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Κράτος part time
• Με την Αθήνα να
έχει πνιγεί από τις
διαχρονικές ευθύνες
ανευθυνο-υπεύθυνων
φορέων, τα παλικάρια
του «Ρουβίκωνα»
συνεχίζουν να
σουλατσάρουν
ανενόχλητα σε
υπουργεία και
δημόσιες υπηρεσίες,
αλλά στο κυβερνητικό
παρασκήνιο
σχεδιάζεται αριστερή
ρελάνς με τον
διαχωρισμό
κράτους- Εκκλησίας

κΕνΤροαριΣΤΕρα

Οι συμμαχίες που
θα εκλέξουν αρχηγό
▶ ΣΕΛ. 9

ΘΕμιΔοΣ αναΓνΩΣμαΤα

νέα έρευνα για την
υπόθεση τσαλικίδη
• Μετά την πρόσφατη απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
ανατρέπονται τα δεδομένα
της αυτοκτονίας του στελέχους
της Vodafone…
▶ ΣΕΛ. 27

▶ ΣΕΛ. 4

ΜΕρισΜΑ Ευθυνων, ΠλΗΜΜυρΑ «ΑυτΟυρΓων»

ΣΕΛ.

6-7

ΓνΩμοΔοΤηΣη – καΤαπΕΛΤηΣ

νέο εδώλιο για Βασίλη Γκαγκάτση,
πασχάλη παπαδόπουλο κ.ά.

Για ΒαΓΓΕΛη ΓραμμΕνο και αΛΕξη ΔΕΔΕ

Δεν μεταβιβάζουν
τις μετοχές τους

Παραπομπές και
εντάλματα σύλληψης

Μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα

Μπορεί ο Γ. Βασιλειάδης να δήλωσε on
camera ότι οι εμπλεκόμενοι τρεις πρόεδροι
ΠΑΕ πρέπει να μεταβιβάσουν τις μετοχές
τους, η δήλωσή του
όμως δεν απορρέει από διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας
▶ ΣΕΛ. 20-21

• Με το υπ’ αριθμ.
4500/2017 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμπονται σε δίκη
8 κατηγορούμενοι,
ενώ έχουν εκδοθεί
και εντάλματα
σύλληψης

Η ΕΠΟ πρέπει να δηλώσει παράσταση πολιτικής
αγωγής στην νέα δίκη
για τα τηλεοπτικά, κάτι
που φέρνει σε δύσκολη
θέση τον πρόεδρο Βαγγ.
Γραμμένο και τον εκτελ.
Γραμ. Αλέξη Δέδε, στενό
φίλο του καταζητούμενου Πασχάλη Παπαδόπουλου ▶ ΣΕΛ. 18-19

▶ ΣΕΛ. 16-17
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πό το Γκέτεμποργκ που βρέθηκε για την Διάσκεψη Κορυφής, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πολλά και όμορφα. Λόγια που… χορταίνουν πεινασμένο. Μίλησε για κοινωνική δικαιοσύνη ως αν ο ίδιος έχει κάνει εκείνα που περνούν από το χέρι του για να την εγκαθιδρύσει στην χώρα του, όπου την κοινωνία την θυμάται η εξουσία μόνο
όταν έχει κάτι να αποκομίσει.
Μίλησε και για ανισότητες και την ανάγκη συγκρότησης ενός πυλώνα κοινωνικής προστασίας στην Ε.Ε. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, αρκετά χιλιόμετρα μακριά, οι κάτοικοι της Μάνδρας, και όχι μόνο, μετρούσαν πληγές και αναζητούσαν
τους αγνοούμενους συγγενείς τους. Όπως τον 28χρονο Πέτρο, ο οποίος είχε ξεκινήσει για δουλειά και μέχρι την ώρα
που γράφονταν αυτές οι γραμμές είχε βρεθεί μόνο το αυτοκίνητό του. Και οι γονείς του να περιμένουν, σε μια γωνιά, νέα
για το μοναχοπαίδι τους. Αλλά αυτά εδώ στην Ελλάδα. Στο Γκέτεμποργκ ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε το άλλοθι να κάνει πολιτικές δηλώσεις. Ίσως ήταν σε ειρήνη με την συνείδησή του, γιατί πρώτα είχε αποφασιστεί να ενισχυθεί η περιοχή με κάποια –λίγα– εκατομμύρια. Και εκείνος υποστήριζε πως θα αναζητήσει επιπλέον βοήθεια από την Ε.Ε. Γιατί
χρήματα εδώ δεν υπήρχαν, καθώς πρέπει να
πάνε στο μέρισμα. Οπότε με έξι εκατομμύρια θα
πρέπει να βολευτούν οι πληγέντες. Τόσα αποφασίστηκαν: ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ θα διαθέσει η Βουλή, όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του Σώματος, Ν. Βούτσης,
μιλώντας νωρίτερα στην Ολομέλεια, και έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ εξασφάλισε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών, από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναζητούνται και
άλλα λένε από την κυβέρνηση.
Ως εάν αποτιμάται η ζωή και οι παραλείψεις
σε εκατομμύρια. «Θέλω μια απάντηση», έλεγε
την ίδια ώρα 17χρονη που έχασε τον πατέρα
της μέσα στις λάσπες. Και ζητούσε δικαιοσύνη.
Εκείνη την δικαιοσύνη που ευαγγελίζονται άπαντες, εκείνη στην οποία προσέφυγε η Ρένα Δούρου. Η περιφερειάρχης Αττικής μόνο εκ των υστέρων τόλμησε να μιλήσει για ευθύνες που όμως δεν είναι δικές της. Σε αυτό το κράτος κανείς δεν ευθύνεται. Άλλωστε αυτό το κράτος λειτουργεί full time μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Τον υπόλοιπο καιρό βρίσκεται σε αφασία. Μέχρι να γίνει το κακό,
για το οποίο όμως είπαμε… κανείς δεν ευθύνεται. «Πρώτα απ’ όλα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες μας με τις
δικές δυνάμεις», υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας. Το πώς όμως δεν το διευκρίνισε. Δεν ήταν και της στιγμής, θα απαντήσει κάποιος. Ίσως να μην ήταν και ώρα λειτουργίας του κράτους. Στην χώρα που η πλειοψηφία των πολιτών άλλωστε απασχολούνται με συμβάσεις part time και υπαμείβονται, γιατί το κράτος να δουλεύει full time;

Κοινωνική
δικαιοσύνη a-la
cart και κράτος
part time
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• Την ώρα που τα παλικάρια του «Ρουβίκωνα» σουλατσάρουν ανενόχλητοι σε υπουργεία
και δημόσιες υπηρεσίες, το κυβερνητικό παρασκήνιο βοά ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει
αριστερή ρελάνς με τον διαχωρισμό Κράτους- Εκκλησίας

Μυστικά
παζάρια
και κράτος
μπάχαλο
Η βιασύνη με την οποία μέσω διαγγέλματος ο Αλέξης Τσίπρας
με τακτική… Γιώργου Αυτιά όχι μόνο ανακοίνωσε το μέρισμα,
αλλά έδωσε και ενδεικτικά παραδείγματα ώστε το κοινό του
να γνωρίζει τι θα λάβει, δεν έφερε τα αναμενόμενα επικοινωνιακά αποτελέσματα για την κυβέρνηση. Οπότε στο Μέγαρο
Μαξίμου αναζητούν το επόμενο τρικ για να αλλάξουν την επικαιρότητα και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

N

α γράψει ιστορία αλλά κυρίως να ικανοποιήσει το εσωκομματικό ακροατήριο
θα επιχειρήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε μια προσπάθεια να βαρύνει την πλάστιγγα υ-

πέρ του. Με τα δημόσια οικονομικά να μην του επιτρέπουν ηρωισμούς και το μέρισμα να χάνεται
μεταξύ εκλογών στην Κεντροαριστερά και αξιολόγησης που φαίνεται να καθυστερεί παρά τις εκατέρωθεν θετικές δηλώσεις, το βάρος
πέφτει σε θέματα που παραμένουν
επί δεκαετίες εμβληματικά αιτήματα της Αριστεράς. Όπως, για παρά-

δειγμα, ο διαχωρισμός Κράτους Εκκλησίας!
Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, προνομιακός συνομιλητής
του πρωθυπουργού και υπουργός
Επικρατείας, από την Θεσσαλονίκη δήλωσε ερωτώμενος σχετικά
πως το κύριο ζήτημα είναι ότι για
να συντελεστεί μια «συντεταγμένη,
βαθιά εκσυγχρονιστική και δημοκρατική» θεσμική αλλαγή διαχωρισμού Εκκλησίας - Κράτους, αυτή
είναι μια διαδικασία περίπλοκη
και «χρονοβόρα» και, επίσης, χρειάζεται σε αυτήν την μεταρρυθμιστική διαδικασία «να εμπλακεί η
κοινωνία», όπως και η Εκκλησία ως
τμήμα της.

«Θέλει βάθος χρόνου και τις κοινωνικές και δημοκρατικές δυνάμεις
μέσα στην Εκκλησία να ενεργοποιηθούν» και «να καταθέσουν τις προτάσεις τους», είπε ο υπουργός.
Χρόνος, όμως, δεν υπάρχει για
δημόσιες αντιπαραθέσεις και καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν πως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παζάρι με την ηγεσία της Εκκλησίας,
ώστε όλα να έχουν συμφωνηθεί
παρασκηνιακά πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις!

Το σημείο-«αγκάθι»
Σημείο-αγκάθι είναι σχεδόν αποκλειστικά η μισθοδοσία του κλήρου, μιας και πρόκειται για μια υ-

ποχρέωση του κράτους που έχει
λάβει μεγάλο κομμάτι της εκκλησιαστικής περιουσίας για να δημιουργήσει υποδομές μέσα από μια
συμφωνία που προβλέπει ότι ανταποδοτικά θα καλύπτει αυτό το
κόστος. Όπως είναι φυσικό, η Εκκλησία δεν διαπραγματεύεται καν
μια αλλαγή αυτής της συμφωνίας,
ενώ και στην κυβέρνηση αναζητούν την φόρμουλα που θα καλύψει αυτό το σημείο ώστε να πετύχουν την αλλαγή με τις λιγότερες
γκρίνιες.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί
πως το τελευταίο διάστημα και ο μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός
πραγματοποιεί συναντήσεις ανά την
Ελλάδα με κληρικούς, μιλώντας
τους για τους «μύθους και πραγματικότητες επί του θέματος της σχέσεως
Εκκλησίας και Πολιτείας εν όψει της
Συνταγματικής Αναθεωρήσεως». Η τοποθέτησή του, σύμφωνα με πληροφορίες, επικεντρώνεται στην μισθοδοσία του κλήρου και την υποχρέωση της Πολιτείας. Μάλιστα, οι
ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν
πως η Εκκλησία είναι έτοιμη να
προσφύγει σε διεθνή δικαστήρια σε
περίπτωση που η κυβέρνηση «δεν ικανοποιήσει το δίκαιο αυτό αίτημα».
Στο Μέγαρο Μαξίμου πάλι, δεν
έχουν κανέναν λόγο να τραβήξουν
τα άκρα. Και μόνο στο άκουσμα περί διαχωρισμού, το εσωκομματικό
ακροατήριο και οι λοιπές αριστερές δυνάμεις αλλά και σημαντικό
κομμάτι του κέντρου εκτιμάται πως
θα αντιδράσει θετικά, με τον Αλέξη Τσίπρα να πιστώνεται την επιτυχία.

«ΕΙΣΒΟΛΗ» ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
Αναρχο-παρέλαση μαρς στο καλύτερα φυλασσόμενο υπουργείο

Στο χαρακτηριστικό φωτογραφικό
στιγμιότυπο που ανήρτησε ο ιστότοπος
www.armyvoice.gr έχει απαθανατιστεί
η στιγμή της αποχώρησης μελών του
«Ρουβίκωνα» που το μεσημέρι της
Παρασκευής (17/11) εισέβαλαν
ανενόχλητοι στον προαύλιο χώρο
του ΥΕΘΑ

Σε κράτος μπαχάλου και ασυδοσίας μεταλλάσσεται η Ελλάδα με ευθύνη της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝ.ΕΛ. Πριν καλά-καλά προλάβουν να
ανοίξουν το Πολυτεχνείο, το οποίο παρέμενε
κλειστό από ντόπιους αλλά και εισαγόμενους
μπαχαλάκηδες, ο γνωστός «Ρουβίκωνας», ο οποίος είχε μέχρι πρότινος και στέγη στο ραδιόφωνο της Ertopen, κατάφερε το ακατόρθωτο:
Να εισβάλει κανονικά στο υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, τον –υποτίθεται– καλύτερα φυλασσόμενο χώρο στην Αθήνα! Έπιασαν στον ύπνο την
πύλη και περίπου 20 άτομα έφτασαν μέχρι τα
σκαλιά του ΓΕΝ, κοντά στο γραφείο του υπουργού, σκορπίζοντας φυλλάδια με τα οποία

καταγγέλλουν την «τακτική εισφορά δισεκατομμυρίων στην πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ»,
που ξεκίνησε «με το καλημέρα» η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για την αναβάθμιση των F-16
μάλιστα, υποστηρίζουν πως πρόκειται για «φορολογία μιας περιφέρειας προς το αυτοκρατορικό κέντρο».
Με την κίνηση αυτή έφεραν και πάλι στο
προσκήνιο τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος πλέον
βρίσκεται και στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης
με αφορμή την πώληση πυρομαχικών στην Σαουδική Αραβία με την εμπλοκή του Β. Παπαδόπουλου. Όπως μπήκαν στο υπουργείο, έτσι και
έφυγαν, σαν κύριοι που λέει και ο λαός, χωρίς

κανείς να τους ενοχλήσει. Όπως έγινε και στην
περίπτωση του Πολυτεχνείου, όπου η αστυνομία παρακολουθούσε και το πρόβλημα με τους
όψιμους επαναστάτες που αναζητώντας την
δόξα των έγκλειστων του Πολυτεχνείου, και
αυτοί έκαναν κάλεσμα για… τροφοδοσίες ώστε
να αντέξουν!
Θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε πως ο «Ρουβίκωνας» είχε πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήσει κατάληψη στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ, ενώ στο
παρελθόν είχε εισβάλει σε αρκετά υπουργεία, ακόμη και στον περίβολο της Βουλής με την πλήρη
ανοχή του προέδρου της, Ν. Βούτση.
A.K.
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Στις 4 Μαρτίου 1983 με τον
νόμο 1337/83 ξεκινά και επίσημα επί της ουσίας για
την μεταπολιτευτική Ελλάδα το αλισβερίσι μεταξύ πολιτείας και παρανομούντων. Μπορεί ο Αντώνης
Τρίτσης να δήλωνε την δυσκολία που αντιμετώπιζε
για να μεταφράσει στους
ομολόγους του την έννοια
«τακτοποίηση αυθαιρέτων»
αλλά με την υπογραφή του
έγινε η πρώτη μεγάλη απόπειρα αυτού του είδους. Από τότε πλείστοι είναι οι νόμοι που πουλάνε ελπίδα σε
εκείνους που έχουν χτίσει
παράνομα γεμίζοντας ταυτόχρονα τα ταμεία του κράτους. Και όλοι έχουν ένα
κοινό: οι προβλέψεις για τις
κατεδαφίσεις ποτέ δεν εφαρμόζονται.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

M

όνο από το 2009 έχουμε πέντε νόμους.
Και μάλιστα μόνο ένας ήταν εκείνος που
διαφοροποιήθηκε από την μαζικότητα
των υπολοίπων. Ήταν της Τίνας
Μπιρμπίλη. Και αυτό το πλήρωσε ακριβά». Γνώστης του χώρου στον οποίο απευθυνθήκαμε για να μας κατατοπίσει ήταν ξεκάθαρος. Όλα ξεκίνησαν στην δεκαετία του 80 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Και ενώ όλοι οι
νόμοι έχουν ξεκάθαρες προβλέψεις
για τις κατεδαφίσεις, αυτές ποτέ δεν εφαρμόζονται.
Χαρακτηριστικό είναι πως ο νόμος
της Τίνας Μπιρμπίλη προέβλεπε την
δημιουργία υπηρεσίας κατεδάφισης.
Αυτή έμεινε στα χαρτιά μέχρι που ξεχάστηκε. Όπως ξεχάστηκε και η κόντρα της τότε υπουργού με τον συνάδελφό της Γ. Παπακωνσταντίνου. Εκείνη ξεκαθάριζε πως δεν θα προχωρήσει, εκείνος αναζητούσε τα εκατομμύρια που προβλέπονταν στο πρώτο
μνημόνιο. Εκείνη έφυγε, εκείνος έμεινε.
Φυσικά δεν ήταν όπως προείπαμε
η πρώτη φορά. «Αυθαίρετα με φως νερό τηλέφωνο» έγραφαν μερικά χρόνια
πίσω οι εφημερίδες και αναφερόντουσαν σε έναν ακόμα νόμο, τότε με την
υπογραφή της Βάσως Παπανδρέου.
Προηγουμένως, το 1994 η τότε κυβέρνηση έδωσε δικαίωμα ηλεκτροδότησης σε αυθαίρετα για κοινωνικούς
λόγους. Αποτέλεσμα βέβαια ήταν οι μισοί αυθαιρετούντες να παρουσιαστούν
στα χαρτιά... ως διαβητικοί, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς και νεφροπαθείς.
Περίπου 30.000-40.000 αυθαίρετα ηλεκτροδοτήθηκαν εκείνη την περίοδο.

«
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Χαρακτηριστικό τη απόγνωσης των κατοίκων της
περιοχή το φωτογραφικό στιγμιότυπο της γυναίκας
έξω από το σπίτι της, στο κέντρο της Μάνδρας
(photo credits: ΑΠΕ ΜΠΕ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ)

Νεκροί, συντρίμμια
και βουνό ευθυνών
Το τρικ
Και στην απόφαση της Β. Παπανδρέου
όμως υπήρξε ένα σοβαρό τρικ. Η υπουργική απόφαση της Βάσως Παπανδρέου ξεχώριζε τα αυθαίρετα που
χτίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2003
και αυτά που χτίστηκαν μετά. Ο διαχωρισμός αυτός επί της ουσίας δεν
προσέφερε τίποτε παρά μόνο ένα: να
ακολουθήσει και άλλος νόμος μελλοντικά, για τα νεότερα αυθαίρετα και επιπλέον έσοδα για το κράτος.
Έτσι γίνεται αντιληπτό πως ανέκαθεν το κράτος όχι μόνο ανεχόταν αλλά
και έμμεσα υποστήριζε την δημιουρ-

Διαφήμιση που
φιλοξενήθηκε στις
σελίδες εφημερίδας
της Ανατολικής
Αττικής τον
Ιανουάριο του 2014.
Αναφέρει επί λέξει:
«Αναλαμβάνουμε
κάθε είδους
αυθαίρετες εργασίες
ανέγερσης κατοικιών
σε όλη την Αττική»!
Μάλιστα υπάρχει και
το όνομα, το
τηλέφωνο αλλά και
η φωτογραφία του
υπεύθυνου της
συγκεκριμένης
«επιχείρησης»

γία αυθαιρέτων συνήθως σε συνδυασμό με καταπατήσεις.
Τα τελευταία έχουμε τον νόμο
3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και
άλλες διατάξεις»,
τον Νόμο
4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος.» και τον
Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό

Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”. Πριν από λίγες μόλις μέρες, στις αρχές Νοεμβρίου σε ισχύ τέθηκε ο νέος νόμος
για τα αυθαίρετα, μετά τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για τον ν.4495/17 ασφαλώς και αυτός εισπρακτικού χαρακτήρα.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης
που επικρατεί είναι πως όσοι θέλουν
να αποκτήσουν το δικό τους αυθαίρετο μπορούν να βρουν τον… ειδικό
ακόμα και μέσα από διαφημίσεις.
Ενδεικτική είναι η φωτογραφία που
δείχνει διαφήμιση που φιλοξενήθη-

κε στις σελίδες εφημερίδας της Ανατολικής Αττικής τον Ιανουάριο του
2014, από εκείνες τις εφημερίδες
δηλαδή που διαφημίζονται και πολιτικοί όλων των βαθμίδων. Αναφέρει
επί λέξει: «Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αυθαίρετες εργασίες ανέγερσης
κατοικιών σε όλη την Αττική»! Μάλιστα υπάρχει και το όνομα, το τηλέφωνο αλλά και η φωτογραφία του υπεύθυνου της συγκεκριμένης «επιχείρησης» καθώς και φωτογραφίες –
ίσως - αυθαιρέτων!
Το λογικό θα ήταν να παρέμβει άμεσα η Δικαιοσύνη αφού γίνεται σα-

06-07-sintrimmia_809_APOPSI 11/17/17 8:48 PM Page 7



Η ΑΠΟΨΗ

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΥΠΗΡΧΑΝ 700 ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ
ΤΟ 2000 ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ 70 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ 50, ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ «ΦΥΣΙΚΟ» ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
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Πέφτει η στάθμη των νερών
και αποκαλύπτεται
η… Αποκάλυψη!
Τρία εικοσιτετράωρα μετά τις φονικές πλημμύρες

φές ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση επέχει
νομικές ευθύνες δεδομένου ότι διαφημίζεται μια παράνομη πράξη η οποία μάλιστα τόσα έχει κοστίσει σε ολόκληρη την
Αττική.
Ειδικά για την πληγείσα περιοχή που
μετράει νεκρούς, πριν από 19 χρόνια,
Μάντρα, Ν. Πέραμος και οι γύρω περιοχές είχαν ξαναπνιγεί στην λάσπη, άνθρωποι είχαν χάσει την ζωή τους, περιουσίες
είχαν καταστραφεί. Και το κράτος, είχε
διακηρύξει γι’ άλλη μια φορά το «φθάνει
πια!», ανήγγειλε σειρά μεγάλων και ουσιαστικών παρεμβάσεων (αντιπλημμυρικά, κατασκευή νέων συστημάτων απορροής ομβρίων, συνεπής συντήρησή τους
και άλλα ηχηρά παρόμοια...), έγιναν εγκαίνια, και την αποτελεσματικότητα τους
την διαπιστώσαμε…! Ακόμη και ο δήμος
ο ίδιος, μπάζωσε ρέμα και πάνω του έφτιαξε... δημοτικό αμαξοστάσιο για τα υπηρεσιακά βαρέα οχήματα!

Διαχρονικό έγκλημα
Φυσικά μόνο «ξάφνιασμα» δεν μπορεί να
επικαλείται η συγκροτημένη Πολιτεία για
το αποτέλεσμα του διαχρονικού εγκλήματος. Η μαρτυρία του καθηγητή Γεωλογίας
Δ. Παπανικολάου ότι επί 20 χρόνια πηγαίνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του
στη Μάνδρα και τους διδάσκει γιατί εκεί –
λόγω της αυθαιρεσίας– η νεροποντή θα
φέρει τραγωδία, μιλάει από μόνη της.
Η μαρτυρία μιας πραγματικότητας που
λέει ότι στην Αττική στα μέσα του 19ου αιώνα υπήρχαν 700 ποτάμια και ρέματα, αλλά το 2000 είχαν απομείνει 70 και σήμερα
λιγότερα από 50, πιστοποιεί ότι αυτό που
συμβαίνει δεν είναι «φυσικό» φαινόμενο.
Η τσιμεντοποίηση 550 χιλιομέτρων ρεμάτων στην Αθήνα δεν είναι «φυσικό» φαινόμενο. Είναι ψυχρό έγκλημα!
Το τραγικό είναι ότι το 1996 είχαμε και
δύο θύματα στην ίδια περιοχή. Ήδη, η φύση είχε προειδοποιήσει για το ότι κακώς εί-

χαν γίνει επεμβάσεις, κακώς δεν είχε διατηρηθεί η φυσική ροή του νερού και ταυτόχρονα δεν είχε διαμορφωθεί μια τεχνητή
ροή του νερού
Συνυπεύθυνοι σε αυτό το έγκλημα φυσικά είναι και οι τοπικοί άρχοντες. Εκείνοι που κάνουν τα στραβά μάτια γιατί με
το… κεραμίδι του κοσμάκη δεν παίζεις. Από νομάρχες (στο παρελθόν) μέχρι περιφερειάρχες, δημάρχους και κοινοτάρχες.
Αν αναζητήσει κανείς στοιχεία για τις κατεδαφίσεις (που προβλέπει η νομοθεσία)
που έχουν γίνει, τότε θα ανακαλύψει το απόλυτο κενό. Ακόμα και τελεσίδικες αποφάσεις κατεδαφίσεων εφόσον αυτές αφορούν κατοικίες τότε ξεχνιόνται στα συρτάρια γιατί το πολιτικό κόστος είναι μεγάλο.
Παλαιότερος νόμος προέβλεπε νομιμοποιήσεις για άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Και εκείνη την περίοδο ως δια
μαγείας πλείστοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων
βρέθηκαν σοβαρά ανάπηροι. Κάπως έτσι
γίνεται και με τις κατεδαφίσεις. Δεν γίνονται για κοινωνικούς (το ορθό ψηφοθηρικούς) λόγους.
Ακόμα όμως και ο ρόλος της δικαιοσύνης είναι επιπόλαιος. Την Τετάρτη, την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η εικόνα καταστροφής που εμφανίζουν περιοχές στη Δυτική Αττική. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλίας

Ζαγοραίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια
κατεπείγουσας έρευνας ώστε σε σύντομο
χρονικό διάστημα να εντοπιστούν τα αίτια
της καταστροφής στις περιοχές, ειδικά του
Θριάσιου Πεδίου, και να διακριβωθεί αν
προκύπτουν αδικήματα. Ο κ. Ζαγοραίος
ζητά, αν χρειαστεί, να κινηθεί σε βάρος υπαιτίων η αυτόφωρη διαδικασία για τη
σύλληψη και προσαγωγή τους στον εισαγγελέα. Ανάμεσα στα αδικήματα που τίθενται στο στόχαστρο της έρευνας είναι και
τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις που επέδρασαν στον σχηματισμό φονικών ορμητικών χειμάρρων εντός των πόλεων που
επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση.
Με την διαφορά ότι εντολή του κ. Ζαγοραίου δεν είναι τίποτε παραπάνω από
τα προβλεπόμενα που τίθενται σε εφαρμογή κάθε φορά. Αλλά καμία έρευνα μέχρι σήμερα δεν έχει φέρει αποτέλεσμα αποδίδοντας ευθύνες σε εκείνους (ιδιώτες,
πολιτικούς, φορείς) που σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό έχουν συμβάλλει στην
καταστροφή.
Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι λίγες ώρες αργότερα η καθ’ ύλην αρμόδια
και υπεύθυνη περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, έσπευσε με την σειρά της να
υποβάλλει μήνυση. Δηλώνοντας πως αν
προκύψουν δικές της ευθύνες θα τις αναλάβει…

O αείμνηστος
Αντώνης Τρίτσης
δήλωνε τη
δυσκολία που
αντιμετώπιζε για
να μεταφράσει
στους ομολόγους
του υπουργούς
την ελληνική
έννοια
«τακτοποίηση
αυθαιρέτων»

που ισοπέδωσαν Μάνδρα και Νέα Πέραμο, το μέγεθος της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως. Καθώς μειώνεται η στάθμη των υδάτων και μετακινούνται τόνοι λάσπης, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετρούν θύματα (16 νεκροί και 6 αγνοούμενοι μέχρι την ώρα που η «Α»
πήρε τον δρόμο για το τυπογραφείο) και καταστροφές.
Η δήμαρχος Μάνδρας, Ιωάννα Κριεκούκη, μιλά
για περισσότερα από 1.500 καταστρεμμένα σπίτια
και επιχειρήσεις, ζητώντας από την κυβέρνηση να
αποζημιωθούν άμεσα οι άστεγοι. Το γεγονός ότι
από την Τετάρτη μέχρι σήμερα έχουμε κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις εντείνει την ανησυχία ότι η τραγωδία μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο, με την κα. Κριεκούκη να υπογραμμίζει την ανάγκη να ξανανοίξουν τα ρέματα με μπουλντόζες,
πάνω από τα ήδη κατεστραμμένα σπίτια και καταστήματα που βρίσκονται στον ρου τους. «Ήδη
τα ρέματα τα γκρέμισαν όλα (σπίτια/επιχειρήσεις),
τώρα πρέπει απλώς να τα καθαρίσουν», δηλώνει
χαρακτηριστικά η δήμαρχος Μάνδρας και κάνει
λόγο για ολική καταστροφή των καταστημάτων
που στεγάζονταν σε ισόγειους χώρους. «Έχουν
ξηλωθεί τα πάντα» προσθέτει και εκτιμά ότι κανονικότητα στην περιοχή θα επιστρέψει μετά από
πάρα πολύ καιρό.
Το χάος που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε
Μάνδρα και Ν. Πέραμο έσπευσαν να εκμεταλλευτούν σπείρες Ρομά κάνοντας πλιάτσικο σε μισογκρεμισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Η ΕΛ.ΑΣ., μετά την έκκληση του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, Γιώργου
Σταματάκη, ενίσχυσε τις περιπολίες στις περιοχές
που πλήγηκαν από τις πλημμύρες και τους χείμαρρους.
Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν τέσσερις Ρομά, την ώρα που έκαναν πλιάτσικο σε πλημμυρισμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Μάνδρας, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που περιπολούσαν, τους
εντόπισαν να κινούνται ύποπτα και τη στιγμή που
τους είδαν να πλησιάζουν στην είσοδο του πλημμυρισμένου εργοστασίου και να φορτώνουν ένα
ψυγείο και διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν
στο χώρο όρμησαν πάνω τους και τους πέρασαν
χειροπέδες.

Μάχη μέσα στις λάσπες
Συγκινητικές είναι οι προσπάθειες που καταβάλουν τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να εντοπίσουν τους αγνοουμένους και να ξεκινήσει ο
καθαρισμός της περιοχής και η αποκατάσταση
των ζημιών. Κάθε εκατοστό από τα περίπου 1,6
χλμ. της οδού Κοροπούλη που μετατράπηκε σε
χείμαρρο και έκοψε στα δύο τη Μάνδρα, είναι γεμάτο λάσπη και μπάζα. Εκατοντάδες τα αυτοκίνητα που στραπατσαρίστηκαν σαν καρυδότσουφλα,
δεκάδες οι στύλοι της ΔΕΗ που κατέρρευσαν, δεκάδες και τα δέντρα που οι ρίζες τους δεν άντεξαν
τους ορμητικούς χείμαρρους. «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν χαθεί τα πάντα. Ο χείμαρρος παρέσυρε τα πάντα στο διάβα του», δηλώνει στην «Α»
η νεαρή Ηλιάννα Π., κάτοικος της περιοχής.
Παπαδόπουλος Κώστας
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• «Τι ώθησε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να υπογράψει μια διακρατική συμφωνία
ύψους 66 εκατ. ευρώ με τον Βασ. Παπαδόπουλο, όταν όλη η στρατιωτική ηγεσία
τον προειδοποίησε ότι δεν εκπροσωπούσε την Σαουδική Αραβία;» διερωτούνται μεταξύ
άλλων στην Πειραιώς

Ν.Δ.: Ερωτήματα που
καίνε για το deal
Καμμένου - Παπαδόπουλου
Η καταδρομική επίθεση με καταιγισμό από βόμβες μολότοφ
στο Α.Τ. Πεύκης, ο τραμπουκισμός και οι απειλές άγριου ξυλοδαρμού σε γιατρό-χειρουργό μέσα στον «Ευαγγελισμό»
και το σπάσιμο κρεοπωλείου στα Εξάρχεια, γεγονότα που
συνέβησαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, δυστυχώς δεν
εκπλήσσουν κανέναν.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

A

κόμη και τον ίδιο τον
πρωθυπουργό βάζει η
Νέα Δημοκρατία στο
κάδρο των ευθυνών
για τους χειρισμούς
του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο
ζήτημα της πώλησης στρατιωτικού
υλικού στην Σαουδική Αραβία. Στην
Πειραιώς, ιδίως μετά την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, εκτιμούν ότι εκτεθειμένος από το deal του Πάνου
Καμμένου με τον φερόμενο ως μεσάζοντα Βασίλη Παπαδόπουλο,
είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. «Η Ν.Δ.
επισήμανε από την αρχή την σοβαρότητα αυτής της υπόθεσης. Ο κ. Τσίπρας,
που παραμένει επί μέρες άφωνος, θα
λύσει επιτέλους την σιωπή του ή θα συνεχίσει να καλύπτει τον συναρχηγό
του;» διερωτάται συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη και μας παραπέμπει στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναφέρει: «Ο καταιγισμός
των δημοσιευμάτων για το σκάνδαλο
Καμμένου συνεχίζεται και τα ερωτήματα
είναι πλέον αμείλικτα: Τι ώθησε τον Πάνο Καμμένο να υπογράψει μια διακρατική συμφωνία ύψους 66 εκατ. ευρώ με
τον Βασ. Παπαδόπουλο, όταν όλη η
στρατιωτική ηγεσία τον προειδοποίησε
ότι δεν εκπροσωπούσε την Σαουδική Αραβία; Ποιες άλλες συμφωνίες έχει υπογράψει ο Πάνος Καμμένος με τον

Βασ. Παπαδόπουλο και ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις δοσοληψίες
μαζί του;»
Η υπόθεση μπαίνει και στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Διαφθοράς, όπου μετά από παραγγελία της
εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, μπαίνουν οι χειρισμοί των αρμοδίων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφορικά με
την υπόθεση της πώλησης αμυντικού υλικού (300.000 βλήματα των

105 mm) από τα αποθέματα του Ελληνικού Στρατού στην Σαουδική Αραβία, έπειτα από απόφαση του υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου. Η κα Δημητρίου παρήγγειλε
στην εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη
Τουλουπάκη, την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη πώληση, καθώς και να αναζητηθεί εάν ανακύπτουν ευθύνες ποινικά κολάσιμες
και σε καταφατική απάντηση να δρομολογηθούν τα δέοντα. «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την εντολή διερεύνησης
της υπόθεσης διακρατικής για την Σαουδική Αραβία. Όλα τα στοιχεία αποστέλλονται στην εισαγγελέα, να σταματήσει επιτέλους η σπέκουλα του συγκροτήματος και των υπαλλήλων του»,

σχολίασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Καμμένος.

Κοινοβουλευτική μάχη
Παράλληλα, οι βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας,
Αναστάσιος Δημοσχάκης, Γιώργος Κουμουτσάκος, Σταύρος Καλαφάτης, Σάββας Αναστασιάδης
και Σίμος Κεδίκογλου κατέθεσαν

ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Εθνικής
Άμυνας, Πάνο Καμμένο, και τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά,
με θέμα: «Πώληση βλημάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βομβών της Ελληνικής Πολεμικής
Αεροπορίας στην Σαουδική Αραβία με
διακρατική συμφωνία». Θέτουν δε μία
σειρά από ερωτήματα για την υπόθεση:
• Γιατί κανένα από τα χαρτιά που
παρουσιάζει ως συμφωνίες ο κ. Καμμένος
δεν φέρει τις κατά νόμον προβλεπόμενες
επικυρώσεις;
• Έχει να κάνει κάποιο σχόλιο ο κ.
Κοτζιάς για τις απαξιωτικές αναφορές
του κ. Καμμένου στον Πρόξενο της
Ελλάδος στο Ριάντ;
• Έχουν ενημερωθεί τα υπόλοιπα μέλη
του ΚΥΣΕΑ για τον ρόλο του κ. Βασίλη
Παπαδόπουλου στην διακρατική συμφωνία
δεδομένου ότι από πουθενά δεν προκύπτει
πως ήταν επίσημος εκπρόσωπος της
Σαουδικής Αραβίας;
Τέλος, εξακοντίζουν βέλη και κατά
του ίδιου του πρωθυπουργού, ρωτώντας:
• Πόσο ακόμη θα παρακολουθεί απαθής
ο κ. Τσίπρας τις αποκαλύψεις για τον
συναρχηγό του Πάνο Καμμένο και την
σκοτεινή υπόθεση στην οποία εμπλέκεται;
Δεν είναι καιρός να απαντήσει και ο
ίδιος σε όσα καταλογίζονται στον Υπουργό
Αμύνης;
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, το σίγουρο είναι ότι την ερχόμενη Πέμπτη, στην
Ολομέλεια της Βουλής όπου θα συζητηθεί η υπόθεση, το θερμόμετρο
θα χτυπήσει κόκκινο. Μάλιστα, πηγές της Πειραιώς αφήνουν να φανεί
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
στα χέρια του χαρτιά-έκπληξη για το
deal που έχει σηκώσει πολιτική
θύελλα.
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Οι στοιχηματικές εταιρείες επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά
σε ό,τι αφορά τις εκλογές για
τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς, αποδεικνύοντας ότι
οι traders των στοιχηματικών
βλέπουν πιο μακριά από ό,τι οι
δημοσκόποι και οι πολιτικοί αναλυτές.
ΤουΜιχάλη Κωτσάκου

Α

ύριο Κυριακή, στις εκλογές του νέου φορέα της
Κεντροαριστεράς δίνουν
την τελική μάχη δύο τέκνα
του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενα από διαφορετικούς εσωκομματικούς χώρους. Η Φώφη Γεννηματά και
ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν και διαφορετικά σημεία εκκίνησης εντός του
ΠΑΣΟΚ και διαφορετικούς υποστηρικτές στις τάξεις του Κινήματος, το οποίο
μπορεί να έχει χρεοκοπήσει οικονομικά και πολιτικά, αλλά ακόμη έχει την
δυνατότητα να «γοητεύει» τις καρδιές
των ψηφοφόρων μίας κάποιας ηλικίας.
Το επίδικο πλέον είναι το ποιος θα
εκλεγεί και θα πάρει το πάνω χέρι στο
κτίσιμο του νέου φορέα, το οποίο θα
περιέχει τα «ιερά τέρατα» του ΠΑΣΟΚ
(Σημίτη, Γ. Παπανδρέου, Βενιζέλο),
αλλά και άλλους αρχηγούς και προσωπικότητες (Θεοδωράκη, Καμίνη,
Μανιάτη, Θεοχαρόπουλο). Όλα αυτά
προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις
προηγούμενες ημέρες και θα φανεί αύριο ποιος έκανε καλύτερη διαχείριση
αυτήν την εβδομάδα.
Όπως λένε όσοι γνωρίζουν από το
ΠΑΣΟΚ, στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πολύ δύσκολο να ανατραπεί το
αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το ΠΑΣΟΚ
δεν είναι Νέα Δημοκρατία που ανατράπηκαν τα δεδομένα».
Επίσης, τονίζουν πως «στην Ν.Δ. υπήρχαν επαναληπτικές εκλογές μετά από
15 ημέρες, δηλαδή υπήρχε ο απαραίτητος
χρόνος για να κάνει την ανατροπή ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είχε πίσω του και τον
οικογενειακό μηχανισμό».
Από την άλλη πλευρά, στο επιτελείο
του Νίκου Ανδρουλάκη επισημαίνουν ότι οι ψηφοφόροι της κας Γεννηματά είναι ως επί το πλείστον η λεγόμενη 3η ηλικία και η οποία ναι μεν έτρεξε την πρώτη Κυριακή, αλλά οι περισσότεροι αγνοούσαν ότι υπάρχει και
δεύτερος γύρος.
Μάλιστα, τονίζουν με σκωπτική διάθεση πως «δεν είναι βέβαιο ότι οι παππούδες που στηρίζουν την κα Γεννηματά
θα θυμηθούν να προσέλθουν». Επίσης,
από το επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη
επισημαίνουν ότι «αυτά που ενώνουν τον
Νίκο με τον Γιώργο Καμίνη και τον Σταύρο
Θεοδωράκη, είναι πολύ περισσότερα από
αυτά που τους χωρίζουν. Σε αντίθεση οι
διαφορές των δύο με τους Πρωτόπαπα, Όθωνα, Παπαϊωάννου και λοιπούς συγγενείς είναι τεράστιες».
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• Πώς κινήθηκαν Γεννηματά και Ανδρουλάκης γιανακόψουνπρώτοι
τονήμακαινααναλάβουντηνηγεσίατουνέουφορέατηςΚεντροαριστεράς
–ΑύριοθαφανείποιοςέπεισετουςδύομεγάλουςχαμένουςΚαμίνη καιΘεοδωράκη

Οι συμμαχίες που
θα εκλέξουν αρχηγό
ΠΟΙΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΝ
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Η στρατηγική
Το μεγάλο στοίχημα και για τους δύο υποψήφιους είναι να επιστρέψουν οι
ψηφοφόροι στις κάλπες και να μην δοθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για μια
ενδοπασοκική διένεξη. Από τις
211.000 ψηφοφόρους που σηκώθηκαν από τον καναπέ τους και έστειλαν
αυτό το τόσο σημαντικό και ηχηρό μήνυμα, την προηγούμενη Κυριακή, οι επιτελείς των δύο υποψηφίων θα κάνουν τα πάντα ώστε οι περισσότεροι
απ’ αυτούς τους ψηφοφόρους να ξαναπάνε στις κάλπες. Στόχος είναι η συμμετοχή να κινηθεί γύρω στις 160.000
κόσμου και άνω.
Από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, οι συνεργάτες του πιστεύουν ότι
πιο εύκολα ο ευρωβουλευτής της ΕΛΙΑΣ θα βγάλει ξανά από το σπίτι τους
τους ψηφοφόρους και όχι τόσο η κα
Γεννηματά, στην οποία αναγνωρίζουν
βέβαια την σαφή υπεροχή της.
Τα θετικά στοιχεία της κας Γεννηματά, όπως λένε στελέχη που στηρίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι η
τεράστια δημοφιλία που έχει και εκτός
του χώρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πως
κατάφερε να βάλει στο ίδιο τραπέζι ό-

λες τις πλευρές της Κεντροαριστεράς.
«Δεν αναδεικνύει το εγώ, όπως έκανε πάντα
ο κ. Βενιζέλος, ακούει με προσοχή τους πάντες, δεν είναι πολωτική και έχει τεράστιες
συμμαχίες». Τα αρνητικά τα οποία της
χρεώνουν από το επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη είναι ότι «προέρχεται από το
βαθύ ΠΑΣΟΚ με γερασμένο εκλογικό σώμα».
Τα θετικά του κ. Ανδρουλάκη είναι
πως κατάφερε και ο ίδιος να περάσει
δύο ισχυρούς αντιπάλους (Καμίνη και
Θεοδωράκη) και να έρθει δεύτερος
στην κούρσα για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς.
Το στρατόπεδο της Φώφης Γεννηματά θεωρεί πως ο κ. Ανδρουλάκης
είναι άνθρωπος μηχανισμών, δεν τον
θεωρούν πολιτικό που μπορεί να εμπνεύσει την Κεντροαριστερά για να
διευρυνθεί.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο μηχανισμός του κ. Βενιζέλου είναι στο
πλευρό του Ανδρουλάκη, ενώ αντίθετα το ΚΙΔΗΣΟ του Γ. Παπανδρέου
μοιράστηκε με ψήφους προς την Γεννηματά οι πιο παλιοί και προς τον Καμίνη οι νεότεροι. Και τώρα κοιτούν
προς τον Ανδρουλάκη.

Εμμέσως πλην σαφώς πήρε την “ευλογία” του
Γιώργου Παπανδρέου με την τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός την Τρίτη.
Επισήμως συμπορεύονται με την πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Ραγκούσης, που απέσπασε
5.084 ψήφους την πρώτη Κυριακή, όπως και ο Απόστολος Πόντας. Την στήριξη τους στην Γεννηματά ανακοίνωσαν και οι Γιάννης Τούντας, Παναγιώτης Ιωακειμίδης από τις Κινήσεις Πολιτών.
Από το Ποτάμι ανακοίνωσε τη στήριξη της η υπεύθυνη διεθνών σχέσεων και εκ των πιο στενών
συνεργατών του Σταύρου Θεοδωράκη, Οντίν Λιναρδάτου. Εμμέσως την στηρίζουν και ο βουλευτής Ηρακλείου του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης,
αλλά και ο Δημήτρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος Τύπου του Ποταμιού.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
Ο Γιάννης Μανιάτης εμμέσως πλην σαφώς ξεκαθάρισε πως πρέπει “να αλλάξει το πολιτικό παρόν
κοιτώντας το μέλλον της χώρας. Όπου θα αναδείξει νέες προοδευτικές ιδέες και νέες δυνάμεις, θα
αντιπαλέψει τον λαϊκισμό και τον διχασμό. Επιβάλλεται από τώρα να συμπορευτούμε με τη Νέα
Γενιά», υποδεικνύοντας προς τον Ανδρουλάκη.
Ανοικτά θέση υπέρ του ευρωβουλευτή πήραν οι
δύο ευρωβουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος
Γραμματικάκης ( «η στήριξη στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι πράξη ελπίδας») και Μίλτος Κύρκος («Στηρίζω ανεπιφύλακτα τον Νίκο Ανδρουλάκη”). Τη
στήριξη της υποψηφιότητας Ανδρουλάκη έχουν
ήδη εκφράσει ο Γρηγόρης Ψαριανός (Β’ Αθήνας)
και ο πρώην βουλευτής και γραμματέας της ΚΟ
του Ποταμιού Παναγιώτης Καρκατσούλης. Το ίδιο ισχύει και για τον βουλευτή του Υπολοίπου
Αττικής, Γιώργο Μαυρωτά. Εξάλλου, τη στήριξή
της στο Νίκο Ανδρουλάκη παρείχε από την πρώτη
στιγμή και η πολιτική κίνηση «Μπροστά», της οποίας επικεφαλής είναι ο Παναγιώτης Βλάχος,
που συνεργάζεται με το Ποτάμι, η οποία με επίσημη ανακοίνωση κάλεσε τον κόσμο να συμμετέχει και να ψηφίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη «για
μια παράταξη των πολλών».
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• Όσοι αναλάβουν θέσεις στην λεγόμενη ηγετική ομάδα του νέου πολιτικού φορέα της
Κεντροαριστεράς επιθυμούν την ενεργοποίηση ως εγγυητή της παράταξης τον καθηγητή και
όχι τους Παπανδρέου και Βενιζέλο που πλασάρονται

Ο Αλιβιζάτος
«ξεκλειδώνει»
την επόμενη
ημέρα
Ανεξάρτητα με το ποιος θα εκλεγεί αύριο αρχηγός του νέου
πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς, η επόμενη ημέρα μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί παρά την προίκα των
210.000 ψηφοφόρων που θα παραλάβουν, είτε η Φώφη
Γεννηματά, είτε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

δυσκολία έγκειται
(και) στο γεγονός ότι
εντός του νέου φορέα
θα κληθούν να συνυπάρξουν πρόσωπα
και πολιτικές, που έχουν χαώδεις
διαφορές στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την πολιτική. Πώς μπορεί,
λ.χ., να συνυπάρξει ο Γιώργος Καμίνης με τον Γιάννη Ραγκούση, όταν ο ένας λέει πως «δεν πρέπει να
μείνει ακυβέρνητη η χώρα» κι ο άλλος
απορρίπτει τον Μητσοτάκη; Ή σε
ποια γλώσσα μπορεί να συνεννοηθεί ο Σταύρος Θεοδωράκης (που

είναι οπαδός των μεταρρυθμίσεων
σε όλα τα επίπεδα), με τον Δημήτρη
Ρέππα, ο οποίος φρόντισε ως υπουργός να κρύψει στο συρτάρι του
ακόμη και ψηφισμένους μεταρρυθμιστικούς νόμους; Ή πώς θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι ο Ξεκαλάκης
(συνεργάτης του Ανδρουλάκη) με
τον Όθωνα (διευθυντής του γραφείου της Γεννηματά); Κι αυτά τα δίδυμα
που αναφέραμε είναι ελάχιστα, καθώς υπάρχουν πολλά εντός του νέου φορέα, ενώ ας μην λησμονούμε
ότι ακόμη και οι πρώην αρχηγοί του
ΠΑΣΟΚ (Σημίτης, Παπανδρέου,
Βενιζέλος) διαφωνούν για την ρότα που πρέπει να ακολουθήσει ο νέ-

ος φορέας.
Ο Γιώργος Παπανδρέου μιλά
για ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό
με αριστερή κατεύθυνση, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος αρθρογραφεί υπέρ του ριζοσπαστικού μεταρρυθμιστικού κέντρου. Όλοι, λοιπόν, κατανοούν ότι ο αρχηγός θα έχει μεν την
«προίκα» των 210.000 ψηφοφόρων
που τον ισχυροποιούν, αλλά δεν του
δίνουν και την εν λευκώ εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι θέλει.

Ο ρόλος του Αλιβιζάτου
Όπως γίνεται αντιληπτό, αλλά όπως
είπε και στη συνέντευξη που έδωσε
στον Παύλο Τσίμα ο Γιώργος Πα-

πανδρέου «δεν έθεσα υποψηφιότητα
διότι θέλω να λειτουργήσω ως εγγυητής
της παράταξης». Έναν ρόλο για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο Ευάγγελος
Βενιζέλος. Μάλιστα οι δύο πρώην
πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ θέλουν να παίξουν αυτό τον ρόλο, έχοντας διαλέξει
ο καθένας τον δικό του υποψήφιο.
Ο Γ. Παπανδρέου στήριξε με
έμμεσο πλην σαφή τρόπο τη Φ. Γεννηματά λέγοντας ότι την γνωρίζει
πολλά χρόνια, και έχει συνεργασθεί
μαζί της στενά και πολύ καλά. Αντίθετα απέφυγε να αναφερθεί στο όνομα του Ν. Ανδρουλάκη, καθώς είναι παγκοίνως γνωστό ότι τον ευρωβουλευτή στηρίζουν τόσο τα «ορφα-

νά» τού εκσυγχρονισμού, όσο και ο
μηχανισμός Βενιζέλου. Μάλιστα ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνομιλητές του έλεγε τις τελευταίες ημέρες πριν από την πρώτη Κυριακή
των εκλογών πως «ο Ανδρουλάκης
είναι μία εξαιρετική λύση».
Πάντως όπως αναφέρουν όλες οι
πληροφορίες οι πρώην πρόεδροι
δεν πρόκειται να πάρουν αυτό τον
ρόλο εξ… οφιτσίου! Θα πρέπει να
τον κερδίσουν και το σημαντικότερο
να μπορέσουν να περάσουν σε δεύτερη μοίρα τις προσωπικές τους διαφορές. Αντίθετα οι υποψήφιοι, που
θα παίξουν ρόλο, μαζί με το νέο αρχηγό την επαύριο προορίζουν ως εγγυητή το Ν. Αλιβιζάτο, ο οποίος έβγαλε σε πέρας με άψογο τρόπο την
εκλογική διαδικασία. Με το κύρος
και τη σοβαρότητά του κατάφερε να
σβήσει όλες τις φωτιές εν τη γενέσει
τους και αναμφίβολα θα μπορέσει να
γίνει ο Νέστορας της παράταξης, αφού με την πειθώ του κατάφερε και
ένωσε ανθρώπους και κόμματα που
είχαν έρθει σε ρήξη.

Δεν αρκούν οι πενηντάρηδες…
Με βάση την κινητοποίηση και την αθρόα
προσέλευση των ψηφοφόρων εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα. Καταρχάς, η συμμετοχή ξάφνιασε και τους πλέον αισιόδοξους. Κι
αυτό διότι στις εκλογές για την αρχηγία της
Ν.Δ., τον Δεκέμβριο του 2015, είχαν ψηφίσει
400.000 πολίτες. Όμως η εκλογική διαδικασία
έγινε τρεις μήνες μετά τις εθνικές εκλογές (Σεπτέμβριος 2015) όπου η Ν.Δ. είχε πάρει 1,5 εκατ. ψήφους. Η αναλογία είναι 1 προς 4! Στις ίδιες εκλογές ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι είχαν πάρει

αθροιστικά περίπου 560.000. Και βέβαια η αναλογία είναι σχεδόν 1 στους 2. Και μάλιστα σε
ουδέτερη περίοδο και με την απογοήτευση να
κυριαρχεί, καθώς τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ είναι
στάσιμα, ενώ αυτά του Ποταμιού σε κατακόρυφη πτώση.
Όμως αυτό που θα πρέπει να σκεφτούν την
επόμενη ημέρα για να έχει μέλλον το εγχείρημα είναι να προσελκύσουν τις νεώτερες ηλικίες. Δεν αρκούν οι πενηντάρηδες, αλλά θα
πρέπει να έρθουν πιο κοντά και στα παιδιά των

πενηντάρηδων. Και όλοι κατανοούν ότι πλέον
η μάχη για το Κέντρο και την Κεντροαριστερά
ξαναρχίζει. Η κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι
δεδομένη. Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες δεν
αισθάνονται τόσο καλά από το βράδυ της Κυριακής. Επίσης και οι προσδοκίες της Ν.Δ. ότι
θα κυριαρχούσε εκείνη εύκολα στον κεντρώο
χώρο μάλλον απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν ρεαλιστικές.
Πάντως μπορεί οι υποψήφιοι να εκφράζουν δύο διαφορετικούς κόσμους εντός του

ΠΑΣΟΚ, αλλά τόσο η κ. Γεννηματά, όσο και ο κ.
Ανδρουλάκης έχουν ανάγκη να αξιοποιήσουν
τους δύο μεγάλους χαμένους, τον Γιώργο Καμίνη και τον Σταύρο Θεοδωράκη. Κι αυτό διότι
εκφράζουν ένα κόσμο έξω από το ΠΑΣΟΚ, που
είναι αναγκαίος όσο ποτέ στην μάχη που θα
δοθεί με τα κόμματα εξουσίας για να κερδηθεί ο κεντρώος πολίτης που ζητά λογικές λύσεις και όχι φρούδες ελπίδες. Και ο Ν. Αλιβιζάτος ξέρει το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο
κόσμος που δεν είναι ΠΑΣΟΚ.

11_potami_809_APOPSI 11/17/17 8:17 PM Page 11

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 18/19 NOEMBPIOY 2017
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 11

• Κρίση στο Ποτάμι με τον επικεφαλής και την ηγετική ομάδα
να μετάσχουν στις διεργασίες του νέου φορέα, αλλά μέρος της βάσης να ζητά
αυτόνομη πορεία

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
(για τον Θεοδωράκη)
Ανεξάρτητα ποιος θα εκλεγεί αρχηγός του νέου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς τα δύο κοινοβουλευτικά κόμματα, η
Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ κατά κύριο λόγο-ΔΗΜ.ΑΡ.ΚΙΔΗΣΟ-Κινήσεις Πολιτών-ΕΔΕΜ) και το Ποτάμι θα τραβήξουν
το κουπί, προκειμένου όλες οι τάσεις και όλες οι ιδεολογίες να συστεγαστούν.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

K

ι όταν λέμε θα τραβήξουν το κουπί, με βάση
το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι θα υπάρχει κοινοβουλευτική παρουσία,
η οποία θα πρέπει να ανεβάσει
ρυθμούς για να πείσει πολύ περισσότερο κόσμο από τις 210.000
ψηφοφόρων της προηγούμενης
Κυριακής για τις επόμενες εθνικές
εκλογές.
Οι εκλογές της προηγούμενης
Κυριακής μπορεί να προσέφεραν
ικανοποίηση για την όντως μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, αλλά άνοιξαν και πληγές στα δύο κοινοβουλευτικά κόμματα. Στο ΠΑΣΟΚ
σχεδόν ένας στους τρεις γύρισε την
πλάτη στην Φώφη Γεννηματά,
προτιμώντας είτε τον ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη (η πλειοψηφία), είτε τον βουλευτή Αργολίδας Γιάννη Μανιάτη. Κι όπως λένε οι γνωρίζοντες, η εσωκομματική αντιπολίτευση της επόμενης ημέρας θα είναι ισχυρή. Αν λάβουμε ως σενάριο εργασίας ότι η κ.
Γεννηματά θα εκλεγεί νέα αρχηγός θα έχει εντός του νέου κόμματος δύο ισχυρές τάσεις. Η μία προερχόμενη ως επί το πλείστον από
τους νέους του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Ανδρουλάκη και η άλλη από τους δύο κεντρώους (Θεοδωράκη-Καμίνη) η οποία επιθυμεί σφόδρα τις μεταρρυθμίσεις.
Βέβαια η άνετη νίκη της προέδρου
του ΠΑΣΟΚ της εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση κινήσεων.

Ακόμη πιο δύσκολη θα είναι η
κατάσταση για το Νίκο Ανδρουλάκη σε περίπτωση που εκλεγεί αυτός, καθώς θα έχει απέναντι του το
λεγόμενο βαθύ ΠΑΣΟΚ, που στήριξε παντοιοτρόπως την Φώφη
Γεννηματά και που τα στελέχη του
ενδιαφέρονται περισσότερο να αποδείξουν το αφήγημα τους, ότι το
ΠΑΣΟΚ θα επιστρέψει. Εξ ου και η
ρήση Λαλιώτη την προηγούμενη
Κυριακή στους διαδρόμους της
Χαριλάου Τρικούπη «το ΠΑΣΟΚ δεν
είναι άψυχο, αλλά εφτάψυχο».

Κρίση στο Ποτάμι
Όλα αυτά βέβαια θα κριθούν στην
πράξη, καθώς αυτό που προέχει
είναι πως θα οδηγηθούν όλοι συντεταγμένα προς την επόμενη ημέρα, χωρίς απώλειες και αποχωρήσεις. Και οι καμπάνες χτυπούν για
την Σεβαστουπόλεως, όπου η ήττα
Θεοδωράκη άνοιξε τους ασκούς
του Αιόλου.
Το μισό κόμμα δεν μετείχε στην
εκλογική διαδικασία διότι δεν ήθελε να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ. Και η συνέχεια είναι ακόμη
χειρότερη με την επιστολή των 60
μελών που ζητούν έκτακτο συνέδριο και αυτόνομη πορεία. Ο Θεοδωράκης για τον δεύτερο γύρο
δεν πήρε θέση, αλλά αρκετά προβεβλημένα στελέχη, όπως ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Παντελής
Αβραμίδης ανακοίνωσαν ότι θα
ψηφίσουν τον Ανδρουλάκη.
Σε ό,τι αφορά την επιστολή των 60
και το έκτακτο συνέδριο που ζητούν, προς το παρών δεν θα υπάρξει απάντηση από την ηγεσία. Ό-

μως θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι ο ίδιος ο Στ. Θεοδωράκης, όσο και τα κορυφαία
στελέχη του Ποταμιού θα μετάσχουν κανονικά στις διαδικασίες
για την σύσταση του νέου φορέα,
υπό την καθοδήγηση του νέου αρχηγού που θα εκλεγεί αύριο.
Όμως όσοι συντάσσονται με το
αφήγημα Θεοδωράκη υποστηρίζουν από τη Δευτέρα το πρωί, ότι
ο επικεφαλής του Ποταμιού μαζί
με τον Γιώργο Καμίνη αντιπροσωπεύουν το «μεταρρυθμιστικό
Κέντρο», δηλαδή τη σύνθεση σοσιαλδημοκρατικών και φιλελεύθερων απόψεων. Και οι δύο απέτυχαν να εισέλθουν στον δεύτερο γύρο, καθώς και οι δύο έθεσαν ένα
σωστό ερώτημα σε λάθος κοινό. Ειδικά ο Θεοδωράκης, εκτέθηκε σε ένα κοινό που δεν θα είχε καν
τη διάθεση να ρίξει
μία ματιά στην ατζέντα
του Ποταμιού. Αλλά
ακόμα και αν έριχνε,
δεν θα έμπαινε στον
κόπο να τη συζητήσει.
Είναι τόσο μεγάλη η
διαφορά αντίληψης
μεταξύ του Στ. Θεοδωράκη και των ψηφοφόρων της Φώφης
Γεννηματά, που αποτυπώνεται εύγλωττα
στο αποτέλεσμα.
Το ερώτημα
που
μπαίνει
τώρα είναι
αν
στο
πολιτικό
τοπίο του
νέου φορέα υπάρχει
χώρος για
ένα μεταρρυθμιστι-

κό σχήμα, απαλλαγμένο από ιδεολογικές αγκυλώσεις και ιστορική
φόρτιση. Φυσικά και υπάρχει. Πάντα υπάρχει διαθέσιμος χώρος για
κάτι απαραίτητο και χρήσιμο. Τα
όρια αυτού του χώρου παραμένουν ασαφή. Και περιορισμένα.
Αυτός ο χώρος, λοιπόν, του μεταρρυθμιστικού Κέντρου, έχει και λόγο και αναγκαιότητα ύπαρξης. Κατέγραψε το στίγμα του και γι’ αυτό
στο Ποτάμι θεωρούν ότι μπορούν
να πρωταγωνιστήσουν και στο νέο
φορέα. Θα είναι το αντίβαρο στους
επιρρεπείς λαϊκιστές του παλιού
ΠΑΣΟΚ.
Χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος
που υποδεικνύει ο Αναστάσης
Περράκης μέλος της Επιτροπής Διαλόγου για το πως
το Ποτάμι και
το μεταρρυθμιστικό
κέντρο θα
μπορέσει
να σταθεί
ως τάση
στο νέο

φορέα έχοντας επιχειρήματα:
«Υπάρχει όμως πολιτική και πέρα
από τις συζητήσεις για το Νέο Φορέα,
μια και το Ποτάμι και ο Σταύρος, ξεκαθάρισαν την θέση ότι το Ποτάμι
συνεχίζει μέχρι την αποκρυστάλλωση
της φυσιογνωμίας του νέου σχήματος.
Και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να
γίνει σαφής μέσα από τον προγραμματισμό της επόμενης μέρας. Θα ήθελα να καλέσω το Ποτάμι ως ομάδα να
προχωρήσουμε στα παρακάτω βήματα:
»-Συγκρότηση ολιγομελούς ομάδας εργασίας για τις συζητήσεις για
την συνεργασία με το νέο φορέα, η οποία πρέπει να καθοριστεί άμεσα, με
ευθύνη του Σταύρου, ως επικεφαλής,
και του Πολιτικού γραφείου.
»- Συγκρότηση ολιγομελούς ομάδας εργασίας για την προετοιμασία
3ου Συνεδρίου, η οποία πρέπει να
δημιουργηθεί μετά την πρώτη ομάδα,
με ευθύνη της ΜΕΣΥΑ. Οι δύο αυτές
ομάδες οφείλουν να έχουν εντελώς
διαφορετική σύνθεση και πλήρη ανεξαρτησία.
»Ο συντονισμός των δυο ομάδων
οφείλει να είναι στενός με κοινές συνεδριάσεις των επικεφαλής τους.
Το 3ο Συνέδριο, που πρέπει να
λάβει χώρα μετά την οριστικοποίηση της ταυτότητας
και σύνθεσης του Νέου Φορέα πρέπει να
έχει συγκειμένη
ατζέντα, με ευθύνη της ομάδας εργασίας».
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Ετοιμάζει
παρέμβαση

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Εφτάψυχο

Μπορεί στις εκλογές της Κεντροαριστεράς
να μην τα κατάφερε, αλλά τουλάχιστον
ευχαριστήθηκε την συμμετοχή του στον
μαραθώνιο της Αθήνας ο Σταύρος
Θεοδωράκης, μαζί με τους βουλευτές του
Αμυρά και Μαυρωτά.

Η ανακοίνωση ήταν
απλώς μία σύμπτωση
Πολλάκις έχουμε αναφερθεί στις οριακές σχέσεις
του Μαξίμου με τον υπουργό Οικονομικών. Και
βέβαια αυτές οι ανύπαρκτες σχέσεις επιβεβαιώθηκαν.
Την Δευτέρα ο πρωθυπουργός με διάγγελμα μοίρασε
χρήμα ενόψει Χριστουγέννων, αλλά ο συμπαθής Ευκλείδης
το έμαθε από την τηλεόραση, καθώς οι πηγές μου ισχυρίζονται ότι ουδείς από το Μαξίμου μπήκε στον κόσμο να τον ρωτήσει. Αντίθετα ερωτήθηκε ο Χουλιαράκης. Οπότε, όσοι διαδίδουν ότι τα στοιχεία της
επόμενης ημέρας για την τρύπα στα έσοδα που δόθηκε ήταν η απάντηση του Τσακαλώτου κάνουν λάθος. Απλώς ήταν μία... σύμπτωση.

Αρνούνται να πάνε
στις επιτροπές...
Ένα μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε αίφνης
καλείται να αντιμετωπίσει η επιτροπή Αλιβιζάτου για την αυριανή εκλογική διαδικασία.
Πολλοί από τους εκπροσώπους που είχε ορίσει η
πλευρά του δημάρχου Αθηναίων και του επικεφαλής του Ποταμιού, στις εφορευτικές του πρώτου γύρου, αρνούνται να συμμετέχουν και στον δεύτερο γύρο, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται στην σύνθεσή τους μεγάλες «τρύπες», που είναι
πολύ δύσκολο να καλυφθούν. Το μεγαλύτερο μάλιστα πρόβλημα
παρατηρείται στην Α΄ Αθήνας αλλά και σε αρκετούς νομούς της
περιφέρειας. Έκανε παρέμβαση ο Αλιβιζάτος σε Καμίνη, Θεοδωράκη κι ελπίζει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης τον
τελευταίο καιρό έχει σπάσει
την πολύμηνη σιωπή του και με
δημόσιες εμφανίσεις του, επαφές, κινήσεις και ραντεβού –
χαρακτηριστική η συνάντησή
του με τον Κώστα Καραμανλή–
επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο. Μάλιστα, συνεργάτες
του διαδίδουν ότι ενδεχομένως θα κάνει παρέμβαση και
στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. «Ο Βαγγέλης είναι φύσει πολιτικό ον. Και σε μια τόσο
κρίσιμη συγκυρία είναι λογικό
να… τρώγεται μέσα του για να
στείλει τα μηνύματά του στο εσωκομματικό ακροατήριο, με το οποίο
είχε ανέκαθεν μια ιδιαίτερη σχέση.
Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να αποκλειστεί η πιθανότητα
παρέμβασής του στο συνέδριο», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποί του.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι άψυχο, αλλά εφτάψυχο»,
λέει από την περασμένη
Κυριακή το βράδυ
ο Κώστας Λαλιώτης.

Κατάληψη
Αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην Βουλή
τις τελευταίες ημέρες
λόγω και της επετείου
της 17 Νοέμβρη. Γι’ αυτό
και οι αναρχικοί έκαναν
κατάληψη στα γραφεία
της ΕΣΗΕΑ την Τετάρτη
το απόγευμα.

Σενάριο
Για μία ακόμη φορά ξεκίνησαν τα σενάρια που
θέλουν την Ν.Δ. να πείσει τον Νίκο Γκάλη να
πολιτευτεί στην Θεσσαλονίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Βέβαια
να θυμίσω ότι το ίδιο σενάριο παίζεται σε όλες
τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1996, όταν ο
Μιλτιάδης Έβερτ του είχε κάνει πρόταση, αλλά
ο Γκάλης αρνήθηκε.

Ο προσωπικός στρατός
του Πάνου
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τον Σκουρλέτη ότι με τις προσλήψεις που ετοιμάζει στους ΟΤΑ στήνει κομματικό στρατό. Με αφορμή ότι
θα γίνουν οι επαναπροσλήψεις των έκτακτων υπαλλήλων, αυτή την φορά με μόνιμη
σύμβαση. Και όπως μαθαίνω, ο Σκουρλέτης βιάζεται για να προχωρήσουν μία ώρα αρχύτερα οι προσλήψεις. Στην Κουμουνδούρου λένε ότι με αυτές τις προσλήψεις ο Σκουρλέτης θα είναι πρώτος σε σταυρούς στην Β΄
Αθήνας, όπου για πρώτη φορά θα διεκδικήσει την επανεκλογή με σταυρό. Όπως, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, ο Πάνος φτιάχνει προσωπικό στρατό. Για όλα τα ενδεχόμενα,
θα πρόσθετα εγώ.

Προκαλούν αλλεργία
τα ονόματα
Συνεχίζει να κάνει ανοίγματα σε προσωπικότητες του κέντρου με στόχο την
διεύρυνση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι, ανάμεσα σε
άλλους, ο καθηγητής Τσακλόγλου, ο καθηγητής Μ. Νεκτάριος (διοικητής του ΙΚΑ επί
εποχής Σημίτη και σύμβουλος της «γαλάζιας» Γραμματείας
Προγράμματος), ο συγγραφέας Αρίστος Δοξιάδης, καθώς
και ο Ηλίας Νικολαΐδης της «Διανέωσις», κομβικό ρόλο
στην οποία διαδραματίζει το πρώην μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης. Απλά
τα ονόματα που προαναφέρθηκαν προκαλούν αλλεργία
στους «καραμανλικούς».
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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;

• Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν οι γονείς 7 αριστούχων μαθητών
από τη Θεσσαλονίκη με αίτημα την ακύρωση του διατάγματος του υπουργού Παιδείας,
το οποίο προβλέπει επιλογή των σημαιοφόρων στις παρελάσεις μέσω κλήρωσης

«ΑκυρώΣτΕ
τον…Γραβρόγλου»
ΣτηΔικαιοσύνηπροσέφυγανοι
γονείς7αριστούχωνμαθητών απότηΘεσσαλονίκη,ζητώνταςνα
ακυρωθείτοΠροεδρικόΔιάταγμα,
πουορίζειμεκλήρωσητουςσημαιοφόρουςστιςπαρελάσεις.

Η

υπόθεση, που έγινε αντικείμενο διαμαρτυρίας το τελευταίο
διάστημα, έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από
τους γονείς επτά αριστούχων
μαθητών, ενώ παρόμοιο ενδιαφέρον έχουν
εκδηλώσει 22 σωματεία, τα οποία ωστόσο
δεν νομιμοποιούνται να προσφύγουν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος.
Μάλιστα ο συνήγορος των αιτούντων γονέων, Ανδρέας Ταγαράκης, θα ζητήσει την
κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεση,
για λόγους κοινωνικού και νομικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι γονείς 7 αριστούχων μαθητών από τη Θεσσαλονίκη, ζητώντας να καταργηθεί το διάταγμα του υπουργού Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, το οποίο
προβλέπει επιλογή των σημαιοφόρων στις
παρελάσεις μέσω κλήρωσης.

Αντισυνταγματικό…
Στην προσφυγή τους οι γονείς υποστηρίζουν
ότι, είναι αντισυνταγματικό το Προεδρικό

Διάταγμα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και
της αναλογικότητας.
Όπως μεταξύ άλλων αναφέρουν, το θέμα
της σημαίας δεν μπορεί να ρυθμίζεται κατά
την εκάστοτε βούληση του υπουργού Παιδείας και ειδικά, όταν η νομοθετική ρύθμιση
μπορεί να έχει και χαρακτήρα «πολιτικοιδεολογικό».
Οι γονείς υποστηρίζουν ο συγκεκριμένος
νόμος έρχεται σε αντίθεση με το εκπαιδευτικό νομοθετικό πλαίσιο (νόμος
1566/1985), βάσει του οποίου καθορίζονται οι αρχές, που διέπουν την εκπαίδευση
των ελληνόπουλων, μεταξύ των οποίων ρητά αναφέρεται και η πίστη προς την πατρίδα, στοιχείο της οποίας και μάλιστα άκρως
βασικό, είναι και η Ελληνική σημαία.
Σε άλλο σημείο της αίτησης τους, προκειμένου να καταδείξουν την σημασία της σημαίας, κάνουν ειδική αναφορά στην ηρωική πράξη των Μανώλη Γλέζου και Λάκη
Σάντα οι οποίοι στις 30 Μαΐου του 1941,
κατέβασαν από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης τη γερμανική κατοχική σημαία.
Ο συνήγορός τους κ. Ταγαράκης δήλωσε
στην «Α» ότι είναι εύλογη η αντίδραση των
ενδιαφερόμενων γονέων, στα δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, που θεωρούν ότι το
Προεδρικό Διάταγμα πρέπει να ακυρωθεί
για λόγους υπέρβασης νομοθετικής εξουσιοδότησης, έλλειψης εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παράβασης της Αρχής της αναλογικότητας και της ισότητας.
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• Η πρωτόγνωρη ιστορία αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου
που αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε τεχνητή διακοπή της κύησης μίας γυναίκας,
επικαλούμενοι λόγους προσωπικών πεποιθήσεων, που όμως δεν ήταν αληθείς

Το… γινάτι βαφτίστηκε
αντίρρηση συνείδησης
Μια πρωτόγνωρη ιστορία
απασχόλησε αυτεπάγγελτα τον Συνήγορο του Πολίτη, έπειτα από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που αφορούσαν την άρνηση αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου
να προχωρούν σε τεχνητή
διακοπή της κύησης δήθεν
για λόγους συνείδησης, ενώ όπως αποκαλύφθηκε
οι λόγοι ήταν τελείως διαφορετικοί.

2017 πόρισμα καταγράφεται ότι «από τότε που ανέκυψε το πρόβλημα με
την άρνηση σύμπραξης των αναισθησιολόγων και για την παράκαμψή του,
ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις
ακολουθήθηκαν πρακτικές πρόκλησης
αιμορραγίας στις εγκύους, για να διαμορφωθούν ιατρικά δεδομένα που θα
επέβαλλαν την σύμπραξη των αναισθησιολόγων στην διενέργεια τεχνητής διακοπής κύησης. εν προέκυψαν
ωστόσο στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις πρακτικές αυτές και να τεκμηριώνουν την παραπάνω μνεία», ενώ
αναφέρθηκε και περιστατικό μεταξύ του ιατρικού προσωπικού του
νοσοκομείου που έλαβε χώρα στις
30/6/2016 στην αίθουσα τοκετών
παρουσία ασθενούς, το οποίο σύμφωνα με το πόρισμα «είχε δυσμενείς
συνέπειες στην ανάνηψη ασθενούς».

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

το από 31 Αυγούστου
2017 πόρισμά του καταγράφεται ότι προβλήματα σε τέτοιου είδους
επεμβάσεις άρχισαν να
διαφαίνονται από τον Σεπτέμβριο
2016, αλλά έως και τον Απρίλιο
2017 αντιμετωπίζονταν και προκειμένου να κατανοήσει το πρόβλημα ο διευθυντής ζήτησε με έγγραφό του από τους μαιευτήρες-γυναικολόγους και τους αναισθησιολόγους του ΓΝ Σάμου να δηλώσουν
εγγράφως αν προτίθενται να συμμετέχουν στις επεμβάσεις αυτές.
Ο ένας μαιευτήρας δήλωσε ότι
δεν προτίθεται λόγω προσωπικών
πεποιθήσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που συντρέχει ιατρική
ένδειξη, δηλαδή όπου δεν συνιστάται η συνέχιση της κύησης για
την μητέρα ή το έμβρυο, ο άλλος
δήλωσε ότι προτίθεται να εκτελεί
διακοπή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης όταν κατά την ιατρική του άποψη κρίνει ότι είναι αναγκαίο και άλλος δήλωσε ότι πραγματοποιεί την
εθελούσια διακοπή κύησης, όπως
ορίζει ο νόμος 1609/1986. Ωστόσο, οι αναισθησιολόγοι επικαλέστηκαν συνειδησιακούς λόγους,

Αδικαιολόγητη
η άρνηση διενέργειας
ιατρικών πράξεων
χωρίς να τους προσδιορίζουν, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να
συμμετέχουν και κατ’ επέκταση να
χορηγούν αναισθησία «λόγω συνειδησιακών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά μόνον όταν αυστηρά
συντρέχουν θεραπευτικοί ή κοινωνικοί λόγοι ή όταν υπάρχει κίνδυνος για
την ζωή ή την υγεία της εγκύου».

H έρευνα
Με εντολή του διοικητή διατάχθηκε η διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου
να διερευνηθεί πότε, από ποιους
ιατρούς και για ποιες ασθενείς
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης, και αποκαλύφθηκε ότι είχαν
προγραμματιστεί δύο επεμβάσεις
τεχνητής διακοπής κύησης, οι οποίες όμως ακυρώθηκαν.
Κατά την επίσκεψη του κλιμακίου του Συνηγόρου του Πολίτη στην

Σάμο διαπιστώθηκε ότι στην πραγματικότητα το θέμα δεν ήταν συνειδησιακό, αλλά υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας στο προσωπικό
του νοσοκομείου και αποφάσισαν
να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο στις επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης, «που δεν είναι επείγουσα και για την οποία υπάρχει η
σχετική νομοθεσία, της οποίας οι αναισθησιολόγοι έκαναν χρήση». Στο
υπ’ αριθμ. Πρωτ. 230165/38036/

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισμά του τονίζει ότι «τα προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των μελών του
ιατρικού προσωπικού δεν δικαιολογούν την άρνηση διενέργειας ιατρικών
πράξεων αν και οπωσδήποτε επηρεάζουν την άσκηση της ιατρικής και την
εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου
σε βάρος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Ως εκ τούτου, όταν τίθενται υπόψη της
διοίκησης και των οργάνων του νοσο-



κομείου, θα πρέπει να διερευνώνται,
ακόμη και όταν είναι δυσχερής η πέραν πάσης αμφιβολίας απόδειξή τους,
και να καταβάλλεται κάθε θεσμική
προσπάθεια για την εκτόνωσή τους
και την αποκατάσταση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του ιατρικού
προσωπικού, ώστε να μην διαταράσσεται η κανονικότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως π.χ. με την μη
τήρηση του προγράμματος του χειρουργείου».
Καταλήγοντας, σημειώνεται ότι
«θα πρέπει να διαφυλαχθεί η ελευθερία της εγκύου να προσφεύγει σε τεχνητή διακοπή κύησης υπό τους όρους του άρθρου 304 παρ. 4 ΠΚ και
να απεμπολούνται πρακτικές που τη
θέτουν υπό αίρεση ή αναζωπυρώνουν
συζητήσεις περί της νομιμότητάς της,
υπέρ της οποίας ο Έλληνας νομοθέτης έχει τοποθετηθεί ήδη από το
1986. Υπ’ αυτήν την έννοια, θα πρέπει αφενός η διαδικασία πρόσβασης
των εγκύων σε τεχνητή διακοπή κύησης στα δημόσια νοσοκομεία κατά τις
12 πρώτες εβδομάδες κύησης να κινείται εντός των προβλέψεων του νόμου και να μην εξαρτάται η άσκηση
του δικαιώματός τους από όρους χωρίς νομικό έρεισμα, όπως η κοινωνική
εκτίμηση. Αφετέρου, θα πρέπει να αποτελέσουν μέριμνα εξίσου και του
ιατρικού κόσμου, μέσω των ιατρικών
συλλόγων, η οριοθέτηση και η περιφρούρηση της νόμιμης άσκησης του
δικαιώματος άρνησης του ιατρού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 ν.
3418/2005, ώστε να συμβαδίζει με
τον επιδιωκόμενο σκοπό της προστασίας του ιατρού από την εργαλειοποίηση και να μην εκπέσει σε μέσο σχετικοποίησης ή χειραγώγησης των επιλογών της εγκύου κι εν τέλει ιδεολογικής παλινδρόμησης στο ζήτημα της
τεχνητής διακοπής κύησης».
Τέλος, στο πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ιδιαίτερα
ότι η άρνηση των ιατρών συνδέεται με τα μεταξύ τους προβλήματα
συνεργασίας και ως εκ τούτου υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης
του Νοσοκομείου να διερευνήσει
το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, χωρίς όμως
να καταλογίζει ευθύνες για τις περιπτώσεις που οι συγκεκριμένοι
ιατροί πιθανώς να έχουν παραβεί
τον όρκο του Ιπποκράτη και την
ελληνική νομοθεσία.

ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΝΙΖΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
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«Ξεπουλάνε τον Παναθηναϊκό…»

Συνέντευξη στον Σωτήρη Παρτσαλά
υθείες βολές κατά του Γιάννη
Αλαφούζου και του Βασίλη
Κωνσταντίνου εξαπολύει σε αποκλειστική συνέντευξή του
στην «Α» ο Αντώνης Αντωνιάδης, που βλέπει σχέδιο ξεπουλήματος του
Παναθηναϊκού από την διοίκηση.
Ο παλαίμαχος άσος, και άλλοτε κανονιέρης του «τριφυλλιού» την θρυλική εποχή της
δεκαετίας του ’70, ξεκαθαρίζει ότι οι παλαίμαχοι προσέφεραν λύσεις ώστε ο Παναθηναϊκός να πάρει οικονομική ανάσα, αλλά αυτές
δεν έγιναν δεκτές από την διοίκηση, ενώ παίρνει το μέρος του Μίμη Δομάζου στην προ ημερών διένεξη με τον Βασίλη Κωνσταντίνου. Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του
Αντώνη Αντωνιάδη έχει ως εξής:
• Ζώντας από πολύ κοντά τον Παναθηναϊκό εδώ και 40 χρόνια, είστε αισιόδοξος για το μέλλον του;
«Περισσότερο προβληματισμένος θα έλεγα, παρά αισιόδοξος. Βέβαια, επειδή ο Παναθηναϊκός
είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα,
δεν είναι απίθανο να βρεθεί στο τέλος της σεζόν
ή και ακόμα νωρίτερα κάποιος σοβαρός και πολύ δυνατός οικονομικά επενδυτής και να αλλάξουν όλα προς το καλύτερο».
• Έχετε ακούσει κάποιο όνομα;
«Όχι, απλά είμαι της γνώμης ότι, αν ξεκαθαρίσει
οριστικά το θέμα των χρεών και βγει ένα οριστικό νούμερο, θα εμφανιστούν επενδυτές. Εδώ, όμως, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
το ακριβές μέγεθος των οφειλών. Κάθε μέρα ξεφυτρώνει κι άλλος ένας που έχει να παίρνει από
τον Παναθηναϊκό. Αυτό κι αν είναι προκλητικό.
Να μην γνωρίζει κανείς πού και πόσα χρωστάει
ο Παναθηναϊκός».
• Σαν παλαίμαχοι θεωρείτε ότι κάνατε
το χρέος σας;
«Με το παραπάνω! Καταθέσαμε δύο πολύ πρωτοποριακές προτάσεις, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε από την διοίκηση. Είπαμε να γίνουν τα δύο ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο
ΟΑΚΑ για να επωφεληθεί οικονομικά ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν τους άρεσε γιατί υπάρχουν
χρέη και στο ΟΑΚΑ. Ξέρετε πόσα χρήματα θα
κέρδιζε η ΠΑΕ; Με τις εισπράξεις θα είχε εξασφαλισμένες τις πληρωμές του ποδοσφαιρικού
τμήματος μέχρι το τέλος τής σεζόν. Η δεύτερη
πρόταση έχει να κάνει με την έκδοση τριετών
εισιτηρίων διαρκείας, τα οποία θα πλήρωναν οι

Ε

φίλαθλοι σε δόσεις, περίπου 20 ευρώ τον μήνα.
Με αυτές τις δύο ενέργειες, ο Παναθηναϊκός θα
έπαιρνε μεγάλη οικονομική ανάσα. Κοιτάξτε, εμείς σαν παλαίμαχοι δεν μπορούμε να λύσουμε
το οικονομικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
Αυτό οφείλουν να το πράξουν εκείνοι που δημιούργησαν τα χρέη και οι οποίοι έχουν σκοπό να
ξεπουλήσουν ό,τι αξιόλογο έχει απομείνει».
• Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε…
«Μα δεν το βλέπετε; Απέρριψαν και τις δύο δικές μας προτάσεις που θα τους έδιναν οξυγόνο
για να βγάλουν την φετινή σεζόν, και ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν. Έχουν βγάλει τους ποδοσφαιριστές στο… σφυρί, κι αυτό δεν είναι καθόλου τιμητικό για έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός. Όπως επίσης δεν μπορώ να δεχθώ
με τίποτα ότι ο τόσο επιτυχημένος επιχειρηματικά κύριος Αλαφούζος ένα πρωί τραβάει την…
πρίζα και δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τι αφήνει

πίσω του. Συμβαίνουν παράλογα πράγματα αυτήν την στιγμή στην οικονομική διαχείριση της
ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το καλοκαίρι έγιναν 13 μεταγραφές και οι υπάλληλοι είναι 5 μήνες απλήρωτοι, αυτό κι αν αποτελεί πρόκληση. Σας φαίνονται λογικά αυτά τα πράγματα;»
• Πριν από μερικές ημέρες ο… εμφύλιος
στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού έφτασε και σε επίπεδο παλαιμάχων. Υπάρχει
από παλιά κόντρα ανάμεσα στον κύριο
Κωνσταντίνου και στον κύριο Δομάζο;
«Στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο Δομάζος έχει όλο το δίκιο, γιατί ο Κωνσταντίνου μεθόδευσε να μην παίξουμε στο ΟΑΚΑ τα δύο ντέρμπι
και στην προκειμένη περίπτωση δεν ενήργησε
για το καλό του Παναθηναϊκού. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου, τότε θα κριθεί. Κι εκείνο που θα μετρήσει θα είναι η συνολική προ-

O Δομάζος έχει

όλο το δίκιο, γιατί
ο Κωνσταντίνου μεθόδευσε να μην παίξουμε
στο ΟΑΚΑ τα δύο
ντέρμπι και στην
προκειμένη περίπτωση
δεν ενήργησε για το
καλό του Παναθηναϊκού

σφορά του στον Παναθηναϊκό. Όσο για τα περί
κόντρας που αναφέρατε πριν, θα πρέπει να πω
ότι τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού την εποχή
που παίζαμε εμείς ήταν μία πραγματική οικογένεια. Ειδικά επί Πούσκας παίζαμε ένας για όλους και όλοι για έναν».
• Θεωρείτε πως όλη αυτή η οικονομική
αβεβαιότητα έχει επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό τους ποδοσφαιριστές;
«Πάρα πολύ. Μα θα ήταν αφύσικο να μην τους
επηρεάσει. Όταν δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει
και αν θα πληρωθείς στο τέλος του μήνα, λογικό
δεν είναι; Βέβαια το γιατί τους επηρεάζει τόσο
πολύ εκτός έδρας και λιγότερο εντός, αυτό είναι
λίγο ανεξήγητο. Ίσως χωρίς τον κόσμο να τους
υποστηρίζει να το σκέφτονται περισσότερο».
• Είστε ευχαριστημένος από την πορεία
του Παναθηναϊκού στο 1/3 του φετινού
πρωταθλήματος;
«Αστειεύεστε; Θα έπρεπε και σίγουρα μπορούσε
να έχει τουλάχιστον άλλους 4 βαθμούς, αλλά
εκτός έδρας δυστυχώς δεν τραβάει. Αν λύσει
στην πορεία αυτό το πρόβλημα, τότε προλαβαίνει μέχρι και πρωτάθλημα να διεκδικήσει. Πολύ φοβάμαι όμως ότι, με το πρόγραμμα ξεπουλήματος που έχει βάλει σε εφαρμογή η διοίκηση, δεν θα τα καταφέρει».
• Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε
στον κόσμο του Παναθηναϊκού;
«Να παραμείνει κοντά στην ομάδα και να την
στηρίξει μέχρι το τέλος για να βγει από αυτήν
την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Φέτος η βοήθειά του είναι πολύτιμη, ειδικά εντός έδρας η παρουσία του έχει επιδράσει καταλυτικά σε σημαντικές νίκες και χαίρομαι που
τον βλέπω να συσπειρώνεται γύρω από τον Παναθηναϊκό σε μία τόσο δύσκολη περίοδο».
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ΘΕΜΑ

ΝΕΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟ

Παραπομπές και εντάλματα
Μαζί με τον Πασχάλη Παπαδόπουλο και το συνεργάτη του, Γεώργιο
Κόγια (για τους οποίους έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης), τον Γεώργιο
Σιντόρη, τον Ιωάννη Οικονομίδη, τον Βασίλη Χατζηαποστόλου, τον
Γιώργο Γκιρτζίκη και τον Σωκράτη Παπαδόπουλο, θα καθίσουν στο
σκαμνί κατηγορούμενοι ότι «μαγείρεψαν» τα τηλεοπτικά δικαιώματα
της ΕΠΟ, ζημιώνοντάς την με… κάποια εκατομμύρια ευρώ
ταν Οκτώβριος του
2016 όταν ο εκδότης της «Α», Βίκτωρας Μητρόπουλος,
είχε πει σε συνέντευξή του σχολιάζοντας τα
κακώς κείμενα στην Ελληνική
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι
«με τις νέες δικογραφίες που
θα έρθουν, δεν θα μείνει ούτε
κλητήρας στην ΕΠΟ που δεν θα
εμπλέκεται σε δίκη».
Η παραπάνω χιουμοριστική αποστροφή γίνεται σήμερα πραγματικότητα, μιας και όπως αποκαλύπτει ξανά η «Α», τον Βασίλη Γκαγκάτση περιμένει μια νέα παραπομπή στο εδώλιο αναφορικά με τα
τηλεοπτικά δικαιώματα που διαχειριζόταν η ΕΠΟ το 2005 και τα
οποία φέρονται να πωλήθηκαν έναντι πινακίου φακής στην κυπριακή offshore εταιρεία «Stadium»
του γνωστού μάνατζερ –και δικηγόρου του Βασίλη Γκαγκάτση–
Πασχάλη Παπαδόπουλου.
Σε μια στιγμή που βρίσκεται σε
εξέλιξη η δίκη για την Κάρτα Υγείας, η νέα παραπομπή Βασίλη Γκαγκάτση αποτελεί κόλαφο όχι μόνο
για τον κατηγορούμενο αλλά και
για εκείνους που τον επανέφεραν
στην εγχώρια ποδοσφαιρική «επικαιρότητα», δίδοντάς του ηγετικές
θέσεις. Ποιοι είναι αυτοί; Καταρχάς, ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης,
γ.γ. της UEFA, που έπειτα από δική
του απαίτηση επανέκαμψε ο Β.
Γκαγκάτσης. Είναι, επίσης, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιώργος
Βασιλειάδης, αλλά και ο γ.γ. Α-

H

θλητισμού, Ιούλιος Συναδινός.
Όλοι οι προαναφερθέντες έκλεισαν τα μάτια, κάνοντας ότι δεν είδαν τίποτα από την παράνομη διοικητικά, αστικά και ποινικά πρόσληψη του Β. Γκαγκάτση, δίδοντάς του ταυτόχρονα την δυνατότητα να διοικεί και να εκπροσωπεί
τον πρώτο τη τάξει φορέα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι εξελίξεις θα είναι πλέον καταιγιστικές
για όλους. Ειδικότερα για τον πρόεδρο της Super League, Γιώργο
Στράτο, και για τον νομικό σύμβουλο της Λίγκας, Γιάννη Οικονομάκη, οι οποίοι ενώ γνώριζαν
την «προαγωγή» Γκαγκάτση έπαθαν αφωνία κατά τη συνεδρίαση
που επικύρωσε την παράνομη πρόσληψή του.
Οι ευθύνες βαραίνουν και τον
Βασίλη Γραμμένο, ο οποίος επί-

σης γνώριζε ότι σύμφωνα με το
Καταστατικό της ΕΠΟ δεν μπορεί
να υπάρχει σύμβαση συνεργασίας
του Βασίλη Γκαγκάτση με την Λίγκα, αλλά για παραταξιακούς λόγους (σ.σ.: εξελέγη με την βοήθεια
του Ιβάν Σαββίδη και του «αρχιμάστορα» Χρυσόστομου Γκαγκάτση, υιού του Βασίλη) δεν επενέβη ώστε να επιβάλει την ορθή
εφαρμογή των προβλέψεων του
Καταστατικού της ΕΠΟ από μέλος
της, που είναι η Super League.

Οι παραπομπές
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
4500/2017, που εκδόθηκε στις
31/10/2017, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών (Ιωάννης
Παπαϊωάννου, πρόεδρος, Βασιλική Κωνσταντοπούλου και Ελεθέριος-Βενιζέλος Τζιούβας,
πλημμελειοδίκες οι κατηγορούμενοι
Βασίλειος Γκαγκάτσης του Χρυσόστομου, 2. Γεώργιος Σιντόρης του
Βασιλείου, 3. Ιωάννης Οικονομίδης
του Ιακώβου, 4. Βασίλειος Χατζηαποστόλου του Ιωάννη, 5. Γεώργιος
Γκιρτζίκης του Αλεξάνδρου, 6. Σωκράτης Παπαδόπουλος του Οδυσσέα, ) παραπέμπονται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Αθηνών για να δικαστούν ως υπαίτιοι των παρακάτω αδικημάτων. Κατά τον παρακάτω τόπο και χρόνο τέλεσαν με πρόθεση έγκλημα, που προβλέπεται από το
νόμο και τιμωρείται με στερητική
της ελευθερίας ποινή. Ειδικότερα:
Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο
ενεργώντας από κοινού, ήτοι κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, ζημιώσανε εν γνώσει τους την
περιουσία άλλου, της οποίας τη διαχείριση είχανε βάσει νόμου, η δε
προκληθείσα ζημία υπερβαίνει το
ποσό των 15.000 ευρώ, ήδη 30.000
ευρώ και ειδικότερα ενεργώντας από κοινού και διαχειριζόμενοι την
περιουσία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), ως
εκ της ιδιότητάς τους ως μέλη της
Εκτελεστικής Γραμματείας αυτής,
αντί να προάγουν το συμφέρον της
ως οφείλανε με τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης των
αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος της αγωνιστικής περιόδου 2004-2005 με
τους τηλεοπτικούς σταθμούς, που
θα προσέφεραν το υψηλότερο τίμημα, ζημιώσανε εν γνώσει τους την
προκληθείσα ζημία υπερβαίνει το
ποσό των 30.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα στην Αθήνα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
(εφεξής ΕΠΟ) προκήρυξε δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό για τα τη-
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λεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης
των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος
(β΄ φάσεως, γ΄ φάσεως, προημιτελικής φάσεως, ημιτελικής φάσεως
και τελικού) των αγωνιστικών περιόδων 2004-2005 και 2005-2006
υπό τον όρο της υποβολής προσφοράς και για τις ανωτέρω δύο αγωνιστικές περιόδους με την υπ’ αριθ.
Πρωτ.: 14502 από 18/5/2004 πρόσκληση ενδιαφέροντος, που δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο Τύπο την
19-5-2004. Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν τέσσερις εταιρείες, υποβάλλοντας τις εξής οικονομικές προσφορές: 1) Η «ΕΡΤ
Α.Ε.», η οποία προσέφερε στην ΕΠΟ
συνολικό τίμημα 6.100.000 ευρώ,
ήτοι 3.000.000 ευρώ και 3,100.000
ευρώ, αντίστοιχα, για τη δορυφορική μετάδοση των αγώνων, 2) η εταιρεία «NETMED HELLAS A.E.», η οποία προσέφερε στην ΕΠΟ συνολικό τίμημα 4.200.000 ευρώ, ήτοι
2.100.000 ευρώ για κάθε μία αγωνιστική περίοδο για την τηλεοπτική
μετάδοση των αγώνων στο εσωτερικό και 300.000 ευρώ για κάθε μία
αγωνιστική περίοδο για τη δορυφορική μετάδοση των αγώνων, 3) η εταιρεία «BLOMBERGS HOLDINGS
Ltd», η οποία προσέφερε στην ΕΠΟ
συνολικό τίμημα 6.000.000 ευρώ
για τις αγωνιστικές περιόδους
2004-2005 και 2005-2006 για την
τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων
στο εσωτερικό και 200.000 ευρώ
για τη δορυφορική μετάδοση των αγώνων, 4) η εταιρεία «INTERVISION
SERVICES BV», η οποία προσέφερε
στην ΕΠΟ συνολικό τίμημα
7.000.000 ευρώ για τις αγωνιστικές
περιόδους 2004-2005 και 20052006 για την τηλεοπτική μετάδοση
των αγώνων στο εσωτερικό και για
τη δορυφορική μετάδοση των αγώνων. Εντούτοις, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. 97
από 15-7-2004 πρακτικού του Δ.Σ.
της ΕΠΟ, ο πρώτος των κατηγορουμένων, Βασίλειος Γκαγκάτσης του
Χρυσοστόμου, ως πρόεδρος εξέφρασε την άποψη προς το συμβούλιο ότι οι ως άνω προσφορές ήταν
χαμηλές και ότι καμιά προσφορά

κάτω των 10.000.000 ευρώ δεν θα
έπρεπε να γίνει αποδεκτή, άποψη η
οποία επικράτησε, με συνέπεια να
κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός και
να προχωρήσει η ΕΠΟ σε διαδικασία ανοικτών πλέον προσφορών. Ακολούθως οι τέσσερις ως άνω εταιρείες γνωστοποίησαν την άρνησή
τους στην ΕΠΟ να αυξήσουν την
αρχική τους προσφορά, δηλώνοντας ότι αποσύρονται από τον διαγωνισμό, ενώ περί τα τέλη του έτους 2004, εμφανίστηκε για πρώτη
φορά η εταιρεία με την επωνυμία
«STADIUM SPORT AGENCIES Ltd»,
νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι μεν ο συγκατηγορούμενός τους
Γεώργιος Κόγιας, ελέγχεται όπως από τον συγκατηγορούμενό τους Πασχάλη Παπαδόπουλο, ποδοσφαιρικό μάνατζερ, η οποία παρότι δεν εί-

χε συμμετάσχει
στον ως άνω
προκηρυχθέντα
διαγωνισμό, ζήτησε εγγράφως
από την ΕΠΟ,
με το από 2112-204 τηλεομοιοτυπικό της
μήνυμα, την
παραχώρηση
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων έξι συγκεκριμένων αγώνων της Β΄ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, περιόδου 2004-2005, έναντι συνολικού
τιμήματος 240.000 ευρώ, υπό τον
αναγκαίο όρο της ταυτόχρονης απόκτησης του δικαιώματος της τελευταίας προσφοράς. Αμέσως μετά
την αποστολή του ως άνω μηνύματος την ίδια ημέρα, ήτοι στις 21-122004, οι ως άνω έξι (6) πρώτοι των
κατηγορουμένων, συνήλθαν κατεπειγόντως και διά περιφοράς ως μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας
της ΕΠΟ και κάνανε αμέσως ομόφωνα δεκτή την ως άνω πρόταση,
παραχωρώντας εν γένει τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην ως άνω εταιρεία, απόφαση η οποία, εν τέλει,
εισήχθη προς έγκριση στην αμέσως
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΠΟ, στις 28-1-2005. Κατόπιν τούτων, επακολούθησε σταδιακά, από
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31-1-2005 έως 25-4-2005, η παραχώρηση στην «STADIUM SPORT
AGENCIES Ltd» του συνόλου των
δικαιωμάτων μετάδοσης των επίμαχων αγώνων, έναντι του συνολικού
τιμήματος του 1.100.000 ευρώ, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, οι προσφορές του κηρυχθέντος άγονου
πλειοδοτικού διαγωνισμού υπερέβαιναν το ποσόν των 2.100.000 ευρώ για κάθε αγωνιστική περίοδο και
αυτή ως δικαιούχος πλέον των δικαιωμάτων που σταδιακά της παραχώρησε η ΕΠΟ, κατά τα ανωτέρω,
ήρθε σε διαπραγμάτευση με την
«ΕΡΤ ΑΕ» για την περαιτέρω πώληση στην τελευταία των δικαιωμάτων αυτών και έτσι, δυνάμει της από
31-3-2005 συμβάσεως μεταξύ της
εταιρείας «STADIUM SPORT
AGENCIES Ltd» και «ΕΡΤ ΑΕ», η
πρώτη παραχώρησε στην τελευταία
τα δικαιώματα μετάδοσης όλων
των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος, κατά την αγωνιστική περίοδο
2004-2005, έναντι του συνολικού
τιμήματος του 1.400.000 ευρώ, αποκομίζοντας ως καθαρό κέρδος το
ποσό των 300.000 ευρώ. Επομένως
κατά τους παραπάνω τόπο, την Αθήνα, και χρόνο, την 21-12-2004,
οι ως άνω 6 πρώτοι των κατηγορουμένων, ενεργώντας από κοινού,
κατόπιν συναπόδοσης, και διαχειριζόμενοι την περιουσία της ΕΠΟ, ως
εκ της ιδιότητάς τους ως μέλη της
Εκτελεστικής Γραμματείας αυτής, αντί να προάγουν το συμφέρον της,
ως οφείλανε, και να συνάπτουν
συμβάσεις παραχώρησης με τους
τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς
σταθμούς, που θα προσέφεραν το
υψηλότερο τίμημα των δικαιωμάτων ραδιοφωνικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης των αθλητικών διοργανώσεων του Κυπέλλου Ελλάδος,
καθώς και αυτών στις οποίες αγωνίζεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, αυτοί προχώρησαν στη σταδιακή παραχώρηση του συνόλου
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων Κυπέλλου
Ελλάδος, της αγωνιστικής περιόδου
2004-2005, στη «STADIUM SPORT
AGENCIES Ltd», έναντι του συνολικού τιμήματος του 1.100.000 ευρώ
περίπου, προκαλώντας εκ προθέσεως ζημία στην περιουσία της ΕΠΟ,
διότι η «STADIUM SPORT
AGENCIES Ltd» στη συνέχεια, ως
δικαιούχος πλέον των δικαιωμάτων
που σταδιακά της παραχώρησε η ΕΠΟ κατά τα ανωτέρω, ήρθε σε διαπραγμάτευση με την «ΕΡΤ ΑΕ», για
την περαιτέρω πώληση στην τελευταία των δικαιωμάτων αυτών και έτσι, δυνάμει της από 31-3-2005
συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας
«STADIUM SPORT AGENCIES Ltd»
και της «ΕΡΤ ΑΕ», η πρώτη παραχώρησε στην τελευταία τα δικαιώματα
μετάδοσης όλων των αγώνων του
Κυπέλλου Ελλάδος, έναντι του συνολικού τιμήματος του 1.400.000
ευρώ, αποκομίζοντας ως καθαρό
κέρδος το ποσό των 300.000 ευρώ.

Η δε ζημία που προκάλεσαν οι ανωτέρω 6 πρώτοι των κατηγορουμένων στην περιουσία της ΕΠΟ, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
300.000 ευρώ, όσο δηλαδή ήταν το
αντίστοιχο ποσό του καθαρού κέρδους που εισέπραξε η «STADIUM
SPORT AGENCIES Ltd» αντί αυτής.
Στο ακροατήριο του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπονται επίσης οι έβδομος και όγδοος των κατηγορουμένων, Πασχάλης Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και Γεώργιος Κόγιας του
Ανδρέα, αντιστοίχως, για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στον παρακάτω αναφερόμενο τόπο και χρόνο τέλεσαν με πρόθεση έγκλημα,
που προβλέπεται από το νόμο και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή. Ειδικότερα:
Στην πράξη τους δε αυτή προέβησαν διότι, οι έβδομος και όγδοος των
κατηγορουμένων, στην Αθήνα, στις
21-12-2004, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης, με πειθώ και φορτικότητα, προκάλεσαν σε
αυτούς την παραπάνω απόφαση καθώς ο έβδομος των κατηγορουμένων, Πασχάλης Παπαδόπουλος,
ελέγχει την ως άνω εταιρεία με την
επωνυμία «STADIUM SPORT
AGENCIES Ltd», νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο όγδοος των
κατηγορουμένων, Γεώργιος Κόγιας,
και στην οποία σταδιακά παραχωρήθηκαν το σύνολο των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος της αγωνιστικής περιόδου 2004-2005, έναντι του συνολικού τιμήματος του
1.100.000 ευρώ περίπου, προκαλώντας εκ προθέσεως ζημία στην
περιουσία της ΕΠΟ καθώς αυτή παραχώρησε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην ΕΡΤ ΑΕ τα δικαιώματα
μετάδοσης όλων των αγώνων του
Κυπέλλου Ελλάδος, έναντι του συνολικού τιμήματος του 1.400.000
ευρώ, αποκομίζοντας ως καθαρό
κέρδος το ποσό των 300.000 ευρώ.

Διατηρήθηκαν
τα εντάλματα σύλληψης
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών διέταξε τη
διατήρηση της ισχύος των υπ’ αριθμ.
21/4-8-2017 και 20/4-8-2017 Ενταλμάτων Σύλληψης που εξέδωσε
η ανακρίτρια του 2ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών σε βάρος –αντιστοίχως– των κατηγορουμένων: 1) Πασχάλη Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου και 2) Γεωργίου Κόγια του
Ανδρέα, και διατάσσει, στην περίπτωση που αυτοί συλληφθούν, την
προσωρινή τους κράτηση, για την
κακουργηματική πράξη της ηθικής
αυτουργίας από κοινού σε απιστία
από κοινού, εκ της οποίας η ζημία υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, ήδη αυτό των 30.000 ευρώ, μέχρι την οριστική εκδίκαση της σε βάρος της κατηγορίας, όχι όμως πέραν
των ορίων του νόμου.
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Η νέα παραπομπή σε δίκη του Βασίλη Γκαγκάτση, το ένταλμα σύλληψης του μάνατζερ
Πασχάλη Παπαδόπουλου και η υποχρέωση παράστασης της ΕΠΟ ως πολιτική αγωγή κατά την εκδίκαση φέρνουν σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο Βαγγέλη Γραμμένο αλλά και τον
Αλέξη Δέδε, αδελφικό φίλο του καταζητούμενου Πασχ. Παπαδόπουλου



όξη και τιμή» ήρθε στο φως της
δημοσιότητας η
περιβόητη, για
τους παροικούντες την «Ιερουσαλήμ» της Ε.Π.Ο.»,
υπόθεση της πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου
της περιόδου 2004/2005.
Βλέπετε, για μια υπόθεση, που ξεκίνησε τυπικά πριν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2004 από την Εθνική Ομάδα και κατέληξε να εξελιχθεί σε μια δικαστική διαδικασία που
φτάνει ενώπιον κακουργιοδικείου, τα
χρόνια που μεσολάβησαν είναι πάρα
πολλά. Στην ουσία ο λόγος γίνεται για
μια υπόθεση που κόντεψαν όλοι (ακόμη
και οι άμεσα εμπλεκόμενοι) να την ξεχάσουν. Πλην όμως «άλλαι οι βουλαί των
ανθρώπων, άλλα η δικαιοσύνη κελεύει…».
Κατά τα φαινόμενα στο εδώλιο, με
την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος
(και το υπέρ τους τεκμήριο αθωότητας
πάντοτε παρόν), πρόκειται να καθίσουν
εκ μέρους της Ε.Π.Ο. ο τότε πρόεδρος
πρόεδρός της Βασίλης Γκαγκάτσης
και τα μέλη της τότε Εκτελεστικής Γραμματείας, Βασίλης Χατζηαποστόλου,
Γιάννης Οικονομίδης, Γιώργος Γκιρτζίκης, Σωκράτης Παπαδόπουλος,
Γιώργος Σιντόρης.
Μαζί τους ο εκπρόσωπος της κυπριακών συμφερόντων εταιρείας διαχείρισης
τηλεοπτικών δικαιωμάτων, κυπριακής
καταγωγής και αυστριακής παιδείας Πασχάλης Παπαδόπουλος και ένας «μπροστινός», ο Γεώργιος Κόγιας…

«Δ

Μπρος γκρεμός και
πίσω ρέμα για
Βαγγέλη και Αλέξη

Σε δύσκολη θέση
Το θέμα είναι ότι αυτή η υπόθεση φέρνει
σε δύσκολη θέση τον «φρεσκοεκλεγμένο» πρόεδρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο, αλλά και τον εκτελούντα χρέη εκτελεστικού γραμματέα της Ομοσπονδίας (σ.σ με εισήγηση Γραμμένου) Αλέξη
Δέδε. Κι αυτό διότι δεδομένης της ανάγκης να προστατευτούν τα συμφέροντα
της ΕΠΟ, εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση θεωρείται η παράσταση της ομοσπονδίας ως πολιτικής αγωγής εναντίον
μάλιστα κάποιων κατηγορουμένων που
είναι «σαρξ εκ τη σαρκός» της.
Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς πώς μπορούν να μείνουν αδιάταρκτες οι επιχειρηματικές και όχι μόνο σχέσεις ετών έπειτα από μία τέτοια νομική διαδικασία.
Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη τυχόν
αμνημόνων, να θυμίσουμε ότι ο Β. Γραμμένος εξελέγη στον προεδρικό θώκο της
ΕΠΟ με τις ευλογίες του ΠΑΟΚάρχη Ιβάν Σαββίδη, ο δε Αλέξης Δέδες τοποθετήθηκε στην θέση του εκτελεστικού

γραμματέα με σύμφωνη γνώμη του Δημήτρη Μελισσανίδη, ενώ στο ΔΣ της ΕΠΟ ρόλο συμβούλου έχει και ο Μάκης
Γκαγκάτσης, γιος του Βασίλη.
Πώς θα επηρρεασουν άραγε αυτές οι
«συγκολητικές σχέσεις στοργής» τη νομική στάση της ΕΠΟ, για τον αν θα δηλώσει «παρούσα» ή αν θα αποχωρήσει
από τη δίκη;
Κι αυτό γιατί η θεσμική υποχρέωση
του προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη να
δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής
στην παραπάνω δίκη –διαφορετικά θα
κινδυνεύει με έκπτωση από το αξίωμά
του και ποινικά θα ήταν υπόλογος αφού
δεν προάσπισε τα συμφέροντα της ΕΠΟ,
η περιουσία της οποίας ζημιώθηκε σύμ-

φωνα με το περιεχόμενο του βουλεύματος– θα έπρεπε να εγκριθεί από το Δ.Σ.
όπου συμμετέχει και ο υιός του Βασίλη
Γκαγκάτση, καθώς και μερίδα συμβούλων φίλα προσκείμενοι.
Επίσης, ο ισχυρός ανήρ κατά κοινή

παραδοχή της ΕΠΟ Αλέκος Δέδες θα
έπρεπε να συμφωνήσει για την εμπλοκή
της ΕΠΟ στην δίκη του Πασχάλη Παπαδόπουλου, «αδελφού» του για τουλάχιστον μία δεκαετία. Μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα, δηλαδή…

ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΣΧ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛ. ΔΕΔΕ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΟΥ
2004, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ…
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ραίτητες συστάσεις μεταξύ του αγαπημένου φίλου του και νέων, τότε, δημοσιογράφων που αγνοούσαν τις δραστηριότητες του Πασχάλη.

Τα «κέρδη» της φιλίας

Δυνατή φιλία αρμονική
συνεργασία
Πίσω στα της ιστορικής ιστορίας μαςαλήθειας, τώρα, η φημολογία της περιόδου που ξεκίνησε η ιστορία ήθελε τους
δύο ισχυρούς άντρες της Ε.Π.Ο,. Βασίλη
Γκαγκάτση, και της Stadium Sports
Agencies ( πρώην UFA και μετέπειτα
IMG) Πασχάλη Παπαδόπουλο να συνδέονται με δυνατή φιλία και να συνεργάζονται αρμονικά σε διάφορες υποθέσεις.
Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κ. Παπαδόπουλος επισκέπτονταν συχνά, πολλές
φορές αργά το απόγευμα, την περίοδο
εκείνη την έδρα της Ομοσπονδίας στη
Συγγρού, ανταποκρινόμενος θετικά στις
προσκλήσεις του κ. Γκαγκάτση «για καφέ
και κουβεντούλα». Μάλιστα, σύμφωνα
με τις ίδιες γλώσσες (τις κακές δηλαδή),
η σχέση Πασχάλη – Βασίλη εξελίχθηκε

και σε συνεργασία για φιλικούς αγώνες
της Εθνικής Ομάδας με βάση ένα πρόγραμμα μάλλον εξοντωτικό για την Εθνική, αλλά ποιος τα θυμάται τώρα αυτά…
Οι αναφορές στις τότε σχέσεις Βασίλη – Πασχάλη (μένει να αποδειχθεί
κατά πόσο οδήγησαν στις σημερινές κατηγορίες), παραλείπουν, σύμφωνα με τις
ίδιες κακές γλώσσες, να ακουμπήσουν
άλλες, επίσης ισχυρές, ίσως ισχυρότερες, φιλίες και φιλικές «συνεργασίες»
του κ. Παπαδόπουλου με στελέχη της
τότε Ε.Π.Ο. Στους διαδρόμους της τότε
Ε.Π.Ο. στη Συγγρού, αλλά και στους δημοσιογράφους που κάλυπταν το ρεπορτάζ της Ομοσπονδίας ειδικά την περίοδο προ του 2004 (ακόμη από τις αρχές
της δεκαετίας του 1990), ήταν γνωστή,
επίσης «δόξη και τιμή», η πολύ δυνατή
φιλία του κ. Πασχάλη Παπαδόπουλου με
τον κ. Αλέξη Δέδε, τότε στέλεχος του
Γραφείου Τύπου της Ε.Π.Ο. και παράλληλα εργαζόμενο «με το κομμάτι» σε
διοργανώσεις της UEFA, μετά από παρέμβαση του τότε συμβούλου της ΕΠΟ
και στελέχους της UEFA Θεόδ. Θεοδωρίδη. Στην μικρή -και λιμή σε όγκο δουλειάς την περίοδο εκείνη- πιάτσα των
agents στην Αθήνα, με τον κ. Παπαδόπουλο να προβάλλει ως ο απόλυτος άρχων, να διαχειρίζεται υποθέσεις ποδοσφαιριστών όπως του συμπατριώτη του
Κωνσταντίνου (Ηρακλής, Παναθηναϊκός,
Ολυμπιακός), του Ντέμη ΝικολαίδηΝικολαΐδη (Απόλλων – ΑΕΚ) και να φαντάζει ως η μοναδική διέξοδος των εγχώριων ποδοσφαιριστών προς την αλλοδαπή (με ειδικότητα σε γερμανόφωνες χώρες), η φιλία με τον κ. Δέδε δέσποζε στην καθημερινότητα, αλλά και
στο μικρό γραφείο στα Άνω Πατήσια,
στο οποίο το στέλεχος της Ε.Π.Ο. ξημεροβραδιάζονταν πάνω από φακέλους
και κατανάλωνε τον ελεύθερο χρόνο του
σε τηλεφωνήματα δεξιά και αριστερά. Ένα γραφείο που ήταν η έδρα μεγάλων
συμφωνιών και είχε γίνει το δεύτερο

σπίτι του Αλέξη και στο οποίο περνούσε
πολλές, μα πάρα πολλές, ώρες ασκούμενος στην επιστήμη του managing με
ιδιαίτερη, λένε, επιτυχία.
Λένε, πως η ατζέντα του Αλέξη περιελάμβανε τότε όλους τους δημοσιογράφους την ανοχή ή την σύμπλευση
των οποίων αναζητούσε ο Πασχάλης,
για την καλή στάση των οποίων απέναντι στον φίλο του φρόντιζε το στέλεχος
της Ε.Π.Ο. όλη μέρα, ακόμη και στους
διαδρόμους της Ομοσπονδίας. Ο Αλέξης περηφανεύονταν επιλεκτικά, στις
διάφορες δημοσιογραφικές παρέες, για
την ισχυρή φιλία του με τον Πασχάλη,
φρόντιζε να έχει «ταϊσμένο» σε ειδήσεις
μανατζερικού στυλ τον εργοδότη του
στον « Φίλαθλο» και να μην εμπίπτει σε
κανένα έλεγχο του συγχωρεμένου του
Κώστα Τριβέλλα, τότε προέδρου της
Ε.Π.Ο., με την επίκληση της θέσης στην
UEFA. Ο ελεύθερος χρόνος του ήταν …
χρήμα και τον είχε άμεση ανάγκη!
Ρεπόρτερ των εθνικών ομάδων με
μακρά προϋπηρεσία στο χώρο, που πλέον ιδιωτεύουν, δεν φείδονται παραδειγμάτων για την πολύ δυνατή φιλία των
δύο ανδρών με «κοινά ενδιαφέροντα».
Οι ίδιοι έχουν να το λένε πόσο ο ένας
γίνονταν χαλί να τον πατήσει ο άλλος για
τις κοινές υποθέσεις.
Πρυτάνεις, μάλιστα, του ρεπορτάζ
δεν ξεχνούν ποτέ την μεγάλη αγωνία του
Αλέξη να έχει την μεγαλύτερη δυνατή
επιτυχία δείπνο που ο Πασχάλης αποφάσισε να παραθέσει, με την ιδιότητα
του agent που είχε ρυθμίσει τις λεπτομέρειες φιλικού αγώνα της Εθνικής Ανδρών, σε πρωτεύουσα γερμανόφωνης
χώρας της κεντρικής Ευρώπης, γνώριμη
από τα παλιά του κ. Παπαδόπουλου.
Προσκάλεσε ο ίδιος επιλεκτικά τους δημοσιογράφους που ήθελε, φιξάρισε μαζί
τους την αποδοχή της πρόσκλησης, φρόντισε διεξοδικά όλες τις λεπτομέρειες
της μετακίνησης με οχήματα ναυλωμένα από τον Πασχάλη και ανέλαβε ο ίδιος τον ρόλο του ενδιάμεσου στις απα-

Ειδικές αναφορές στα «κέρδη» του Αλέξη από την φιλία εκείνων των εποχών
με τον Πασχάλη δεν είναι εύκολο να
κάνει ο καθένας. Διάολε, δεν είναι όλες
οι φιλίες υποκείμενα ανταλλαγμάτων. Κι
ο Αλέξης ξέρει πολύ καλά να «δίνεται»
στις φιλίες του με τη λογική ότι ποτέ κανείς δεν ξέρει πότε θα τις χρειαστεί.
Τι απέγινε άραγε εκείνη η φιλία; Οι
φήμες λένε, ότι ξεκίνησε να ισχυροποιείται «με τα τηλεοπτικά δικαιώματα», ειδικά από το 1993 και μετά και κατέρρευσε
με τις «μεταγραφές ποδοσφαιριστών».
Μια υπόθεση «ενδο-κυπριακού» ενδιαφέροντος ήταν η αρχή του τέλους και οδήγησε στην διάλυση ενός τόσο ισχυρού
δεσμού. Επικεντρώνουν στην ιστορία
της μεταγραφής του Μιχάλη Κωνσταντίνου το καλοκαίρι του 2001 από τον
Ηρακλή στον Παναθηναϊκό με τα πάρα
πολλά λεφτά, τις μεγάλες συγκρούσεις
και τις ακόμη μεγαλύτερες μανατζερικές
προμήθειες.
Στο τελευταίο εστιάζουν εκείνοι που
θυμούνται τα γεγονότα της εποχής και
γνωρίσουν πρόσωπα και πράγματα. «Ήταν πολλά τα λεφτά και η σύγκρουση ήρθε αναπόφευκτα» υποστηρίζουν, υπονοώντας πως άλλα συμφωνήθηκαν στους
τέσσερις τοίχους των γραφείων του και
άλλα προσφέρθηκαν στο τέλος. Όταν,
μάλιστα, ακολούθησε η μεταγραφή του
φίλου του Ντέμη ΝικολαίδηΝικολαΐδη, επιφανούς πελάτη του Πασχάλη Παπαδόπουλου, στην Ατλέτικο Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2003, χωρίς την
διαμεσολάβηση του Πασχάλη, τότε διαλύθηκαν τα πάντα.
Την μεταγραφή του Ντέμη, μέσω άλλης οδού, ακολούθησε η απόλυση του
Αλέξη από την Ε.Π.Ο. με εντολή Γκαγκάτση αμέσως μετά το Euro 2004. Οι
αληθινοί λόγοι της ενέργειας αυτής και
της απόφασης που έλαβε ο τότε απόλυτος άρχοντας της Ομοσπονδίας δεν έγιναν ποτέ γνωστοί, αν και πολλοί υπέθεσαν πολλά. Στους διαδρόμους της Ε.Π.Ο.
«ανακοινώθηκε», με διαρροές πως (άκουσον – άκουσον!!) ο Αλέξης απέφευγε την ένταση στις υποχρεώσεις του
στην Ε.Π.Ο. και είχε προσανατολιστεί
στις υποχρεώσεις του στην UEFA. Ο Αλέξης έγινε σε μια νύχτα μαύρο πρόβατο για την Ε.Π.Ο. και τον Γκαγκάτση και
η παρέα με τον Πασχάλη δεν είχε πια
τις εγγυήσεις της «αγνής και άδολης φιλίας» των περασμένων χρόνων.
Μια ισχυρή, δυνατή και αποδοτική φιλία έληξε με άδοξο τρόπο. Οι παλιοί, που
γνωρίζουν περισσότερα, περιμένουν τώρα από τον Αλέξη να εμφανιστεί στο δικαστήριο για να βοηθήσει τον φίλο του
τον Πασχάλη στη δοκιμασία που θα περάσει. Έτσι σαν ένα φόρο τιμής στις παλιές καλές μέρες της δεκαετίας 1993 –
2003.…
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ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ «Α» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΚΑΦΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, OTI «ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΟΤΗΣ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ

Γνωμοδότηση καταπέλτης
Δημ. Μπαλασόπουλος: Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής νόμου 2725/99
«Οι εμπλεκόμενοι σε δίκη τίθενται εκτός ποδοσφαίρου αλλά κρατούν τις μετοχές τους»

ριν ακόμη καθαρογραφεί το βούλευμα
για την παραπομπή
σε δίκη των 28 παραγόντων του ποδοσφαίρου που η «Α» είχε δημοσιοποιήσει το διατακτικό της κατ’ αποκλειστικότητα, ο υπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης
είχε σπεύσει να δηλώσει on
camera ότι οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ (Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Λεβαδειακός) πρέπει
εντός 15 ημερών από την επίδοση του βουλεύματος να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους.
Η «Α» ευθύς εξ αρχής είχε εκφράσει την άποψη ότι, ακόμη και
μία μετοχή να είχαν στην κατοχή
τους οι εμπλεκόμενοι, καμία διάταξη
δεν υπάρχει η οποία να επιβάλλει
την μεταβίβασή της. Νομικά προβλέπεται βεβαίως ότι δεν μπορούν
οι κατηγορούμενοι να ασκούν πρά-

Π

ξεις διοίκησης, ωστόσο τους επιτρέπεται να παραμένουν μέτοχοι καθώς οι μετοχικοί τίτλοι αποτελούν
περιουσία η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα. Ακόμη και στον νόμο Γερουλάνου το 2012, όπου ο τότε υπουργός στον νόμο για την καταπολέμηση της βίας είχε αφαιρέσει τις προβλέψεις των μετοχικών
ποσοστών διαμορφώνοντας το σχετικό εδάφιο ώστε να συμπεριλαμβάνεται και ο «οποιοσδήποτε μέτοχος», δεν καταργεί την ιδιότητα του
μετόχου. Την ίδια άποψη είχε εκφράσει και ο τότε εισηγητής της
πλειοψηφίας βουλευτής Εμενίδης.
Υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω, για να τεκμηριώσουμε την έρευνά μας, η «Α» ερεύνησε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις αιτιολογικές εκθέσεις που κάθε υπουργός καταθέτει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Κοινός τόπος της έρευνάς
μας ήταν ότι αυτά που ισχυρίστηκε ο

υπουργός Βασιλειάδης αποτελούν
στην καθομιλουμένη μία τεράστια
γκάφα. Όμως η «Α» δεν στάθηκε εκεί. Ζήτησε την γνώμη για το θέμα
του δικηγόρου Αθηνών Δημήτρη
Μπαλασόπουλου, ο οποίος ήταν
μέλος της νομοπαρασκευαστικής ε-

πιτροπής που συνέταξε τον νόμο
2725 του 1999. Πρόκειται για τον
περίφημο νόμο Φούρα, που αποτελεί διαχρονικά την βάση όλων των
νομοθετικών προβλέψεων που αφορούν τον αθλητισμό.
Η γνώμη του έγκριτου νομικού,

την οποία σήμερα παραθέτει αυτούσια η «Α», είναι καταπέλτης. Και εδώ ξαναγεννάται το ερώτημα: Πώς
είναι δυνατόν ο υπουργός Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδης να εκτεθεί
τόσο νομικά όσο και πολιτικά από
τις εν θερμώ δηλώσεις του;
Μια εκδοχή θα ήταν ότι παρασύρθηκε από ερμηνείες που έδωσαν
άνθρωποι του περιβάλλοντός του,
κομπορρημονούντες τους νομικούς
χωρίς φυσικά να είναι. Μια δεύτερη
εκδοχή είναι ότι μπορεί να παρασύρθηκε από το πολιτικό κλίμα που
θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κηρύξει ανένδοτο κατά του επιχειρηματία και
προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη.
Είναι κρίμα ωστόσο για έναν νέο
πολιτικό, όπως είναι ο Γιώργος Βασιλειάδης, να υποπίπτει σε τέτοια
σφάλματα, όταν μάλιστα του έχει
«πιστωθεί» η γκάφα με τον διορισμό
Γκαγκάτση στην Super League.
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Γνωμοδότηση
Η γνωμοδότηση του δικηγόρου Δημήτρη Μπαλασόπουλου έχει ως
εξής:
«Με βάση δημοσιεύματα, ότι εκδόθηκε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμπονται
σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για συγκεκριμένα κακουργήματα, παράγοντες του ποδοσφαίρου, οι οποίοι πλέον των άλλων
έχουν και την ιδιότητα του μετόχου
σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, (ΠΑΕ) ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Βασιλειάδης δήλωσε στις 711-2017 επί λέξει τα εξής:
“Έμαθα κι εγώ τις πληροφορίες
μέσω δημοσιευμάτων για το ζήτημα
της παραπομπής 27 παραγόντων του
ποδοσφαίρου σε δίκη για σύσταση
συμμορίας και αλλοίωση αποτελεσμάτων. Περιμένω κι εγώ να δω το
βούλευμα και αντίστοιχα να πράξουμε τα δέοντα. Εφόσον τα αναγραφόμενα στο δημοσίευμα ισχύουν, τότε
μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα
πρέπει οι κατηγορούμενοι, αυτοί που
έχουν παραπεμφθεί με βούλευμα στο
ακροατήριο, να σταματήσουν την ενασχόληση με τον αθλητισμό και εφόσον μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, να μεταβιβάσουν
και το μετοχικό τους μερίδιο. Και εφόσον αυτό δεν γίνει μέσα στις επόμενες 15 μέρες, μπορεί να γίνει με
διαπιστωτική πράξη του Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού, δηλαδή δική
μας κρατική παρέμβαση, με βάσει τον
αθλητικό νόμο 2725 όπως ισχύει και
όπως ισχύει και στο καταστατικό της
ΕΠΟ πλέον. Περιμένουμε να δούμε,
δεν μιλάμε ακόμη με σιγουριά και με
βεβαιότητα, αλλά εφόσον αυτό ισχύει, τότε τα επόμενα βήματα είναι αυτά
που σας περιέγραψα”.
Όσον αφορά την πρώτη άποψη,
ότι οι κατηγορούμενοι, που παραπέμπονται με τελεσίδικο βούλευμα κατηγορούμενοι για διάπραξη κακουργημάτων, πρέπει να σταματήσουν την
ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι
απολύτως σωστή και δεν υπάρχει
ουδεμία αντίρρηση επ’ αυτής, καθόσον το ισχύον νομικό καθεστώς (άρθρο 3 του Ν.2725/1999) είναι απόλυτα ξεκάθαρο.
Η δεύτερη άποψη όμως ότι πρέπει επιπλέον τα ίδια προαναφερόμενα πρόσωπα, εφόσον έχουν και την
ιδιότητα του μετόχου σε ΠΑΕ, να μεταβιβάσουν το μετοχικό τους μερίδιο,
( στην ουσία να πωλήσουν τις μετοχές τους) είναι λανθασμένη και δεν
έχει νομική βάση σε κανένα άρθρο
του Ν. 2725/1999. Είναι απλώς ερμηνεία αυτού και μάλιστα λανθασμένη.
Κατ’ αρχήν, το άρθρο 3 του
Ν.2725/1999, εννοιολογικά αφορά

κατά κύριο την δυνατότητα επέμβασης της Πολιτείας στον ερασιτεχνικό
αθλητισμό, στις περιπτώσεις εκείνες
κατά τις οποίες πρόσωπα που εδιώκοντο για σοβαρά αδικήματα, δεν έπρεπε να έχουν την δυνατότητα ενασχόλησης με τον αθλητισμό μέχρι να
εκκαθαρισθεί η οποιαδήποτε εμπλοκή τους με την δικαιοσύνη. Η “ποινή “
που οριζόταν αναφέρεται ρητά στην
παράγραφο1 του άρθρου 3. Ορίζει δε
συγκεκριμένα ότι “Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης των οργάνων του σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών , ούτε
μπορεί να αναλάβει με οποιοδήποτε
τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή
έργο ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα”.
Στην παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου ορίζεται συγκεκριμένα η διαδικασία έκπτωσης των συγκεκριμένων
προσώπων, δηλ. πρώτα σε προθεσμία 15 υπόχρεο είναι το διοικητικό
συμβούλιο του οικείου φορέα και σε
περίπτωση απράκτου της προθεσμίας, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα αρμόδιος καθίσταται ο Γενικός
Γραμματέας Αθλητισμού, ο οποίος
εκδίδει την διαπιστωτική πράξη έκπτωσης.
Άρα με βάση την γραμματολογική
ερμηνεία του νόμου, πρώτον ένας μέτοχος μιας ΠΑΕ, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του κώλυμα δεν μπορεί να είναι μέλος οργάνων διοίκησης αυτής, και δεύτερον ο Γενικός
Γραμματέας Αθλητισμού, η δυνατότητα που έχει είναι να διατάξει μόνο
την έκπτωση του προσώπου αυτού
και τίποτα άλλο.
Το πρόβλημα που έχει προκύψει
αφορά το άρθρο 19 του
Ν.4049/2012, που προσέθεσε εδάφια στο άρθρο 3 του Ν.2725/1999,
με βάση τα οποία επεκτείνονταν τα
κωλύματα και στους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών. Σε
περίπτωση δε ύπαρξης αυτών, αρμόδια επί της ουσίας καθίστατο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού,
η οποία έχει πλέον το δικαίωμα να
μην χορηγήσει ή να ανακαλέσει το πιστοποιητικό συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Πριν προχωρήσω στην ανάλυση της συγκεκριμένης διάταξης, είναι αναγκαίο να
γίνει η εξής παρατήρηση: Νομοτεχνικά εκ του αποτελέσματος η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης διάταξης
στο άρθρο 3 του νόμου είναι λανθασμένη, αφού δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα θέλει να επιλύσει, αφού σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος στο πρόσωπο μετό-

χου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, εμπλέκονται στην έκδοση της
σχετικής απόφασης τόσο ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού όσο και
η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη αν η έκδοση της απόφασης από το ένα όργανο αποκλείει και την
παράλληλη έκδοση όμοιας σχετικής από το άλλο όργανο
της διοίκησης. Προτιμότερο θα ήταν
η συγκεκριμένη διάταξη να ενσωματωθεί στο άρθρο που αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προβλέποντας ρητά την αποκλειστική αρμοδιότητά της στην σχετική περίπτωση.
Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.
4049/2012, ειδικά για το άρθρο 19
αυτού, που αφορά την συγκεκριμένη
διάταξη ρητά αναφέρονται τα εξής:
“Με τις παρούσες ρυθμίσεις επιβεβαιώνεται ότι η αυστηρότητα των όρων και των προϋποθέσεων για την
απόκτηση μετοχών ΑΑΕ, πέραν και
ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, είναι απολύτως επιβεβλημένη.
Με απώτερο στόχο την περιφρούρηση του επαγγελματικού αθλητισμού,
την κάθαρση και την αναβάθμιση του,
με την προτεινόμενη ρύθμιση, με την
οποία
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΚΑΤ΄ΟΥΣΙΑΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ
Ν.2725/1999, Η ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ Γ΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69Α ΤΟΥ
Ν.2725/1999. Επιβεβαιώνεται ρητά
ότι είναι άμεση η αναγκαιότητα να ισχύουν και ως προς τους μετόχους
των ΑΑΕ, οι περιορισμοί και τα κωλύματα που ισχύουν για τα μέλη της διοίκησης των αθλητικών φορέων. Στο
πλαίσιο αυτό, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η θέσπιση της προτεινόμενης ρύθμισης, με την οποία ορίζεται ρητά ότι η συνέπεια για μια ΑΑΕ,
όταν διαπιστωθεί από την Επιτροπή
Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι μέτοχός της φέρει στο πρόσωπό του τα
κωλύματα αυτά, είναι η μη χορήγηση
προς αυτή του πιστοποιητικού συμμετοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999”.
Επιπλέον, κατά τη συζήτηση του
σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, οι μόνες αναφορές
που έγιναν για την προαναφερόμενη
διάταξη ήσαν αυτές του εισηγητή τής
τότε πλειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε: “Με τα άρθρα 18 και 19 αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών και
την άσκηση διοίκησης σε μια
ΠΑΕ και ενισχύεται η διαφάνεια. Εδώ μπαίνει πλέον θέμα του ότι η πο-
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λιτεία διασφαλίζει το
δημόσιο συμφέρον”
και του τότε Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνου,
ο οποίος ανέφερε: “Για
το άρθρο 19 θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι πρόθεσή μας είναι από την μια μεριά
να προστατεύσουμε
την πολιτεία από επιτήδειους που αγοράζουν τις ομάδες, οι οποίοι δεν πληρώνουν τους φόρους τους είτε δεν
πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές είτε έχουν ποινικό μητρώο
είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτή την προστασία την αναλαμβάνει και την κρατά η πολιτεία ό,τι και αν ζητά ο οποιοσδήποτε άλλος” (Πρακτικά Συνεδρίασης Ολομέλειας της Βουλής της
15-2-2012).
Συνεπώς, το πνεύμα του νομοθέτη
ήταν σαφώς η επιδίωξή του στο να
έχει την δυνατότητα η Πολιτεία να επιδιώξει την απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμού σε πρόσωπα
που, έχοντας την ιδιότητα μετόχου ΑΑΕ, βαρύνονται με αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμπονται με τελεσίδικα βουλεύματα στο ακροατήριο των αρμοδίων δικαστηρίων. Από πουθενά δεν προκύπτει βούλησή του, ότι για τέτοιου είδους καταστάσεις θα επιβάλλεται και η υποχρέωση πώλησης των μετοχών από το κατηγορούμενο πρόσωπο. Μια τέτοια διάταξη θα ήταν εξόχως προβληματική και αντιβαίνουσα σε βασικές συνταγματικές ρυθμίσεις προστασίας ατομικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα αυτού της ιδιοκτησίας, η οποία είναι προστατευόμενο ατομικό
δικαίωμα (Άρθρο 17 Συντάγματος).
Άλλωστε, αν ο νομοθέτης ήθελε να
προβεί σε μια τέτοια ρύθμιση, όφειλε να προβλέψει και να εξειδικεύσει
την περίπτωση κατά την οποία το κατηγορούμενο πρόσωπο θα αθωωνόταν από τα αρμόδια δικαστήρια, κάτι
που στον υπάρχοντα και ισχύοντα
Ν.2725/1999 δεν υπάρχει.
Οποιοσδήποτε συσχετισμός με το
άρθρο 69Α΄ του Ν.2725/1999 είναι
αβάσιμος και δεν έχει καμία σχέση με
την υπάρχουσα κατάσταση. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται μεν ρητή
αναφορά ότι για την έγκριση μεταβίβασης μετοχών ΑΑΕ σε ποσοστό άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής απαιτείται άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
εφόσον ο αποκτών προσκομίσει μεταξύ άλλων “αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδίου από το οποίο να
προκύπτει ότι στο πρόσωπο του δεν
συντρέχουν τα κωλύματα των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 3 του παρόντος”. Η διάταξη αυτή δηλαδή εφαρμόζεται στην
περίπτωση κατά την οποία πρόκειται
να υπάρξει μεταβίβαση μετοχών, και
αποτελεί μια προληπτική ενέργεια
της Πολιτείας, με σκοπό να μην επιτρέψει και να αποτρέψει την είσοδο
προσώπων στον αθλητισμό, που ήδη
βαρύνονται με πράξεις ιδιαίτερης απαξίας και έχουν δημοσιοποιηθεί.
Δεν μπορεί όμως να εφαρμοσθεί
στην παρούσα υπόθεση κατά την οποία ένα πρόσωπο απέκτησε νόμιμα
μετοχές σε μια ΑΑΕ, έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και στην συνέχεια κατηγορείται για κακουργηματικού χαρακτήρα παραβάσεις. Τυχόν αναλογική
εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου είναι προφανές ότι οδηγεί σε
βίαιη στέρηση της περιουσίας του, ισχυούσης πάντοτε και της αίρεσης ,
ως προς το ποιά θα είναι η τύχη αυτής στην περίπτωση που αυτός αθωωθεί στο μέλλον.
Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις
μου, πιστεύω ότι άμεση και μόνη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
είναι η αποχώρηση του κατηγορουμένου με κακουργήματα προσώπου,
από την εν γένει συμμετοχή στις αθλητικές διαδικασίες είτε οικεία βουλήσει είτε σε περίπτωση αρνήσεώς
του από τα αρμόδια όργανα τα οποία
κατά σειρά είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και τέλος της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αποκλειομένου του Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού, για τον λόγο
ότι αν αποφασίσει πρώτη η Επαγγελματικού Αθλητισμού και ουσιαστικά
απαγορεύσει την συμμετοχή της ΑΑΕ
στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, τότε παρέλκει η έκδοση πράξης από αυτόν. Αν ίσχυε το αντίθετο, δηλ. επιλαμβάνετο πρώτος ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και εξέδιδε την
διαπιστωτική πράξη έκπτωσης τότε
θα ήταν άνευ αντικείμενου η έκδοση
σχετικής απόφασης (ανάκληση πιστοποιητικού συμμετοχής) από την
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αφού θα είχε ήδη αποκατασταθεί η νομιμότητα, με απόφαση οργάνου της Διοίκησης.
Τέλος, καλό θα ήταν τα αρμόδια
πολιτικά πρόσωπα να είναι φειδωλά
στις δηλώσεις τους, γιατί περισσότερα προβλήματα δημιουργούν με τις
υποκειμενικές ερμηνείες του νόμου
παρά επιλύουν προβλήματα σε δημιουργηθείσες καταστάσεις.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2017
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ»
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ΘΕΜΑ

Με άριστα «το Δέκα»
μετεξεταστέος (ο κ. Δούκας)…
Σ

την προηγούμενη έκδοση της «Άποψης»
(φύλλο 808/11-12
Νοεμβρίου), οι συντάκτες της ασχολήθηκαν
με το γνωστό θέμα του παραπεμπτικού βουλεύματος για το ποδόσφαιρο, και διετύπωσαν τις
απόψεις τους για τις συνέπειες
που θα βαρύνουν τους εμπλεκόμενους προέδρους των ΠΑΕ Ολυμπιακός (Βαγγέλης Μαρινάκης), Ατρόμητος (Γιώργος Σπανός) και Λεβαδειακός (Γιάννης
Κομπότης).
Αφορμή για καταγραφή των απόψεων των συντακτών της «Α» ήταν οι δηλώσεις του υπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη,
σύμφωνα με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι πρόεδροι εντός 15 ημερών από την επίδοση του βουλεύματος οφείλουν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας.
Με δεδομένο ότι οι ισχυρισμοί
του υπουργού περί μεταβίβασης
των μετοχών υπάρχουν μόνο στην
φαντασία του –αφού ούτε καθ’ ερμηνεία του νόμου υπάρχει θέμα μεταβίβασης των μετοχών– οι συντάκτες της «Α» έθεσαν στον υπουργό
κάποια ερωτηματικά για το θέμα
αυτό.
Κατ’ αρχάς, θέσαμε το ερώτημα
του ποσοστού των μετοχών που
πρέπει να έχει στην κατοχή του ο μέτοχος, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τον νόμο Γερουλάνου το
2012, η σχετική διάταξη αφορούσε
«οποιονδήποτε» μέτοχο, δηλαδή ακόμη και τον κάτοχο μίας μετοχής.
Κι αυτό διότι ο νομοθέτης το 2012
είχε αποφύγει να συμπεριλάβει όλες τις μετοχές και όχι μόνο όσους
έχουν ποσοστό άνω του 2ο/οο.
Την άποψη αυτή, που ισχύει καθ’
ολοκληρίαν και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, έσπευσε να την ειρωνευτεί κάποιος δημοσιογράφος ονόματι Λευτέρης Δούκας – προφανώς ψευδώνυμο γιατί πρώτη
φορά αναφέρεται με ανάρτησή του
στο νέο site «το Δέκα». Με άκομψο
τρόπο, καταλόγισε το δημοσίευμα
ως έμπνευση του εκδότη της «Άπο-

ψης», Βίκτωρα Μητρόπουλου,
και με τίτλο «Ο Βίκτωρ είναι πονηρός κι αυτά που γράφει μην τα
τρως» επιχειρηματολόγησε(;) γράφοντας στο άρθρο που ανήρτησε τα
εξής:
1] Ότι «η πολιτεία ορίζει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
(ΕΕΑ), που ελέγχει και ορίζει κάθε τι
που σχετίζεται με τις μετοχικές συνθέσεις των ΠΑΕ» και ότι «μόνο αυτή
δίνει την δέουσα οντότητα και σημασία στην φυσιογνωμία κάθε μετόχου».
Η άποψη αυτή του κ. Λευτέρη
Δούκα μπορεί να έχει αποδοχή σε
νοσηλευμένους στο ίδρυμα ΠΙΚΠΑ
ή σε κάποια νευρολογική κλινική λόγω πνευματικής διαταραχής. Και αυτό διότι η πολιτεία και μόνο αυτή ορίζει τα ποσοστά μετοχικής κατοχής
που επιβάλλεται να έχει οποιοδήποτε πρόσωπο, ώστε να ελέγχεται από την ΕΕΑ, είτε ως μέλος ΔΣ είτε
ως απλός μέτοχος.
Το ποσοστό αυτό ξεκίνησε με 7%
το 2012 επί προεδρίας στην ΕΕΑ
του κ. Παπαλάκη, μειώθηκε στο
2% αργότερα και εξαλείφθηκε πλήρως με τον νόμο Γερουλάνου το
2012.
Βεβαίως, η απάλειψη του ποσοστού δεν συνοδεύτηκε από κάποια
θέσπιση διαδικασίας ελέγχου της
ποινικής κατάστασης του κάθε με-

τόχου, ακόμη και κατόχου μίας μετοχής. Ακόμη περισσότερο όταν το
αδίκημα είναι στην διαδικασία της
δίωξης, της παραπομπής, της έκδοσης απόφασης και τελικά της ενδεχόμενης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, δηλαδή στάδια που δεν αναγράφονται στο ποινικό του μητρώο.
2] Κατά την άποψη του κ. Δούκα, «Ναι μεν ο νόμος δεν διευκρινίζει

τα ποσοστά κατοχής μετοχών, αρκεί
που το κάνει όμως ένα θεσμικό όργανο της πολιτείας όπως η ΕΕΑ».
Εδώ γελάνε και τα τσιμέντα, που
λέει και ο Αλέφαντος. Δηλαδή, ό,τι
δεν διευκρινίζει η πολιτεία, μπορεί
να το κάνε ένα θεσμικό όργανο, π.χ.
εάν το υπουργείο Οικονομικών δεν
προσδιορίσει ποσοστό φορολογίας
για μία κατηγορία πολιτών, μπορεί

να το προσδιορίσει η αρμόδιο
ΔΟΥ!!!
Είναι σαφές ότι ο κ. Λευτέρης
Δούκας «συνελήφθη» ανενημέρωτος για το θέμα που ανάρτησε στο
site «Το Δέκα». Αντί ειρωνικών
συμβουλών προς τον εκδότη της
«Α», «ν’ ανάψει ένα κερί στον Άγιο
του, να τον φωτίσει περισσότερο την
επόμενη φορά που θα δοκιμάσει να
ανακατέψει άγαρμπα τη σούπα και εκτεθεί τόσο απροκάλυπτα…», καλό
θα ήταν να μάθει μελετώντας την αθλητική νομοθεσία για το τι ισχύει
και τι όχι.
Με την ανάρτησή του ως συντάκτης του site «Το Δέκα», αντί να πάρει Δέκα με τόνο, απλά ο ίδιος έμεινε μετεξεταστέος...
Και επειδή το εν λόγω site τώρα
κάνει τα πρώτα του βήματα, καλό
θα είναι να αποφεύγει γκάφες αυτής της μορφής, γιατί εκτός από
τους επισκέπτες που θα κουνάνε το
κεφάλι τους, υπάρχουν και οι χορηγοί-χρηματοδότες, που δεν θα αρκεστούν στο κούνημα του κεφαλιού, αλλά ίσως να ράψουν και την
τσέπη τους. Kάτι που δεν φαίνεται
να επιθυμεί ο δ/ντής του site κος
Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος
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ΘΕΜΑ
Ρεπορτάζ: Διονύσης Γκουτζουρής
αρά την αποτυχία της Εθνικής μας ομάδας στα
προκριματικά του Μουντιάλ –όπου στην πραγματικότητα απλά πέρασε την Βοσνία στην βαθμολογία– κι
επειδή το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα… σταμάτησε να χάνει από
τα Νησιά Φερόε, η ΕΠΟ αποφάσισε
να ανανεώσει την συνεργασία της
με τον Γερμανό προπονητή, Μίκαελ
Σκίμπε, σοκάροντας τους… πραγματικούς γνώστες προπονητικής.
Ο εκλέκτορας της Εθνικής μας ομάδας σίγουρα παρουσίασε μία εθνική ομάδα που είχε αρχή και τέλος, σε αντίθεση φυσικά με τον Ρανιέρι, ωστόσο δεν
είχε… τίποτα άλλο. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Μίκαελ Σκίμπε δεν ήταν αυτός που συσπείρωσε
τους παίκτες. Αυτό το κατάφεραν μόνοι
τους στο ταξίδι στην Αυστραλία. Ήταν
τότε που μαζεύτηκαν σε ένα δωμάτιο και
είτε επειδή βρίσκονταν μίλια μακριά από
την πατρίδα, είτε επειδή θα αγωνίζονταν
μπροστά στην ομογένεια, αποφάσισαν
να γίνουν μία γροθιά και να κάνουν μετά
από καιρό δύο καλά παιχνίδια, σκοράροντας μέχρι και από την μεσαία γραμμή!

Π

Ο ΜΙΚΑΕΛ ΣΚΙΜΠΕ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟ
ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΠΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Τον κρατάνε
γιατί… πού να
ψάχνουν για
καλύτερο!

Οι παίκτες τον έκαναν μάγκα
Ο Μίκαελ Σκίμπε δεν επινόησε κάποιο
φανταστικό σχηματισμό, ούτε εφάρμοσε νέες προπονητικές μεθόδους. Απλά
έτυχε να βρεθεί στον πάγκο μίας ομάδας
παικτών που μετά την ντροπιαστική πορεία στα προκριματικά του Euro του
2016 ήταν αποφασισμένοι να δείξουν
εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Αποτέλεσμα: Μία ομάδα να πασχίζει σε όλα
τα δύσκολα ματς (με Βέλγιο και Βοσνία) και να κάνει μάγκα τον προπονητή
της, που όμως δεν ήταν σε θέση να βρει
ένα απλό σχέδιο να νικήσει την Εσθονία.
Ο Γερμανός κόουτς δεν ανέβασε
επίπεδο την Εθνική, ανέβηκε μόνη της
επειδή είχε βρεθεί στον πάγκο και η συγκεκριμένη συγκυρία τον έκανε να φανεί ως ο «μοχλός προόδου» του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Λογικό είναι οι ποδοσφαιριστές να τον
στηρίζουν, διότι ήταν καλός μαζί τους και
γενικώς ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ωστόσο αν μελετήσουμε λίγο καλύτερα τις δηλώσεις του Παπασταθόπουλου και του Τοροσίδη θα διαπιστώσουμε πως δεν αμέλησαν να επιρρίψουν ευθύνες στον προπονητή τους.

Το ανεκδιήγητο παιχνίδι
στην Κροατία
Σύμφωνοι, ο αντίπαλός μας στα μπαράζ
είχε παίκτες παγκόσμιας κλάσης, αλλά
το πρόσωπο που παρουσίασε η Ελλάδα
στο Ζάγκρεμπ είχε στοιχεία Ρανιέρι. Ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν είχε παρουσιαστεί έτσι η Εθνική μας ομάδα σε ματς
που έκρινε πρόκριση. Ποτέ δεν είχε εμφανιστεί τόσο ανέτοιμη ψυχολογικά και
αγωνιστικά. Ο Σκίμπε κατάφερε να αιφ-

νιδιάσει τους πάντες με το σύστημα που
παρέταξε στην Κροατία, αιφνιδιάζοντας
τους πάντες, ακόμη και τους ίδιους τους
ποδοσφαιριστές του. Στο δεύτερο και
στο τρίτο γκολ ο σκόρερ μπήκε σχεδόν
μέσα με την μπάλα, όταν τις παλιές καλές εποχές, οι μεγάλοι αντίπαλοι δεν
μπορούσαν να πατήσουν στην περιοχή
μας! Η δε αλλαγή συστήματος στο 20΄
δεν έδωσε τίποτα, ενώ ο τρόπος με τον

οποίο μπήκε η ομάδα στην επανάληψη
ήταν δείγμα στην ανάπαυλα δεν έγινε
καμία προσπάθεια ανύψωσης ηθικού.

Κλήσεις… καθ’ υποδείξεως
του Τύπου
Ο Σκίμπε δεν έδειξε ποτέ την ικανότητα
να ελέγχει την πρόοδο των Ελλήνων παικτών. Οι επιλογές του ήταν πάντα άστοχες και στην συνέχεια δεν μπορούσε να

τις υπερασπιστεί. Τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο κυριολεκτικά τον κάλεσε
όταν ο Τύπος της χώρας άρχισε να τον
χλευάζει. Η αλήθεια είναι πως τον «χτύπησε» η ατυχία με διάφορους τραυματισμούς, αλλά οι αντιδράσεις του ήταν
σπασμωδικές, δεν κατάφερε ποτέ να «ποτίσει» την ομάδα με το αίσθημα ότι ξέρει
τι κάνει. Πραγματικά πιστεύουμε πως αν
δεν είχε ελληνοποιηθεί ο Ζέκα, ακόμη θα
έψαχνε το βασικό του δίδυμο στα χαφ.

Και τέλος, η γκάφα
με τον Μανωλά
Γράψαμε προ εβδομάδας για την προδοτική συμπεριφορά του Θεόδωρου Θεοδωρίδη, ο οποίος γνώριζε ότι επίκειται
τιμωρία του Κώστα Μανωλά και δεν
ενημέρωσε την ΕΠΟ. Ωστόσο, το λάθος
ξεκίνησε από τον ίδιο τον Σκίμπε. Συγγνώμη, κύριοι της Ομοσπονδίας, πληρώνετε μισό εκατομμύριο τον χρόνο έναν επαγγελματία προπονητή, ο οποίος
δεν γνωρίζει βασικούς κανόνες, όπως ότι έχουν απαγορευτεί οι επιτηδευμένες
κίτρινες κάρτες, διότι θεωρούνται παράβαση του Fair Play. Είναι σαν να μην
γνωρίζει ο τερματοφύλακας ότι απαγορεύεται να κρατήσει την μπάλα πάνω από έξι δευτερόλεπτα στην αγκαλιά του.
Μιλάμε για βασικά πράγματα.
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παρα σκήνια

ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Νομικό
«γκολ» από
ποντιακή
ομάδα στην
Θράκη

«Δικαιολογίες
τέλος!…»
Παρ’ ότι η προπόνηση του ΠΑΟΚ
την Πέμπτη ήταν κλειστή για δημοσιογράφους και κόσμο, περίπου 15
οπαδοί της ομάδας βρέθηκαν στις
εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Σκοπός της επίσκεψής τους
ήταν να «αφυπνίσουν» την ομάδα ενόψει της κρίσιμης συνέχειας
στο πρωτάθλημα. Σε ήρεμο κλίμα, οι οπαδοί άσκησαν σκληρή κριτική τόσο στον Ράζβαν Λουτσέσκου όσο και στους παίκτες του
για τις εμφανίσεις πριν από την διακοπή και τους έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας: «Να τα δίνετε όλα και να παίζετε με
πάθος για τον ΠΑΟΚ. Θέλουμε το 100% από όλους σας. Οι δικαιολογίες τελείωσαν, στόχος μας είναι το πρωτάθλημα».

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Ο ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

Δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την ιστορική φανέλα
με τους Πόντιους χορευτές και την φράση «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΠΑΝΤΑ ΤΙΜΩ»,
αλλά ταυτόχρονα άνοιξε ο δρόμος για τον έλεγχο φιλοτουρκικών
ποδοσφαιρικών σωματείων από την αθλητική Δικαιοσύνη
να διπλό δικαστικό «γκολ» πέτυχε πρόσφατα η ποντιακή ομάδα της Θράκης, ΠΑΕ
Ποντίων Ροδόπης, καθώς όχι μόνο κατάφερε να δικαιωθεί από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την χρήση μίας ιστορικής φανέλας με την φράση «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΠΑΝΤΑ
ΤΙΜΩ», αλλά ταυτόχρονα άνοιξε ο δρόμος για τον έλεγχο φιλοτουρκικών ποδοσφαιρικών σωματείων
από την αθλητική Δικαιοσύνη.
Το θέμα αναδείχθηκε από το δικαστικό blog «Δικογραφίες» (dikografies.blogspot.gr), το οποίο διαχειρίζεται η
γνωστή δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα, και όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ τα φιλοτουρκικά ποδοσφαιρικά σωματεία φέρουν το όνομα «πρώην Τουρκική
Ένωση Ξάνθης και νυν Αθλητική Ένωση Ξάνθης» και έχουν ως έμβλημα το οθωμανικό ρολόι με βαθύ πορφυρό
χρώμα, ως ρολόι της Ξάνθης, σταματημένο στην ώρα
9.05, που είναι ιερή ώρα για την Τουρκία, αφού ο Τούρκος
ηγέτης Κεμάλ Αττατούρκ απεβίωσε κατά την ώρα αυτή.
Σύμφωνα με τις «Δικογραφίες», ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων Δημήτρης Σκουτέρης ήδη έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο, με
την οποία ζητάει ενημέρωση για τις φανέλες των σωματείων της Ξάνθης, ενώ παράλληλα του ζητάει να ληφθούν
μέτρα.

E

Στην επιστολή του αναφέρει επακριβώς τα
εξής: «Στις 18.10.2017 εκδικάστηκε από την Επιτροπή Εφέσεων, στην οποία ασκώ καθήκοντα προέδρου, έφεση του
σωματείου, με την επωνυμία ΠΑΕ Ποντίων Ροδόπης, κατά
της με αριθμό 1/2017 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Θράκης, στην οποία το σωματείο αυτό ανήκει.

>>>>>>

»Η υπόθεση αφορά στη χρήση, νομίμως ή όχι, από το εν
λόγω σωματείο, φανέλας ποδοσφαίρου, στην οποία αναγράφεται ευκρινώς και με έντονους χαρακτήρες ως έμβλημα
το ακόλουθο μήνυμα: “ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. ΠΑΝΤΑ ΤΙΜΩ”.
»Ανεξάρτητα από την κρίση της επιτροπής, ως προς το
νόμιμο η όχι του συγκεκριμένου εμβλήματος φανέλας του ανώτερω συλλόγου, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης προβλήθηκε από το εκκαλόν σωματείο προφορικά ο ισχυρισμός,
ο οποίος περιλαμβάνεται και στο υποβληθέν έγγραφο υπόμνημά του, ότι και άλλη ομάδα - σωματείο υπαγόμενη στην ίδια ΕΠΣ, η οποία φέρει το όνομα “πρώην Τουρκική Ένωση
Ξάνθης και νυν Αθλητική Ένωση Ξάνθης” φέρει ως έμβλημα
της ποδοσφαιρικής της ομάδας το οθωμανικό ρολόι με βαθύ
πορφυρό χρώμα, ως ρολόι της Ξάνθης, σταματημένο στην
ώρα 9.05, που είναι ιερή ώρα για την Τουρκία, αφού ο Τούρκος ηγέτης Κεμάλ Αττατούρκ απεβίωσε κατά την ώρα αυτή.
»Επίσης ότι η εν λόγω ποδοσφαιρική ομάδα χρησιμοποιεί την προπεριγραφείσα “φορεσιά” συστηματικά και ανεμπόδιστα σε όλες τις αθλητικές συναντήσεις της ΕΠΣ, στην
οποία υπάγεται, διότι δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε καταγγελία σε βάρος της.
»Επειδή δεν μπορώ μετά βεβαιότητας να γνωρίζω, εάν
όντως συμβαίνει το παραπάνω, το οποίο τέθηκε υπόψη μου
και υπόψη των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Εφέσεων,
κατά την παραπάνω συνεδρίαση και συνιστά, σε περίπτωση
που είναι ακριβές, παράνομη και ελεγκτέα συμπεριφορά συγκεκριμένου συλλόγου, παρακαλώ αφού ενημερωθείτε προσωπικά για την ακρίβεια των αναφερόμενων από τον εκκαλούντα αθλητικό σύλλογο, να με ενημερώσετε εγγράφως,
όπροπως
- επίσης και για τις ενέργειες, οποίες θα προβείτε,
κειμένου να αρθεί η κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί».

Τους έκοψε την όρεξη…
Τουρκικά δημοσιεύματα επανέφεραν το ενδιαφέρον της Μπεσικτάς για τον Κώστα
Φορτούνη και μάλιστα θεώρησαν δεδομένη την κατάθεση πρότασης των Πολιτών
προς τον Ολυμπιακό. Το θέμα, φυσικά, έφτασε και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή των
«ερυθρολεύκων», ο οποίος… ξέκοψε κάθε
σκέψη των πρωταθλητών της γείτονας χώρας. «Δεν πάω στην Τουρκία», έλεγε στους συμπαίκτες του κατά την
χθεσινή προπόνηση. Ο 25χρονος χαφ της Εθνικής μας ομάδας ευχαρίστως θα έπαιζε σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα του εξωτερικού,
αλλά δεν βλέπει το μέλλον του στην Κωνσταντινούπολη.

ΕΞΕΠΝΕΥΣΕ ΣΤΑ 39 ΤΟΥ Ο ΝΤΙΚΟΥΜΑΝΑ

Νέος θάνατος σοκ…
Σοκ στο ποδόσφαιρο της Ρουάντα με τον θάνατο του 39χρονου
Χαμάντ Ντικουμάνα, άλλοτε παίκτη της Άντερλεχτ, της Μαλίν,
της Γάνδης, αλλά και της Ανόρθωσης, της Ομόνοιας και της ΑΕ
Λεμεσού. Τα ΜΜΕ της χώρας του
μεταδίδουν πως μετά την τελευταία προπόνηση της
ομάδας, όπου εργαζόταν ως βοηθός προπονητή, επέστρεψε στο σπίτι με πόνο στο κεφάλι, επικοινώνησε με
νοσοκομείο για να έρθει ασθενοφόρο σπίτι του, αλλά
στην διαδρομή εξέπνευσε, με τις πρώτες πληροφορίες
να μιλούν για καρδιακό νόσημα. Ο Ντικουμάνα ήταν
ήρωας για το ποδόσφαιρο της Ρουάντα, ο άνθρωπος
που πριν από 13 χρόνια οδήγησε το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα για πρώτη φορά στα τελικά του
Πρωταθλήματος Εθνών Αφρικής, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
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 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ
• Ο ΙΒΑΝ ΜΑΛΩΣΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ… ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ. ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΕΓΙΝΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Φρόνιμος, πλέον,
ο Γιώργος Σαββίδης
Α

λλιώς ξεκίνησε η χρονιά για
τον υιό Σαββίδη και αλλιώς καταλήγει. Πού είναι αυτό το… άτακτο αγόρι που στην αρχή της χρονιάς ευχόταν καλή επιτυχία στην ΤΣΣΚΑ
Μόσχας και στην Παρτίζαν Βελιγραδίου
και πριν από μερικές εβδομάδες τραβούσε
βίντεο τον εαυτό του να βρίζει τον Άρη έξω
από το «Κλεάνθης Βικελίδης»;
Έχουν τελειώσει αυτές οι συμπεριφορές
για τον Γιώργο, ο οποίος μόλις πρόσφατα
έστειλε περαστικά στον Πέτρο Μάνταλο
για τον τραυματισμό του και αναγνώρισε ως
δίκαιη την ήττα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ
στο ΟΑΚΑ. Γιατί άλλαξε συμπεριφορά ο υιός του διοικητικού ηγέτη του «Δικεφάλου του βορρά»;
Η απάντηση είναι απλή. Υπήρξε ξεκάθαρη νουθεσία από
τον Ιβάν Σαββίδη. Ο μεγάλος ζήτησε από τον μικρό να πάψει να είναι προκλητικός, καθώς δεν υπάρχει κανένας πλέον
λόγος να δημιουργεί εντυπώσεις η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πλευρά της.
Πριν από 1,5 χρόνο, όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε την επεισοδιακή πρόκριση στην Τούμπα και ο Ιβάν Σαββίδης δια-

↘

Ο Ολυμπιακός παίρνει
σεκιούριτι για προστασία
των παικτών του

Μορφή χιονοστιβάδας έχει πάρει το φαινόμενο των διαρρήξεων των σπιτιών των παικτών
του Ολυμπιακού και η ΠΑΕ αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα. Ήδη έχει έρθει σε επαφή με την
Ελληνική Αστυνομία για να υπάρξει διακριτική παρακολούθηση
τις επόμενες μέρες, μέχρι να έρθει
σε συμφωνία η «ερυθρόλευκη» ομάδα με ιδιωτική εταιρεία
σεκιούριτι. Εμενίκε, Οτζίτζα, Ελαμπντελαουί και Καρσελά έχουν πέσει θύμα διαρρηκτών, ενώ παραλίγο να πέσει
θύμα και ο Προτό. Στον Ολυμπιακό θεωρούν πως υπάρχει
οργανωμένο σχέδιο εναντίον τους και πως δεν είναι τυχαίες
οι συγκεκριμένες κλοπές...

↘

Θέλει τον Αντσελότι
η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
της Ιταλίας

Η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πρέπει να σκαρφιστεί κάτι γρήγορα για να πάψει να ασχολείται μαζί της ο
καυστικός ιταλικός αθλητικός Τύπος! Μία πρώτη σκέψη
είναι να προσλάβουν τον πιο πετυχημένο προπονητή του
Champions League, τον Κάρλο Αντσελότι! Ο Ιταλός τεχνικός έχει ήδη δεχθεί μία πρώτη διερευνητική κρούση και

τυμπάνιζε πως θα τελειώσει μία και καλή το «κράτος των Αθηνών» τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Πλέον, η ΕΠΟ άλλαξε και εντελώς συμβολικά το επόμενο Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί μετά από όλες αυτές
τις κοσμοϊστορικές αλλαγές, ο ΠΑΟΚ να βγάζει προφίλ αδικημένου. Έτσι, ρόλος του Γιώργου που ήταν να δυναμιτίζει
το κλίμα και να φανερώνει την διάθεση του συλλόγου να
αλλάξουν τα πράγματα, δεν είναι πλέον απαραίτητος.
φυσικά δεν θα μπορούσε να κλείσει
την πόρτα, ωστόσο είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως θα ζητήσει πολλά
λεφτά για να αναλάβει τον συγκεκριμένο «ηλεκτρικό πάγκο», σε μία εποχή
που η Ιταλία φείδεται πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών. Πιο οικονομική
είναι η λύση του Μαντσίνι, ωστόσο ο
συγκεκριμένος προτιμά να βρει κάποιον σύλλογο, τουλάχιστον για την ώρα.

↘

«Κίνηση ματ» ο Ατρόμητος
με Μάντσον

Τους την έφερε ο Σπανός! Ο ιδιοκτήτης του Ατρόμητου παραχωρεί
τις μετοχές του λόγω της εμπλοκής του στο περιβόητο βούλευμα,
αλλά ως τελευταία του κίνηση έπραξε το αυτονόητο. Κάλεσε στο
γραφείο του τον Σάντος Μάντσον,
τον οποίο έφερε εντελώς αθόρυβα το
καλοκαίρι, και τον ανανέωσε μέχρι το
2020, καθώς το συμβόλαιό του έληγε το επόμενο καλοκαίρι
και ήταν σίγουρο πέραν πάσης αμφιβολίας πως οι μεγάλοι θα
επιδίωκαν να τον κλέψουν! Ο Βραζιλιάνος είναι η αποκάλυψη του πρωταθλήματος και η πορεία του Ατρόμητου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τρομερή παρουσία του. Τώρα με την ανανέωση, η ομάδα του Περιστερίου θα ζητήσει
καλά λεφτά για να τον παραχωρήσει.

TV
Το πρόγραμμα της Super League
Σάββατο, 18 Νοεμβρίου
15:00 Λαμία – Κέρκυρα
17:15 ΑΕΛ – Απόλλων
19:30 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

NOVASPORTS 3HD
NOVASPORTS 1HD
NOVASPORTS 2HD

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου
15:00 Ξάνθη – Πανιώνιος
17:15 ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός
17:15 Πλατανιάς – Αστέρας Τρίπολης
19:30 ΠΑΟ – ΑΕΚ

NOVASPORTS 2HD
NOVASPORTS 2HD
NOVASPORTS 3HD
NOVASPORTS 1HD

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου
19:30 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

NOVASPORTS 1HD

Το υπόλοιπο τηλεοπτικό μενού
Σάββατο, 18 Νοεμβρίου
14:00 Χετάφε – Αλαβές
COSMOTE SPORT 2HD
14:30 Άρσεναλ – Τότεναμ
COSMOTE SPORT 1HD
15:00 Football League
Τρίκαλα – ΟΦΗ
ΕΡΤ3
16:15 Stoiximan.gr Basket League
Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ
ΕΡΤ1
16:30 Χοφενχάιμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
COSMOTE SPORT 7HD
16:30 Μπάγερν – Άουγκσμπουργκ
COSMOTE SPORT 3HD
16:30 Βόφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
COSMOTE SPORT 8HD
16:30 Λεβερκούζεν – Λειψία
COSMOTE SPORT 5HD
17:00 Volley League
Ηρακλής – Εθνικός Αλεξανδρούπολης
ΕΡΤ2
17:00 Stoiximan.gr Basket League
AEK – Πανιώνιος
COSMOTE SPORT 4HD
17:00 Λέστερ – Μάντσεσ. Σίτι
COSMOTE SPORT 1HD
17:15 Λεγανιές – Μπαρτσελόνα COSMOTE SPORT 2HD
18:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ναντ NOVASPORTS 3HD
18:30 Stoiximan.gr Basket League
Άρης – ΓΣΛ Φάρος
ΕΡΤ1
18:30 Stoiximan.gr Basket League
Τρίκαλα – Προμηθέας
ΕΡΤ1
18:30 Stoiximan.gr Basket League
Κόροιβος – Λαύριο
ΕΡΤ1
19:00 Ρόμα – Λάτσιο
COSMOTE SPORT 5HD
19:30 Χέρτα – Γκλάντμπαχ
COSMOTE SPORT 3HD
19:30 Σεβίλλη – Θέλτα
COSMOTE SPORT 2HD
19:30 Μάντσεστερ Γ. – Νιούκαστλ
COSMOTE SPORT 1HD
21:45 Νάπολι – Μίλαν
COSMOTE SPORT 1HD
21:45 Ατλέτικο Μ. – Ρεάλ Μ.
COSMOTE SPORT 2HD
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου
13:00 Μάλαγα – Λα Κορούνια COSMOTE SPORT 2HD
13:30 Κροτόνε – Τζένοα
COSMOTE SPORT 7HD
15:00 Football League Εργοτέλης – Άρης
ΕΡΤ3
16:00 ΣΠΑΛ – Φιορεντίνα
COSMOTE SPORT 6HD
16:00 Σαμπντόρια – Γιουβέντους COSMOTE SPORT 2HD
16:00 Ουντινέζε – Κάλιαρι
COSMOTE SPORT 8HD
16:00 Τορίνο – Κιέβο
COSMOTE SPORT 7HD
16:15 Μάντσεσ. Σίτι – Άρσεναλ COSMOTE SPORT 1HD
16:30 Σάλκε – Αμβούργο
COSMOTE SPORT 3HD
17:00 Stoiximan.gr Basket League Κύμη – ΠΑΟ ΕΡΤ1
17:15 Εσπανιόλ – Βαλένθια
COSMOTE SPORT 5HD
18:00 Γουότφορντ – Γουέστ Χαμ COSMOTE SPORT 1HD
19:00 Βέρντερ Βρέμης – Ανόβερο COSMOTE SPORT 3HD
21:45 Αθλέτικ Μπλμπάο – Βιγιαρεάλ
COSMOTE SPORT 2HD
21:45 Ίντερ – Αταλάντα
COSMOTE SPORT 1HD
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ΑΕΚ
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ
ΔΥΟ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ Η ΑΕΚ. ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙ
Ο ΧΙΜΕΝΕΘ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ



Ρεπορτάζ: Διονύσης Γκουτζουρής
λα του γάμου δύσκολα
για την ΑΕΚ και τώρα ακόμη δυσκολότερα. Σαν
να μην έφτανε ο σοβαρός τραυματισμός του
Πέτρου Μάνταλου, ήρθε και το σοκ
με τον Γιάκομπ Γιόχανσον μέσα στην
εβδομάδα και πλέον η ομάδα πρέπει
να πορευτεί σε τρεις θεσμούς χωρίς
δύο εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της.
Φέτος η «Ένωση» έχει ένα μεγάλο
όπλο σε σχέση με τους αντιπάλους της,
την ομοιογένεια, κι αυτή πάει να την απολέσει, καθώς όχι μόνο έχασε δύο από
τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές
της, αλλά δύο και από τους παλιότερους.
Είναι χαρακτηριστικό πως η ΑΕΚ έκανε
τα καλύτερά της παιχνίδια την χρονιά
της Football League από την ημέρα
που πρωτοέπαιξε ο Γιόχανσον
(8/1/15), μέχρι το βράδυ που τραυματίστηκε ο Μάνταλος (11/3/15).
Πέρσι και πρόπερσι έκαναν γεμάτες
σεζόν, αλλά φέτος και μέχρι να τραυματιστούν και ιδίως στα παιχνίδια που η ΑΕΚ έπαιζε με τριάδα στα χαφ Σιμόες,
Μάνταλος, Γιόχανσον, αμφότεροι ήταν θαυμάσιοι. Πάνω που ο Χιμένεθ είναι καταλήξει στο σχήμα και στους ρόλους, οι δυο τους έπαθαν ρήξη χιαστού!
Και τώρα…;

O

Ο πρωταθλητισμός δεν
κοιτάει… τραυματισμούς
έχει δημιουργήσει και ο Μάνσον του Ατρόμητου (μόλις προχθές ανανέωσε
κι έγινε πιο… ακριβός). Αν ο ΠΑΟ βάλει πωλητήριο στον Κουρμπέλη, επίσης
θα υπάρξει ενδιαφέρον.
Και τέλος, ένας αριστεροπόδαρος μέσος, όχι τόσο για να καλύψει το κενό του
Μάνταλου (καθώς υπάρχει ισχυρή πεποίθηση πως στον άξονα μπορούν να αξιοποιηθούν Αϊντάρεβιτς, Λιβάγια,
Μπακασέτας, Κονέ), αλλά για να μπορεί να δώσει έξτρα λύση στα αριστερά
και στο 4-4-2 και στο 3-5-2 και στο 42-3-1.

Το καλεντάρι
μέχρι τον Γενάρη

Οι λύσεις εκ των έσω
και το νέο σύστημα
Το μυαλό όλων πηγαίνει στην λύση Γαλανόπουλου. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ θα αναλάβει να καλύψει
το κενό του Σουηδού, αφού είναι ο κατ’
εξοχήν μπακ-απ του. Ωστόσο, στο 3-52 έχει προκύψει ένα νέο πρόβλημα, αυτό
της λύσης του Μάνταλου, ενώ και ο Σιμόες θα πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες. Άρα, πάμε στους εξής πιθανούς σχηματισμούς:
Μπακασέτας, Σιμόες, Γαλανόπουλος, σε παιχνίδια που θα παίζουν δύο
καθαρόαιμοι επιθετικοί.
Σιμόες, Γαλανόπουλος, Αϊντάρεβιτς, σε παιχνίδια που ο Μπακασέτας θα
παίζει ο ως δεύτερος επιθετικός.
Σιμόες, Γαλανόπουλος, Λιβάγια,
σε παιχνίδια που μπροστά θα παίζουν Αραούχο και Γιακουμάκης ή Λάζαρος και ο
Χιμένεθ θα θέλει να χωράει και τον Κροάτη στην ενδεκάδα.
Σιμόες, Γαλανόπουλος, Κονέ, όταν
θα αποφασίσει ο Ισπανός προπονητής
να ενεργοποιήσει τον 30χρονο Έλληνα.
Γαλανόπουλος, Μπακάκης, Κονέ,
όταν ο Σιμόες θα πρέπει να πάρει ανάσες και να παίξει στη θέση του το πο-

λυεργαλείο που λέγεται Μπακάκης.
Ο Χιμένεθ, βέβαια, δεν είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει στο 3-5-2, ωστόσο πριν από τους τραυματισμούς είχε καταλήξει σε αυτό το σύστημα και δείχνει
διάθεση να συνεχίσει με αυτό παρά τις
δύο μεγάλες απώλειες. Η επαναφορά
στο 4-2-3-1 προφανώς του λύνει τα χέρια όσον αφορά τα αμυντικά χαφ, αφού
καλύπτει τον Γιόχανσον με τον Γαλανόπουλο, αλλά τον αναγκάζει να ψαχτεί στις θέσεις των εξτρέμ, μιας και δεν
εμπιστεύεται Πατίτο και Τρίστανσον.
Σε μία τέτοια περίπτωση ίσως χρειαστεί
να ανεβάσει στα χαφ τον Γκάλο.

Οι λύσεις εκ των… έξω
και τα σενάρια
Από τον Γενάρη κι έπειτα τα πράγματα
θα είναι διαφορετικά, πρέπει η ΑΕΚ να
ενισχυθεί – και σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα ενισχυθεί. Τρεις ποδοσφαιριστές
θα έρθουν σίγουρα εκεί που υπάρχουν
θέματα. Ένας αριστερός οπισθοφύλακας
για κάλυψη του Λόπες, καθώς ο Βινί-

σιους δεν αφομοιώνει γρήγορα τους
βασικούς τακτικούς κανόνες του ποδοσφαίρου, παρά το ότι έχει καλά ατομικά
στοιχεία.
Ένας κεντρικός μέσος ως αντικαταστάτης του Γιόχανσον, με τον Χολσχάουζερ της Αούστρια Βιέννης να φαντάζει ως ιδανική λύση, ενώ καλό όνομα

Οκτώ ματς έχει να δώσει η ΑΕΚ μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα μετεγγραφών.
Το πιο σημαντικό για την Super
League είναι το αυριανό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με αντίπαλο τον
Παναθηναϊκό και ακολουθεί την Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, το εντός έδρας
ματς με τον Πλατανιά. Τρεις μέρες αργότερα (30/11) παίζει με την Καλλιθέα
στο Κύπελλο (αδιάφορο βαθμολογικά).
Είναι ξεκάθαρο πως αν η ΑΕΚ περάσει
από το «Απόστολος Νικολαΐδης» το πιο
πιθανό είναι να μπει στον Δεκέμβρη
πρώτη στην βαθμολογία στην Super
League. Σε όλα αυτά τα ματς θα λείψει
και ο τιμωρημένος Αραούχο!
Πριν μπει ο Δεκέμβρης, βέβαια, έχει
ένα ακόμη ευρωπαϊκό ραντεβού, με την
Ριέκα στο ΟΑΚΑ, την Πέμπτη, 23/11 (με
τον Αραούχο να έχει δικαίωμα συμμετοχής). Με νίκη σε αυτό το παιχνίδι προκρίνεται κατά 90% στην φάση των «32»
του Europa League.
O Δεκέμβρης έχει τέσσερα μαζεμένα
παιχνίδια μέσα σε 14 μέρες! Στις 3/12
πάει στην Λιβαδειά και στις 7 του μήνα
στην Βιέννη για να κοντράρει την Αούστρια με την ελπίδα να είναι το παιχνίδι
αδιάφορο βαθμολογικά. Τις υποχρεώσεις της στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος τις ολοκληρώνει με δύο ματς
εντός, με την Κέρκυρα (11/12) και τον
Απόλλωνα (16/12).
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1 Μετά την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βάσει της οποίας
ανατρέπονται τα δεδομένα της αυτοκτονίας του στελέχους της Vodafone…

Νέα έρευνα για
την υπόθεση
Τσαλικίδη
Νέα έρευνα για την υπόθεση Τσαλικίδη αποφασίστηκε να
διενεργηθεί από την Εισαγγελία Εφετών, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βάσει της
οποίας ανατρέπονται τα δεδομένα της αυτοκτονίας του στελέχους τηλεφωνικής εταιρείας και «δείχνει» προς την κατεύθυνση της δολοφονίας διά στραγγαλισμού!

T

o μεσημέρι της Παρασκευής (17/11) ο
προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, Αντώνης Λιόγας, μετά
την απόφαση-«βόμβα» του Ευρωδικαστηρίου που μιλάει για δολοφονία του 38χρονου στελέχους της
Vodafone, ανέσυρε την δικογραφία από το αρχείο και την ανέθεσε
στον εισαγγελέα Εφετών, Γρηγόρη Πεπόνη, προκειμένου να διενεργήσει νέα έρευνα για την υπόθεση, η οποία ειρήσθω εν παρόδω έχει μέχρι σήμερα αρχειοθετηθεί δύο φορές. Συγκεκριμένα, η
πρώτη δικαστική έρευνα, την οποία είχε διενεργήσει ο πρώην εισαγγελέας, Γιάννης Διώτης, έκλεισε το 2006 αφήνοντας αναπάντητα πολλά ερωτήματα. Η υπόθεση ξανάνοιξε το 2012 από την Εισαγγελία Εφετών και λόγω της
σπουδαιότητάς της είχε χρεωθεί
σε εφέτη ανακριτή, αλλά και τότε
οδηγήθηκε εκ νέου στο αρχείο
(2014), χωρίς ποτέ να φωτιστεί
πλήρως.

Το σκεπτικό του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα την Ελλάδα,
κρίνοντας ότι η χώρα μας στην συγκεκριμένη υπόθεση του Κώστα
Τσαλικίδη δεν προστάτευσε το δικαίωμα στην ζωή τού εν τέλει αποθανόντα και την υποχρέωσε να κα-

ταβάλει αποζημίωση 50.000 ευρώ
στα μέλη της οικογένειας του
38χρονου σχεδιαστή δικτύου της
Vodafone και 4.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.
Το δικαστήριο επαναφέρει το
θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, που είχε συνταράξει την κυβέρνηση Καραμανλή, καθώς το
συνδέει με τον θάνατο Τσαλικίδη.
Στο σκεπτικό της απόφασης του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γίνεται
λόγος για δολοφονία του Κώστα
Τσαλικίδη, που είχε βρεθεί κρεμασμένος στο μπάνιο του σπιτιού
του, μία μέρα πριν η κυβέρνηση
Καραμανλή ενημερωθεί ότι τα τηλέφωνα υπουργών της, αλλά και
του ίδιου του πρωθυπουργού, πα-

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ €50.000 ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 38ΧΡΟΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ VODAFONE
ΚΑΙ €4.000 ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ρακολουθούνταν συστηματικά. Στο
σκεπτικό του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκτιμά ότι οι ελληνικές Αρχές απέτυχαν να κάνουν επαρκή
και αποτελεσματική έρευνα για τον
θάνατο του 38χρονου και καταλήγει ότι «οι Αρχές αποφάσισαν να
κλείσουν την πρόσθετη έρευνα, απλά
αναφέροντας τα βήματα που είχαν γίνει και σημειώνοντας τις νέες αναφορές, χωρίς να ασχολούνται με καμία
από τις ανακολουθίες που είχαν εντο-

πιστεί, όπως η έλλειψη τραυματισμών, που κανονικά σχετίζονται με
τον απαγχονισμό».
Το δικαστήριο επισημαίνει και
άλλες αντιφάσεις στην έρευνα, όπως το σημάδι του σχοινιού στον
λαιμό του 38χρονου και τα συμπε-

ράσματα του ιατροδικαστή, στην
προφανή απουσία κινήτρου, και
στο σπασμένο υοειδές οστό, που
είναι εύρημα το οποίο συνάδει με
στραγγαλισμό.
Καταπέλτης το δικαστήριο, καταλογίζει ασάφεια στον εισαγγελέα,
καθώς «δεν αναφέρει το σκεπτικό με
το οποίο αποφάσισε να βάλει την υπόθεση στο αρχείο και να μην διατάξει περαιτέρω διερεύνηση».
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιρρίπτει ευθύνες στην χώρα μας,
επικαλούμενο ότι «ο εισαγγελέας
στην αρχική του έρευνα δεν είχε αναφέρει ότι ο θάνατος συνδέεται αιτιωδώς με την υπόθεση των υποκλοπών»,
και καταλήγει λέγοντας ότι «ήταν
συνεπώς ιδιαιτέρως σημαντικό να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο, για να
διερευνηθεί ο θάνατος Τσαλικίδη».
• Στον εισαγγελέα Εφετών,
Γρηγόρη Πεπόνη, ανατέθηκε
η δικογραφία για τον θάνατο
του Κώστα Τσαλικίδη
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ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:

«Η κ. Τουλουπάκη “φέρνει”
δισεκατομμύρια ευρώ
που δεν περιμέναμε!»
Τ
ην προσπάθεια της εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, στον αγώνα για τον εντοπισμό και την επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ στα
κρατικά ταμεία, από χρήματα που είναι
«παρκαρισμένα» σε φορολογικούς παραδείσους εξήρε προ ημερών ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος.
Ειδικότερα, ο ανεξάρτητος βουλευτής επισήμανε ότι, μετά από την πρόσφατη συνάντηση που είχε με την κα
Τουλουπάκη και τους συνεργάτες της,
το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε πρόταση προς τα μέλη
της Εξεταστικής Επιτροπής και ταυτόχρονα ερώτηση προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Δικαιοσύνης για
την ενίσχυση του έργου της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και τον
απαραίτητο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Εν συνεχεία, ο Αχαιός πολιτικός κατέθεσε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναφορά για
τα «παρκαρισμένα» –όπως τα χαρακτη-

ρίζει– 150 δισ. ευρώ σε φορολογικούς
παραδείσους.
«Είμαστε αισιόδοξοι ότι μετά το προγραμματισμένο ταξίδι της κ. Ελένης Τουλουπάκη και των συνεργατών της στις χώρες των φορολογικών παραδείσων, πολλοί
φοροκλέπτες της οικονομικής ελίτ θα εξα-

νης από τις παγκόσμιες αρχές δίωξης του
οικονομικού εγκλήματος (…). Μετά την μεγάλη επιτυχία να “εντοπίσει” η εισαγγελέας 5 δισ. δολάρια από τα οικειοθελή δηλωμένα “μαύρα”, που έφεραν στα κρατικά Ταμεία πάνω από 400 εκατ. ευρώ, τώρα
από τις νέες λίστες των φορολογικών παραδείσων τα ποσά μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 150 δισ. δολάρια, δηλαδή τα
2/3 του ΑΕΠ».
Σύμφωνα, πάντα, με τον βουλευτή,
τα πρώτα στοιχεία καταθέσεων και άλλων στοιχείων κινητής περιουσίας φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, που έχουν παραδοθεί, βρίσκονται σε 54 χώρες του εξωτερικού, ενώ μέχρι το τέλος
του 2018 θα ακολουθήσουν και άλλες
30 χώρες. Ως εκ τούτου, η «οικειοθελής» δήλωση που θα ακολουθήσει, υποβάλλεται εντός 90 ημερών από την
κοινοποίηση και το ποσοστό του πρόσθετου φόρου ανέρχεται σε 10%.

ναγκασθούν και θα επιστρέψουν, τουλάχιστον ένα μέρος, στα κρατικά ταμεία!» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Ν. Νικολόπουλος και συνέχισε:
«Η έντιμη εισαγγελέας Ε. Τουλουπάκη
και οι συνεργάτες της ήδη κατάφεραν να
φέρουν την Ελλάδα στις χώρες εμπιστοσύ-

Μόνο ο Σαβράμης στο σκαμνί για το "Αθήνα 97"
ην παραπομπή του Ευάγγελου Σαβράμη για απιστία που φέρεται ότι διέπραξε μετά τη διάλυση του Νομικού Προσώπου “Αθήνα 97” και ιδιαίτερα για την περίοδο από 27-11-1997 έως 31-8-1998,
προτείνει η εισαγγελική πρόταση της Αντιεισαγγελέως Εφετών Ελένης Ράικου, σχετικά
με το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του
1997, που διεξήχθη στην Αθήνα και για το
οποίο ξοδεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια
δραχμές.
Για το “Αθήνα 97” είχε καταθέσει επερώτηση προ μηνών ο ανεξάρτητος βουλευτής
Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος, καταγγέλλοντας διασπάθιση δημοσίου χρήματος.
Όπως είπαμε και παραπάνω η πρόταση
της κ. Ράικου είναι παραπομπή του κ. Σαβράμη, γενικού διευθυντή του Αθήνα 97, με

Τ

την κακουργηματική κατηγορία για απιστία.
Επίσης η κ. Ράικου προτείνει να παύσει
οριστικά η ποινική δίωξη για απιστία των
Σοφία Σακοράφα, Άγγελου Μοσχονά, Χρήστου Σαλαλέ, Χαράλαμπου Παυλόπουλου,
Γιώργου Γερόλυμπου, Γιώργου Χατζημανώλη, Πέτρου Καλογίδη, Κώστα Δάρρα, Ευάγγελου Παπαποστόλου, Γιώργου Αλεξανδράκη, Κώστα Αλαβάνου, Περικλή Μπάκα,
Χρήστου Σμυρλή, Κυριακής Κωνσταντινίδου, Φωτεινής Παπαδάκη, Βασίλη Σεβαστή,
Χαραλαμπου Γκότση, Κονδυλίας Καρατζά,
Σταύρου Τζιωρτζή, Γιώργου Τζια, Κώστα
Λιάσκα, Μιχάλη Ξεκαλάκη, Στράτο Σεφτελή, Γιάννη Σγουρό, Γιώργο Λιάνη, Γιάννη
Θεοδωρακόπουλο, Γιάννη Δημαρά, Βαγγέλη Δάρρα και Στράτο Μολυβά.
Τέλος η κ. Ράικου προτείνει να κηρυχθεί

απαράδεκτη η ποινική δίωξη κατά του τότε υφυπουργού Αθλητισμού, Ανδρέα
Φούρα.

29_ΑΑplus_apateones_809_APOPSI 11/17/17 8:50 PM Page 13

↪

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΣΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΜΕ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
WWW.ELLINESPADOU.COM

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
18/19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Απάτη ολκής με ελληνοκυπριακή υπογραφή και
θύματα χιλιάδες κατόχους κινητών τηλεφώνων έχουν στήσει επιτήδειοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ιστοσελίδα www.ellinespadou.com.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου
ε διεύθυνση στην
Λευκωσία της Κύπρου (Ταρσού 14,
Ανθούπολη, Λευκωσία) αλλά τηλέφωνο στην Αθήνα (211 234 02 78), οι επιτήδειοι έχουν στήσει μια φάμπρικα η οποία τους αποφέρει
καθημερινά χιλιάδες ευρώ.
Η απάτη είναι απλή: ο κάτοχος του κινητού λαμβάνει ένα
μήνυμα από τον πενταψήφιο αριθμό 54122 με τους αποστολείς να διαφοροποιούνται. Είθισται να υπογράφει ένα όνομα
και το μήνυμα είναι σχεδόν τυποποιημένο: «Καλησπέρα σας.
Μόλις μπήκα στο τσατ και βρήκα
το προφίλ σας. Αν επιτρέπεται για
τι ψάχνετε και από πού είστε;»
Ο ανυποψίαστος χρήστης, εφόσον κάνει το λάθος και απαντήσει, αυτόματα θα χρεωθεί με
2,5 ευρώ τελική τιμή με τον
ΦΠΑ. Το ίδιο θα συμβαίνει κάθε φορά που θα απαντά στο τηλεφωνικό αυτό τσατ που έχει εμπλακεί χωρίς να γνωρίζει καν.
Φυσικά, η Teligron Ltd, η οποία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια
της απάτης, ποτέ δεν ενημερώνει
στο κινητό ότι η υπηρεσία είναι
συνδρομητική και μάλιστα με τόσο υψηλή χρέωση. Θα πρέπει
κανείς να την αναζητήσει στο διαδίκτυο και με την ελπίδα ότι θα
μπορέσει να συναντήσει κάποια
αναφορά, ώστε να ξεφύγει από
τα δίχτυα που του έχουν ρίξει με
μόνο στόχο το εύκολο κέρδος.

M

Απάντησαν, αλλά…
απάντηση δεν έδωσαν
Η «Α» επικοινώνησε με την εταιρεία στο τηλέφωνο που υπάρχει στην ιστοσελίδα και το οποίο κατά μαγικό τρόπο δύο
διαδοχικές μέρες απάντησε ο κ.
Νικολάου, όπως συστήθηκε.

Απάτη ολκής
μέσω κινητών
Αν και ζητήσαμε να μιλήσουμε
με κάποιον υπεύθυνο και αφήσαμε το τηλέφωνο επικοινωνίας, ουδείς κάλεσε πίσω. Αντί
αυτού, ο κ. Νικολάου υποστήριξε πως ο αριθμός που έλαβε
το μήνυμα ήταν εγγεγραμμένος
στο σάιτ και ότι αυτό που θα
μπορούσε να κάνει είναι να το
διαγράψει.
Η κομπίνα είναι δε τόσο καλοστημένη που αν κάποιος θέλει
να ανταλλάξει τηλέφωνα με τον
άνθρωπο που βρίσκεται στην άλλη άκρη, ώστε να έρθει σε επικοινωνία, αυτό

είναι αδύνατον. Αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα της εταιρείας(*):
«- Γιατί όταν μιλώ με κάποιο
χρηστή τα τηλεφώνα και γενικώς
ότι έχει σχέση με προσωπικά δεδομένα δεν φαίνονται στο κινητό
μου;
»-Ότι έχει σχέση με προσωπικό
δεδομένο η εταιρία το φιλτράρει αυτόματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάση Ευρωπαϊκού Δικαίου».
Επί της ουσίας, δηλαδή, αν
κάποιος στείλει το τηλέφωνό του

στον συνομιλητή του για να ξεφύγουν από τις βαριές χρεώσεις
της εταιρείας, το ίδιο το σύστημα
το διαγράφει για να μην χάσει
τους… πελάτες!
Επιπλέον παρακάτω διαβάζουμε:
«-Συνομιλώ με άλλο άτομο μέσω μηνυμάτων και επιθυμώ να
μιλήσω μαζί του τηλεφωνικά.
Μπορείτε να με συνδέσετε μέσω
του τηλεφωνικού σας κέντρου;
»-Η εταιρία μας προς το παρόν
δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα.
Παρ’ ολα αυτά όσο μεγαλώνει η κοινότητα μας θα
επεκτείνουμε και το εύρος
των παρεχόμενων υπηρεσιών μας για τις οποίες θα
σας ενημερώνουμε».
Μόνο που η εταιρεία-απάτη δεν σταματά εκεί, αλλά όπως ξεκάθαρα γράφει στους
όρους χρήσης τα τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία που έχει στην διάθεσή της τα χρησιμο-

ποιεί και για άλλους διαφημιστικούς σκοπούς. Και το ερώτημα
έχει ως εξής: εφόσον λαμβάνει
κάποιος που δεν έχει κάνει εγγραφή μήνυμα, τότε το τηλέφωνό του παραμένει και στα αρχεία
της εταιρείας; Προφανώς, ναι…

«Εφαρμοστέο δίκαιο το
Κυπριακό!!!»
Και αν κάποιος θέλει να προσφύγει στην Δικαιοσύνη κατά της εταιρείας; Τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι όπως διαβάζουμε
στους όρους χρήσης: «Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Κυπριακό Δίκαιο, και αποκλειστικά αρμόδια για
κάθε διαφορά, που απορρέει από
την παρούσα σύμβαση, και τη χρήση των υπηρεσιών αυτών είναι τα δικαστήρια της Λευκωσίας».
Γι’ αυτό προφανώς και παρά
τις καταγγελίες που υπάρχουν
τουλάχιστον τα τρία τελευταία
χρόνια η ελληνοκυπριακή απάτη συνεχίζεται. Και για την… ψυχή τους φροντίζουν κάθε μήνα
(του 2017) με εξαίρεση τον Φεβρουάριο να κάνουν και μια δωρεά περίπου 300 ευρώ σε γνωστό σύλλογο για την προστασία
παιδιών.
Η «Α» έχει καταθέσει παρ’ όλα αυτά όλα τα στοιχεία τόσο
στην Δικαιοσύνη όσο στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
αλλά και στον σύλλογο, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται
για την προστασία του.
(*) Η ορθογραφία δική τους.

Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΕΙΝΑΙ
 ΑΠΛΗ:
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ 54122 ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΕΦΟΣΟΝ Ο ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΝΕΙ
ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΘΑ
ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ €2,5 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΤΣΑΤ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝ
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COSMOTE FIBER: ΟΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΡΙΖΙΚΑ
ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δίκτυο μαμούθ με
ταχύτητες φωτός
Νέες, απεριόριστες δυνατότητες ιντερνετικών
συνδέσεων φέρνει «στο
φως» η COSMOTE με το
COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
ε μήκος διαδρομής
43.000 χλμ., το
COSMOTE Fiber
δίνει την δυνατότητα σε 2,5 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις να απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες Internet και αναβαθμισμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών, ενώ θα συνεχίσει να επεκτείνεται
σε ακόμη περισσότερες γειτονιές
σε όλη την Ελλάδα.
Χάρη στην δύναμη των οπτικών ινών, που θα επιτρέπουν ταχύτητες έως 1 Gbps, η καθημερινότητα νοικοκυριών κι επιχειρήσεων αλλάζει ριζικά, καθώς κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται
με το Internet αναβαθμίζεται σημαντικά, δημιουργώντας νέες
προοπτικές για τομείς όπως η ε-

Μ

πιχειρηματικότητα, η ιατρική, η
εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η οικονομία, οι δημόσιες υπηρεσίες,
αλλά και η ψυχαγωγία.

Μοχλός αύξησης
του ΑΕΠ
Τα παραπάνω είναι τα προφανή
οφέλη, αλλά εξίσου σημαντικό
είναι το άυλο κεφάλαιο που προκύπτει από την επένδυση στις
νέες τεχνολογίες. Το δεύτερο
σκέλος επιβεβαιώνει πρόσφατη

μελέτη, σύμφωνα με την οποία οι
υποδομές νέας γενιάς αποτελούν
μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί δυνατή η
μετάβαση της Ελλάδας στην Ψηφιακή Οικονομία. Τι θα σημάνει
αυτό; Ότι η επίτευξη του
transition μπορεί να ωθήσει ανοδικά το «σπιράλ» του εγχώριου
ΑΕΠ έως και 4%, να «γεννήσει»
περισσότερες από 50.000 νέες
θέσεις υψηλά εξειδικευμένης εργασίας, ενώ παράλληλα θα βοη-

θήσει την χώρα να ενταχθεί
στους Ψηφιακούς Πρωτοπόρους
μέχρι το 2030. Επιπλέον, τα δίκτυα νέας γενιάς θα συμβάλουν
καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως το Cloud,
η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το
Internet of Things, η Εικονική
Πραγματικότητα (VR), το 3D
printing, τα Αυτόνομα Ρομπότ
(Autonomous Robots) κ.ά., που
θα βρουν πολλές εφαρμογές
στην καθημερινότητα.

COSMOTE Fiber
σε όλη την χώρα
Αυτοδίκαια –όπως τουλάχιστον
αποδεικνύεται από τα νούμερα–
ο όμιλος ΟΤΕ αναδεικνύεται σε
εν Ελλάδι πρωτοπόρο των οπτικών ινών. Κι αυτό διότι στο
Μαρούσι όπου εδρεύει το
«στρατηγείο» του ΟΤΕ οι άνθρωποί του υλοποιούν το μεγαλύτερο έργο επέκτασης αυτού
του είδους δικτύων, με τις επενδύσεις της εταιρείας να έχουν ανέλθει την τελευταία εξαετία στα
2 δισ. ευρώ και το νέο επενδυτικό πλάνο για οπτικές ίνες και
δίκτυα νέας γενιάς με ορίζοντα
το έτος 2020 να εκτιμάται ότι θα
αγγίξει το 1,5 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΤΕ ήδη έχει συνδέσει περί τις
13.000 καμπίνες σε όλη την επικράτεια με οπτικές ίνες και
συνεχίζει με επιπλέον 3.000 νέες καμπίνες, στο πλαίσιο των
πλάνων ανάπτυξης που ενέκρινε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Οι υπολογισμοί δείχνουν
πως, όταν το έργο περατωθεί,
κάτι λιγότερο από 3.000.000
νοικοκυριά κι επιχειρήσεις σε
650 πόλεις, κωμοπόλεις και οικισμούς σε όλη την Ελλάδα
(σ.σ. το νούμερο μεταφράζεται
ποσοστιαία σε άνω του 60% των
συνδέσεων της χώρας) θα έχουν πρόσβαση στο COSMOTE
Fiber για ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες Internet μέσω οπτικών
ινών.
Τελικός στόχος; Η οπτική ίνα
να φτάσει στο σπίτι (Fiber to the
Home), κάτι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ.

Πάνω από 700 εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ έτρεξαν για καλό σκοπό στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Συμμετέχοντας πιο μαζικά από ποτέ, οι
εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ έτρεξαν
και φέτος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
της Αθήνας, στέλνοντας το μήνυμα «Τρέχουμε για το καλό» και προβάλλοντας τις
αξίες της προσφοράς και της ευγενούς
άμιλλας.
Πάνω από 700 δρομείς της
COSMOTE και της COSMOTE e-value έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, καθώς
για κάθε χιλιόμετρο που διένυσαν, ο Όμι-

λος ΟΤΕ συγκέντρωσε χρήματα για την
ενίσχυση του συλλόγου «η Πίστη» για
γονείς & κηδεμόνες παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο
συγκεντρώθηκαν συνολικά €15.000,
που θα διατεθούν για τις ανάγκες του
σωματείου. Κάθε χρόνο, οι άνθρωποι του
Ομίλου ΟΤΕ τρέχουν στον Αυθεντικό
Μαραθώνιο, συγκεντρώνοντας χρήματα για καλό σκοπό. Στην ομάδα των μαραθωνοδρόμων συμμετείχε και η επίλε-

κτη «Running Team» εργαζομένων, για
τους οποίους η COSMOTE έχει οργανώσει συστηματικές προπονήσεις και
πρόγραμμα άσκησης.
Η εθελοντική δράση των ανθρώπων
του Ομίλου ΟΤΕ είναι συνεχής και συνεπής. Μόνο το 2016, καταγράφηκαν
πάνω από 10.500 εθελοντικές συμμετοχές εργαζομένων σε προγράμματα
και δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς
του Ομίλου.
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ΟΠΑΠ: ΑΛΜΑ +64% ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΝΩ «ΤΡΕΧΕΙ» ΜΕ ENTATIKOYΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΤΩΝ VLTs

Ακόμη ένα εξαιρετικό
τρίμηνο προσέθεσε στα…
στατιστικά του ο ΟΠΑΠ,
καθώς οι επιδόσεις που
πέτυχε ο Οργανισμός στο
γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους έχουν σχεδόν
όλες θετικό πρόσημο, με
την υπέρβαση να κάνει ο
δείκτης κερδών που έκανε άλμα στο +64%!!!

Εξαιρετικό τρίμηνο,
απαιτητική συνέχεια

Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
πως προκύπτει από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, τα κέρδη του
ΟΠΑΠ ανήλθαν για την εξεταζόμενη περίοδο στα 48,1 εκατ.
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 64,1% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) αυτά ανήλθαν το γ΄
τρίμηνο 2017 στα 92,9 εκατ. ευρώ (+49%) και στα 223,5 εκατ.
ευρώ για το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα
EBITDA γ΄ τριμήνου 2017 του
ΟΠΑΠ ανήλθαν στα 78,1 εκατ.
ευρώ αυξημένα κατά 13,6% σε
ετήσια βάση, όντας προσαρμοσμένα για την αναστροφή επίδικων προβλέψεων ύψους 14,7 εκατ. ευρώ που ενίσχυσαν τα μεγέθη γ’ τριμήνου 2017 καθώς
και για ποσό ύψους 6,4 εκατ. ευρώ που αφορούσε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με
την Διαιτησία για τα VLTs που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα
γ΄ τριμήνου της περασμένης
χρονιάς. Η εν λόγω αύξηση σημειώθηκε παρά τα έξοδα ανάπτυξης που σχετίζονται με την υλοποίηση νέων έργων.
Αύξηση της τάξης του 4,8%
παρουσίασαν στο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017
τα καθαρά έσοδα προ εισφορών
(GGR) του ΟΠΑΠ, ανερχόμενα
στο 1,045,8 δισ. ευρώ (εννεάμηνο 2016: 998 εκατ. ευρώ). Ο
ίδιος δείκτης στο γ΄ τρίμηνο «έγραψε» άνοδο +11,9%, ανερχόμενος σε απόλυτα νούμερα στα
357,4 εκατ. ευρώ, από 319,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμη-

O

νο του 2016. Σε κάθε περίπτωση, η αυξητική τάση των καθαρών εσόδων προ εισφορών του
Οργανισμού αλλά και της κερδοφορίας οφείλεται κατά κύριο
λόγο στις ισχυρές επιδόσεις του
χαρτοφυλακίου των στοιχηματικών προϊόντων του ΟΠΑΠ,
συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs)
και των Virtual παιχνιδιών, καθώς και την αυξανόμενη συνεισφορά των VLTs. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καθαρά έσοδα
από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά
6% στα 433,7 εκατ. σε σύγκριση με 409 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2016, στην ίδια κατεύθυνση με την τάση του GGR, με
το γ΄ τρίμηνο να ενισχύεται κατά 13,4% έναντι της περσινής
χρονιάς στα 148,5 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ταμειακή θέση
Με τον καθαρό δανεισμό του ΟΠΑΠ να ανέρχεται πλέον στα
234,5 εκατ. ευρώ, ο Οργανι-

σμός παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή θέση, ενώ όπως έγινε
γνωστό το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την
διανομή αδιάθετων κερδών, μικτού ποσού €0,70/μετοχή. Υπό την αίρεση της έγκρισης της
Ε.Γ.Σ., η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου
2017, η ημερομηνία αποκοπής
θα είναι η Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017. Η καταβολή των αδιάθετων κερδών στους δικαιούχους μετόχους θα αρχίσει την
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017.

Σε εξέλιξη η υλοποίηση
του προγράμματος για
τα VLTs
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις
που συνόδευσαν τα αποτελέσματα τριμήνου- εννεαμήνου,
από τον ΟΠΑΠ υπογραμμίζεται
ότι μετά το «ντεμπούτο» στις 11
Ιανουαρίου 2017 των 4 πρώτων πιλοτικών καταστημάτων
«Play», η υλοποίηση του προ-

γράμματος για τα VLTs βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον ρυθμό εγκατάστασης να επιταχύνεται
στο δ΄ τρίμηνο. Συγκεκριμένα,
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017
είχαν τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη
συνολικά 5.297 παιγνιομηχανήματα, εγκατεστημένα σε 157
καταστήματα «Play» και σε 468
πρακτορεία ΟΠΑΠ, καθώς και
698 εγκατεστημένα τερματικά
αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs).
Στο στρατηγείο του ΟΠΑΠ
στην λεωφόρο Αθηνών η ικα-

νοποίηση είναι έκδηλη στον ΟΠΑΠ, γεγονός που αποτυπώθηκε και από τα λεγόμενα του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Ντ. Κόουπ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές. Ο CEO της
εταιρείας στάθηκε, μεταξύ άλλων, στα πρώτα απτά οφέλη από την εισαγωγή και λειτουργία
νέων παιχνιδιών, όπως τα τερματικά SSBTs, τα Virtual παιχνίδια και τα VLTs.
Ο Ντ. Κόουπ έκανε αναφορά και στις νομοθετικές αλλαγές
που επιφέρει στην λειτουργία
των παιγνιομηχανημάτων η
πρόσφατη ψήφιση του σχετικού
νόμου στην Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι αυτές εξυπηρετούν το
δημόσιο συμφέρον και την
προστασία του κοινού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας, και εξέφρασε την
πεποίθησή του ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι εγκατάστασης
των μηχανών με βάση τα νέα
δεδομένα.
Θυμίζεται ότι το ν/σ του
ΥΠ.ΟΙΚ. για την ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων ψηφίσθηκε με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία επί της αρχής,
κατ’ άρθρον και επί του συνόλου του. Δεν είναι τυχαίο ότι σε
όλες τις συνεδριάσεις της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπως και στην Ολομέλεια,
βουλευτές τόνιζαν πως με τις –
ψηφισθείσες πλέον– ρυθμίσεις
επιτυγχάνεται καίριο χτύπημα
στον παράνομο τζόγο, προστατεύεται αποτελεσματικότερα το
κοινωνικό σύνολο, δίνεται αναπτυξιακό σήμα στην οικονομία
με την δημιουργία 5.000 νέων
θέσεων απασχόλησης και τόνωση της αγοράς ακινήτων, ενώ τέλος διασφαλίζονται τα δημόσια έσοδα ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε
βάθος τετραετίας.
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STorIeS
Συνάντηση με

τους ιδιοκτήτες
των τηλεοπτικών
σταθμών πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου. Στη συνάντηση
παραβρέθηκαν ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος
Παππάς και οι Γιάννης Βαρδινογιάννης, Δημήτρης Κοντομηνάς,
Γιάννης Αλαφούζος, Πάνος Κυριακόπουλος και Θοδωρής Κυριακού.
Συνεχίζει την ανοδική πορεία της
η Cosmote TV. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, το τρίτο
τρίμηνο του 2017 οι συνδρομητές του
ανήλθαν στους 517.155.
Στο πρόγραμμα του Παραπολιτικά FΜ, εντάχθηκαν οι Αντώνης
Κοκορίκος, Βαγγέλης Μπραουδάκης, Νίκος Μουρατίδης.
Αυξάνονται οι φήμες ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί νέα αθλητική εφημερίδα συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη. Το εγχείρημα θα
αναλάβει ο όμιλος του Δημήτρη Μάρη.
Ετήσια σύμβαση ως σύμβουλος
της ΕΡΤ υπέγραψε ο Πάνος Χάριτος. Παραμένοντας στα της Αγίας
Παρασκευής, ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Τούμπης ανέλαβε διευθυντής του γραφείου του διευθύνοντος
συμβούλου της ΕΡΤ, Β. Κωστόπουλου, ενώ ανανεώθηκε η θητεία του
Παναγιώτη Τσούτσια στη θέση του
γενικού διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης.
Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει και ο Θέμα FM στη συχνότητα 104,6. Ο σταθμός στηρίζεται
στο δυναμικό της εφημερίδας Πρώτο
Θέμα και τηλεοπτικού
καναλιού
Action, με την προσθήκη του Σταμάτη
Μαλέλη (φωτ.). Επίσης από μεθαύριο
ξεκινά και το εκδοτικό ταξίδι του ο «Φιλελεύθερος» του
Θανάση Μαυρίδη.
Νέο διοικητικό συμβούλιο στην
ΕΤΙΤΑ. Στο ΔΣ της Ένωσης Τεχνικών εκλέχθηκαν από το Star οι Γιώργος Σκεπετζάκης, Γιάννης Μανιάτης, Περικλής Τσιρίγκας και Κατερίνα Καδδά, από τον Alpha ο Γιάννης
Βλάχος, από τον ANT1 ο Ιάκωβος
Σταυρινίδης, από το Mega ο Μανώλης Δαλετζάκης και ο Γιώργος Αλιφέρης και από τον ΣΚΑΪ ο Κώστας
Πολύζος.
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• ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ BHMA FM ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΣΡ Η τύχη του BHMA
FM θα κριθεί από το ΕΣΡ. Αν δεν υπάρξει
ενδιαφέρον από κάποιον επιχειρηματία να
αποκτήσει –δωρεάν– από τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον σταθμό, μαζί με τις υποχρεώσεις του (4 εκατ. ευρώ), λίαν συντόμως το
ΕΣΡ θα συνεδριάσει για να αποφασίσει σχετικά με την άδεια, η οποία έχει λήξει. Το να
περάσει υπό τον έλεγχο των εργαζομένων

και να λειτουργήσει συνεταιριστικά δεν φαίνεται πιθανό, ενώ ούτε και το Συμβούλιο
θέλει να κινηθεί προς μια τέτοια κατεύθυν-

ση. Το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας
του Βήμα FM είναι πιθανότερο σενάριο.
Πρόκειται για την άδεια που κάποτε είχε πάρει ο Planet (της εποχής Ανδρουλιδάκη),
ο οποίος συνέχισε ως City, περνώντας από
τη Γιάννα Αγγελοπούλου στον Βίκτωρα
Ρέστη, για να καταλήξει στον ΔΟΛ. Η άδεια
δεν θα προκηρυχθεί εκ νέου γιατί έρχεται
το σχέδιο νόμου για τις ψηφιακές ραδιοφωνικές άδειες.
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Μειώνεται στο 5% ο ειδικός φόρος,
παραμένουν οι 400 θέσεις εργασίας
ε μειωμένο τον ειδικό φόρο τηλεόρασης στο
5% και τη διατήρηση των 400 θέσεων μισθωτής εργασίας προχωρεί η κυβέρνηση προς την
αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Ο βασικότερος όρος που έθεταν οι ιδιοκτήτες των
τηλεοπτικών σταθμών για να αποσύρουν ή να μην ενεργοποιήσουν τις προσφυγές τους στο ΣτΕ ήταν η κατάργηση του ειδικού φόρου τηλεόρασης.
Στις εύλογες αντιδράσεις των εκδοτών για την επιβάρυνση
του τζίρου τους με 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ υπάρχει η δέσμευση
για έναρξη διάλογου περί ενίσχυσης του εκδοτικού κλάδου,
των ραδιοφωνικών σταθμών και των εταιρειών Internet.
Η τροπολογία προβλέπει πως «για τα τηλεοπτικά Μέσα Ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το ΕΣΡ ή
έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο,
καθώς και γι’ αυτά της ΕΡΤ ΑΕ, ο συντελεστής του φόρου αυτού ορίζεται, από 1/4/2018, σε ποσοστό 5%». Συνεπώς, η δικλίδα ασφαλείας είναι η συμμετοχή στους διαγωνισμούς και η λήψη άδειας.
Η επιβάρυνση για τον εκάστοτε σταθμό θα είναι το ετήσιο
κόστος της άδειας (35 εκατ. ευρώ), το 2% επί του κύκλου εργασιών και το 5% του ειδικού φόρου τηλεόρασης. Όσοι δεν θα έχουν άδεια, θα πληρώνουν 20% για τον ειδικό φόρο τηλεόρασης και 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, αναμένοντας την αδειοδότηση. Για την τηλεόραση παραμένει η εκκρεμότητα για τη ρύθμιση των φόρων 10% που πληρώνει η συνδρομητική τηλεόραση και 5% για το Internet, που βαρύνει τους δύο μεγάλους
του κλάδου, Cosmote TV και Nova.

Μ



Ερωτηματικό…

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δεν επήλθε συμφωνία και ακολούθησε η κατάθεση των δύο
προσφυγών από ΑΝΤ1 και Alpha, που ήταν οι σταθμοί που
αρχικώς είχαν συναινέσει στην πρόταση της κυβέρνησης. Από
μια νέα πρωτοβουλία τελικά προέκυψε το αποτέλεσμα της μείωσης του ειδικού φόρου τηλεόρασης στο 5%. Από τη ρύθμιση
ωφελούνται όλοι οι μεγάλοι σταθμοί, καθώς έχουν υψηλότερο
τζίρο. Ερωτηματικό παραμένει η στάση που θα ακολουθήσει ο
ΣΚΑΪ.
Η ουσία είναι πως ο ειδικός φόρος τηλεόρασης επιβαρύνει την κατάσταση στην τηλεόραση, αλλά συνιστούσε και μνη-

μονιακή υποχρέωση, που δεν είχε υλοποιηθεί επί 4,5 χρόνια.
Από τα μέσα του 2010 ως το τέλος του 2014. Τα χρήματα αυτά
δεν μπήκαν στα δημόσια ταμεία, ενώ από το 2015 που άρχισε
να κινείται κάλυψε και το κενό της λειτουργίας της τηλεόρασης, χωρίς κανένα αδειοδοτικό πλαίσιο. Μέσα σε δύο χρόνια
(2015-2017) υπήρξαν έσοδα που πλησίασαν τα 125 εκατ. ευρώ. Το 2015 ήταν 34 εκατ. ευρώ, το 2016 ανέβηκαν στα 42 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2017 πλησιάζουν τα 49 εκατ. ευρώ.
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ΝΙΚΙ ΜΙΝΑΖ

«Οργίασε» στον φακό

Επιμέλεια:
Σπυριδούλα Κάμπου

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
18/19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μία ακόμη άκρως προκλητική φωτογράφιση έκανε η Νίκι Μινάζ. Η διάσημη τραγουδίστρια και
ράπερ, που συνηθίζει να προκαλεί με τις αισθησιακές φωτογραφίσεις της, τα καυτά βιντεοκλίπ
της, και τις γυμνές φωτογραφίες που ανεβάζει στο
Instagram, πόζαρε για τις ανάγκες του εκκεντρικού περιοδικού «Paper», και το αποτέλεσμα δεν
θα μπορούσε να μην είναι εκρηκτικό… και σύμφωνα με κάποιους ακατάλληλο για ανηλίκους.
Το κόνσεπτ ήταν φουλ ερωτικό, με την ίδια να
κλωνοποιείται και στην συνέχεια να «παίζει» με
τους κλώνους της, «αναστατώνοντας» τον φωτογραφικό φακό!

• Πολλές αρνητικές κριτικές πήρε
η θεατρική εμφάνιση της ηθοποιού

Θύελλα αντιδράσεων
για την «γοργόνα»
Κορινθίου
ολλές αρνητικές κριτικές πήρε η θεατρική εμφάνιση της Μαρίας Κορινθίου στην παράσταση «Γοργόνες και Μάγκες», αφού το κοστούμι της για τις ανάγκες του χορευτικού, που είχε
ενσαρκώσει με επιτυχία η Μάρθα Καραγιάννη στην ομώνυμη κινηματογραφική επιτυχία, ήταν περισσότερο γυμνό από ό,τι έπρεπε.
Το τι άκουσε η ηθοποιός για το γυμνό της κυστούμι που αποκάλυπτε το
πληθωρικό της μπούστο δεν λέγεται. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που στα τηλεοπτικά τους σχόλια σε διάφορες εκπομπές το χαρακτήρισαν πρόστυχο και άκρως προκλητικό. Αν και μέχρι στιγμής η μεγάλη κυρία
του κινηματογράφου δεν έχει αντιδράσει και να εκφράσει την άποψή
της, την επόμενη κιόλας ημέρα, μετά και την θύελλα αντιδράσεων που
ξέσπασε, οι ιθύνοντες της παράστασης άλλαξαν το κοστούμι της Μ.
Κορινθίου και το «έντυσαν» στα σημεία με περισσότερες χάντρες, ώστε να μην φαίνεται τόσο γυμνό το στήθος της.

Π

ΕΥΡΙΔΙΚΗ - ΜΠΟΜΠ
ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ

«Kαυτά» φιλιά
μπροστά
στον πρώην
Τι και αν ο πρώην σύζυγός της και πατέρας του μεγάλου της γιου, Άγγελου,
ήταν σε απόσταση αναπνοής, η Ευριδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν, ανταλλάσσοντας καυτά φιλιά και αγκαλιές.
Το ζευγάρι, που βρέθηκε στην πρεμιέρα του Γιώργου Θεοφάνους στο
Baraonda, υπό το βλέμμα του, έδειχνε
να διασκεδάζει στο έπακρον αλλά και
να χαίρεται ανενόχλητο τον έρωτά του.
Οι τρεις τους έχουν άκρως πολιτισμένες σχέσεις, κάνοντας καλή παρέα. Να
αναφέρουμε ότι η τραγουδίστρια και ο
μουσικός σχεδιάζουν σύντομα τον γάμο τους.
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• ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

Εξομολόγηση-σοκ
γιατονήρωαπουέσωσε
τονπατέρατου
απόβέβαιοπνιγμό
αρ’ ολίγο θύμα της φονικής
κακοκαιρίας που έπληξε την
Δυτική Αττική, λίγο έλειψε να
«πέσει» ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης. Ο Μ. Μαζωνάκης βρισκόταν στο τζιπ του μαζί με
έναν φίλο του στην Μάνδρα Αττικής,
όταν αυτό παρασύρθηκε από έναν
χείμαρρο λάσπης, με αποτέλεσμα οι
δύο άντρες να εγκλωβιστούν και να
καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια για
να βγουν από αυτό. Για καλή τους τύχη, εκείνη την στιγμή κοντά τους βρισκόταν ένας 24χρονος άντρας, που
με το που αντιλήφθηκε ότι κάποιοι
κινδύνευαν μέσα στο αυτοκίνητο έσπευσε να τους βοηθήσει και να τους
σώσει. Ο ιδιωτικός υπάλληλος Βαγγέλης Καρατσόλης περιέγραψε με
έναν συγκλονιστικό τρόπο τα όσα
διαδραματίστηκαν μέχρι να τους βγάλει από το αυτοκίνητο και να τους γλιτώσει από βέβαιο πνιγμό.
«Ο δρόμος είχε εξαφανιστεί και τα νερά
ήταν τόσο ορμητικά που παρέσυραν τα
αμάξια σαν καρυδότσουφλα. Εγώ είχα
βρει καταφύγιο στην οροφή ενός φορ-

Π

τηγού για να σωθώ από τον χείμαρρο.
Υπήρχε ένα τζιπ σφηνωμένο ανάμεσα σε
δύο νταλίκες και, όταν κοίταξα καλύτερα, είδα πως στο εσωτερικό του υπήρχαν επιβάτες. Δύο ηλικιωμένοι άνδρες.
Έκανα μια πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια να προσεγγίσω, ωστόσο στην δεύτερη στάθηκα τυχερός. Ένιωθα κουρασμένος και εξαντλημένος, αλλά μέσα μου
πίστευα πως ο Θεός, αφού μου χάρισε
εκείνο το πρωινό την ζωή, θα μου έδινε
την δύναμη να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου... Παντού φωνές, ουρλιαχτά και εκκλήσεις για βοήθεια. Και η

Οργή για το δημοσίευμα
που θέλει τους γονείς της
να σιτίζονται από Ίδρυμα
Χαμός προκλήθηκε μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας
«Spirto» που είχε ως τίτλο στο εξώφυλλό της ότι οι γονείς της Μελίνας Ασλανίδου ζουν και βρίσκουν τροφή
σε ίδρυμα, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους, έχουν να μιλήσουν με την κόρη τους περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Φυσικά και η αντίδραση τόσο
της τραγουδίστριας όσο και της οικογένειάς της ήταν
άμεση, και ξέσπασαν δημόσια μέσα από την εκπομπή
«Αποκαλυπτικά». Η μητέρα της μη κρύβοντας την οργή
της για τα όσα γράφτηκαν δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Μου σηκώθηκε η τρίχα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα. Χτες μιλούσαμε μαζί της. Συγγνώμη,
κοπέλα μου, μην πάθω τώρα κανένα έμφραγμα. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Μα είναι πράγματα αυτά; Για το
δικό μου το παιδί μιλάει όλο το χωριό, δεν υπάρχει κανέναν θέμα».
Άμεση ήταν και η απάντηση της διευθύντριας του Ιδρύματος που σύμφωνα με το δημοσίευμα φρόντιζε τους
γονείς της Μ. Ασλανίδου. Η κα Συλβάνα Καρρασσαβίδου είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής:
«Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση».

στάθμη του νερού συνεχώς ανέβαινε», εξομολογήθηκε σοκαρισμένος.
«Κατέβηκα από το βαρύ όχημα και με υπεράνθρωπες προσπάθειες τους τράβηξα
έξω από το παράθυρο του οδηγού. Πήγαιναν για κυνήγι, όπως μου είπαν, και
είχαν αγωνία για την τύχη των τριών
σκυλιών που βρίσκονταν σε ειδικό κλουβί στο πίσω μέρος του οχήματος. Τους
είπα ότι αδυνατούσα να βοηθήσω περισσότερο. Δεν άντεχα άλλο. Κι όμως,
τελικά τα απελευθέρωσα. Δεν μου επέτρεπε η συνείδησή μου να τα παρατήσω
σε βέβαιο θάνατο!»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

Έτοιμος να ντυθεί γαμπρός

Με νέα γυναίκα στο πλευρό του
μετά το τέλος του γάμου του

Η σχέση τους μετράει ήδη έναν χρόνο, με τους δυο τους να εξομολογούνται ότι όσο
περνάει ο καιρός είναι πιο ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν άνθρωποι του στενού τους περιβάλλοντος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος και
η αγαπημένη του Γαλάτεια Βασιλειάδη, που εδώ και δύο μήνες έχουν περάσει από το
στάδιο της συγκατοίκησης, σχεδιάζουν το επόμενο βήμα στην
σχέση τους, που δεν είναι άλλο από αυτό της επισημοποίησης. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά,
ο τραγουδιστής και η καλλονή αγαπημένη του θέλουν να κάνουν
την δική τους οικογένεια, για αυτό και σύντομα θα ακούσουμε τις
γαμήλιες ανακοινώσεις τους.

Αν και ακόμα δεν έχουν προχωρήσει στην διαδικασία διαζυγίου, όλα δείχνουν πως ο χωρισμός
με την Σοφία Παυλίδου είναι οριστικός. Ο Χρήστος Φερεντίνος, που όλους αυτούς τους μήνες
είναι πολύ προσεκτικός ώστε να μην δίνει τροφή
σε σχόλια για την προσωπική του ζωή, απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό του περιοδικού «You» σε βραδινή του έξοδο στο «Κύτταρο live» με μία αιθέρια ύπαρξη στο πλευρό του.
Όλο το βράδυ ο παρουσιαστής δεν την άφηνε από τα μάτια του, ενώ οι τρυφερές του κινήσεις
καταγράφτηκαν από τον φωτογραφικό φακό.
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ: Μαζί σε σίριαλ
Μια ευχάριστή πρόταση περίμενε τον
Λευτέρη Πανταζή και την Κόνι Μεταξά.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής και η μονάκριβη κόρη του δέχτηκαν την πρόσκληση να γραφτεί ένας ρόλος-έκπληξη για
τον καθένα στο σίριαλ του Star «Ο άντρας των ονείρων σου», που έδειξε να
τους ενδιαφέρει πολύ. Ως γνωστόν, ο Λ.
Πανταζής αγαπάει πολύ την υποκριτική, παρακολουθώντας ανελλιπώς
όλες τις θεατρικές παραστάσεις, ενώ τα πρώτα χρόνια της καριέρας του είχε πρωταγωνιστήσει και σε αρκετές βιντεοταινίες. Κατά τα λεγόμενα ανθρώπων του περιβάλλοντός του, η πρόταση να παίξει στο εν λόγω σίριαλ
μαζί με το παιδί του ήταν άκρως δελεαστική και διόλου απίθανο να τους
δούμε να παίζουν για πρώτη φορά μαζί.

EΛΛΗ ΣΤΑΗ
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΝΔΡΕΑΣ:
Ο έρωτας τους πάει πολύ
Η σχέση της άλλοτε «σιδηράς κυρίας»
της τηλεόρασης και του εφοπλιστή οδεύει από το καλό στο καλύτερο, κάνοντας πολλούς να διαδίδουν ότι σύντομα θα φάμε κουφέτα. Ο λόγος για την
Έλλη Στάη και τον αγαπημένο της Νίκο
Μουνδρέα οι οποίοι παρακολούθησαν
τη θεατρική παράσταση «Μαυροπούλι» και λογικό ήταν να τραβήξουν πάνω τους όλα τα φλας των φωτογράφων, αλλά και τα βλέμματα του κόσμου. Η δημοσιογράφος απαστράπτουσα, ανανεωμένη και δείχνοντας κατά πολλά χρόνια νεότερη –
λόγω έρωτα– δεν κρύβει στις εξομολογήσεις της, ότι στο πρόσωπό του
συντρόφου της έχει βρει τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί μαζί του
την υπόλοιπη ζωή της.

Συν «Αθηνά» και σέξι χείρα κίνει
Μια άκρως «καυτή» φωτογράφιση
πραγματοποίησε η Αθηνά Πολίτη για
την έναρξη των εμφανίσεών της σε
γνωστό νυχτερινό κέντρο της παραλιακής. Η εκρηκτική τραγουδίστρια που όπως μπορείτε να δείτε διαθέτει αναλογίες μοντέλου, πόζαρε με σέξι διάθεση
στον φωτογραφικό φακό και το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να μην είναι εκρηκτικό. Γιατί μπορεί να έχει φωνάρα, έχει όμως και κορμάρα, κάνοντάς τη μία από τις πιο περιζήτητες ερμηνεύτριες της μουσικής σκηνής.

Η ώρα της συγκατοίκησης έφτασε
Μετρώντας ήδη έναν επιτυχημένο χρόνο σχέσης η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο
Γιάννης Αθητάκης πήραν την απόφαση
να κάνουν το επόμενο βήμα. Η τραγουδίστρια και το μοντέλο που δεν κρύβουν
τον έρωτά τους, κάνοντας πολλές κοινές δημόσιες εμφανίσεις, πέρασαν στο
στάδιο της συγκατοίκησης, που σύμφωνα με τους ανθρώπους τους έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς. Το ζευγάρι απολαμβάνει την ερωτική
του φωλιά στην καρδιά της Αθήνας, ενώ όπως ακούγεται, έχουν αρχίσει
να κάνουν και τα επόμενα σχέδια για την επισημοποίηση της σχέσης τους.
Και οι δύο τους έχουν γνωρίσει την οικογένεια του άλλου, που από την
πρώτη στιγμή ενέκριναν και έδωσαν την ευχή τους στον έρωτα αυτό.

1 ΤΑΣΟΣ ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ - ΠΩΛΙΝΑ ΤΡΙΓΩΝΙΔΟΥ

Στενές ερωτικές επαφές
τρίτου τύπου στο Survival

Π

ολλοί είναι οι έρωτες που έχουν γεννηθεί
όλους αυτούς τους μήνες στο Survival
Secrets, αλλά λίγοι είναι αυτοί που έχουν
δει τα φώτα της δημοσιότητας. Πλέον ο σκηνοθέτης του ριάλιτι επιβίωσης του «Ε» κατόπιν εντολής
της παραγωγής, έχει αρχίσει να δείχνει πιο αποκαλυπτικά πλάνα, από τις τρυφερές στιγμές των
παικτών.
Δύο από αυτούς που έχουν έρθει πολύ κοντά ο ένας
στον άλλον, είναι ο Τάσος Μπερδέσης και η Πωλίνα Τριγωνίδου. Ο γνωστός μποξέρ και η Θεσσα-

λονικιά ραδιοφωνική παραγωγός, σύμφωνα με όσα
ακούγονται, από την πρώτη στιγμή ένιωσαν μία έντονη έλξη η οποία δεν άργησε να φουντώσει! Αν
και στην αρχή είχαν επιλέξει να κρατήσουν τον έρωτά τους μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες που
τους παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο στην Κουρούτα, τις τελευταίες μέρες δείχνει να μην τους νοιάζει, ζώντας ανενόχλητοι τα συναισθήματά τους. Οι
βόλτες τους σε ερημικά σημεία της περιοχής, οι αγκαλιές αλλά και τα χάδια τους, που βλέπουμε στα
νέα επεισόδια, επιβεβαιώνουν ότι είναι μαζί και με
καμία διάθεση να το κρύψουν.

Νέα απρόσμενη εξέλιξη στον χωρισμό
Ηλιάδη – Γκέντσογλου
Οι φήμες που τελικά επιβεβαιώθηκαν τους
ήθελαν τους τελευταίους μήνες να αντιμετωπίζουν την πιο δύσκολη φάση στη σχέση
τους, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και τον χωρισμό. Η αλήθεια είναι πως η Αγγελική Ηλιάδη και ο Σάββας Γκέντσογλου, γονείς ενός υπέροχου γιου, του Βασίλη, πριν από
δύο μήνες αποφάσισαν να χωρίσουν, κρατώντας όμως μία φιλική και πολιτισμένη
σχέση για χάρη του παιδιού τους. Κατά τα
λεγόμενα αυτών, όμως, που ζουν το ζευγάρι από κοντά και γνωρίζουν τις εξελίξεις
από πρώτο χέρι, υπήρξε μεγάλη ανατροπή.
Η τραγουδίστρια και ο ποδοσφαιριστής είναι και πάλι μαζί και μάλιστα πιο ερωτευμένοι ποτέ. Κάνοντας αυτούς που τους αγαπάνε να εύχονται να τα καταφέρουν να
σώσουν τη σχέση τους και να διατηρήσουν
την επανασύνδεσή τους.
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Ντοκιμαντέρ
θέλουν
να κάνουν
τη ζωή
του Παντελίδη

Η

ζωή του Παντελή Παντελίδη, η πορεία προς την
κορυφή αλλά και ο τραγικός τρόπος που πέθανε,
είναι σίγουρα κάτι που «πουλάει» πολύ στα
ΜΜΕ, αλλά και προσελκύει το ενδιαφέρον του
κόσμου. Ο τραγουδιστής-φαινόμενο, όπως έμεινε για πάντα
στην ιστορία της μουσικής αλλά και στο μυαλό του κοινού, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης γνωστού σκηνοθέτη και τηλεοπτικού παραγωγού, για να μεταφέρουν τη ζωή του στη μικρή
οθόνη με μορφή ντοκιμαντέρ.
Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια, ο εν λόγω γνωστός άντρας στον χώρο της τηλεόρασης έχει
φανταστεί να φτιάξει δύο «πλούσια» επεισόδια, με άγνωστες
πτυχές της ζωής του αείμνηστου τραγουδιστή, αλλά και τα όσα

προηγήθηκαν και ακολούθησαν τον θάνατό του. Κάτι που συμβαίνει συχνά με σταρ του εξωτερικού που έφυγαν από τη ζωή
αιφνίδια, όπως έγινε αντίστοιχα το ντοκιμαντέρ για την πορεία
της Έιμι Γουάιχαουζ και του Τζορτζ Μάικλ.
Το μόνο που μένει για να υλοποιηθεί το εν λόγω ντοκιμαντέρ για τον Π. Παντελίδη είναι να δοθεί η άδεια από την οικογένειά του, αλλά και να θελήσουν οι ίδιοι να συμμετάσχουν
σε αυτό ως αφηγητές γεγονότων. Το σίγουρο είναι πως αν η
μητέρα και ο πατέρας του τραγουδιστή πουν το «ναι», θα απαιτήσουν μέρος των εσόδων από την προβολή του ντοκιμαντέρ να δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό στη μνήμη του παιδιού τους, κάτι που κάνουν έντονα μετά τον θάνατο του Παντελή χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ευρέως γνωστό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ:

Ο καβγάς στα παρασκήνια
και η αποχώρηση συνεργάτη του
Αλλαγές και μάλιστα άμεσες χρειάστηκε να κάνει ο Γιώργος Λιάγκας
λίγο μετά από την τηλεοπτική πρεμιέρα της εκπομπής του «Late
Night», που σύμφωνα με πολλές
κριτικές και δημοσιεύματα υπήρχαν
σημεία που κούραζαν το τηλεοπτικό
κοινό, ενώ κάποια από τα βίντεο δεν
έβγαζαν το χιούμορ που ήθελε ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του.
Σύμφωνα με όσα διαδίδονται στα

τηλεοπτικά πηγαδάκια, ο Γ. Λιάγκας θέλοντας να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να κρατήσει
καθόλα το «τιμόνι» της εκπομπής
του με σκοπό την υψηλή τηλεθέαση, άστραψε και βρόντηξε. Κατά τα
λεγόμενα αυτών που έγιναν αυτήκοοι μάρτυρες στην αίθουσα meeting
της εκπομπής, η αρχική συζήτηση
που είχε με τον συνεργάτη του Νίκο Ζαχαριάδη που έφερε την υπο-

γραφή των κειμένων, εξελίχθηκε σε
μία έντονη λεκτική σύγκρουση, που
είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρησή του.
Ο Γ. Λιάγκας χωρίς δεύτερη σκέψη, και δείχνοντας να έχει προμελετήσει τα όσα θα ακολουθούσαν, έδωσε τη θέση στον «κολλητό» του
Δημήτρη Ουγγαρέζο που πλέον
γράφει μέχρι και τα κείμενα της εκπομπής.
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ΝΙΚΗ ΛΑΜΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΝΟΣ
Η επανασύνδεση
του μήνα
Μόλις τέσσερις μήνες κατάφεραν να ζήσουν
χωριστά η Νίκη Λάμη και ο Χρήστος Μεταλλεινός. Η δημοφιλής ηθοποιός και ο γοητευτικός «καπετάνιος» της καρδιάς της, είναι ξανά
μαζί, κάνοντας μάλιστα και την πρώτη τους
κοινή δημόσια εμφάνιση της επανασύνδεσης
σε θεατρική πρεμιέρα παράστασης. Η ηθοποιός και ο καπετάνιος που τον τελευταίο χρόνο
ζούσαν και κάτω από την ίδια στέγη, έφτασαν
στον χωρισμό, λόγω κάποιων προβλημάτων
και συγκρούσεων που «γέννησε» η συμβίωσή
τους. Ευτυχώς οι μήνες που ακολούθησαν έδειξαν και στους δύο ότι η αγάπη τους είναι
πιο ισχυρή από αυτά που μπήκαν ανάμεσά
τους και τους χώρισαν, δίνοντας μία νέα ευκαιρία στον έρωτά τους!
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«Θα Βγω
Απ’ το Αυγό»

με την Καίτη Νικολοπούλου

Γνωρίζαμε τις παιδικές θεατρικές παραστάσεις.
Όμως εδώ και κάποιο διάστημα μπήκαν στην ζωή
μας και οι βρεφικές παραστάσεις. Μιλάμε για το
πιο απαιτητικό κοινό, καθώς οι βρεφικές παραστάσεις
απευθύνονται σε… βρέφη. Ειδικά η παράσταση
«Θα Βγω Απ’ το Αυγό» απευθύνεται σε ηλικίες
από 4-18 μηνών, και μάλιστα ανεβαίνει για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, καθώς η επιτυχία που σημείωσε
τις προηγούμενες σεζόν ήταν σημαντική, στο
θέατρο «Άβατον» (Ευπατριδών 3 Γκάζι, μετρό
Κεραμεικός, τηλ. 210-3412689) από την ομάδα
«Anomati». Οι μικροί, πολύ μικροί θεατές της
παράστασης θα ταξιδέψουν σ’ έναν κόσμο
παραμυθένιο, με την πολύτιμη βοήθεια του Λευτέρη,
ενός νεογέννητου περιστεριού που κάνει τα πρώτα
του… φτερουγίσματα εξερεύνησης, αναζητώντας
την ευτυχία και την αγάπη. Η Νάντια Δαλκυριάδου,
ένα νέο κορίτσι και από τα μέλη της παράστασης,
μας αναλύει το πώς αποφάσισε μαζί με τους
συνεργάτες της το ανέβασμα αυτής της βρεφικής
παράστασης, μη κρύβοντας τα γλυκά συναισθήματά
της απέναντι στους λιλιπούτειους θεατές της…
1 Τι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης
για την δημιουργία της παράστασης «Θα Βγω Απ’ το Αυγό»;
«Μια όμορφη ιστορία, ένα παραμύθι που δεν έχει εκδοθεί ακόμη, αλλά ταξιδεύει από χέρι σε χέρι κι από
στόμα σε στόμα, “O Λευτέρης, ένα περιστέρι δίχως ταίρι”, της Μαρίνας
Πλεμένου, ήταν η αφετηρία και η έμπνευση της παράστασής μας. Πριν
από χρόνια, στην Θεσσαλονίκη, όταν
γνώρισα την Μαρίνα δουλεύοντας με
παιδιά, μου έδωσε να διαβάσω το παραμύθι της και αμέσως της είπα ότι
πρέπει να το κάνουμε παράσταση.
Δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε όλο
το παραμύθι, τουλάχιστον όχι ακόμα,
αλλά εμπνευστήκαμε από την ιστορία
του Λευτεράκη που κάνει τα πρώτα
του βήματα στην ζωή και γνωρίζει τον
κόσμο».
1 Πού θεωρείτε ότι οφείλεται η
επιτυχία της;
«Εργαστήκαμε μεθοδικά, μελετήσαμε, συγκινηθήκαμε, ενθουσιαστήκαμε,
ψάξαμε, δοκιμάσαμε. Δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη. Όλα είναι φροντισμένα
και φτιαγμένα έτσι ώστε γονείς και μωράκια να νιώσουν άνετα, χαλαρωτικά, να
ηρεμήσουν, να περάσουν όμορφα. Χρησιμοποιήσαμε, απλά, μικρά και μεγάλα
“μαγικά” που μεγαλώσαμε κι εμείς, που
πάντα διασκεδάζουν τα μωράκια, που είναι οικεία στις μαμάδες, από γαργαλητά, πουπουλάκια και σαπουνόφουσκες

ως τα κουκουτζά και το κρυφτό, και τα
συνδυάσαμε όλα αυτά με νέες γνώσεις,
με νέα ερεθίσματα, με τραγούδια, με φωτάκια, με ήχους».
1 Ποια στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει μια βρεφική παράσταση και ποια να αποφεύγει;
«Ασφάλεια και χαλαρότητα θα έλεγα
ότι “πρέπει” να διαθέτει. Aυτό που χαιρόμαστε όλοι στην παράσταση είναι ότι
είμαστε –γονείς, παιδιά και ηθοποιοί–
χαλαροί, ώστε να περάσουν καλά τα μωράκια, να μην υπάρχει στρες και νευρικότητα, αλλά από την άλλη να ξέρουμε ότι όλα είναι μελετημένα, λειτουργούν, δεν
είναι τίποτα αφημένο στην τύχη».
1 Τι να αποφεύγει μια παράσταση για βρέφη;
«Ό,τι πρέπει να αποφεύγει και μια παράσταση για ενήλικες. Την κοινοτοπία,
την προχειρότητα, τα ψέματα… Τα μωράκια είναι ειλικρινή, δεν χαρίζονται!»
1 Τι μαθαίνουν τα μωρά μέσα από την ιστορία του Λευτέρη, του
νεογέννητου περιστεριού;
«Δεν θα έλεγα ότι μαθαίνουν κάτι, δεν
είναι και στόχος της παράστασης να
μάθουν κάτι. Πιο πολύ αλληλεπιδρούν,
ενθουσιάζονται, χαίρονται, γνωρίζουν
νέα ερεθίσματα, κοινωνικοποιούνται».
1 Υπήρξε κάποια αντίδραση μωρού που την θυμάστε έντονα;

38_39_politismos_809_APOPSI 11/17/17 6:36 PM Page 39

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 18/19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 39

«Ολα εΙναΙ φρΟντΙσμενα καΙ φτΙαγμενα ετσΙ Ωστε γΟ
νεΙσ καΙ μΩρακΙα να νΙΩσΟυν ανετα, χαλαρΩτΙκα, να
ηρεμησΟυν, να περασΟυν ΟμΟρφα»

Tην Πέμπτη 23 Νοεμβρίου απονέμονται
τα βραβεία της Εταιρείας Συγγραφέων

«Ναι! Και σίγουρα την θυμούνται κι όσοι
ήταν στην συγκεκριμένη παράσταση! Ένα παιδάκι
που με ό,τι έβλεπε
έκανε σιγανά “Ουάου” με γουρλωμένα μάτια! Στο τέλος,
γελούσαμε όλοι μαζί!»
1 Και κάποια από
την πλευρά γονιού
που δεν θα την ξεχάσετε;
«Καμιά φορά έρχονται μαμάδες που με συγκινούν πολύ. Με βάρβαρα ωράρια, με λίγες ώρες ύπνου, με κούραση, με όλα τα όμορφα και τα δύσκολα που έχει ο ερχομός ενός μωρού, ακόμα και
με την ταλαιπωρία που αντιμετωπίζει κάποιος αν
βγει μια βόλτα με καρότσι στην Αθήνα. Και τα ξεπερνούν αυτά, αφήνουν στην άκρη την κούραση,
είναι ήρεμες, χαίρονται τα μωράκια τους, καμιά
φορά συγκινούνται από την τρυφερότητα, και κάπως η αίθουσα και η παρέα γεμίζει μαμαδίστικη
αγάπη».
1 Τι ρόλο παίζει η μουσική στην παράσταση;
«Η Δάφνη Φαραζή έχει γράψει μουσική και παίζει ζωντανά στην παράσταση. Είναι κι αυτό ένα

Στην Χριστιάνα Λαμπρινίδη και
στον Μισέλ Βόλκοβιτς τα βραβεία Διδώ
Σωτηρίου και Δαίδαλος αντίστοιχα – Βραχείς κατάλογοι των
βραβείων Γιάννη Βαρβέρη και Μένη Κουμανταρέα
συστατικό για την συνταγή της επιτυχίας!
Εκτός του ότι είναι υπέροχη η μουσική της Δάφνης, τα οργανάκια που παράγουν φυσικούς ήχους ηρεμούν τα μωράκια, φέρνουν την γαλήνη
ακόμα και σε μας τους μεγάλους. Λαλίτσες, ροκάνες, κολαούζοι είναι μερικά απ’ αυτά που κάνουν τα μωράκια να χαμογελούν και μόνο που τα
ακούνε!»
1 Με τι άλλο ασχολείστε αυτήν την περίοδο;
«Αυτή την περίοδο κάνω πρόβες για την παράσταση BU21, που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο 104 από τον Γενάρη, σε σκηνοθεσία Θοδωρή
Βουρνά. Εκεί φεύγουμε από τον υπέροχο κόσμο
των μωρών και πάμε σε πιο σκληρά θέματα, μιας
και το έργο μιλάει για τους επιζώντες μια τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο…»

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Βραβείο Διδώ
Σωτηρίου θα απονεμηθεί φέτος στην συγγραφέα Χριστιάνα Λαμπρινίδη για την πολύπλευρη προσφορά της στα γράμματα και στον πολιτισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ το Βραβείο Δαίδαλος
στον συγγραφέα και μεταφραστή Μισέλ
Βόλκοβιτς για την πολύπλευρη προσφορά του στα γράμματα και στον πολιτισμό, καθώς και για την ιδιαίτερη προβολή της ελληνικής ποίησης στην Γαλλία. Συγχρόνως, δόθηκαν στην δημοσιότητα οι βραχείς κατάλογοι για τα βραβεία Πρωτοεμφανιζόμενου Ποιητή στην
μνήμη Γιάννη Βαρβέρη και Πρωτοεμ-

φανιζόμενου Πεζογράφου
στην μνήμη Μένη Κουμανταρέα.
Η τελετή απονομής των
Βραβείων της Εταιρείας
Συγγραφέων
θα
πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη, 23
Νοεμβρίου 2017,
ώρες 19:00 με
22:00, σε εκδήλωση που
διοργανώνεται στο Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτση
του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50). Στην ίδια
εκδήλωση η Εταιρεία θα καλωσορίσει
τα νέα της μέλη και θα παρουσιάσει το
Ημερολόγιό της για το 2018 με θέμα
«Διαβάζοντας την Αθήνα» (εκδόσεις Πατάκη), το οποίο είναι αφιερωμένο στην
ανακήρυξη της πόλης σε Παγκόσμια
Πρωτεύουσα του Βιβλίου.
Τα γλυπτά των βραβείων Διδώ Σωτηρίου έχουν φιλοτεχνηθεί από τον
γνωστό γλύπτη Θόδωρο, ενώ τα γλυπτά
των βραβείων Δαίδαλος έχουν φιλοτεχνηθεί από την συγγραφέα και εικαστικό Ηρώ Νικοπούλου. Μετά την λήξη
της εκδήλωσης, θα παρατεθεί κοκτέιλ.

Στέλιος Καζαντζίδης: «Η ζωή μου όλη»
Σε σκηνοθεσία της Μιμής Ντενίση

Πρωταγωνιστούν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δημήτρης
Σταρόβας, Μελέτης Ηλίας, Νίκη Παλληκαράκη, Σταύρος Νικολαΐδης, Σπύρος Μεριανός, Κώστας Βελέτζας,
Αναστασία Σκοπελίτη, Μαριλένα Δήμα, Χρήστος Βελιάνο.Μαζί τους η Νεφέλη Ορφανού & ο Μιχάλης Μητρούσης / «Γιορδάνης» ο Αντώνης Λουδάρος

A

πό τον Δεκέμβριο στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», ανεβαίνει ένα έργο-αναφορά στον «μύθο» του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή Στέλιου
Καζαντζίδη και στην ζωή των μουσικών της εποχής του. Ένα
προσφυγόπουλο, γιος του Χαράλαμπου Καζαντζίδη από τον
Πόντο και της Γεθσημανής από την Μικρασία, ξεκινάει την
ζωή του με αντίξοες συνθήκες και γίνεται ο μεγαλύτερος τραγουδιστής της σύγχρονης Ελλάδας. Πρόκειται για μια μυθιστορηματική αφήγηση της ζωής του μέσα από τα μάτια των δικών του ανθρώπων, αλλά και μια τοιχογραφία των μουσικών
της εποχής. Οι μεγάλοι συνθέτες, ο Παπαϊωάννου, ο Χιώτης, ο
Τσιτσάνης, ο Πάνου, ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, τα διάσημα
κέντρα, όπως η «Τριάνα» του Χειλά, καθώς και οι μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες όλων τους περνάνε μέσα από το έργο
και φωτίζουν γνωστές και άγνωστες πτυχές της εποχής. Α-

κούγονται οι μεγάλες επιτυχίες του Στέλιου που αγάπησαν
γενιές και γενιές Ελλήνων και δημιούργησαν τον «μύθο» του
Καζαντζίδη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης αγαπήθηκε φανατικά,
μπήκε στις καρδιές και στα σπίτια των ανθρώπων και τραγουδήθηκε όσο λίγοι. Στο πρόσωπό του και στις μεγάλες του επιτυχίες, όλοι βρίσκουν ένα κομμάτι της δικής τους ζωής. Το τεράστιο καλλιτεχνικό του στίγμα είναι αυτό που ενέπνευσε τους
δημιουργούς να γράψουν ένα έργο αφιερωμένο στην χρυσή
εποχή του λαϊκού βάρδου, γεμάτο από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν από τους παλιότερους και τραγουδιούνται ακόμα και σήμερα από τους νεότερους. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και η STEFI Productions ανεβάζουν την παράσταση
με ένα επιτελείο εξαίρετων ηθοποιών, πλούσια σκηνικά και
κοστούμια εποχής στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος» από τον Δεκέμβριο.

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελένη Ζιάνα, Εβελίνα
Κυπραίου, Δήμητρα Μιχαηλίδου, Άγγελος Μπέσσας, Ηλίας Νομικός, Νίκος Πολοζιάνης, Έφη Σταυροπούλου,
Γιώργος Τάτσης

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μιμή Ντενίση, Κωνσταντίνα Γιαχαλή
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μιμή Ντενίση
ΣΚΗΝΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Γιώργος Πάτσας
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Μάρω Μαρμαρινού
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