έντεκα (11) Υπουργούς στο
Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ)».
«Στην κυρωμένη από τη Βουλή
Σύμβαση προβλέπεται ρητά ως όρος για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η έγκριση του ΣΟΑ "ουσιωδώς στη μορφή στην οποία υποβλήθηκε" από την Εταιρία στα
πλαίσια του διαγωνισμού. Η Υπουργική Απόφαση επιβάλει δεκαέξι (16) νέους όρους. Συνεπώς,

δημιουργούνται ανατροπές, κενά
και ασάφειες, τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος για νέες μελλοντικές αυθαίρετες ερμηνείες, από όπου κι αν αυτές προέλθουν.
Είναι προφανές, ότι η Επένδυση δεν είναι δυνατόν να ευοδωθεί,
όσο συνεχείς ανατροπές και νέα εμπόδια οδηγούν σε αλλοίωση του
Σχεδίου Ανάπτυξης με τρόπους που
δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση.
Ειδικότερα, τίθεται περιορισμός
στα ύψη των κτιρίων. Συγκεκριμένα, ενώ ο Νόμος με βάση τον οποίο
σχεδιάστηκε η Ανάπτυξη, έθετε
τους όρους βάσει των οποίων μπορεί να υλοποιηθεί μεγάλος αριθμός
υψηλών κτιρίων, χωρίς περιορισμό
ύψους, η Υπουργική Απόφαση θέτει ως όρο την επανεξέταση του ύψους των κτιρίων, αλλοιώνοντας έτσι τη δέσμευση των νόμων απέναντι στους Επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα υψηλά κτίρια της
σχεδιαζόμενης ανάπτυξης, αποτελούν ένα από τα πλέον εμβληματικά
στοιχεία της, με στόχο την ενδυνάμωση της Αθήνας ως σύγχρονου
τουριστικού προορισμού.
Εν κατακλείδι, η Εταιρία παραμένει από την πρώτη στιγμή προσηλωμένη στα συμβατικά κείμενα
που έχει υπογράψει με την Ελληνική Πολιτεία. Η Εταιρία δεν έχει
άλλη επιλογή παρά να απαιτήσει
το ίδιο και από τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη, καθ’ ότι αυτό αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για την επιτυχή πλήρωση όλων των αιρέσεων και την έναρξη του έργου. Συνεχής ανατροπή του συμφωνηθέντος και κυρωθέντος από τη Βουλή πλαισίου ή συνεχής έγερση νέων εμποδίων, δημιουργεί κλίμα αέναης και ανολοκλήρωτης διαπραγμάτευσης, διαρρηγνύει το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης και εγείρει πολλαπλά και εύλογα ερωτηματικά για πολλά ζητήματα».
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point
Ανοιχτές Ημέρες
για Καριέρα
στα Maris Hotels
Τα Maris Hotels του Ομίλου Επιχειρήσεων Μεταξά ανοίγουν τις
πόρτες των Creta Maris (Κρήτη),
Candia Maris (Κρήτη) και Santo
Maris (Σαντορίνη), προσκαλώντας
όλους τους ενδιαφερόμενους στις
Ανοιχτές Ημέρες για Καριέρα στον
χώρο του ξενοδοχείου Candia
Maris στην Ανδρέα Παπανδρέου
72 στο Γάζι, την Πέμπτη, 16/11,
και την Παρασκευή, 17/11, 10:0017:00.
Με κεντρικό μήνυμα «Work with
Us», τα Maris Hotels διοργανώνουν τις Ανοιχτές Ημέρες για Καριέρα για την τουριστική περίοδο
2018, μια συνάντηση εργαζομένων και εργοδοτών που φιλοδοξεί
να προσφέρει ευκαιρίες λαμπρής
σταδιοδρομίας σε δεκάδες ενδιαφερόμενους στα 3 ξενοδοχεία του
ομίλου Μεταξά. Οι υποψήφιοι θα
έχουν την μοναδική ευκαιρία να
γνωρίσουν από κοντά τους υπεύθυνους του τμήματος Ανθρωπίνου
Δυναμικού του Ομίλου, να ξεχωρίσουν και να γίνουν μέρος της ομάδας του Creta Maris Beach
Resort, του Tui Magic Life Candia
Maris στην Κρήτη, ή του Santo
Maris Oia Luxury Suites & Spa
στην Σαντορίνη.
Ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι που αδυνατούν να προσέλθουν στην
συνάντηση, έχουν την δυνατότητα
να στείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία στο hr@maris.gr με θέμα
«CV CRETA MARIS» ή «CV CANDIA
MARIS», ή «CV SANTO MARIS», ανάλογα με το ξενοδοχείο για το οποίο ενδιαφέρονται.
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύει η χώρα,
και με στόχο την ανάπτυξη και
προσφορά στην κοινωνία, τα
Maris Hotels υπόσχονται ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης σε όλους τους υποψήφιους που θα συμπληρώσουν με τον
δικό τους μοναδικό τρόπο την δυνατή ομάδα των Maris Hotels.
Ν.ΤΣ.

of

view

• ΝΕΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ OTE GLOBΕ

Τηλεπικοινωνιακός κόμβος
της Μεσογείου η Ελλάδα
ε επανασχεδιασμό και αναβάθμιση του ευρωπαϊκού της δικτύου-κορμού
προχώρησε η θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ, OTE Globe, με την
προσθήκη χιλιάδων χιλιομέτρων οπτικής ίνας στην Ευρώπη. Το νέο δίκτυο διέρχεται από
15 χώρες καλύπτοντας τα μεγαλύτερα κέντρα διασύνδεσης όπως Λονδίνο, Φρανκφούρτη,
Παρίσι, Μιλάνο, Μασσαλία
κ.λπ., καθώς επίσης και χώρες
της Βαλκανικής.
Το νέο δίκτυο της OTE Globe
περιλαμβάνει 16.000 χλμ. ιδιόκτητης οπτικής ίνας εκτός
Ελλάδας και αποτελείται από
4+ εναλλακτικές γεωγραφικές
οδεύσεις, παρέχοντας πληθώρα
επιλογών διασύνδεσης στην
ευρύτερη περιοχή για τα δίκτυα
νέας γενιάς.
Έως σήμερα η εταιρεία λειτουρ-

Σ

Αθήνα το «Who is Who» της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς
ρεαλιστική αποτύπωση της επίδρασης του
FinTech στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο αντίκτυπος τεχνολογιών όπως το
blockchain στις τραπεζικές υπηρεσίες, οι καλές πρακτικές
συνεργασίας ανάμεσα σε όλους του stakeholders του
χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος, αλλά και η «επόμενη μέρα» του ελληνικού
retail banking, σε ένα περι-

Η

βάλλον έντονου ψηφιακού
μετασχηματισμού είναι τα
κύρια θέματα που θα αναλυθούν στο 15ο Bank
Management Conference, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στην
Αθήνα.
Το «παρών» στο συνέδριο δίνουν ισχυρές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού οικοσυστήματος, όπως ο
Oliver Bussmann, πρώην

Group CIO της UBS και μέλος
της λίστας «FinTech 40», ο
Thomas Brosch, Head of
Digital Roadmap &
Innovation της πρωτοπόρου
Deutsche Bank, και η γενική
διευθύντρια του Startup
Bootcamp FinTech London
και μέλος της λίστας «Top 10
Influencers στο SME
Banking», Helene Panzarino.
Καινοτομία του εφετινού συνεδρίου αποτελεί το

corporate storytelling
session του βραβευμένου
financial marketing expert
και VP Online της OgilvyOne,
James Sandberg, ο οποίος
θα αναδείξει το πώς οι «παραδοσιακές» τράπεζες μπορούν να διηγηθούν εκ νέου
την ιστορία τους στο κοινό,
αναδεικνύοντας τόσο τους
διαχρονικούς δεσμούς τους
με τους τραπεζικούς πελάτες,
όσο και τις πρωτοβουλίες
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ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κερδίστε πόντους… ανακυκλώνοντας!
Στο πλαίσιο της έμπρακτης συμβολής της στην προστασία
του περιβάλλοντος, η AB Bασιλόπουλος πραγματοποιεί την
περίοδο 6 έως 30 Νοεμβρίου τον καθιερωμένο πια μεγάλο
Διαγωνισμό Ανακύκλωσης για όλους τους πελάτες της!
Στα 70 Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης που βρίσκονται σε καταστήματα του δικτύου της εταιρείας σε όλη
την Ελλάδα, οι καταναλωτές ανακυκλώνουν και κερδίζουν
ακόμη περισσότερους «ΑΒητικούς» πόντους!
Συγκεκριμένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιβραβεύει 20 τυχερούς με επιπλέον 6.000 πόντους στην AB Plus κάρτα

γούσε δύο πλήρως προστατευμένα, χερσαία δίκτυα οπτικών
ινών, το Transbalkan Network
και το Greek Western European

τους στο πεδίο της ψηφιακής
καινοτομίας και της κοινωνικής
υπευθυνότητας.
Το μέλλον του ελληνικού retail
banking θα αναλυθεί στο πλαί-

τους. Η διαδικασία είναι απλή: ο καταναλωτής ανακυκλώνει τις άδειες συσκευασίες του, συμπληρώνει τα στοιχεία
του στο ειδικό κουπόνι και το οποίο παραδίδει στην συνέχεια στην υποδοχή του καταστήματος.
Σημειώνεται ότι, στα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης ΑΒ, μπορούν να ανακυκλωθούν έως και έξι υλικά:
πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτιά, γυάλινες φιάλες,
πλαστικές σακούλες, μεταλλικοί περιέκτες και πλαστικά
δοχεία.
Ν.ΤΣ.

Network, τα οποία εκτείνονταν
από την Ελλάδα προς την Δυτική Ευρώπη, μέσω των Βαλκανίων και της Ιταλίας αντίστοιχα.

σιο στρατηγικής συζήτησης πάνελ, στην οποία συμμετέχουν οι
Στέφανος Μυτιληναίος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής
Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας της Τράπεζας Πειραιώς,
Σωτήρης Συρμακέζης, γενικός
διευθυντής και Group CDTO
του Ομίλου Eurobank, Νέλλη
Τζάκου-Λαμπροπούλου, γενική
διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής και μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Chief Digital Officer

Προκειμένου να παρέχει στους
διεθνείς και εγχώριους πελάτες
της αναβαθμισμένες υπηρεσίες
και να αντεπεξέλθει στις ιδιαίτερα αυξημένες ευρυζωνικές ανάγκες της περιοχής, η OTE Globe
επανασχεδίασε και μετέτρεψε το
δίκτυο κορμού της σε ένα ενοποιημένο δίκτυο οπτικών ινών
πολλαπλών διαδρομών (mesh
architecture) που εκτείνεται από την Νοτιοανατολική στην
Δυτική Ευρώπη.
Το ευρωπαϊκό δίκτυο της OTE
Globe σε συνδυασμό με το νέο,
διηπειρωτικό υποθαλάσσιο καλώδιο Asia-Africa-Europe-1
(AAE-1) μήκους 25.000χμ στο
οποίο η OTE GLOBE είναι ιδρυτικό μέλος, παρέχει στην αγορά μία νέα, εναλλακτική διαδρομή για την διασύνδεση της
Ευρώπης με την Ασία μέσω της
Ελλάδας, ενώ βάζει την Ελλάδα
και την OTE GLOBE στον χάρτη
ως τον νέο αξιόπιστο τηλεπικοινωνιακό κόμβο της Μεσογείου. Η κίνηση από την Ασία
μεταφέρεται μέσω του AAE-1
στον καλωδιακό σταθμό της
OTE GLOBE στα Χανιά και στην
συνέχεια δρομολογείται μέσω
του πλήρως προστατευμένου
χερσαίου δικτύου της OTE
Globe στην Ευρώπη.
Ν.ΤΣ.

and Retail Banking Products
της Alpha Bank, και Βασίλης
Παναγιωτίδης, διευθυντής
στην Γενική Γραμματεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Στο 15ο Bank Management
Conference θα παρουσιαστούν
τα κύρια ευρήματα της έρευνας
της Global Link για τον αντίκτυπο του FinTech στην ελληνική
τραπεζική αγορά. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε ειδικά για
το Bank Management
Conference.
Ν.ΤΣ.

Επιχειρηματική πρόκληση
η «ανατρεπτική καινοτομία»
Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι η ανατρεπτική καινοτομία (disruptive
innovation) που προέρχεται είτε από μη παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, είτε από καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.
Αυτό πιστεύουν περισσότεροι από ένας στους τρεις (37%) Διευθυντές Τεχνολογίας και Πληροφορικής (Chief Technology
Officers - CTOs και Chief Information Officers - CIOs), που
συμμετείχαν στην έρευνα της Ernst & Young, Digital
transformation for 2020 and beyond, από 36 εταιρείες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών.
Σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (74%) συμπεριλαμβάνουν τον παράγοντα αυτόν μεταξύ των τριών κορυφαίων προκλήσεων, μαζί με την έλλειψη οργανωτικής ευελιξίας
(47%) και την χαμηλή ανταποδοτικότητα των επενδύσεων
(37%).
Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών εστιάζουν τις επενδύσεις τους
έως το 2020 στα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα και την βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό που προέρχεται από τρίτους, όπως οι Over-thetop (OTT) πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών.
Το 39% των ερωτηθέντων ανέφερε την εμπειρία του πελάτη
ως την κορυφαία προτεραιότητά τους, ενώ το 61% την συμπεριέλαβε μεταξύ των τριών πρώτων. Τα ψηφιακά επιχειρηματικά
μοντέλα αναρριχήθηκαν ως η μεγαλύτερη στρατηγική προτεραιότητα για το 24% των ερωτηθέντων και μία από τις τρεις βασικές προτεραιότητες για το 71%.
Αναφορικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρουν τις
καλύτερες ευκαιρίες για περαιτέρω αύξηση εσόδων, η έρευνα έδειξε ότι η εμπιστοσύνη των παρόχων στις υπηρεσίες Internet
of Things (IoT) δείχνει να αυξάνεται, με το 31% των ερωτηθέντων να θεωρούν το «έξυπνο» σπίτι (smart-home) ως μία από
τις τρεις βασικές πηγές μελλοντικών εσόδων. Την ίδια ώρα, σε
ερώτηση σχετικά με τις τάσεις της τεχνολογίας, το 37% χαρακτηρίζει το 5G ως την τεχνολογία πρόσβασης δικτύου με τον
μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κλάδο κατά την επόμενη πενταετία.
Όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το 65%
των ερωτηθέντων ανέφερε τα παραδοσιακά συστήματα πληροφορικής ως το βασικό εμπόδιο. Ν.ΤΣ.
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ΕΛ.ΠΕ.

Σε… συνήθεια τείνουν να
εξελιχθούν για τα
ΕΛ.ΠΕ. και τη διοίκηση
Τσοτσορού – Στεργιούλη
οι ισχυρές οικονομικές
επιδόσεις καθώς κάθε
φορά τα αποτελέσματα
του ενός τριμήνου είναι
σημαντικά καλύτερα από τα προηγούμενα. Οπότε μόνο έκπληξη δεν
αποτελούν τα καλά χρηματοοικονομικά στοιχεία εννεαμήνου που ανακοίνωσε το απόγευμα
της Πέμπτης ο Όμιλος
των Ελληνικών Πετρελαίων.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης

ι έδειξαν αυτά; Καταρχάς ότι για ακόμη ένα τρίμηνο τα
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA
«έγραψαν» σημαντικό ποσοστό
αύξησης (+8%) έχοντας ανέλθει
στα 206 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου ο ίδιος δείκτης
εκτοξεύτηκε στο +28% και σε απόλυτα νούμερα στα 663 εκατ. ευρώ. Ακόμη ισχυρότερη δυναμική
παρουσίασαν στο εξεταζόμενο
διάστημα τα Συγκρίσιμα Καθαρά
Κέρδη των ΕΛ.ΠΕ. που διαμορφώθηκαν το γ’ τρίμηνο στα €89

T
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Από ρεκόρ σε ρεκόρ
με απογείωση κερδών
εκατ. (+19%) και το εννεάμηνο σε
€313 εκατ. (+71%).
Όπως εξηγείται από την οδό
Χειμμάρας τα ισχυρά αποτελέσματα ήταν απόρροια τεσσάρων
παραγόντων: α) Των πολύ καλών
επιδόσεων που είχαν τα διυλιστήρια του ομίλου στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη, εξισορροπώντας σε κάποιο βαθμό
τη μειωμένη παραγωγή (σ.σ. λόγω συντήρησης) του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, β) τα υψηλά

διεθνή περιθώρια διύλισης, δ) το
χαμηλότερο κόστος στο μείγμα
αργών και δ) οι αυξημένες εντός
Ελλάδος πωλήσεις. Ειδικά για το
τελευταίο είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς και ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων σημείωσαν νέα
αύξηση –κατά 16% και 14% αντίστοιχα–, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν
στα 3,8 εκατ. τόνους.

Τρέχουν οι εξελίξεις
για υδρογονάνθρακες,
ΔΕΣΦΑ και ΑΠΕ

αποΠέρα από το επίπεδο των οικονομικών
τημα
διάσ
ικό
χρον
τελεσμάτων, το εξεταζόμενο
για
κό
αντι
σημ
ι–
είνα
ήταν –και θα συνεχίσει να
ίεξελ
ες
ύτερ
ευρ
τις
ρά
τα ΕΛ.ΠΕ. σε ό,τι αφο
εό
ηνικ
ελλ
ν
στο
α
χώρ
ουν
ξεις που λαμβάν
κλάδο
νεργειακό κλάδο. Για παράδειγμα, στον
θράκων
Έρευνας και Παραγωγής υδρογοναν
έρευνες
συνεχίζονται οι προγραμματισμένες
που, εκόλ
ού
στην παραχώρηση του Πατραϊκ
βαση
σύμ
η
φη
γρά
νώ στις 31 Οκτωβρίου υπε
–
AL
TOT
αξία
οπρ
μίσθωσης με την κοιν
θατη
για
ΑΙΑ
ΡΕΛ
ΠΕΤ
EDISON – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θετική συνεισφορά είχαν και οι
άλλες βασικές δραστηριότητες του
Ομίλου. Ο κλάδος Εμπορίας στην
Ελλάδα βελτίωσε τα αποτελέσματα του λόγω αυξημένων πωλήσεων, ενώ βελτίωση στις επιδόσεις
τους παρουσίασαν και οι θυγατρικές του εξωτερικού, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA της Εμπορίας
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Οι άλλες
δραστηριότητες
Για τις επιμέρους επιχειρηματικές
δραστηριότητες των ΕΛ.ΠΕ., τα
κύρια σημεία των αποτελεσμάτων
γ’ τριμήνου / εννεάμηνου 2017
είχαν ως εξής:



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ
Κ Ε ΡΔ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

τους να έχουν ανέλθει στα 105
εκατ. ευρώ (+32%), ενώ τα Καθαρά Κέρδη εννεάμηνου «απογειώθηκαν» και αυτά στα 273 εκατ. ευρώ (+49%). Σημαντική
βελτίωση καταγράφεται και στη
χρηματοοικονομική θέση του
Ομίλου με τα χρηματοοικονομικά έξοδα να είναι μειωμένα κατά 22% στο τρίμηνο, λόγω χαμηλότερου δανεισμού και επιτοκίων. Ο συνολικός δανεισμός
είναι κατά €260.000.000 χαμηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε στα €1,8 δισ. στο γ’ τρίμηνο 2017, σταθερός σε σχέση
με τα τελευταία τρίμηνα. Επιπρόσθετα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) για το εννεάμηνο 2017
ανήλθαν στα 525 εκατ. ευρώ,
αυξημένες κατά 21% σε σχέση
με πέρυσι.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αποτελέσματα και τις προοπτικές του έτους, το Δ.Σ. των
ΕΛ.ΠΕ. αποφάσισε τη διανομή
προμερίσματος €0,15 ανά μετοχή για την χρήση 2017.

• Διύλιση, εφοδιασμός και
πωλήσεις: Το γ’ τρίμ. 2017, τα
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του
κλάδου ανήλθαν στα 138 εκατ. ευρώ (+12%), με τα αντίστοιχα του
εννεαμήνου 2017 στα 509 εκατ.
ευρώ (+38%). Όπως προαναφέρθηκε, εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας στο διυλιστήριο Ελευσίνας για συντήρηση, η συνολική
παραγωγή και τις πωλήσεις είναι
μειωμένες στα 3,4 (από 3,9 εκατ.
τόνους το γ’ τριμ. 2016) και 3,9
(από 4,3 εκατ. τόνους το γ’ τριμ.
2016) εκατ. τόνους αντίστοιχα. Αντίστοιχα, στο εννεάμηνο 2017 οι
συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα
12,1 εκατ. τόνους (+3%).
• Πετροχημικά: Η διατήρηση
των διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου σε ίδια επίπεδα σε
σχέση με πέρυσι και η ενδυνάμωση του ευρώ οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία των Πετροχημικών σε μικρή μείωση, με τα
Συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται στα 24 εκατ. ευρώ (6%).
• Εμπορία: Το Συγκρίσιμο
EBITDA της εμπορίας για το εννεάμηνο 2017 ανήλθε σε 85 εκατ.
ευρώ (+6%). Στην εγχώρια εμπορία συνεχίστηκε η αύξηση πωλήσεων, με τους συνολικούς όγκους
για το γ’ τρίμηνο στα 1,2 εκατ. τόνους (+15%) και το Συγκρίσιμο
EBITDA στα 27 εκατ. ευρώ
(+5%). Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας σημείωσε και η διεθνής
εμπορία, παρά τη μείωση όγκων,
με το Συγκρίσιμο EBITDA γ’ τριμήνου να διαμορφώνεται στα 19
εκατ. ευρώ (+6%).
• Συμμετοχές: Η συμμετοχή της
ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα
12 εκατ. ευρώ, καθώς η αύξηση
της κερδοφορίας του ΔΕΣΦΑ αντιστάθμισε την επίδραση της μειωμένης συνεισφοράς της ΔΕΠΑ.
Η καθυστέρηση στην επαναφορά
του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για τις μονάδες φυσικού αερίου συνέχισε να επηρεάζει τα αποτελέσματα της Elpedison για
δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με
το EBITDA να διαμορφώνεται στα
2 εκατ. ευρώ.

Η ΑΠΟΨΗ

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
(ΕΚΤ.ΠΡΟΕΔΡΟΣΕΛ.ΠΕ.)
«Δενείμαστεπαρατηρητές,συνδιαμορφώνουμε
τιςεξελίξεις»
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ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η ΓΝΩΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

O πρόεδρος του Δ.Σ. της
Ευρωπαϊκής Πίστης,
Σταύρος Λεκκάκος

O διευθύνων
σύμβουλος, Χρήστος
Γεωργακόπουλος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Πίστη και…
πιστή στο όνειρο
Με κεντρικό μόττο «Το Όνειρο. Από το χθες μέχρι το
άπειρο» και παρουσία περισσοτέρων από 1.400 προσκεκλημένων η ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή
Πίστη έσβησε προ ημερών τα 40 κεράκια των γενεθλίων της.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
ο πανηγυρικό event φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος στις 6 Νοεμβρίου και κατά τη διάρκειά του έγινε
μία πρωτότυπη παρουσίαση της ιστορικής εταιρικής διαδρομής της
Ευρωπαϊκής Πίστης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Η πρωτοτυπία είχε να κάνει με το γεγονός ότι
τα στοιχεία του πλούσιου ιστορικού
αρχείου της εταιρίας συνοδεύτηκαν
από μία παράλληλη αναδρομή στα
ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
διεθνώς την ίδια τεσσαρακονταετία.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο διευθυντής Marketing και Υποστήριξης Δικτύου Πωλήσεων
της Ευρωπαϊκής Πίστης, Γιώργος
Γκοτζαγεώργης, ο οποίος κάλεσε
τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ασφαλι-

Τ

στικής εταιρείας, Σταύρο Λεκκάκο, για ένα σύντομο χαιρετισμό.
Ειδικότερα, ο κ. Λεκκάκος αναφέρθηκε στην θετική πορεία που
ακολουθεί η εταιρία, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν
στην ελληνική Οικονομία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη «έχει σπουδαία διοίκηση, ισχυρή πελατειακή βάση,
κουλτούρα και εκπαίδευση».

Οικονομικά μεγέθη
για… φίλημα!
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα
η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι 6η
στην κατάταξη παραγωγής ασφαλίστρων, 5η σε προ φόρων κέρδη, 4η σε αριθμό προσωπικού
και 3η σε προμήθειες προς το Δίκτυο Πωλήσεων. Όλα αυτά, δε,
είναι η «κατάληξη» μιας εταιρείας
που όπως εξήγησε στο κοινό του
συνεδρίου ο Στέφανος Βερζοβίτης, μέλος Δ.Σ. και γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικη-

Ο αντιπρόεδρος
Δ.Σ. και γενικός
διευθυντής
Χαρτοφυλακίου,
Νίκος
Χαλκιόπουλος

τικών Υπηρεσιών, τα στελέχη δεν
είχαν γνώσεις, εμπειρία, κεφάλαια, «αλλά είχαμε χρηστή διαχείριση, συνέπεια, φιλεργατικότητα και
εντιμότητα». Από την πλευρά της, η
εμπορική διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Πίστης, Βασιλική
Ρούσση, επικέντρωσε την ομιλία
της στο Δίκτυο Πωλήσεων, που
όπως είπε αποτελεί τη σταθερή
δύναμη της εταιρείας όλα αυτά τα

Ο διευθυντής
Marketing και
Υποστήριξης
Δικτύου
Πωλήσεων,
Γιώργος
Γκοτζαγεώργης

χρόνια, καθώς και στη σταθερή
πολιτική της εταιρίας να επιλέξει
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
ως μοναδικό μοχλό ανάπτυξης
των ασφαλιστικών εργασιών της,
έναντι άλλων «καναλιών» πώλησης.

Κοινωνικές δράσεις,
υποτροφίες και το μέλλον
Στο μέλλον της ασφαλιστικής αγο-

ράς, στις τεχνολογικές εξελίξεις,
στις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού Πλαισίου «Φερεγγυότητα
ΙΙ», σε συνδυασμό με τις ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας η οποία
στέφεται με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο προς την Ιδιωτική Ασφάλιση αναφέρθηκε, εξάλλου, ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. και γενικός διευθυντής Χαρτοφυλακίου, Νίκος Χαλκιόπουλος. Ενδιαφέρον είχε, τέλος, η αναφορά του διευθυντής
Marketing και Υποστήριξης Δικτύου Πωλήσεων της Ευρωπαϊκής
Πίστης, Γιώργου Γκοτζαγεώργη
στην ξεκάθαρη θέση και πρόθεση
της εταιρείας να δημιουργήσει μια
κοινωνία ευχαριστημένων ανθρώπων, με χορηγίες, κοινωνικές δράσεις και υποτροφίες. Προς επίρρωση των παραπάνω στο εορταστικό συνέδριο παρουσιάστηκαν
οι 10 φοιτητές που κατάφεραν να
περάσουν πρώτοι στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
και οι οποίοι θα λάβουν από την
Ευρωπαϊκή Πίστη υποτροφίες συνολικού ύψους €15.000.
Για την… καλλιτεχνική ιστορία,
να πούμε ότι το μετά το πέρας του
συνεδρίου ακολούθησε μία μεγάλη γιορτινή συναυλία στον Φάρο
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, με τη συμμετοχή
γνωστών καλλιτεχνών όπως ο Μύρωνας Στρατής, ο Ησαΐας Ματιάμπα και η Ήβη Αδάμου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
«Δεν θα αφήσουμε τις αναμνήσεις μας
να είναι καλύτερες από τα όνειρά μας»
Για την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου
της Ευρωπαϊκής Πίστης οι διοργανωτές είχαν κρατήσει την ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου, Χρήστου Γεωργακόπουλου. Ο κ. Γεωργακόπουλος έκανε ειδική αναφορά στο «Όνειρο» της εταιρίας, παρουσίασε τους στόχους της, καθώς και τον τρόπο,

τον χρόνο και τα μέσα επίτευξής τους. Αναφέροντας
χαρακτηριστικά τα εξής: «Σε αυτήν την εταιρία δεν
θα αφήσουμε ποτέ τις αναμνήσεις μας να είναι καλύτερες από τα όνειρά μας. Είναι πιο δημιουργικό να
γιορτάσουμε σήμερα την πρώτη ημέρα των επόμενων 40 χρόνων, παρά των 40 ετών που πέρασαν».
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Σε ένα οίκημα στην περιοχή των Εξαρχείων εκτιμούν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ότι κρύβεται το μυστικό της «Επαναστατική Αυτοάμυνας» – της τρομοκρατικής οργάνωσης, που
για δεύτερη φορά μέσα στο
2017 ανοίγει πυρ με πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov
εναντίον της διμοιρίας των
ΜΑΤ που σταθμεύει έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ,
στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 50.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

Α

πό την μαρτυρία του
αστυνομικού που το
βράδυ της 6ης Νοεμβρίου εκτελούσε χρέη
παρατηρητή και τις οπές από τα βλήματα των 7,62mm,
προκύπτει πως ο κρανοφόρος που
πυροβόλησε τέσσερις φορές ήθελε
αίμα. Μάλιστα, εάν ο αστυνομικός
που τον είδε να τον σημαδεύει από απόσταση περίπου 40 μέτρων
δεν έπεφτε και δεν φώναζε στους
συναδέλφους του να καλυφθούν,
το πιθανότερο είναι πως θα είχαμε
νεκρό. «Ο τραυματισμός του μπάτσου
είναι παρωνυχίδα μπροστά στην καθημερινή τρομοκρατία των αφεντικών
(...) Μια χειροβομβίδα για κάθε δακρυγόνο. Δύο σφαίρες για κάθε μπάτσο που σηκώνει χέρι», έγραφαν σε
παλαιότερη προκήρυξη τα μέλη
της «Επαναστατικής Αυτοάμυνας»,
ενδεικτική των διαθέσεων που έχουν απέναντι στην Αστυνομία.
Από την ανάλυση των χτυπημάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης, οι αστυνομικοί διαπιστώνουν
ότι όλα είναι στο κέντρο της Αθήνας και σε σημεία πολύ κοντά στα
Εξάρχεια. Γι’ αυτό και οι αστυνομικοί της Δ.Α.Ε.Ε.Β. θεωρούν πολύ πιθανό να υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή κάποιο κρησφύγετο, που θα εξυπηρετεί –τουλάχιστον για τις πρώτες ώρες μετά τα
χτυπήματα– τα μέλη της «Επαναστατικής Αυτοάμυνας». Μάλιστα,
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, το
οίκημα αυτό να έχει νοικιαστεί με
πραγματικά και όχι με πλαστά
στοιχεία, ώστε όλα να είναι νομότυπα και να μην κινήσει υποψίες.
Βέβαια, το να προχωρήσει η
ΕΛ.ΑΣ. σε εκτεταμένες έρευνες στα
Εξάρχεια είναι κάτι διόλου εύκολο, λόγω της... ιδιαιτερότητας της
περιοχής.
Στην εξίσωση μπαίνει και ο
29χρονος Κωνσταντίνος Γιαγτζόγλου, που συνελήφθη για τα
«τρομοδέματα» στον Λουκά Παπαδήμο και άλλους Eυρωπαίους
αξιωματούχους, ο οποίος λίγα
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• Η περιορισμένη ακτίνα δράσης και η άμεση... εξαφάνιση των μελών
της «Επαναστατικής Αυτοάμυνας» οδηγούν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο
συμπέρασμα ότι στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει τουλάχιστον ένα κρησφύγετο
της οργάνωσης που «απαντά» σε κάθε σύλληψη τρομοκράτη από την ΕΛ.ΑΣ.

Γιάφκα στα Εξάρχεια
ψάχνει η Αστυνομία

24ωρα πριν συλληφθεί είχε νοικιάσει διαμέρισμα μέσω «ΑirBnB»,
στην οδό Δερβενίων στα Εξάρχεια, με τα πραγματικά του στοιχεία ταυτότητας.
Σε παρέμβασή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων τονίζει: «Η νέα άνανδρη
δολοφονική επίθεση εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη, δεν προκαλεί απλώς το κοινό
περί δικαίου αίσθημα και τη λειτουργία των θεσμών, αλλά έρχεται με τον
πλέον κραυγαλέο τρόπο να επιβεβαιώσει την ορθότητα της πρωτοβουλίας
μας, τον περασμένο Ιούνιο, όταν αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μια ανοικτή εκδήλωση διαλόγου στα Εξάρχεια, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, που εδώ
και σαράντα χρόνια δυστυχώς δεν έχει τύχει μιας αποτελεσματικής διαχείρισης - αντιμετώπισης».
Ακόμη πιο σκληρή η ανακοίνωση του Σωματείου των Ειδικών
Φρουρών αναφέρει: «Το κορμί του

αστυνομικού των ΥΑΤ και για να ακριβολογούμε το κεφάλι του συναδέλφου στόχευε το χέρι του δολοφόνου.
Το άσυλο του Εξαρχιστάν ευτυχώς
δεν έγινε ο τάφος αστυνομικού αυτή
τη φορά, δυστυχώς όμως οι καταγγελίες μας, που ακόμα το μελάνι τους
δεν στέγνωσε, επιβεβαιώθηκαν επακριβώς».

Το προφίλ
της οργάνωσης
Το τελευταίο χτύπημα της «Επαναστατικής Αυτοάμυνας» ήρθε να επιβεβαιώσει το προφίλ που έχουν
σχηματίσει γι’ αυτήν στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Σύμφωνα με



τα στοιχεία που προκύπτουν από
την δράση της αλλά και από πηγές
πληροφοριών της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για μία τρομοκρατική οργάνωση περιορισμένου εύρους (εκτίμηση για 3-4 άτομα), με μικρό οπλοστάσιο (γι’ αυτό και επιλέγεται σε
κάθε ενέργεια το Kalashnikov «ταυτότητα» πλέον) και που επιλέγει να δρα «απαντώντας» σε κάθε
πλήγμα της Αστυνομίας στο ένοπλο
αντάρτικο πόλεως (σύλληψη Πόλας Ρούπα και Κωνσταντίνας Αθανασοπούλου, τον Ιανουάριο
του 2017, το αμέσως προηγούμενο
«χτύπημα»). Παράλληλα, ο άνθρωπος που πάτησε την σκανδάλη του-

ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ... ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΠΛΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΛΟΤΟΦ

λάχιστον στις δύο επιθέσεις εναντίον της διμοιρίας των ΜΑΤ έξω
από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι ο ίδιος, ενώ δείχνει να
«ζυγίζει» το βαρύ όπλο που κρατά
στα χέρια του. Το Kalashnikov είναι
ένα από τα πιο δύσκολα στον χειρισμό πολεμικά τυφέκια και χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση ώστε να βρίσκει κανείς στόχο με λίγες βολές.
Όσον αφορά τα πρόσωπα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται σε
δύο άτομα που συνδέονται με τον
«Επαναστατικό Αγώνα». Ο λόγος
για τον «ξανθό» και τον «σγουρομάλλη», τα άτομα που απεικονίζονται σε πλαστές ταυτότητες με τα ονόματα «Ευστάθιος Τριαντόπουλος» και «Ιωάννης Παπαδόπουλος», οι οποίες βρέθηκαν στο κρησφύγετο της Πόλας Ρούπα στην
Ηλιούπολη. Και εκεί, όμως, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προχωρήσουν καθώς πρόκειται για «αχαρτογράφητα» πρόσωπα του ένοπλου αντάρτικου πόλεως, με μοναδικό στοιχείο τις φωτογραφίες
τους. Μικρές ενδείξεις υπάρχουν
για δύο ακόμη γυναίκες.
Τέλος, όσον αφορά το σχέδιο
φύλαξης των γραφείων του ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να υπάρξουν άμεσα αλλαγές ώστε η Χαριλάου
Τρικούπη να πάψει να αποτελεί...
πεδίο βολής για τρομοκράτες και
κουκουλοφόρους με μολότοφ.
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• Ποιοι δικάζονται; • Ποιοι διώκονται; • Ποιοι προφυλακίζονται; • Τα καυτά βουλεύματα
και ποιους καίνε; • Ποιοι δικαστές έγραψαν ιστορία; • Ποιες υποθέσεις συγκλονίζουν το πανελλήνιο;

• Το δικαστήριο δεν υποχώρησε στο αίτημα αναβολής που ζήτησε η πλευρά
του κατηγορούμενου Αριστείδη Φλώρου, ο οποίος φέρεται ως ηθικός αυτουργός
στην απόπειρα δολοφονίας του Γ. Αντωνόπουλου

Αστοχία της Εισαγγελίας στην
δίκη για το «συμβόλαιο θανάτου»
του δικηγόρου τού ΛΑΓΗΕ
Μια αστοχία της Εισαγγελίας στην κλήτευση βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση του συμβολαίου θανάτου του
δικηγόρου του ΛΑΓΗΕ, Γιώργου Αντωνόπουλου, δεν κατάφερε τελικά να γίνει αιτία για να αναβληθεί στο Μικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας μία δίκη που σχετίζεται με
την υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Μιχάλη
Ζαφειρόπουλου.

T

ο δικαστήριο δεν υποχώρησε στο αίτημα αναβολής που ζήτησε η
πλευρά του κατηγορούμενου Αριστείδη Φλώρου, ο οποίος φέρεται ως ηθικός
αυτουργός στο συμβόλαιο θανάτου
του δικηγόρου της ΛΑΓΗΕ, Γιώργου Αντωνόπουλου. Έτσι, παρά
τις αντιρρήσεις του συνηγόρου του,
Ηλία Αναγνωστόπουλου, που επέμεινε να αναβληθεί η δίκη, επικαλούμενος το γεγονός ότι ο εντολέας του τυπικά δεν έλαβε γνώση
της κλήτευσής του στο δικαστήριο,
καθώς δεν κλητεύθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου εκτίει κάθειρξη 21 ετών για το σκάνδαλο
της Energa - Hellas Power, αλλά
στην οικία του στην Φιλοθέη, τελικά
το δικαστήριο προχώρησε στην διαδικασία, εκλέγοντας ενόρκους και
διορίζοντας συνηγόρους υπεράσπι-

σης για τους δύο Αλβανούς συγκατηγορούμενους.

Άμεση σχέση με
την δολοφονία
Ζαφειρόπουλου
Η υπόθεση, η συνεδρίαση της οποίας διακόπηκε για τις 6 Δεκεμβρίου προκειμένου να μελετήσουν
την δικογραφία οι διορισθέντες
συνήγοροι των Αλβανών, εμφανίζεται να έχει άμεση σχέση με την υπόθεση της δολοφονίας του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.
Ο ένας από τους Αλβανούς εκτελεστές του ποινικολόγου «έδειξε» 3
συμπατριώτες του βαρυποινίτες, οι
οποίοι φέρονται ότι τους έστειλαν
να τρομοκρατήσουν τον Ζαφειρόπουλο, ώστε μέσω αυτού να πιεστεί ο Φλώρος να τους δώσει
€5.000.000 για το συμβόλαιο θανάτου του Αντωνόπουλου. Οι Αλ-

βανοί φέρονται ότι στις 7:30 το
πρωί της 3ης Νοεμβρίου 2014,
στην οδό Φειδίου, στην Πεντέλη,
πυροβόλησαν τον δικηγόρο Γ. Αντωνόπουλο, τραυματίζοντάς τον
στο πρόσωπο.
Η δίκη για το συμβόλαιο θανάτου
του δικηγόρου Αντωνόπουλου
είχε αναβληθεί και πάλι στις 4 Σεπτεμβρίου. Το περίεργο είναι ότι
και τότε ο λόγος ήταν πάλι η κλήτευση του Αριστείδη Φλώρου, καθώς η κλήση του είχε μεν επιδοθεί

στην φυλακή, ωστόσο είχε σταλεί
εκτός προθεσμίας. Αυτό, όμως, αποδεικνύει ότι ο τόπος κατοικίας
του επιχειρηματία ήταν η φυλακή
και όχι η βίλα του στην Φιλοθέη.
Η εισαγγελέας πρότεινε να μην αναβληθεί η δίκη, επιρρίπτοντας την
ευθύνη στον κατηγορούμενο, ο οποίος έπρεπε –όπως είπε η εισαγγελέας– να έχει δηλώσει ότι έχει αλλάξει κατοικία και να έχει δηλώσει
την διεύθυνση των φυλακών.
Ο συνήγορος υπεράσπισης του

Φλώρου αντέκρουσε λέγοντας ότι
δεν είναι δυνατόν ο κατηγορούμενος να δηλώνει ότι διαμένει στην
φυλακή, όταν αυτό οφείλει να το
γνωρίζει η Εισαγγελία.
Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη δίκη φέρεται να σχετίζεται και
με την δολοφονία του Μιχάλη
Ζαφειρόπουλου, για την οποία
προφυλακίστηκε ήδη ο ένας από
τους δύο φερόμενους ως εκτελεστές, με τον δεύτερο να αναζητείται.
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• Το Eυρωκοινοβούλιο έδωσε το «ΟΚ» – Μεταξύ των ιδρυτικών μελών η Ελλάδα

Στα σκαριά η σύσταση
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Το «πράσινο φως» προκειμένου να συσταθεί Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία (EPPO) άναψε προ ημερών η Eυρωβουλή, με
την συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών να ψηφίζουν υπέρ του νέου θεσμού.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

ύμφωνα με κοινή δήλωση που έκαναν ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων
Πόρων, Γκίντερ Έτινγκερ, και η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας
των Φύλων, Βέρα Γιούροβα, ο
Ευρωπαίος εισαγγελέας εκτιμάται
ότι θα συμβάλει στην καλύτερη
προστασία των χρημάτων του Ευρωπαίου φορολογούμενου.
Για να γίνει εμφανής η σημερινή
«δυστοκία» και να καταδειχτεί η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης του εν
λόγω οργάνου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα υφιστάμενα όργανα
της Ε.Ε., όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF), δεν δύναται να ασκήσουν

δίωξη εντός των συνόρων των
κρατών-μελών της ένωσης και επομένως υποχρεούνται να παραδίδουν τις επίδικες υποθέσεις στα αντίστοιχα εθνικά όργανα των κρατών. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτός ο
σκόπελος καθιστά δυσκολότερη
την δίωξη των διασυνοριακών εγκλημάτων και το κλείσιμο των υποθέσεων χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Τι θα κάνει, λοιπόν, ο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Θα διασφαλίζει ότι οι εγκληματίες θα παραπέμπονται στην Δικαιοσύνη και ότι τα
χρήματα που έχουν υπεξαιρεθεί θα
ανακτώνται πολύ γρηγορότερα.
«Οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα, και είναι πλέον καιρός να τους
σταματήσουμε και να δώσουμε στους
εισαγγελείς τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να μπορούν να ενεργούν σε
διασυνοριακό επίπεδο», δήλωσαν

χαρακτηριστικά οι δύο επίτροποι,
εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι
20 κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη
εκφράσει την επιθυμία τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο
να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Εγκρίθηκε ο κανονισμός
Σε συνέχεια της γενικής προσέγγισης που συμφωνήθηκε τον περα-

σμένο Ιούνιο στο πλαίσιο του Συμβουλίου των υπουργών Δικαιοσύνης από την Αυστρία, το Βέλγιο,
την Βουλγαρία, την Γαλλία, την
Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία, την
Κροατία, την Κύπρο, την Λετονία,
την Λιθουανία, το Λουξεμβούργο,
την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την
Σλοβακία, την Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Φινλανδία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έ-

Νόμιμη η διαθήκη μέσω… sms!
Η εικόνα που έχουν οι περισσότεροι για το άνοιγμα μιας διαθήκης είναι λίγο-πολύ γνωστή: οι τεθλιμμένοι συγγενείς κάθονται γύρω
από το γραφείο του συμβολαιογράφου και περιμένουν να ακούσουν τις τελευταίες –γραπτά αποτυπωμένες– επιθυμίες του τεθνεώτος.
Πώς θα σας φαινόταν, τώρα, αν από το σκηνικό έλειπαν όλοι και η διαθήκη κοινοποιείτο
στους δικαιούχους με ένα απλό sms; Πριν πείτε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, θα σας
απαντήσουμε ότι όχι απλώς γίνονται αλλά και
πως αναγνωρίζονται ως νομικώς έγκυρα. Ο
πρόλογος αφορά την απόφαση που εξέδωσε
πρόσφατα δικαστήριο στην Αυστραλία, το οποίο απεφάνθη ότι ένα σύντομο γραπτό μήνυμα που έχει συνταχθεί σε κινητό τηλέφωνο αλλά δεν έχει αποσταλεί μπορεί να αποτελεί την διαθήκη ενός ατόμου. Η επίδικη υπόθεση αφορούσε έναν άνδρας ο οποίος
λίγο πριν αυτοκτονήσει έγραψε ένα sms στο κινητό του
αναφέροντας σε αυτό ότι αφήνει το σπίτι του και την σύνταξή του όχι στην γυναίκα και τον γιο του, αλλά στον
αδελφό και τον ανιψιό του. Η υπόθεση έφτασε στο Ανώ-

τατο Δικαστήριο του Μπρίσμπεϋν, καθώς η
σύζυγος του αυτόχειρα και ο γιος του, από
προηγούμενο γάμο, αμφισβήτησαν την εγκυρότητα της ασυνήθιστης διαθήκης, με την
πρώτη να ισχυρίζεται ότι το μήνυμα δεν εστάλη ποτέ, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο θανών δεν είχε πάρει ξεκάθαρη απόφαση και συνεπώς το κείμενο δεν θα μπορούσε να αποτελεί την νόμιμη διαθήκη του. Σύμφωνα όμως
με το αυστραλιανό διαζύγιο η διαθήκη του αυτόχειρα είναι νόμιμη και ισχυρή, καθώς στο
κείμενο του sms υπήρχε η λέξη «η διαθήκη
μου» συνοδευόμενη από το εικονίδιο ενός χαμογελαστού προσώπου (smiley face).
«Ο άτυπος χαρακτήρας του κειμένου δεν αποκλείει το γεγονός ότι είναι επαρκές για να μεταφέρει τις
διακηρυγμένες προθέσεις του αποθανόντος», ανέφερε η
δικαστής Σούζαν Μπράουν που εξέδωσε την απόφαση.
Υπό αυτό το πρίσμα το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα της συζύγου, επισημαίνοντας ότι η διατύπωση
του κειμένου αποδεικνύει την ξεκάθαρη βούληση του
αυτόχειρα. Ν.ΤΣ.

δωσε την έγκρισή του, και στις 12
Οκτωβρίου ο κανονισμός για την
σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εγκρίθηκε.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι υπεύθυνη για την διερεύνηση,
την δίωξη και την προσαγωγή στην
Δικαιοσύνη όσων διαπράττουν αδικήματα κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης. Θα συσπειρώνει τις προσπάθειες επιβολής του νόμου που καταβάλλονται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
κράτη μέλη για την καταπολέμηση
της απάτης σε επίπεδο Ε.Ε.
Στην ίδια σύνοδο της 12ης Οκτωβρίου, οι υπουργοί συζήτησαν
την πρόταση κανονισμού για την επέκταση του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών
Ποινικού Μητρώου (ECRIS) με την
θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος. Η πλειοψηφία των κρατών-μελών συμφώνησε ότι το σύστημα θα
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών, ακόμη και
εάν το πρόσωπο έχει και την υπηκοότητα κράτους της Ε.Ε.
Οι υπουργοί συζήτησαν, επίσης, τα κριτήρια για την καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων στο σύστημα ECRIS, ενώ ορισμένοι υπουργοί θεώρησαν ότι τα
κριτήρια ποινής στερητικής της ελευθερίας για έγκλημα που διαπράττεται εκ προθέσεως αποτελούν ισορροπημένο συμβιβασμό
και απαιτείται περισσότερη επεξεργασία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΑΦΑΝΕΙΑ
Με την από 8-3-2017 (αριθ. κατ. 113/2017) αίτηση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η
Δήμητρα Μαστροκώστα του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλιβερίου Ευβοίας, οδός Αγίας
Παρασκευής ζητά την κήρυξη σε αφάνεια της μητέρας της Μαρίας Μαστροκώστα το γένος Μιχαήλ
και Φωτεινής Μάλλιου, οικοκυράς, κατοίκου Κοινότητας Κουτουμουλά του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, που εξαφανίστηκε την 19-2-2011.
Καλείται, σύμφωνα με την 380/2017 απόφαση
του Μον. Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η Μαρία Μαστροκώστα το γένος Μιχαήλ και Φωτεινής Μάλλιου, που γεννήθηκε στις 20-3-1924 καθώς και
κάθε τρίτος, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από
την παρούσα δημοσίευση, να δώσει πληροφορίες
σχετικά με τη ζωή ή το θάνατο της Μαρίας Μαστροκώστα το γένος Μιχαήλ και Φωτεινής Μάλλιου, που γεννήθηκε στις 20-3-1924 στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Χαλκίδα, 18-9-2017
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Κατσίκης Βασίλειος
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ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ • 11/12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ο ποσό των 30 εκατομμυρίων
προσφέρει η NOVA στη Σούπερ
Λιγκ για την αποκλειστική κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της επόμενης σεζόν (2018-2019), θέτοντας ως
απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμετοχή
του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα.
Όπως προκύπτει από επιστολή που αποκάλυψε η ιστοσελίδα gazzetta.gr και υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Nova, κ. Πάνο Παπαδόπουλο, στο συνδρομητικό κανάλι υπάρχει έκδηλη ανησυχία για
την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Για τον λόγο αυτό η Nova ζητά τη σύνταξη
νέας μελέτης που θα αποτιμά την αξία του τηλεοπτικού προϊόντος χωρίς τους «πράσινους»,
ενώ όλως περιέργως θέτει ξανά ζήτημα play
offs για την επόμενη σεζόν, ζητώντας την επαναφορά τους.

Τ

30 «μύρια» αλλά μόνο
με τον ΠΑΟ «ζωντανό»
Η NOVA προσφέρει στη Σούπερ Λιγκ τα ίδια χρήματα με φέτος και για του χρόνου
(30.000.000 ευρώ), αλλά σε ενδεχόμενη αποβολή των «πράσινων» από το πρωτάθλημα θα μειώσει το τιμημα σε μεγάλο βαθμό

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:
«Αξιότιμοι Κύριοι»
1. Μεταξύ των εταιρειών του ομίλου μας,
Forthnet AE και Forthnet Media ΑΕ (εφεξής
καλούμενες από κοινού και "Nova") και του
Συνεταιρισμού σας υπεγράφη στις 18.8.2017
σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας {MOU}/Term
Sheet {εφεξής καλούμενο και "Συμφωνία"}
2. Στο άρθρο 8.7. της εν λόγω Συμφωνίας
έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη διαδικασία, αναφορικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των εν
ισχύ Συμβάσεων Κεντρικής Διαχείρισης ανάμεσα στις δύο πλευρές για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.
3. Παράλληλα κατά το χρονικό διάστημα
που έχει μεσολαβήσει από τη σύναψη της ως
άνω Συμφωνίας εώς και σήμερα, έχει ανακύψει το (ομολογούμενο και από την πλευράς
της ίδιας της SL), ιδιαίτερα σημαντικό και ακανθώδες ζήτημα της μελλοντικής υπόστασης
μίας εκ των πλέον εμπορικών και ιδιαίτερα δημοφιλών ομάδων-μελών του Συνεταιρισμού
σας, ήτοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία
σύμφωνα με τα δημοσίως ανακοινωθέντα από
την ίδια οικονομικά στοιχεία και σωρεία συνοδευτικών δημοσίων δηλώσεων και δημοσιευμάτων, αντιμετωπίζει οξύτατα οικονομικά
προβλήματα.
4. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και ανταποκρινόμενοι εγκαίρως στη δέσμευση την οποία έχουμε αναλάβει, δυνάμει
του άρθρου Β.7.Ν της ως άνω Συμφωνίας, υποβάλλουμε προς τον Συνεταιρισμό σας προσφορά σχετικά με τη διαμόρφωση της συνολικής αμοιβής για την αγωνιστική περίοδο
2018-19 για το σύνολο των εν ισχύ Συμβάσεων Κεντρικής Διαχείρισης (δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της Σύμβασης Κεντρικής
Διαχείρισης για τα δικαιώματα εξωτερικού),
ύψους ίσου με το μικτό ποσό (ήτοι συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εκάστοτε
ισχυουσών κρατήσεων) των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000 €), πλέον του ανα-

λογούντος ΦΠΑ (στο εξής και "Αμοιβή").
5. Τονίζουμε ωστόσο ότι το ποσό της ανωτέρω προτεινόμενης Αμοιβής ισχύει υπό την
αίρεση της συμμετοχής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε ολόκληρη τη διάρκεια του Πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2018-19,
καθώς και στο εν ισχύ σύστημα κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα, εφόσον η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν συμμετάσχει εξαρχής στο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς και
στο εν ισχύ σύστημα κεντρικής διαχείρισης
τηλεοπτικών
δικαιωμάτων ή
αποχωρήσει /
αποβληθεί εξ
οποιασδήποτε
αιτίας, οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια διεξα-

γωγής του Πρωταθλήματος από αυτό ή από
το εν ισχύ σύστημα κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, τότε, αναφορικά με
τη διαμόρφωση της Αμοιβής, αφενός θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα ΙΧ παρ.
3.β. της από 25.7.2013 Σύμβασης Κεντρικής
Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων (Δικαιώματα Ελλάδας - ΣΚΔ Ελλάδας) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, επεκταθεί και ισχύει και
αφετέρου, επιπρόσθετα προς τη ρύθμιση του
προαναφερθέντος άρθρου
της ΣΚΔ Ελλάδας, δεδομένου, ότι η μη
συμμετοχή / αποβολή της
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ από το Πρωτάθλημα της SL
θα οδηγήσει
σε σημαντική
αποδυνάμωση
της συνολικής

εμπορικής απήχησης και αποτίμησης του ποδοσφαιρικού προϊόντος της Super League, η
SL και συνδρομητική μας πλατφόρμα συμφωνούν ότι θα αναθέσουν από κοινού σε αναγνωρισμένη ανεξάρτητη (και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη) ελεγκτική εταιρεία ή εταιρεία συμβούλων (ενδεικτικά αναφερόμων
της Deloitte και της KPMG) τη σύνταξη μελέτης της αποτίμησης της περαιτέρω τυχόν προκύπτουσας απομείωσης της αξίας του συνολικού προϊόντος. Η ολοκλήρωση της ως άνω
μελέτης και η συνακόλουθη εφαρμογή των
αποτελεσμάτων της δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν χρονικά την περίοδο των τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
τυχόν αποχώρησης / αποβολής κλπ της ομάδας του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ από το Πρωτάθλημα, ενώ την ολοκλήρωση της σύνταξης της
συγκεκριμένης μελέτης θα αναστέλλονται
προσωρινά οι τότε υπολειπόμενες καταβολές
της Αμοιβής προς τη SL.
6. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2018-19 η προβλεπόμενη στις Συμβάσεις Κεντρικής Διαχείρισης
διαδικασία των play off θα πρέπει να ισχύσει
κανονικά. Εν αναμονή της τοποθέτησης σας
και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος μας,
παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε επικοινωνία και διευκρίνιση».
Για τον Παναθηναϊκό η παραπάνω επιστολή
ισοδυναμεί με ένα ακόμα… καμπανάκι, πέραν
των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων και χρεών που
έχει να αντιμετωπίσει μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Επίσης μπορεί να αποτελέσει και
κίνητρο για τους «πορτοφολάτους» πράσινους
επιχειρηματίες, στο βαθμό που δεν θα ήθελαν
να δουν την ομάδα που συμμετείχε στον τελικό
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο «Γουέμπλεϊ» να παίζει με το Μενίδι και την Επανωμή.
Ουσιαστικά, πάντως, η μεγάλη ανησυχία
της Nova έχει να κάνει με την επόμενη σεζόν,
καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα
γίνει στους «πράσινους» το προσεχές καλοκαίρι, αν μέχρι τότε θα έχει προκύψει κάποιο
νέο επενδυτικό σχήμα.
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ΘΕΜΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ ΣΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ, ΚΑΘΩΣ
Ο… ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΑΚΟΥΣΕ ΤΙΠΟΤΑ» ΣΤΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΩΛΑ



H 4άρα, ο Μανωλάς
κι ο «αμέτοχος θεατής»
κύριος Θόδωρος
ία απλή ανάγνωση
του αγώνα της Εθνικής μας ομάδας στο
Ζάγκρεμπ με αντίπαλο την Κροατία αναδεικνύει διαφορά κλάσης και ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων που,
σε συνδυασμό με τα ατομικά λάθη
των παικτών και το ανορθόδοξο
σχηματισμό που επέλεξε ο Μίκαελ
Σκίμπε, παρήγαγαν το βαρύ και μη
αναστρέψιμο –εκτός αν γίνει κάποιο
θαύμα– 4-1.
Μία ανάλυση σε βάθος, όμως, δημιουργεί επιπλέον συμπεράσματα και προκαλεί αναμφίβολα ερωτηματικά. Δεκτό
το ότι από τη μία μεριά έπαιζαν ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο
Ράκιτιτς και ο Μόντριτζ.
Ωστόσο, η ποδοσφαιρική Ευρώπη
αναγνωρίζει πως και η Ελλάδα έχει δύο
παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας.
Ο ένας λέγεται Σωκράτης Παπασταθόπουλος, και όλοι είδαμε τι έκανε. Ο άλλος… παρακολούθησε τον αγώνα από την εξέδρα. Μιλάμε για τον Κώστα Μανωλά!
Γιατί, όμως, χάσαμε ένα από τα καλύτερα αμυντικά όπλα μας; Μήπως λόγω
της… ασχετοσύνης του προπονητή και
του επιτελείου του, που δεν γνώριζαν ότι έχουν απαγορευτεί οι επιτηδευμένες
κίτρινες κάρτες;
Ένα μερίδιο ευθύνης αναλογεί στον
προπονητή. Το άλλο;
Από πού κι ως πού η FIFA καθυστέρησε τρεις ολόκληρες εβδομάδες μέχρι
να ανακοινώσει την τιμωρία του Μανωλά; Ο αγώνας στην Κύπρο διεξήχθη στις
7 Οκτωβρίου και η απόφαση ανακοινώθηκε στην ΕΠΟ στις 3 Νοεμβρίου!
Πότε πάρθηκε, όμως, και κυρίως από
πότε γνώριζαν τα αρμόδια επιτελεία της
FIFA το τι θα συμβεί στον Κώστα Μανωλά; Μήπως ο καλά ενημερωμένος

Μ

για τέτοια θέματα, κ. Θεόδωρος Θεδωρίδης, γνώριζε, αλλά «εποίησε
την νήσσα»;
Και μην πει κανείς, άλλο Νιόν, άλλο
Ζυρίχη. Ένα… τσιγάρο δρόμος είναι όλη η Ελβετία, συγκοινωνούντα δοχεία
είναι οι δύο μεγάλοι Ποδοσφαιρικοί
Οργανισμοί. Δεν υπάρχει ατζέντα της
FIFA που να αφορά ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και να μην την γνωρίζει ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ο Έλληνας μεγαλοπαράγοντας της UEFA. Οπότε,
προκαλούνται τα εξής ερωτηματικά: Γιατί δεν ενημέρωσε την ΕΠΟ για την επικείμενη τιμωρία του Μανωλά ο κ. Θεοδωρίδης; Από πότε γνώριζε τι θα επέλθει;
Ουδείς φυσικά μπορεί να τον κατηγορήσει για εσχάτη ποδοσφαιρική προδοσία, έστω κι αν κάποιες κακές γλώσσες ψιθυρίζουν ότι το «δεν είδα τίποτα,
δεν άκουσα τίποτα» του Θ. Θεοδωρίδη
ήταν μια καλή ντρίπλα για να μην κακοκαρδιστεί ο φίλος Νταβόρ Σούκερ και



Γιατί δεν ενημέρωσε
την ΕΠΟ για την επικείμενη τιμωρία του Μανωλά ο κ. Θεοδωρίδης;



Από πότε γνώριζε τι
θα επέλθει; Μήπως
έκανε τα χατίρια στον φίλο του τον Σούκερ και
στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας;

μην ενοχληθούν τα «ψηφαλάκια» της
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κροατίας.
Αλλά η αβλεψία είναι το λιγότερο που

ΑΠΟΨΗ 18/8/2017

μπορεί να χρεωθεί ο κύριος Θόδωρος
για την σκανδαλώδη τιμωρία Μανωλά,
μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν
προειδοποιήθηκε η ΕΠΟ γι’ αυτό που έρχεται. Ο Μίκαελ Σκίμπε υπέστη ένα μικρό σοκ με την πληροφορία της τιμωρίας του Κώστα Μανωλά έξι ημέρες
πριν από το κρισιμότερο παιχνίδι της καριέρας του. Και αποδείχθηκε πως η απουσία του ποδοσφαιριστή της Ρόμα ήταν καταστροφική για την Εθνική μας ομάδα που αμύνθηκε χειρότερα από κάθε
άλλη φορά! Γιατί άραγε;
O κ. Θεοδωρίδης θα μπορούσε να έχει ενημερώσει τη διοίκηση της ΕΠΟ και
ο κ. Σκίμπε θα μπορούσε να έχει καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς τον Κώστα
Μανωλά. Αντ’ αυτού, ο κ. Θεοδωρίδης
φέρθηκε σαν… βέρος Κροάτης. Ας μην
ξεχνάμε ότι το περασμένο καλοκαίρι για
τα ψηφαλάκια των Σκοπίων επέτρεψε
να γίνει το παιχνίδι Ρεάλ – Μάντσεστερ
Γ. στο γήπεδο «Φίλιππος Β’». Αφού, λοιπόν, τις ψήφους της ΕΠΟ τις έχει δεδομένες, είμαστε σίγουροι ότι αν ο ISIS γίνει επίσημο κράτος, κάποια διοργάνωση
θα είχε φροντίσει να τους έχει αναθέσει
ο πολυπράγμων παράγοντας.
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Πανιωνιος
Ο ΜΑΣΟΥΝΤ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΡΑΒΑΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ… ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΙ Ο ΧΙΜΕΝΕΘ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΕΚ



Του Σωτήρη Παρτσαλά
Μασούντ Σοτζέι είναι
και φέτος ο απόλυτος ηγέτης του Πανιωνίου,
που βρίσκεται σταθερά
από το ξεκίνημα της σεζόν στο γκρουπ των πρωτοπόρων
και μόνο περίεργο δεν είναι το πρόσφατο ενδιαφέρον της ΑΕΚ.
Για τον 33χρονο Ιρανό δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που μπαίνει στο…
μάτι των μεγάλων, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε κάνει κάποιες προσπάθειες για
την απόκτησή του πέρυσι, όμως η προσφορά του δεν πλησίασε ποτέ τις απαιτήσεις των «κυανέρυθρων». Ακόμα και
σήμερα αν ρωτούσε κάποιος τον Μαρίνο Ουζουνίδη ποιον ποδοσφαιριστή θα
ήθελε να πάρει αν υπήρχαν λεφτά για
μεταγραφές στους «πράσινους», τον
Μασούντ θα απαντούσε. Έχοντας συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, γνωρίζει από πρώτο χέρι τι μπορεί να κάνει

Ο

Μια ομάδα...
μόνος του
και φέτος!
μέσα στο γήπεδο ο Πέρσης μεσοεπιθετικός και πόσο η ηγετική ποδοσφαιρική
του φυσιογνωμία λείπει αυτήν την στιγμή από την ομάδα του, αλλά θέλοντας

και μη συμβιβάζεται με τα λιγοστά όπλα
που έχει στα χέρια του. Ο απόγονος
του… Ξέρξη είναι φέτος για δεύτερη
χρονιά ο απόλυτος σταρ στην πλατεία,

καθώς μέσα στο γήπεδο κάνει τα πάντα.
Φτιάχνει φάσεις, εκτελεί όλα τα στημένα
και φυσικά σκοράρει, παίρνοντας πάντα
κατάλληλες θέσεις στην αντίπαλη περιοχή, όταν ο Πανιώνιος εκδηλώνει γρήγορες επιθετικές ενέργειες. Πρώτος
σκόρερ μέχρι τώρα με 3 γκολ και συνολικά ο ποδοσφαιριστής-βαρόμετρο, παρά τα 33 του χρόνια που δεν φαίνονται
καθόλου εντός των τεσσάρων γραμμών
του γηπέδου. Το περίεργο στην περίπτωσή του είναι πως, ενώ οι αντίπαλοι
γνωρίζουν ότι στον Πανιώνιο τα πάντα
περνούν από τα πόδια του, δεν βρίσκουν
τρόπο να τον περιορίσουν. Όλοι ξέρουν
ότι χωρίς αυτόν οι Νεοσμυρνιώτες είναι
μία εντελώς διαφορετική ομάδα, όμως
ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει το… μαγικό φίλτρο που θα τους δώσει την δυνατότητα να τον σταματήσουν.

H ΑΕΚ που ψάχνει
τον αντι-Μάνταλο
Στην ΑΕΚ, μετά το αρχικό σοκ του σοβαρού τραυματισμού του Πέτρου Μάνταλου, κάνουν ήδη τις πρώτες σκέψεις για
τους υποψήφιους αντικαταστάτες του
αρχηγού που φυσιολογικά θα λείψει μέχρι τον Μάρτιο του 2018.
Ο Μασούντ και οι ποδοσφαιρικές ικανότητες που διαθέτει «κουμπώνουν»
τέλεια με τις προδιαγραφές του ποδοσφαιριστή που αναζητά η «Ένωση» μετά τις αναπάντεχες εξελίξεις με τον αρχηγό της και, αν τελικά ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποφασίσει να κινηθεί για
την απόκτησή του, πιθανότατα από τον
Ιανουάριο θα φορά τα «κιτρινόμαυρα».
Ακόμα και μετά την επιστροφή του
Μάνταλου ο Πέρσης μεσοεπιθετικός
θα αποτελεί λύση… πολυτελείας για τον
Μανόλο Χιμένεθ που πιέζει όσο μπορεί
την διοίκηση της «Ένωσης», που για την
ώρα τηρεί στάση αναμονής και εξετάζει
την περίπτωσή του.
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ΠΑΟΚ

Ο ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ, ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Η
ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΑΝΤΩΣ, ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ…



Ρεπορτάζ: Διονύσης Γκουτζουρής
ία σκέτη απογοήτευση ήταν ο ΠΑΟΚ στο
παιχνίδι με την ΑΕΚ
στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα
της Θεσσαλονίκης
κατάφερε να προκαλέσει την έκπληξη στους φίλους του ποδοσφαίρου
την προηγούμενη Κυριακή, όταν μένοντας με παίκτη… παραπάνω από
το έβδομο λεπτό, συμπεριφέρθηκε
σαν να έχει παίκτη λιγότερο!
Αυτό το κατόρθωμα εξηγήθηκε από
τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά
στον ΠΑΟΚ ως ψυχολογικό… μπέρδεμα!
Οι παίκτες του Λουτσέσκου παρατάχθηκαν στο γήπεδο με στόχο να κοντράρουν στα ίσια την ΑΕΚ, να προστατέψουν
αρχικά το μηδέν και να «χτυπήσουν» στην
επανάληψη, όταν θα έβγαινε στους γηπεδούχους η κούραση από τον αγώνα με
τη Μίλαν. Όταν, λοιπόν, ήρθε η αποβολή
του Αραούχο και η οπισθοχώρηση της
Ένωσης σε ένα σύστημα 4-4-1 με διπλή
ζώνη άμυνας, οι φιλοξενούμενοι ένιωσαν την υποχρέωση να επιτεθούν, χωρίς
να είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.
Τα υπόλοιπα είναι ιστορία…
Ο Λουτσέσκου σίγουρα δεν είναι προπονητής με εμπειρίες από τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχει κάνει ποτέ πρωταθλητισμό και δεν κατάφερε να ενεργήσει αστραπιαία προκειμένου να αλλάξει τη
διάθεση των παικτών του. Μετά το 1-0
και την αποκατάσταση της αριθμητικής
ισορροπίας, άρχισε τις αλλαγές σχημάτων, αλλά ήταν αργά!
Γιατί μετά από αυτό το αποτυχημένο 90λεπτο του κόουτς Λουτσέσκου, ο Ιβάν Σαββίδης στήριξε όσο
ποτέ άλλοτε τον προπονητή του;
Τρεις απαντήσεις υπάρχουν σε αυτό το
ερώτημα…

Μ

• Πρώτον, δεν στοίχισε
στην ομάδα, που παραμένει
εντός στόχων!
Ο ΠΑΟΚ είναι δύο βαθμούς πίσω από την
κορυφή και στο δεύτερο γύρο υποδέχεται ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Δεν
είναι λίγοι αυτοί στην ομάδα που νιώθουν πως ο ΠΑΟΚ είναι στη ουσία πρώτος, διότι θα πάρει όλα τα ντέρμπι στην έδρα του, ενώ μακριά από την Τούμπα με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα αρχίσουν
να έρχονται βαθμοί. Άλλωστε, όλες οι ομάδες αγκομαχούν εκτός έδρας και όλες
νικάνε στα εντός έδρας ντέρμπι.

• Δεύτερον, δεν μπορεί
να αλλάξει τόσο γρήγορα
κι άλλον προπονητή!
Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε με Λουτσέσκου,
άλλος τον άφησε εκτός Ευρώπης, ο Στα-

νόγεβιτς. Ο Ρουμάνος από την πλευρά
του δεν έχει ανεβάσει κατακόρυφα την
απόδοση του Δικεφάλου, ωστόσο αποφεύγει τις εντός έδρας γκέλες, όπου νικά
μάλλον εύκολα και μάλιστα σε μία άδεια
Τούμπα, την ώρα που ΑΕΚ και ΟΣΦΠ έχουν απώλειες. Σίγουρα την υπέρβαση
δεν την έκανε στο Φάληρο και στο ΟΑΚΑ, αλλά εδώ που τα λέμε, δεν ήταν εύκολο.

• Τρίτον, κανείς δεν
εγγυάται ότι ο επόμενος
προπονητής θα πάει
καλύτερα.
Στην Ελλάδα κάποιος ελεύθερος προπονητής με εμπειρία σε πρωταθλητισμό
δεν υπάρχει, με εξαίρεση ίσως τον Άγγελο Αναστασιάδη, αλλά ο Σαββίδης δεν
θέλει να φέρει στην Τούμπα έναν άνθρωπο με τόσο έντονη προσωπικότητα,
ξέρει πως μπορεί να φέρει εντάσεις. Αν
έρθει ξένος, τότε… ζήτω που καήκαμε,
θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος…

«Κάνε τη
δουλειά σου,
Ραζβάν!»
Λογικό επακόλουθο
να δεχθούν όλη
την κριτική οι παίκτες
Αφού, λοιπόν, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τη
γλίτωσε μέχρι νεοτέρας, κάποιοι έπρεπε
να δεχθούν τα πυρά της άθλιας εμφάνισης στο ΟΑΚΑ και τα δέχθηκαν οι παίκτες. Αδίκως κατά τη γνώμη μας, καθώς
ήταν πειθαρχημένοι και προσπάθησαν
να προσαρμοστούν σε όλες τις αλλαγές
σχημάτων του προπονητή τους, ενώ
στην ουσία η ΑΕΚ έκανε δύο φάσεις. Η
έλλειψη καθαρού μυαλού (που μεταφράζεται στα πολλά φάουλ) είναι κι αυτό θέμα προπονητή, εκείνος πρέπει να
διατηρεί πάντα τους παίκτες ψύχραιμους
και αθλητικούς (και όχι αντιαθλητικούς).
Τις αποφάσεις, ωστόσο, δεν τις παίρ-

νουν οι δημοσιογράφοι, αλλά οι ιδιοκτήτες και το πρόστιμο έπεσε βαρύ στους
ποδοσφαιριστές, καθώς έπρεπε με κάποιο τρόπο να προστατευτεί ο προπονητής, παρά το ότι σύσσωμος ο Τύπος της
Θεσσαλονίκης (πριν από τη στήριξη του
Σαββίδη), έκρινε ως ανεπαρκή τον Ρουμάνο. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πως παράλληλα με τη στήριξη δεν
υφίσταται και η αναζήτηση του αντικαταστάτη. Ο ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα παίζει με τον πρωτοπόρο Ατρόμητο
κι αυτή τη φορά φοβόμαστε πως στον
Λουτσέσκου δεν θα συγχωρεθεί ούτε η
ισοπαλία. Άλλωστε, αποτελεί μόδα στην
Ελλάδα να απομακρύνονται προπονητές, λίγες εβδομάδες μετά από την αμέριστη στήριξη της διοίκησης. Μετά το
ματς με τον Ατρόμητο υπάρχουν δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας με Πανιώνιο και Ξάνθη, ενώ στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Άρα ο
Ρουμάνος τεχνικός έχει αρκετή δουλειά
και μεγάλη πίεση.
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παρα σκήνια

>>>>>>
Ο ΚΑΝΑΝΤΙ ΕΧΡΙΣΕ ΦΑΒΟΡΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

«Καλύτερη φέτος
η ΑΕΚ»
Την ΑΕΚ κατονόμασε ως φαβορί για την
κατάκτηση του φετινού τίτλου ο Νταμίρ
Κάναντι. «Φέτος ο Παναθηναϊκός είναι λίγο αποδυναμωμένος, αλλά οι άλλες ομάδες είναι δυνατές. Ο Ολυμπιακός είναι ισχυρός, αλλά για μένα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα με τις περισσότερες πιθανότητες» δήλωσε ο προπονητής του Ατρόμητου
μιλώντας σε ιστοσελίδα της πατρίδας του, ενώ για την ομάδα του
συμπλήρωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την τωρινή κατάσταση.
Στην Ελλάδα έχει προκαλέσει εντύπωση η πορεία μας, γιατί ποτέ
δεν είχε καταφέρει μια ομάδα αυτού του βεληνεκούς να κερδίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ».

• ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΧΕ ΤΗΝ… ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟ «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»

Απ’ τις κότες και τα…
φέρετρα στα ρούβλια!
ναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο βρήκαν οι
οπαδοί του Ολυμπιακού για να δείξουν
πόσοι αντιπαθούν τον Πλατανιά, σκορπίζοντας… ρούβλια στον αγωνιστικό χώρο
του «Γ. Καραϊσκάκης» την προηγούμενη

E

Κυριακή.
Αιτία δεν ήταν άλλη από τις περσινές καταγγελίες των
Κρητικών για το αντίστοιχο παιχνίδι που είχε διεξαχθεί στο
ίδιο γήπεδο περί τρομοκρατίας στα αποδυτήρια, οι οποίες
είχαν στοιχειοθετήσει την ποινική δίωξη που άσκησε κατά
των «ερυθρόλευκων» ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας
Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου. Ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε
στην Επιτροπή Εφέσεων, όπου έπεσε η πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Σούπερ Λιγκ, ωστόσο οι υποστηρικτές του δεν ξέχασαν τις ενέργειες του χανιώτικου συλλόγου. Η επιλογή του νομίσματος δεν ήταν
φυσικά τυχαία, καθώς στον
πειραϊκό σύλλογο υπάρχει η
αίσθηση ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης, οι οποίοι ευελπιστούσαν σε τιμωρία του
Ολυμπιακού που θα έφτανε
μέχρι και αφαίρεση βαθμών,
ώστε να επωφεληθούν και να
πάρουν το πρωτάθλημα.
Ρούβλια, πάντως, σε ελληνικό γήπεδο δεν είχαμε ξαναδεί, παρά το γεγονός ότι ανάλογα περιστατικά έχουν συμ-

βεί ουκ ολίγα, ειδικά σε σπουδαία τοπικά ντέρμπι. Στην τοπική μονομαχία της Νίκαιας ανάμεσα στον Ιωνικό και την
Προοδευτική, όπου το μίσος παραμένει άσβεστο για περισσότερο από μισό αιώνα, οι οπαδοί των «κυανόλευκων»
είχαν πετάξει το 2014 ένα… φέρετρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, επικυρώνοντας τον υποβιβασμό των «βυσσινί»! Στο ίδιο παιχνίδι, μάλιστα, είχαν κάνει την εμφάνισή
τους… κότες, ενώ στο ημίχρονο τοποθετήθηκαν αυγά στον
πάγκο των φιλοξενούμενων!
Η τελευταία… κατοικία για κάθε ανθρώπινο ον φαίνεται
πως αποτελεί διαχρονικό… αξεσουάρ στο γήπεδο της Νεάπολης, όπου τη δεκαετία του ’80, σε κρισιμότατο ντέρμπι
της Β’ Εθνικής με αντίπαλο τον Μακεδονικό, ένα ακόμα
φέρετρο είχε κάνει την εμφάνισή του στα χέρια των υποστηρικτών του Ιωνικού, πριν καταλήξει στο χορτάρι…

ΑΓΓΛΙΔΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ΚΕΡΔΙΣΕ 574.278
ΛΙΡΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τίναξε την… μπάνκα!
Δεν υπάρχουν λόγια για την τύχη της 59χρονης νοικοκυράς από το νησί του Σέπεϊ, στις εκβολές του Τάμεση, λίγο έξω και ανατολικά της πόλης του Λονδίνου! Η Βρετανίδα ποντάρισε
μία λίρα σε 12 παιχνίδια και τα
έπιασε όλα, γεγονός που την έκανε πλουσιότερη κατά
574.278 λίρες Αγγλίας, δηλαδή 647.670 ευρώ και φυσικά έγινε
διάσημη στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο με τη φωτογραφία
της να κάνει το γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου.

Ο ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Τους έμαθε μπαλίτσα…
Με μεγάλη επιτυχία και αμείωτο
ενδιαφέρον από
τους σπουδαστές
του ΙΕΚ ΑΛΦΑ συνεχίζεται ο κύκλος των δωρεάν
σεμιναρίων Προπονητικής, με εισηγητές σημαντικές προσωπικότητες και αστέρες του
Αθλητισμού. Αυτήν την εβδομάδα, και συγκεκριμένα
την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, οι σπουδαστές Προπονητικής, Φυσικοθεραπείας, Αθλητικής Δημοσιογραφίας και
Διαιτολογίας του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο από τον γνωστό
Έλληνα προπονητή, Νίκο Αλέφαντο, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πατησίων 31.

31_SPORT_paraskhnia_808_APOPSI 11/10/17 8:25 PM Page 31

www.iapopsi.gr ● ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ● Η ΑΠΟΨΗ

 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ
• ΨΑΧΝΕΙ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Θέλει κι άλλους
Έλληνες η ΑΕΚ!
πό τις τέσσερις μεγάλες ομάδες,
εκείνη που χρησιμοποιεί κατά
κύρια βάση Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι η ΑΕΚ. Φέτος έχει
χρησιμοποιήσει Ανέστη, Τσιντώτα, Λαμπρόπουλο, Μπακάκη, Γιαννούτσο, Τζανετόπουλο, Γαλανόπουλο, Χριστοδουλόπουλο, Μπακασέτα, Γιακουμάκη, Μάνταλο, ενώ σύντομα θα παίξει και ο Κονέ.
Η διοίκηση και το προπονητικό τιμ είναι απόλυτα ευχαριστημένη με την προσφορά και τη
διάθεση που δείχνουν οι εγχώριοι ποδοσφαιριστές και την πίστη στο όραμα και έχει παρθεί
η απόφαση να συνεχιστεί αυτή η τακτική. Καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι ως αντικαταστάτης του Βινίσιους που δεν πείθει,
μάλλον θα αποκτηθεί ο Τζαβέλλας ή ο Λυκογιάννης, ενώ
το καλοκαίρι θα επιστρέψει σίγουρα και ο Βασιλαντωνόπουλος. Επίσης, έχει ακουστεί το ενδιαφέρον για τον Μαυροπάνο του ΠΑΣ.
Αυτός που νιώθει απόλυτα δικαιωμένος με το μοντέλο που έχει επιλεχθεί είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Καμία σχέση με αυτό του έτερου Πόντιου, του Ιβάν Σαββίδη, που έχει γεμίσει την ομάδα του με ξένους ποδοσφαιριστές. Ο δι-

Α

↘

Ακαδημία ποδοσφαίρου
δια χειρός… Ιερώνυμου

Τη δημιουργία ακαδημίας ποδοσφαίρου με υπεύθυνο έναν «πατριώτη», πρώην πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική μας ομάδα, τον
Βασίλη Τσιάρτα, σκοπεύει να ιδρύσει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της
Ελλάδας δέχθηκε με χαρά τον πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος επιδίωξε αυτή τη συνάντηση προκειμένου
να πάρει την ευχή του Αρχιεπισκόπου. Ο Τσιάρτας εσχάτως παίρνει θέσεις που κάποιους προκαλούν, αλλά σίγουρα
είναι εύηχες στα αυτιά του Ελλαδικού Κλήρου. Την Πέμπτη είχαν συνάντηση όπου ο Τσιάρτας επανέλαβε την άποψή του, πως η σημαία δεν είναι χαρτομάντιλο για να την κρατά ο οποιοσδήποτε.

↘

Ρόμπιν Λουντ, ο πρώτος
που θα αποχωρήσει

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξακολουθεί να υποστηρίζει πως
θα κάνει ότι μπορεί για να κρατήσει τους βασικούς παίκτες
της ομάδας, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει και σύμφωνα
με τις πληροφορίες των Φινλανδών δημοσιογράφων, η

οικητικός ηγέτης της ΑΕΚ βλέπει τον έναν μετά τον άλλο τον
παίκτες της ομάδας του να καλούνται στην Εθνική και παρατηρεί πως στην πιάτσα υπάρχει η αίσθηση πως στην Ένωση ο Έλληνας παίκτης θα πάρει τις ευκαιρίες του. Παράλληλα, είναι σαφώς πιο οικονομικό το μοντέλο.
Ο Νίκος Λυμπερόπουλος έχει ήδη έτοιμη λίστα με Έλληνες
παίκτες που ξεχωρίζουν και οι διεργασίες θα αρχίσουν σύντομα!
πρώτη αποχώρηση ακούσει στο όνομα
Ρόμπιν Λουντ. Το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2018 κι αν φέρει
στον ΠΑΟ πρόταση το Γενάρη, αναγκαστικά θα γίνει αποδεκτή, ακόμη κι
η προσφορά είναι μικρή. Στον Παναθηναϊκό υπολογίζουν 300-400 χιλιάρικα,
κι αν ο Λουντ παραιτηθεί και των χρημάτων που έχει να παίρνει ακόμη καλύτερα. Ο Ουζουνίδης, μάλιστα, δήλωσε προχθές πως θα
σεβαστεί την επιθυμία του παίκτη.

↘

Εμενίκε: «Κανένα πρόβλημα,
αν θέλετε φεύγω»

Το κλίμα για τον Εμάνουελ Εμενίκε
δεν είναι καθόλου καλό και ο επιθετικός του Ολυμπιακού το έχει αντιληφθεί. Μάλιστα, έφτασαν στα αυτιά του
και τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έγραφαν πως οι Πειραιώτες εξετάζουν
αποχώρησή του και απόκτηση του Ιντιέγιε στη θέση του. Έδειξε, μάλιστα,
να μην ενοχλείται με αυτή την προοπτική και άφησε να εννοηθεί στο περιβάλλον του πως δεν έχει πρόβλημα να φύγει. Ο Εμενίκε είναι πράγματι απογοητευτικός και πέρνα όλων, συνεχώς
τραυματίας. Έκανε ένα καλό παιχνίδι στο Τορίνο με τη Γιουβέντους και ένα με τον Αστέρα για το Κύπελλο και τέλος.
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TV
Σάββατο, 11 Νοέμβρη
15:00 Football League
Δόξα Δράμας – Τρίκαλα
ΕΡΤ3
16:30 Stoiximan.gr Basket League
Προμηθέας – Κύμη
ΕΡΤ1
16:30 Stoiximan.gr Basket League
Φάρος - Τρίκαλα
ΕΡΤ1
16:30 Stoiximan.gr Basket League
Λαύριο – Κολοσσός
ΕΡΤ1
17:00 Volley League
Παναθηναϊκός – Ηρακλής
ΕΡΤ2
17:00 Stoiximan.gr Basket League ΑΕΚ – Κόροιβος
COSMOTE SPORT 4HD
18:30 Stoiximan.gr Basket League
ΠΑΟΚ – Άρης
ΕΡΤ1
21:45 Play Offs Μουντιάλ
Δανία – Ιρλανδία
COSMOTE SPORT 1HD
Κυριακή, 12 Νοέμβρη
02:00 NHL Red Wings – Blue Jackets FOX Sports
03:00 NBA Houston Rockets – Memphis Grizzlies
COSMOTE SPORT 4HD
13:05 Moto2 GP Βαλένθια
COSMOTE SPORT 5HD
15:00 Football League
Παναχαϊκή – Εργοτέλης
ΕΡΤ3
15:00 Football League
Άρης – Καλλιθέα
Ert.gr (διαδίκτυο)
17:00 Stoiximan.gr Basket League
Πανιώνιος – ΠΑΟ
ΕΡΤ1
18:00 Formula 1 GP Βραζιλία COSMOTE SPORT 7HD
18:00 Stoiximan.gr Basket League
Ολυμπιακός – Ρέθυμνο
COSMOTE SPORT 4HD
19:00 Play Offs Μουντιάλ
Ελβετία – Βόρεια Ιρλανδία
COSMOTE SPORT 2HD

21:45 Play Offs Μουντιάλ
Ελλάδα – Κροατία
ΣΚΑΪ
22:30 NBA Boston Celtics – Toronto Raptors
COSMOTE SPORT 4HD
Δευτέρα, 13 Νοέμβρη
18:00 Volley League
21:45 Play Offs Μουντιάλ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
ΕΡΤ2
Ιταλία – Σουηδία
COSMOTE SPORT 1HD

Τρίτη, 14 Νοέμβρη
03:00 NBA Milwaukee Bucks – Memphis Grizzlies
COSMOTE SPORT 4HD
17:00 Προκριματικά Eurobasket Γυναικών
Ελλάδα – Μ. Βρετανία
ΕΡΤ2
19:00 FIBA Champions League
Άρης – Αβελίνο
NOVASPORTS 2HD
21:15 Euroleague
ΠΑΟ Superfoods – Χίμκι
NOVASPORTS 1HD
21:45 Play Offs Μουντιάλ
Ιρλανδία – Δανία
COSMOTE SPORT 1HD
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32 | Η ΑΠΟΨΗ
Αν και η πανελλαδική Γραμμή
115 25 τού «Μαζί για το Παιδί» αποτελεί μία τηλεφωνική
σύνδεση βοήθειας, στην οποία
οι «προσφεύγοντες» βρίσκουν
δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικού και παραπεμπτικού
χαρακτήρα για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ένα παιδί ή
ένας έφηβος έως 18 ετών, τα
στατιστικά του κέντρου δείχνουν να «μονοπωλούνται»
το τελευταίο διάστημα από το
θέμα του χωρισμού και του
διαζυγίου!
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

O

πως εξηγούν οι άνθρωποι του «Μαζί για το Παιδί», το παραπάνω κοινωνικό φαινόμενο συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό
των κλήσεων που λαμβάνει καθημερινά η Γραμμή 115 25 με πολλούς γονείς
να ζητούν συμβουλές για το πώς θα
γνωστοποιήσουν οι δύο πρώην σύντροφοι στα παιδιά τους ότι πλέον ζουν
χωριστά. Στο άρθρο που ακολουθεί η
κα Κλεοπάτρα Τσουχνικά, ψυχολόγος της Πανελλαδικής Γραμμής 115 25
& του Συμβουλευτικού Κέντρου για μητέρες, γονείς, παιδιά και εφήβους τού
«Μαζί για το Παιδί», παραθέτει επιγραμματικά μερικές συμβουλές για το
πώς οι γονείς μπορούν να διεκπεραιώσουν «αναίμακτα» την δυσάρεστη… ανακοίνωση!

Μια επίπονη διαδικασία
Το διαζύγιο είναι μια επίπονη διαδικασία για όλα τα μέλη της οικογένειας, έντονα συναισθηματικά φορτισμένη και
συχνά με πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς. Κανείς δεν αποφασίζει να φτιάξει οικογένεια έχοντας στο
μυαλό του ότι πρόκειται να χωρίσει.
Συχνά όμως τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα ονειρευόμαστε, υπάρχουν φορές που οι συγκρούσεις ανάμεσα στο ζευγάρι είναι συνεχείς και έντονες, ενώ άλλες φορές ο ένας απομακρύνεται συναισθηματικά από τον
άλλον.

Παράταση στην παράταση
Πολλές φορές, το ζευγάρι παρατείνει
την απόφαση του διαζυγίου «για χάρη
των παιδιών». Κάνουν υπομονή μέχρι
να μεγαλώσουν τα παιδιά ή ελπίζοντας
ότι οι εντάσεις θα ατονήσουν με τον
καιρό. Τα παιδιά όμως είναι εκεί, αντιλαμβάνονται την ένταση όσο κι αν προσπαθούν οι γονείς να τα προστατεύσουν, ακούνε/κρυφακούνε συζητήσεις
τους, παρατηρούν τις συναισθηματικές
δυσκολίες των γονιών τους και την κακή τους διάθεση.
Φαίνεται όμως πως δεν είναι το ίδιο
το διαζύγιο που πληγώνει τα παιδιά,
αλλά η κακή επικοινωνία και σχέση μεταξύ των γονιών, κάτι που μπορεί να
υπάρχει πριν, κατά την διάρκεια και
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υγιαίνετε
• Ένα κοινωνικό φαινόμενο αποτυπώνεται το τελευταίο
διάστημα στην Γραμμή 115 25 τού «Μαζί για το Παιδί»

Πώς θα πούμε στα
παιδιά για τον χωρισμό


μετά το διαζύγιο. Ένα διαζύγιο, λοιπόν,
μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά και προστατευτικά για το παιδί όταν
αυτό γίνει ομαλά και με καλή συνεργασία ανάμεσα στους γονείς.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ
ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΕΙ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΑ
Η ΚΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ

Κλειδί η ηρεμία
Είναι καλό να μιλήσουν και οι δύο γονείς μαζί με τρόπο ήρεμο και σαφές και
να χρησιμοποιούν λόγια ανάλογα με
την ηλικία του παιδιού. Η συζήτηση
αυτή είναι πράγματι σοβαρή και συναισθηματικά φορτισμένη και δεν χρειάζεται να προσπαθούν να την κάνουν να
μοιάζει εύκολη ή ευχάριστη.

Τα πρακτικά ζητήματα
Είναι σημαντικό να έχουν συναποφασίσει οι γονείς από πριν τα «πρακτικά
ζητήματα», ποιος θα μετακομίσει, πού
θα βρίσκεται, πότε θα βλέπει το παιδί,
πώς θα μπορέσει να τον/την βρίσκει το
παιδί, ώστε να παρέχουν στο παιδί μια
νέα σταθερή ρουτίνα, να του δώσουν
την αίσθηση της ασφάλειας, ότι πρόκειται να συμβεί κάτι για το οποίο δια-

τηρούν τον έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί χρόνος και χώρος στο παιδί να ανοιχτεί, να εκφράσει
τα συναισθήματά του, τις απορίες του,
τις ανησυχίες του. Δεν είναι ασυνήθιστο τα παιδιά να ενοχοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, να αισθάνονται υ-

πεύθυνα για αυτό που συμβαίνει και να
προσπαθούν να αποτρέψουν το διαζύγιο των γονιών τους μέσα από την συμπεριφορά τους.
Χρειάζεται οι γονείς να κάνουν σαφές στο παιδί ότι είναι δική τους απόφαση και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το παιδί για αυτό. Χρειάζεται
να γίνει σαφές ότι οι γονείς αποφασίζουν να χωρίσουν και να πάψουν να είναι ζευγάρι, δεν θα πάψουν όμως ποτέ
να είναι γονείς.

Ασφάλεια στο παιδί
Το σπουδαιότερα για το παιδί σε αυτήν
την δύσκολη περίοδο είναι να αισθάνεται ασφάλεια, να αισθάνεται ότι οι
γονείς του θα το αγαπάνε πάντα και θα
είναι δίπλα του για να το στηρίζουν.
Ενδεχομένως το παιδί να παραμείνει σιωπηλό και να χρειαστεί χρόνο για
να επεξεργαστεί αυτό που οι γονείς του
ανακοινώνουν. Χρειάζεται οι γονείς να
δώσουν αυτόν τον χρόνο και να του
δείξουν ότι θα είναι εκεί όταν θα είναι
έτοιμο να ανοίξει τα συναισθήματά του.

Συναισθηματική έκφραση
Την συναισθηματική έκφραση του παιδιού μπορούν να διευκολύνουν οι γονείς όταν οι ίδιοι εκφράζουν τα δικά
τους συναισθήματα, επιτρέποντας με
αυτόν τον τρόπο και ενθαρρύνοντας το
παιδί να κάνει το ίδιο.
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StorIeS
Μετά από μία μακρά ακροαματι
κή διαδικασία ενός έτους, κρίθηκαν αθώοι από το Μονομελές Εφετείο
Κακουργημάτων Αθηνών οι Γιώργος
και Ανδρέας Κουρής για το αδίκημα
της μη απόδοσης
παρακρατούμενου
Φόρου Μισθωτών
Υπηρεσιών (ΦΜΥ)
του καναλιού Alter.
Οι τεχνικοί του Mega απειλούν ό
τι από μεθαύριο Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, κατεβάζουν τους «διακόπτες»

Η ΑΠΟΨΗ
• ΠΕΡΑΣΕ Η «ΔΙΑΣΩΣΗ» ΤΟΥ
ΕΔΟΕΑΠ Έστω και στο πέντε ο Ε-

ΔΟΕΑΠ επέζησε της χρεοκοπίας.
Η κυβέρνηση με την αρωγή των
κομμάτων της αντιπολίτευσης πέρασε την τροπολογία, ενώ οι δημοσιογράφοι σε ποσοστό άνω του
75% ψήφισαν υπέρ των αναγκαίων αλλαγών στο καταστατικό λειτουργίας. Όπως ανέφερε η κ. Αχτσιόγλου στην Βουλή “κανένας κρατικός πόρος δεν υπάρχει για ενίσχυση του Ταμείου και αυτό που προβλέπεται είναι η πρόσθετη εργοδοτική εισφορά 2% για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του”. Επίσης στο

Θέμα ημερών η προκήρυξη
για τις τηλεοπτικές άδειες



Υπό κοινή ιδιοκτησία θα λειτουρ
γήσουν τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, η
Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο
Κόκκινο, προκειμένου να διασωθούν.
Μέσω αυτού του εγχειρήματος θα αναζητηθούν κεφάλαια. Φυσικά δεν αποκλείονται νέες μειώσεις μισθών και απολύσεις.
Ενεργοποιήθηκαν εκ νέου οι συ
ζητήσεις ανάμεσα σε ΣΚΑΪ και
Star για το ενδεχόμενο «συγκατοίκησης» των δύο σταθμών στις εγκαταστάσεις της Star Investments στην Κάτω
Κηφισιά.
Η «Καθημερινή» εγκαινιάζει τον

κύκλο * Με εκπομπή «street food»
ενισχύει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου ο ΑΝΤ1. Την εκπομπή, η οποία θα μεταδίδεται πριν από το δελτίο ειδήσεων, θα παρουσιάζει ο σεφ
Βασίλης Καλλίδης.



Από τις 19 Νοεμβρίου η «Αθλητική Κυριακή» αλλάζει εκ βάθρων.
Θα βγει στον αέρα με νέο παρουσιαστή,
τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος
Γιώργο Λυκουρόπουλο, από νέο
στούντιο, με νέα γραφικά και αλλαγή
στην προσέγγιση
των αθλητικών γεγονότων. Η νέα εκπομπή θα επενδύσει
περισσότερο στην εικόνα και λιγότερο
στις αναλύσεις των
συνεργατών.

σχέδιο προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον Τύπο θα ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ. Ο πρόεδρος
του Ταμείου Νίκος Καρούντζος
σε ανακοίνωση του τονίζει μεταξύ
άλλων: “Δεν είναι η ώρα όμως για
πανηγυρισμούς. Η επόμενη ημέρα απαιτεί σκληρή δουλειά ώστε ο ΕΔΟΕΑΠ να γίνει ένας πρότυπος και σύγχρονος ασφαλιστικός Οργανισμός που
θα αξιοποιεί στο μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας τους πόρους που
διαθέτει προς όφελος των ασφαλισμένων του. Ας εργαστούμε όλοι μαζί για
το νέο μεγάλο ΕΔΟΕΑΠ που μας χωράει όλους”.

media

αν δεν υπάρξουν άμεσα εξελίξεις για ένα «ανοιχτό Μega».
Κινητικότητα και γύρω από το
epsilon. Ομάδα στελεχών του καναλιού επισκέφτηκε πριν από λίγες ημέρες τις εγκαταστάσεις της tVe, τις οποίες χρησιμοποιούσε επί σειρά ετών
το Mega και είχε μισθώσει για ένα διάστημα η Number one του Βαγγέλη
Μαρινάκη.
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ντός του Νοεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη από το ΕΣΡ
για τις τηλεοπτικές άδειες. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα θα προκηρύξει τις πρώτες 7 άδειες γενικού περιεχομένου
εθνικής εμβέλειας και μετά τη χορήγησή τους θα προσκαλέσει τους
ενδιαφερόμενους για άλλες 3 θεματικές άδειες, πανελλαδικής κάλυψης. Ακόμη, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, είναι σχεδόν έτοιμο
να παρουσιάσει το υπό επεξεργασία
σχέδιο Νόμου για τις ψηφιακές άδειες ραδιόφωνου και αν προλάβει,
το ΕΣΡ εντός του 2018, να προχωρήσει στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Ε

Τι έχει όμως αλλάξει σε σχέση με το
προηγούμενο διάστημα; Πρωτίστως το
ΕΣΡ. Κι εν συνεχεία η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής άφησε στο συρτάρι την φρασεολογία “όποιος θέλει να προσφύγει, το ΣτΕ είναι
δύο τετράγωνα παρακάτω”. Αντίθετα με
ότι είχε γίνει το καλοκαίρι του 2016 το
ΕΣΡ εκπέμπει μήνυμα σοβαρότητας και
διάθεση να ολοκληρώσει τον διαγωνισμό δίχως παρατράγουδα. Από την
πλευρά της η κυβέρνηση, ανταποκρίνεται στις νομικές παρατηρήσεις του ΕΣΡ.
Αυτό που μένει να φανεί είναι η στάση της ΕΙΤΗΣΕΕ. Οι καναλάρχες απαιτούν περισσότερα ανταλλάγματα απειλώντας με προσφυγές στο ΣτΕ. Και η
βασική τους απαίτηση είναι να πληρώσουν λιγότερα όσοι σταθμοί έχουν το

προνόμιο της εκπομπής, έναντι των νέων υποψηφίων.

Τι ψηφίστηκε
Οι διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων ανάμεσα στο ΕΣΡ και στο υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής και καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα.
1 Το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά τα ελληνικά δικαστήρια εξετάζουν
πλέον τις «τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των παρόχων περιεχομένου, καθώς και τους όρους ανάκλησης των
σχετικών αδειών».
1 Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-

γωνισμό έχουν «οι εταιρείες με έδρα σε
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που υπάγονται στη δικαιοδοσία
του ελληνικού κράτους. Όλες οι υποψήφιες εταιρείες υποχρεούνται σε πλήρη ενημέρωση για τη μετοχική τους
σύνθεση.
1 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καταπίπτει, αφενός, στην περίπτωση μη δικαιολόγησης της υποβληθείσας οικονομικής
προσφοράς από τον υπερθεματιστή
και, αφετέρου, στην περίπτωση έκπτωσης του υπερθεματιστή λόγω μη καταβολής της πρώτης δόσης του τιμήματος.
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Ολόγυμνη
σε ιταλικό ημερολόγιο
η Ρία Αντωνίου

Επιμέλεια:
Σπυριδούλα Κάμπου

Δεν θα μπορούσε να μπει καλύτερα ο νέος χρόνος
για τους θαυμαστές της Ρίας Αντωνίου. Κι αυτό γιατί
η Ελληνίδα καλλονή, που τα τελευταία χρόνια κάνει
λαμπρή καριέρα στην Ιταλία, πόζαρε για τις ανάγκες του επετειακού ημερολογίου για το 2018 του
περιοδικού «For Men Magazine». Οι πόζες της είναι άκρως αισθησιακές, ενώ σε πολλές από αυτές μένει ολόγυμνη, κολάζοντας μέχρι και τον φωτογραφικό φακό. Το βίντεο από τα backstages που
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, και είναι ο «καυτός» προάγγελος αυτών που θα δούμε σύντομα,
ήδη έχει προκαλέσει ντελίριο στον αντρικό πληθυσμό της γείτονας χώρας και όχι μόνο.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
11/12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

• Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι
της Αλεξίας Μπογδάνου-Λάσκαρη και απείλησαν την ζωή της

Στιγμές τρόμου
για γνωστή σοπράνο
εριέγραψε με έναν ανατριχιαστικό τρόπο τις δύσκολες ώρες που βίωσε στα χέρια των
ενόπλων ληστών, δίνοντας
μάχη για να σωθεί.
Σοκ και μεγάλη ανησυχία προκάλεσε
στους διαδικτυακούς φίλους αλλά και σε
γνωστούς, διαβάζοντας τα όσα δραματικά
συνέβησαν στο σπίτι της, που λίγο έλειψε
να βάλουν σε κίνδυνο την ζωή της. Και
ενώ η σοπράνο Αλεξία ΜπογδάνουΛάσκαρη χαλάρωνε απόγευμα Κυριακής στο δωμάτιό της στο σπίτι της στα βόρεια προάστια, ξαφνικά άκουσε κάτι δυνατούς θορύβους, ενώ μέχρι να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε, είδε έναν
κουκουλοφόρο άντρα να μπαίνει από
την μπαλκονόπορτα
κρατώντας έναν λοστό στα χέρια του!
Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου κατάφερε
να την ακινητοποιήσει,
ε-

Π

νώ μπήκαν και άλλοι τρεις κουκουλοφόροι, που την πίεζαν να τους αποκαλύψει
πού είναι ο Γιάννης που τους χρωστάει
100.000 ευρώ.
Προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να τους διαφύγει, όσο
και αν τους εξηγούσε ότι έχουν μπερδέψει τα σπίτια και δεν μένει κανένας
Γιάννης εκεί, οι τέσσερις κουκουλοφόροι δεν έδειχναν να την ακούνε.
«Ανοίγει απότομα η μπαλκονόπορτα και το
πρώτο πράγμα που προβάλλει είναι ένας σιδερένιος λοστός. Μέχρι να καταλάβω τι γίνεται, μπουκάρουν μέσα τρεις κουκουλοφόροι που με απειλούν. Ψάχνω κάτι μυτερό να
τους χώσω, τελικά πιάνω το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού και τους απειλώ και
εγώ», αναφέρει χαρακτηριστικά στο
status της στο Facebook.
Δίνει μάχη για να σωθεί. Παλεύει και με
τους τρεις, βάζει τις φωνές καλώντας σε
βοήθεια, κάνοντάς τους να την προειδοποιήσουν πως αν δεν σταματήσει θα την
σκοτώσουν.
«Τους διαβεβαίωσα άλλη μια φορά ότι “δεν
υπάρχει εδώ” ο άντρας που ψάχνουνε. Και
έτσι όπως εμφανίστηκαν από την μπαλκονόπορτα, έτσι εξαφανίστηκαν. Αφήνοντάς
με να τρέμω και να ευχαριστώ το σύμπαν με
ευλάβεια και ευγνωμοσύνη που είμαι σώα
και αβλαβής. Μετά από τέσσερις αστυνομικούς, τρεις του ΔΙΑΣ, τον γιο μου με τέσσερις φίλους και τέσσερις σκύλους, την κολλητή μου με τον άντρα και την κόρη της, που
ευτυχώς ήρθαν όλοι μέσα σε 5΄, μετά από
κατάθεση στον αξιωματικό υπηρεσίας που,
αφού με άκουσε, μου ζήτησε να κάνω σεμινάριο στους πολίτες της Κηφισιάς…» εξομολογήθηκε η υψίφωνος.

Επανασύνδεση
Μαζωνάκη
Δελόγκα
Και από εκεί που φημολογείτο ότι θα
παντρευτούν και ότι την επέλεξε για να
γίνει η μητέρα του παιδιού του, ο χωρισμός τους έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία. Αρκετούς μήνες μετά το τέλος της
σχέσης τους, ο Γιώργος Μαζωνάκης και
η Μαρία Δελόγκα είναι ξανά μαζί, και
μάλιστα πιο ερωτευμένοι από ποτέ, όπως αναφέρουν άνθρωποι του στενού
τους περιβάλλοντος. Το διάστημα που
έμειναν χωριστά ήταν αρκετό και άκρως εποικοδομητικό για τον τραγουδιστή, για να καταλάβει το πόσο σημαντική ήταν στην ζωή του η όμορφη χορεύτρια. Σύμφωνα με όσα ακούγονται
στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια, εκείνος ήταν που της έστειλε το πρώτο μήνυμα
της επανασύνδεσης, καλώντας την σε
ένα ραντεβού που θα είχαν να πουν
πολλά. Το ζευγάρι, που φροντίζει να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας
μετά και την πρόσφατη επανασύνδεσή
του, έκανε την πρώτη του κοινή δημόσια εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο που
εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης, αποφεύγοντας όμως να ποζάρουν μαζί στους
φωτογράφους.
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Εθισμένοι στο σεξ
ε αφορμή την είδηση ότι ο διάσημος ηθοποιός Κέβιν Σπέισι μπήκε σε κλινική απεξάρτησης από το σεξ, μετά και το σκάνδαλο που
ξέσπασε στην αποκάλυψη της σεξουαλικής παρενόχλησης που είχε
ασκήσει σε 14χρονο ηθοποιό, ανατρέξαμε στους διάσημους, Έλληνες
και μη, που έχουν παραδεχτεί δημόσια τον εθισμό τους στο σεξ. Πολλοί
από αυτούς μάλιστα έφτασαν στο σημείο να νοσηλευτούν σε ειδικές κλινικές περισσότερες από μία φορές.
Ξεκινώντας από την εγχώρια σόουμπιζ, ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, μιλώντας δημόσια για τον σεξουαλικό
εθισμό του. «Ήμουνα στο… κάθε μέρα
σεξ. Όταν λέμε εθισμένος στο σεξ τελικά
εννοούμε εθισμένος στην αδρεναλίνη.
Το σεξ είναι φουλ αδρεναλίνη, συν τη
σεξουαλική πράξη που είναι εθιστική
και από μόνη της. Αυτός ο συνδυασμός
είναι εντελώς ακαταμάχητος, δεν μπορείς να ξεφύγεις μετά. Πήγαινες σε ένα
τραπέζι καλεσμένος και είχες 3 μπου-

M

κάλια ουίσκι και 10 θηλυκά. Δεν υπήρχε περίπτωση να περνούσε θηλυκή γάτα που να μην την “κάρφωνα” και να
φανταζόμουν ότι κάνω σεξουαλική πράξη μαζί της», είχε εξομολογηθεί σε
συνέντευξή του.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό
«ΟΚ» ο ηθοποιός Ευθύμης Ζησάκης είχε αποκαλύψει πως υπήρχε
περίοδος που άλλαζε τις ερωτικές
συντρόφους του σαν τα «πουκάμισα»: «Ήμουν πωρωμένος με το “σπορ”.
Υπήρξε περίοδος που ήμουν εθισμένος
στο σεξ και άλλαζα ερωτικές συντρόφους με τρομερή ταχύτητα».
Στο παρελθόν, διάφορα δημοσιεύματα ήθελαν και πολύ γνωστό, εκκεντρικό μουσικοσυνθέτη, που υπήρξε
παντρεμένος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια, να είχε νοσηλευτεί σε κλινική απεξάρτησης από
το σεξ στο Λονδίνο.
Σε κλινική για να ξεπεράσει την σεξομανία του είχε νοσηλευτεί και ο
πρωταγωνιστής των «X-Files», Ντέιβιντ Ντουκόβνι, όπως αντίστοιχα

Δημοσίευσε εκείνη τις γυμνές
φωτογραφίες της
με τις οποίες την εκβίαζαν!
Δεν ίδρωσε το αυτί της στον σκληρό εκβιασμό που δεχόταν τον τελευταίο καιρό από παπαράτσι, που την
προειδοποιούσε πως, αν δεν τον πληρώσει αδρά, θα
δώσει στην δημοσιότητα γυμνές φωτογραφίες της που
δεν την κολακεύουν καθόλου. Και ενώ άλλες επώνυμες
κυρίες θα τρόμαζαν στην θέση της, βάζοντας βαθιά το
χέρι στην τσέπη, η Σία δεν «μάσησε». Η διεθνούς φήμης
τραγουδίστρια του χάλασε τα σχέδια, δημοσιοποιώντας στα social media, χωρίς καμία ντροπή, η ίδια τις
γυμνές φωτογραφίες της που είχε ο εν λόγω άντρας
στην κατοχή του. Η τραγουδίστρια επιβραβεύτηκε για
την κίνησή της αυτή, που έγινε «βήμα» δύναμης σε πολλές γυναίκες που πιθανόν βιώνουν κάτι ανάλογο.

και ο γερόλυκος της ροκ Όζι Όσμπορν, όπου μετά από ένα σκάνδαλο απιστίας στον γάμο του ζήτησε
την βοήθεια των γιατρών για να σώσει την οικογένειά του.
Σε κλινική απεξάρτησης από το σεξ
είχε επίσης μπει και ο πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι, Ράσελ Μπραντ, που στην αυτοβιογραφία του αποκάλυψε τον εθισμό του στο σεξ
και την ηρωίνη.
Θεραπεία 35 ημερών είχε ακολουθήσει και ο πρώην σύντροφος της
Χάλι Μπέρι, Έρικ Μπένετ, που είχε παραδεχτεί δημόσια ότι είναι σεξομανής. Ανάλογα θεραπευτικά
προγράμματα έχει παρακολουθήσει
και η Λίντσεϊ Λόχαν, όπως και ο
διάσημος ηθοποιός Ρομπ Λόου.
Για τον εθισμό του στο σεξ είχε μιλήσει δημόσια και ο Μάικλ Ντάγκλας, που σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην βιογραφία του που κυκλοφόρησε το 2012, το 1990 είχε
νοσηλευτεί σε κλινική προκειμένου
να θεραπευτεί.

Τα οπίσθια που κέρδισαν
τα «Miss BumBum 2018»
Είναι 28 χρονών, λέγεται Ρόζι Ολιβέιρα,
κατάγεται από την Βραζιλία, και κατάφερε
να κερδίσει τον πρώτο τίτλο στα καλλιστεία «Μiss BumBum 2018» που διεξάγονται εδώ και τέσσερα χρόνια στην Βραζιλία.
Μαγεύοντας τους κριτές με τα καλοσχηματισμένα οπίσθιά της, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild»,
κάθισε στον θρόνο της «βασίλισσας» με τα
πιο εκρηκτικά οπίσθια, με μεγάλη διαφορά
από τις ανταγωνίστριές της. Με περιφέρεια
γλουτών που αγγίζει τα 100 εκατοστά η
Ρόζι ανακηρύχθηκε η γυναίκα με τα ωραιότερα οπίσθια του πλανήτη.
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Ηθοποιός μήνυσε τον πρώην της
για ξυλοδαρμό
Οι φωτογραφίες της με το πρόσωπό της
ματωμένο που είδαν τα φώτα της δημοσιότητας πραγματικά σοκάρουν. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφτηκαν, η Βασιλική Πετρίδου, που τη βλέπουμε στο σίριαλ «Παρθένα Ζωή» χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, με τραύματα στο κεφάλι της. Όπως ανέφεραν πολλά δημοσιεύματα, η
ηθοποιός που έκανε πολλά ράμματα
στο πρόσωπό της, κατήγγειλε στην αστυνομία για αυτό τον πρώην σύντροφό της, τον οποίο και μήνυσε. Κατά
τους ισχυρισμούς του ίδιου, τίποτα από όσα τον κατηγορεί δεν ισχύουν, με
την ίδια να χτυπάει με δύναμη το κεφάλι της στον τοίχο ώστε να τραυματιστεί και να τον ενοχοποιήσει στη συνέχεια.

Δίνουν και παίρνουν
οι ινκόγκνιτο ερωτικές(;)
αποδράσεις τους

1 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΛΑΔΑΚΗΣ:

Παλιά σχέση, νέα κρίση!
Δ

εν είναι η πρώτη φορά που «σύννεφα»
μαζεύονται πάνω από τη σχέση τους. Όντες ζευγάρι περισσότερο από μία πενταετία, κατά καιρούς έχουν περάσει σοβαρά προβλήματα, που τους έχουν οδηγήσει μέχρι και
στον χωρισμό. Πάντα όμως η Ειρήνη Παπαδοπούλου και ο Κώστας Πηλαδάκης έβρισκαν τον τρόπο να τα ξεπερνάνε.
Την περίοδο που η τραγουδίστρια πήρε την απόφαση να πάει στο Survivor, η σχέση της με
τον επιχειρηματία περνούσε μία ακόμη σοβαρή
κρίση. Η συμμετοχή της όμως στο ριάλιτι επιβίωσης και η απόσταση που είχαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, λειτούργησαν ως από μη-

χανής Θεός στον έρωτά τους. Μετά και την τότε
επανασύνδεσή τους, όλα έδειχναν να βαίνουν
ομαλά στην καθημερινότητά τους. Τον τελευταίο
καιρό όμως, και όπως διαδίδουν οι δικοί τους
άνθρωποι, αντιμετωπίζουν εκ νέου μία μεγάλη
κρίση.
Αν και δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό για οριστικό
χωρισμό, το ότι κυκλοφορούν τα βράδια με ξεχωριστές παρέες και όχι μαζί όπως συνήθιζαν, έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά σε αυτούς
που τους βλέπουν χώρια. Κατά τα λεγόμενα αυτών που δείχνουν να γνωρίζουν την κατάσταση
εκ των έσω, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει ένα
μικρό διάλλειμα.

Μπορεί εκείνοι μέχρι στιγμής να μην επιβεβαιώνουν τον έρωτά τους παρόλα
αυτά όπως ακούγεται από τον περίγυρό τους όχι μόνο είναι μαζί αλλά και πάρα πολύ ερωτευμένοι. Μπορεί όλα μεταξύ τους να ξεκίνησαν από τον Άγιο
Δομίνικο αλλά κατά την επιστροφή τους
στην Ελλάδα, όπου ξεκίνησαν να κάνουν πιο στενή παρέα, η σχέση τους
«φούντωσε». Τόσο η Ευριδίκη Βαλαβάνη όσο και ο Κωνσταντίνος Βασάλος
δεν θέλουν με τίποτα να παραδεχτούν πώς είναι μαζί, για τους δικούς
τους προσωπικούς λόγους. Αυτά στα λόγια, διότι οι πράξεις και η καθημερινή επαφή τους αποδεικνύουν ότι είναι αχώριστοι. Όπως διαδίδουν
αυτοί που ξέρουν λεπτομέρειες, τις πρώτες μέρες που έγιναν ζευγάρι, επέλεγαν να απολαμβάνουν τον έρωτά τους μακριά από εκεί που συχνάζουν παπαράτσι, ταξιδεύοντας μυστικά στη Σαντορίνη, όπου διέμεναν σε
πολυτελή σουίτα. Τώρα που χειμώνιασε κάπως, οι αποδράσεις τους περιορίζονται σε κοντινά μέρη στο κλεινόν άστυ, όπως και τα Τρίκαλα Κορινθίας όπου βρέθηκαν για ένα διήμερο την περασμένη εβδομάδα.

Ποιος είναι ο νέος άντρας
στο πλευρό της Σ. Παυλίδου
Έναν χρόνο περίπου μετά την ανακοίνωση του τέλους του γάμου της με τον
Χρήστο Φερεντίνο, η Σοφία Παυλίδου
φέρεται να έχει ανοίξει νέα σελίδα στην
προσωπική της ζωή. Τον τελευταίο καιρό δεν είναι λίγοι εκείνοι που την έχουν
συναντήσει σε δημόσιες εξόδους της,
συνοδευόμενη από έναν γοητευτικό άντρα με αξύριστο στυλ, μην κρύβοντας
ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ τους. Αν
και η ηθοποιός δεν έχει δηλώσει ότι υπάρχει κάτι καινούργιο σε προσωπικό επίπεδο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ
του Νάσου Γουμενίδη, ο εν λόγω άντρας έχει δώσει άλλο νόημα στη ζωή
της και την έχει κάνει να αισθάνεται ερωτευμένη ξανά μετά το τέλος του
γάμου της με τον παρουσιαστή. Όσοι γνωρίζουν προσωπικά τη Σ. Παυλίδου τονίζουν πως και να ισχύουν οι φήμες για το ότι είναι ερωτευμένη, δεν
θα το παραδεχτεί εύκολα, αφού δεν της αρέσει να «ερεθίζει» τα ΜΜΕ με
την προσωπική της ζωή. Παρόλα αυτά, η Σοφία Παυλίδου σε συνέντευξή
της στην εκπομπή «Όλα Καλά» , εξομολογήθηκε πως είναι μόνη της και απλά ο άντρας που την είδαν είναι φίλος της.

ΜΟΝΟ
ΣΤΗΝ
«Α»

Νέος έρωτας για
την Ελένη Χατζίδου

Μπορεί πριν από μερικούς μήνες να χώρισε από τον Άρη Σοϊλέδη, οι «ψίθυροι» στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια τη θέλουν ερωτευμένη ξανά. Σύμφωνα με
αυτούς που φέρεται να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τις εξελίξεις στην
προσωπική ζωή της Ελένης Χατζίζου, η καρδιά της από το καλοκαίρι «χτυπάει» εκ νέου σε ερωτικούς ρυθμούς.
Ο νέος αγαπημένος της φέρεται να είναι ένας πολύ γοητευτικός επιχειρηματίας, γόνος γνωστής οικογενείας από το Πόρτο Χέλι, με τον οποίο
γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Το φρεσκοερωτευμένο ζευγάρι
φροντίζει να απολαμβάνει τον έρωτά του, διοργανώνοντας μίνι αποδράσεις εκτός Αθηνών, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν παπαράτσι. Κι
αυτό γιατί θεωρούν πως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να γίνει γνωστή
η σχέση τους.
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Οι «Άγγελοι» που
μας στέλνουν
στην «κόλαση»
Έρωτας ή φήμες
και φούμαρα;

ουλειές με φούντες έχουν οι «άγγελοι»
της Victoria’s Secret και πολλές
επώνυμες σέξι κυρίες, που το μόνο
μέλημά τους είναι να αναστατώνουν τον
αντρικό πληθυσμό. Τόσο με τις φωτογραφίες
που ανεβάζουν στους προσωπικούς
λογαριασμούς στο Instagram όσο και με τις φωτογραφήσεις
τους, καταφέρουν να ανεβάζουν το θερμόμετρο στα ύψη.
Γυναίκες με «αγγελική» μορφή
και αψεγάδιαστα σώματα, διακαής πόθοι των αντρών. Η
Ζόζεφιν Σκράιβερ πόζαρε ολόγυμνη στα βράχια, η Σανίνα Σάικ
φωτογραφήθηκε ημίγυμνη για γνωστή
εταιρεία κοσμημάτων, η Αντρίανα Λίμα
χάρισε τις πιο αισθησιακές της πόζες
στον φωτογραφικό φακό ισπανικού περιοδικού, ενώ η Έμιλι Ραϊτκόφσκι μας «έδωσε»
απροκάλυπτα
τα
προσόντα της με μικροσκοπικό μπικίνι.

Δ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ:

Έχει αράξει στο «λιμανάκι» της καρδιάς του
Από το καλό στο καλύτερο οδεύει η νέα σχέση του
Κωνσταντίνου Μπογδάνου, «φουντώνοντας»
τις φήμες που τον θέλουν να σκέφτεται να παντρευτεί για δεύτερη φορά. Για την ώρα ο δημοσιογράφος απολαμβάνει τον έρωτά του με την Έλενα Καρβέλα, που ακόμα και στις δημόσιες εμφανίσεις τους, είναι τόσο διαχυτικοί ο ένας για
τον άλλον. Κατά την πρόσφατη νυχτερινή τους έξοδο στο νυχτερινό κέντρο «Ιερά Οδός», τι και αν
γνώριζαν την ύπαρξη των φωτογράφων αλλά και
ότι τα βλέμματα πολλών ήταν «καρφωμένα» πάνω
τους, έδειχναν να μην τους αγγίζει τίποτα, διασκεδάζοντας ο ένας στην αγκαλιά του άλλου.

Αν λάβουν υπόψη τη γνωστή λαϊκή ρήση «ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει», τότε κάτι πραγματικά έχει «ανάψει» μεταξύ της Ντορέττας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Αγγελόπουλου. Τα δημοσιεύματα όπως και οι
φήμες, τον τελευταίο καιρό «οργιάζουν» πώς
έχει γεννηθεί ένας μεγάλος έρωτας.
Η γνωριμία τους έγινε το καλοκαίρι στη Σκιάθο, και το κλικ ήταν αμοιβαίο. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, έντονο φλερτ του νικητή του
Survivor προς την παρουσιάστρια, και τα
πρώτα ραντεβού δεν άργησαν να γίνουν. Το
τι πραγματικά συμβαίνει μεταξύ τους έχει διχάσει τα καλλιτεχνικά πηγαδάκια. Αν και δίνουν το «παρών» τους τελευταία στις ίδιες
κοσμικές εκδηλώσεις, πάνε και φεύγουν χωριστά, μη θέλοντας να δώσουν τροφή στους
φωτογράφους και στα ΜΜΕ. Όπως αποκαλύπτουν οι γνωρίζοντες τα του φρέσκου ειδυλλίου, η Ντ. Παπαδημητρίου και ο Γ. Αγγελόπουλος αποφάσισαν από κοινού να προστατεύσουν τη σχέση τους από τα φώτα της
δημοσιότητας, και ακόμα και όταν ερωτηθούν για αυτή να τη διαψεύσουν.
Η παρουσιάστρια πριν από λίγο καιρό βγήκε
από μία άλλη σχέση, και δεν θα ήθελε με τίποτα να χρεωθεί μία καινούργια και δη με έναν άνθρωπο που τυγχάνει μεγάλης δημοσιότητας.

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ:
Έγκυος στο τρίτο της παιδί
Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός. Το
ζευγάρι όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται
σε λίγους μήνες να υποδεχτεί τον τρίτο
καρπό του έρωτά τους. Μία εγκυμοσύνη
που ήταν απόλυτα επιθυμητή, αφού
πριν από λίγο καιρό η παρουσιάστρια
δήλωσε –καλεσμένη ούσα– στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ότι θέλουν
να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά
τους. Η Στ. Τσιμτσιλή διανύει τους
πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της και
τα σημάδια αυτής είναι ήδη εμφανή.
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ΙχνηλΑΤωΝΤΑΣ…

με την Καίτη Νικολοπούλου

«Πράκτορες του Πλανήτη»…
Πρόκειται για την νέα σειρά βιβλίων για παιδιά, της Ελένης Ανδρεάδη, που κυκλοφορεί από τις
«εκδόσεις Μεταίχμιο». Τα βιβλία αυτά εμπεριέχουν οικολογικό μήνυμα, δοκιμασμένο προηγουμένως
στα σχολεία μέσα από δράσεις της ίδιας της συγγραφέως και της ομάδας της. Έξυπνα και αστεία
κείμενα, καλή μυθοπλασία, πρωτοποριακό στήσιμο και μοντέρνα εικονογράφηση. Σήμερα η Ελένη
Ανδρεάδη, αναφερόμενη στο τρίτο βιβλίο της σειράς, με τίτλο «Τα τέρατα των Ωκεανών» –έχουν
προηγηθεί τα «Γίνε Πράκτορας του Πλανήτη» και «Η εκδίκηση του Πουφ»–, μας εξηγεί το πώς
πήρε αυτή την απόφαση, να ασχοληθεί με βιβλία που θα ευαισθητοποιήσουν γονείς και παιδιά
σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη μας.

«Πράκτορες του
Πλανήτη»: Όταν
τα παιδιά νουθετούν
τους γονείς
1 Τα βιβλία σας απευθύνονται
σε παιδιά, καθώς εμείς οι μεγάλοι τα κάναμε μαντάρα. Πού
θεωρείτε ότι οφείλεται αυτή η
καταστροφική ή παθητική στάση των ενηλίκων απέναντι στο
περιβάλλον;
«Είναι το γνωστό πρόβλημα που ονομάζεται και “Τραγωδία των Κοινών”.
Οι περιβαλλοντικοί πόροι είναι συλλογικά αγαθά, όπως για παράδειγμα ο
καθαρός αέρας ή η θάλασσα. Ο κάθε
άνθρωπος τείνει να εκμεταλλεύεται
αυτούς τους πόρους ιδιωτικά, χωρίς
να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις πάνω τους και το κοινό καλό. Περασμένες γενιές, επιπλέον, θεωρούσαν ότι
αυτοί οι πόροι είναι ανεξάντλητοι.
Πλέον, γνωρίζουμε καλά ότι δεν είναι.
Ο πλανήτης πια είναι στο κόκκινο,
σε tipping point».
1 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Greenpeace, το μέγεθος του προβλήματος της πλαστικής ρύπανσης στις ελληνικές
θάλασσες είναι τεράστιο. Τι θα
συμβούλευαν οι Πράκτορες του
Πλανήτη μικρούς και μεγάλους προκειμένου να μειωθεί
το πρόβλημα;
«Η χρήση του πλαστικού μιας χρήσης
έχει εξελιχτεί σε τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Το 2030 θα υπάρχει
περισσότερο πλαστικό στην θάλασσα
από ό,τι ψάρια. Η λύση που προτείνουν οι πράκτορες είναι απλή: δεν
χρησιμοποιούμε πλαστικό μιας χρήσης και μειώνουμε γενικότερα το

πλαστικό. Λέμε “όχι” στα πλαστικά
καλαμάκια, πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια νερό, προϊόντα με
πολλή συσκευασία... Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε πλαστικό,
το ανακυκλώνουμε, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι η τελευταία λύση. Το
σημαντικότερο είναι να το αποφύγουμε εξαρχής».
1 Η βύθιση του πετρελαιοφόρου στα ανοιχτά της Σαλαμίνας
πιστεύετε πως ταρακούνησε τον
κόσμο αρκετά ώστε ν’ αλλάξει η
θεώρηση «ό,τι φαίνεται πως είναι μακριά από την πόρτα μου,
δεν είναι και δικό μου πρόβλημα»;
«Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα κάνει
κάποιους να σκεφτούν πόσο ευάλωτος είναι ο φυσικός μας κόσμος. Δεν
είναι κάτι που θα ξεχαστεί εύκολα».
1 Ποιοι είναι οι κυριότεροι εχθροί του καινούργιου σας βιβλίου «Τα Τέρατα των Ωκεανών» και τι καλείται να κάνει το
παιδί-αναγνώστης για να τους
αντιμετωπίσει;
«Ο αναγνώστης και πρωταγωνιστής,
στο καινούργιο βιβλίο “Τα Τέρατα των
Ωκεανών”, καλείται να σταματήσει το
ύπουλο πλάνο του Ιβάν Φον Βαμπάουερ, ο οποίος έχει εξαπολύσει τέσσερα τέρατα στους ωκεανούς για να
καταστρέψει τις θάλασσες. Μέσα από αυτή την αποστολή, τα παιδιά θα
μάθουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές μας και το πώς
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«ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΙ
ΧΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ...»
μπορεί ο καθένας να βοηθήσει στην
σωτηρία τους».
1 Η επίλεκτη ομάδα των Πρακτόρων του Πλανήτη απαρτίζεται από παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων. Αυτό είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας
μεταξύ των λαών;
«Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι τεράστια, ενώ τα μεγαλύτερα, όπως η κλιματική αλλαγή ή η ρύπανση του πλαστικού, ξεπερνούν τα σύνορα μιας χώρας. Θέλω να δώσω ένα
μήνυμα της ανάγκης συνεργασίας όλων μας για την επίλυσή τους».
1 Διαβάζοντας τα βιβλία σας ή
παρακολουθώντας τις δράσεις
της ΜΚΟ σας, οι μικροί Πράκτορες του Πλανήτη συνηθίζουν να νουθετούν τους γο-

νείς;
«Αυτό το ακούμε συχνά από γονείς.
Τα παιδιά έχουν μεγάλη επιμονή και
ιδεαλισμό – όσα μαθαίνουν μέσα από
τα βιβλία ή τα προγράμματα της ομώνυμης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης,
τα εφαρμόζουν και στο σπίτι. Δείχνουν στους γονείς τους πώς να μαζεύουν τα σκουπίδια στην παραλία,
να ανακυκλώνουν σωστά, να κάνουν
κομποστοποίηση...»
1 Έχετε καταλήξει στην θεματική του επόμενου βιβλίου σας;
Αν ναι, θέλετε να μας αποκαλύψετε ποια θα είναι;
«Το επόμενο βιβλίο θα κυκλοφορήσει
το φθινόπωρο του 2018. Η επόμενη
άκρως απόρρητη αποστολή –σσσςςς–
θα έχει να κάνει με τα δάση και την
βιοποικιλότητα».

Η Ελένη Ανδρεάδη σπούδασε Περιβαλλοντική Πολιτική και ΜΜΕ στο
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Έχει εργαστεί ως στρατηγικός αλλά και περιβαλλοντικός σύμβουλος στην Ελλάδα, Αμερική, Αγγλία και Γερμανία για
εταιρείες, οργανισμούς και δημόσια όργανα, όπως για τη Ford Motor
Company, Accenture, BBC και το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας. Ένα ντοκιμαντέρ της αμερικάνικης εταιρείας παραγωγής
Participant Productions (που ακολούθησε την παραγωγή του «Μια Ενοχλητική Αλήθεια» με τον Αλ Γκορ), στο οποίο εργαζόταν ως περιβαλλοντικός σύμβουλος, την οδήγησε στην Ινδία. Εκεί συνάντησε παιδιά
που κατάφεραν να απαγορεύσουν την χρήση της πλαστικής σακούλας
στο χωριό τους και πείστηκε ότι αυτά είναι που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο. Μετακόμισε στην Ελλάδα για να εργαστεί στην οικογενειακή τουριστική επιχείρηση Σάνη Α.Ε., όπου μεταξύ άλλων επιμελείται το πρόγραμμα Sani Green. Το 2009 ίδρυσε την ΜΚΟ Πράκτορες
του Πλανήτη, με αντικείμενο τη βιωματική εκπαίδευση και δράση παιδιών
για την αειφόρο ανάπτυξη. Με καινοτόμο αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό
και δραστηριότητες, η οργάνωση τους δίνει τα κατάλληλα εφόδια ώστε
να εξελιχθούν σε πολίτες που παίρνουν πρωτοβουλίες και αναλαμβάνουν δράση για ένα καλύτερο συλλογικό μέλλον. Το σχολικό πρόγραμμα
υλοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία σε ολόκληρη την
χώρα. Το 2013 οι «Πράκτορες του Πλανήτη» βραβεύτηκαν ως ένα από
τα 100 πιο καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της οργάνωσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.planetagents.org.
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Van Gogh Alive – Τhe experience
H τεχνολογία στην υπηρεσία της Τέχνης
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς,
η απόλυτη βιωματική εμπειρία, η έκθεση που
μάγεψε περισσότερους από 10.000.000 θεατές
σε όλο τον κόσμο, έρχεται επιτέλους για 4 μήνες στην Αθήνα, στον εκθεσιακό χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών όπου θα παραμείνει
μέχρι τις 5 Μαρτίου 2018, εκστασιάζοντας και
το ελληνικό κοινό, παρουσιάζοντας για πρώτη
φορά στην χώρα μας τους νέους διεθνείς τρόπους προσέγγισης της τέχνης.
Τι είναι τελικά η Van Gogh Alive – Τhe
experience;
Μα πρώτα απ’ όλα, μία μεγαλειώδης έκθεση.
Μία μοναδική παρουσίαση όλων των έργων του
μεγάλου Ολλανδού ζωγράφου σε μία και μόνον
φορά, κάτι που δεν έχει κανένα προηγούμενο.
Όχι με τον καθιερωμένο συνήθη τρόπο, κάτι που
για πολλούς θεωρείται πλέον ξεπερασμένο, αλλά με μία μέθοδο που αναδεικνύει νέες οπτικές
γωνίες και προοπτικές, που αφηγείται ταυτόχρονα την ιστορία του δημιουργού τους, περιγράφει το ιστορικό, κοινωνικό αλλά και πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλούργησε, καταγράφει και αναλύει τις δημιουργικές του
περιόδους και αλληλοεπιρροές, διεισδύει και αγγίζει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του,
προβάλλει δηλαδή ολόκληρο τον κόσμο του.
3.000 πίνακες, σκίτσα αλλά και κινούμενες εικόνες προβάλλονται από το φημισμένο σύστημα
υψηλής τεχνολογίας SENSORY4™ παντού!
Στους τοίχους, τις κολώνες, τις οροφές, το πάτωμα. Σε χώρο 1.500 m2, 40 και πλέον πολυκάναλοι προβολείς υψηλής ευκρίνειας με ήχο υψηλής πιστότητας δημιουργούν μία εκπληκτική
τριασδιάστατη απεικόνιση στις πολλαπλές αυτές επιφάνειες, σε μία πολλαπλά υποσχόμενη οπτική αλλά και αλληλεπιδραστική εμπειρία. Οι
ρέουσες εικόνες που γίνονται ένα σώμα με τους
ψηφιακούς ήχους, γεμίζουν τον χώρο με πλούσιες προσλαμβάνουσες για όλες τις αισθήσεις,
δημιουργώντας μία μαγευτική και καθηλωτική
ατμόσφαιρα που συνεπαίρνει τον επισκέπτη.
Τα διαχρονικά αριστουργήματα ζωντανεύουν
και ο επισκέπτης γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι
τους. Αποσυντίθενται και ανασυντίθενται, αποκαλύπτουν την εποχή που εμπνεύστηκαν, το πώς
ολοκληρώθηκαν, από που προήλθαν τα ερεθίσματα της κατασκευής τους. Εμπλέκονται με την
ζωή και τα βιώματα του δημιουργού τους, μας

Τ

συνοδεύουν μέσα από τις πολύχρωμες στοές της
έκθεσης σ’ ένα ταξίδι στα μέρη που έζησε και
καλλιτέχνισε, στο Άμστερνταμ, στην Προβηγκία,
στο Παρίσι. Υπερβαίνοντας τον χρόνο και τον
χώρο, με κύματα ήχων και μουσικών, φωτός και
χρωμάτων που προσκρούονται πάνω μας και εισχωρώντας μέσα μας, μας επιτρέπουν να εισπράξουμε, να αντιληφθούμε, να κοινωνήσουμε
τον εσωτερικό κόσμο του ίδιου του Βίνσεντ. Σε
μία ζωντανή και ολοζώντανη πανδαισία, που διεγείρει και θρέφει όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις,
που διευρύνει το μυαλό μ’ έναν μοναδικό τρόπο. Σε μία πνευματική και ταυτόχρονα σωματική,
σε μία κατ’ ουσία βιωματική εμπειρία, που είναι
παράλληλα τόσο πολύ διασκεδαστική, όσο όμως
και βαθειά παιδευτική.
Αυτό το ιδιότυπο και εντυπωσιακό «πλανητάριο»
μεταφέρει έτσι, μ’ αυτόν τον ονειρικό τρόπο, ακαριαία τους επισκέπτες στο σύμπαν του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Αντικατοπτρίζοντας το όλον του.
Την δημιουργία, τις συναισθηματικές εναλλαγές,
την ψυχική του κατάσταση, την θυελλώδη ζωή
του. Τους καλεί να αφεθούν απαλά σε μία επικοινωνία και επαφή πρωτόγνωρη, να βυθιστούν
γλυκά σε μία εμπειρία τονωτική, πλούσια και αλησμόνητη.
Σε αυτήν όμως ακριβώς την διαδικασία, στην οποία ο θεατής, αφού ενσωματωθεί κυριολεκτικά
ως συστατικό της στοιχείο, παρεμβαίνει ακολούθως και ο ίδιος με την σειρά του σ’ αυτήν, μέσω των social media σε πραγματικό χρόνο και
χώρο. Οι παρεμβάσεις του προβάλλονται μέσα
στην ίδια την έκθεση στο Facebook & Twitter
Wall, ενώ διαχέονται και σε όλους τους υπόλοιπους επισκέπτες, σε μία εξαιρετική αναγωγή της
συγκινησιακής εξατομικευμένης εμπειρίας σε
συλλογική. Μέσω τις καθολικής επικοινωνίας με
την τέχνη, που διασφαλίζει και την απόλυτη εις
βάθος επικοινωνία του θεατή-επισκέπτη με τα
έργα αλλά και τον δημιουργό τους.
Η μοναδική τρισδιάστατη εικαστική πρόταση
Van Gogh Alive – The experience είναι η
πρώτη παρόμοια προσέγγιση στον χώρο των εικαστικών δημιουργών. Μέχρι σήμερα έχει περιοδεύσει σε 35 μητροπόλεις του κόσμου και την
έχουν επισκεφτεί περισσότεροι από 10.000.000
θεατές. Το κοινό της έκθεσης θεωρείται το πλέον
διευρυμένο σε σχέση με τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

40_R_bp_808_APOPSI 11/10/17 8:20 PM Page 40

