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Φάμπρικα… βολέματος
made in κουμουνδούρου
• τι καταγγέλλει η ν.Δ. για τακτοποίηση εκλεκτών
του ΣυΡιΖα ▶ ΣΕΛ. 8
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Να μπει κανείς
ή να μην μπει;

Προστατεύει
τα «παιδιά» της
η κυβέρνηση

(στην πιστοληπτική
γραμμή στήριξης)
• ιδιότυπο μπρα-ντε-φερ αποτελούν οι ενστάσεις
του Γιάννη Στουρνάρα και τα δομημένα επιχειρήματα του Μιχάλη Σάλλα για την επιβεβλημένη δημοσιονομική λύση που θα δίνει τέλος στο 3ο μνημόνιο

• Λάσπη και συκοφαντίες στην
υπόθεση Novartis που μπάζει
από παντού, ενώ η κυβέρνηση
συνεχίζει το αφήγημα για
επιδημία σκανδάλων

ΣΕΛ.

16-25

▶ ΣΕΛ. 9-11

εγινε και αυτο

Βλέποντας και
(ΜΗ;) κάνοντας…
• Πίσω από τις εξελίξεις «τρέχει»
το Μαξίμου, που κατηγορεί τον
αρχηγό γεΣ για λάθη
• εκτιμήσεις ότι η κράτηση μπορεί
να διαρκέσει έως και 18 μήνες
▶ ΣΕΛ. 7

κεντρική
διαχείριση με...
8 ομάδες!!!
• Διαπραγματεύσεις
Γκαγκάτση με Cosmote για
κεντρική διαχείριση, όταν
ΟΣΦΠ, ΠAOK, ΠΑΟ και
4 άλλες ΠΑΕ έχουν
ατομικές συμβάσεις
με την NOVA ▶ ΣΕΛ. 17

ΧΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Βουλευτές ξεσπαθώνουν
για τα μάτια (μόνο;) του Ιβάν...
• Πέντε βόρειοι βουλευτές ψάχνοντας για ψήφους ξέχασαν την… εξυγίανση και ζητούν ανατροπή της δικαστικής απόφασης, αφού προηγήθηκαν
φέιγ βολάν και επιθέσεις
κατά του ΣυΡιΖα. Λάβρος
ο Βασιλειάδης, αμίλητοι
γραμμένος και κοντονής
▶ ΣΕΛ. 18-19
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• Βαστάτε,
Τούρκοι,
τ’ άλογα…

το Μέγαρο Μαξίμου θεωρούσαν πως η 4η αξιολόγηση θα ήταν κυριακάτικος περίπατος σε ανθισμένο ανοιξιάτικο λιβάδι. Άλλωστε, το τρίτο μνημόνιο ήταν εμπροσθοβαρές, τα πιο σκληρά μέτρα είχαν ψηφιστεί και πλέον είχαν απομείνει 88 προαπαιτούμενα τα οποία θα μπορούσαν να τα περάσουν εύκολα και να υλοποιήσουν
και την περιβόητη έξοδο στις αγορές. Μόνο που στην κυβέρνηση κανόνιζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Όπου ξενοδόχος αυτή τη φορά δεν είναι οι δανειστές (για άλλους τρόικα για άλλους θεσμοί), αλλά η Δικαιοσύνη που
βρίσκει τις μειώσεις που έγιναν σε μισθούς και συντάξεις αντισυνταγματικές και υποχρεώνει την αποκατάστασή τους.
Ήδη από αυτόν τον μήνα οι ένοπλοι διαπίστωσαν πως οι μηνιαίες τους απολαβές είναι κάπως ενισχυμένες, μιας και
στην κυβέρνηση υποχρεώθηκαν να αποκαταστήσουν τις περικοπές που έγιναν το 2012. Ακολούθησαν πριν από λίγες
ημέρες οι δικαστικοί που δικαιώθηκαν, ενώ άλλες αποφάσεις που αποκατέστησαν περικοπές σε εφάπαξ, αναδρομικά
κ.τ.λ., έχουν περάσει στα ψιλά της δημοσιότητας.
Δεν έχουν περάσει όμως και στα ψιλά του οικονομικού επιτελείου, το οποίο καλείται να βρει χρήματα να κλείσει αυτές τις τρύπες που έχουν δημιουργηθεί, αλλά να προβλέψει και για εκείνες που θα ακολουθήσουν. Και όλα αυτά εν μέσω αξιολόγησης,
στόχων, προθέσεων και ενός ΔΝΤ που ακόμα δεν έχει λάβει απόφαση για τη στάση που θα τηρήσει.
«Δεν έχω μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά, όπως είπα, δεν θα επικεντρωθώ υπερβολικά στο χρονοδιάγραμμα, αλλά στο αν μπορούμε να
συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και των στόχων των αρχών», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Ταμείου ερωτώμενος σχετικά.
Και μέχρι το ΔΝΤ να αποφασίσει, στο Μέγαρο Μαξίμου θα πρέπει
να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Γιάννη Δραγασάκη μέχρι τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και όλους τους εμπλεκόμενους (Χαρίτσης, Λιάκος κ.λπ.) και να σχεδιάσουν πολύ προσεκτικά τα επόμενα βήματά τους. Γιατί ναι μεν και οι δανειστές θέλουν
να ξεμπερδέψουν με την Ελλάδα ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουν μισές δουλειές.
Για να ολοκληρώσουν εκείνοι όμως τις δουλειές τους επί ελληνικού εδάφους, δεν θα πρέπει να αποκλείεται πλέον το
ενδεχόμενο η ελληνική κυβέρνηση να αφήσει εκείνη στη μέση τις δικές της δουλειές, να στήσει με συνοπτικές διαδικασίες κάλπες και να πετάξει το μπαλάκι στον επόμενο, μιας και το μόνο που μπορεί να περιμένει είναι την εκλογική ήττα!
Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, η ξαφνική αφύπνιση της Δικαιοσύνης φέρνει ολοένα και πιο κοντά, αν όχι ένα νέο
μνημόνιο (έστω και στη μορφή της πιστοληπτικής γραμμής στήριξης), σίγουρα ένα πακέτο μέτρων.

Η δύσκολη
ανάβαση
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• Η συνάντηση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, με τον
αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, έδωσε
τροφή για σενάρια όσον αφορά τις κινήσεις της Άγκυρας

Με την ισχύ των όπλων
επιδιώκει «παζάρι» η Άγκυρα
Η ενίσχυση των περιπόλων στην ελληνοτουρκική οριογραμμή
στον Έβρο (από δύο άτομα πλέον θα συμμετέχουν επτά), η προώθηση λόχων ειδικών δυνάμεων και η αποδέσμευση «κανόνων εμπλοκής» δείχνουν ότι έστω και με καθυστέρηση οι Ένοπλες Δυνάμεις μπαίνουν σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

T

ην ώρα που το πολιτικό σύστημα της Ελλάδα βουλιάζει
στη... λάσπη της Novartis,
με τον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον μανδύα της
κάθαρσης να επιχειρεί πλήγμα στη Νέα
Δημοκρατία, η Τουρκία υλοποιεί ένα
στρατηγικό σχέδιο, εκπονημένο από
την περίοδο του Αχμούτ Νταβούτογλου. Καθημερινά, από την κυπριακή
ΑΟΖ μέχρι τον Έβρο, δοκιμάζει τα αντανακλαστικά αλλά και τις προθέσεις
της πατρίδας μας σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο. Δεν
είναι τυχαίο γεγονός ότι οι προκλήσεις
αναβαθμίζονται σταδιακά. Από τις παραβάσεις - παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, περάσαμε στην «αιχμαλωσία» (σ.σ. το είπε και ο Πάνος
Καμμένος από το Βουκουρέστι) των
δύο στρατιωτικών μας. Το «πού το πάει
η Τουρκία;» είναι ένα ερώτημα που θα
έπρεπε να απασχολεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που ακόμη και στα
εθνικά θέματα μοιάζει αδύνατο να συνεννοηθεί. Από τα λίγα σωστά πράγματα που ακούστηκαν τις πριν από λίγα
24ωρα στην Ολομέλεια της Βουλής, είναι η σκέψη της σύστασης Εθνικού
Συμβουλίου Άμυνας.

Δόγμα Τσαβούσογλου
Πριν από περίπου δύο μήνες ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και εκ δεξιών
του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι
έχουμε τρεις επιλογές για να επιλύσουμε τις διαφορές μας με την Ελλάδα.
Πρώτον μέσω διπλωματίας, δεύτερον
μέσω προσφυγής σε διεθνές δικαστή-

ριο, και τρίτον με τη χρήση της στρατιωτικής ισχύος. Για την ώρα, οι γείτονες μοιάζουν να χρησιμοποιούν τον
τρίτο τρόπο προκειμένου να μας αναγκάσουν να καταφύγουμε στον πρώτο
τρόπο. Και ως γνωστό, στο «ανατολίτικο παζάρι» μόνο χαμένος μπορεί να
βγεις, γιατί –όσο κι αν επισήμως δεν
συνδέουν τις δύο υποθέσεις– η επιστροφή των δύο στρατιωτικών θα ήταν
πολύ πιο εύκολη εάν είχαν εκδοθεί
στην Τουρκία οι 8 αξιωματικοί που διέφυγαν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα.
Έμπειροι στρατιωτικοί, όπως ο αντιστράτηγος (ε.α.) Λάμπρος Τζούμης,
σχολιάζουν ότι «η Τουρκία θέλει να οδηγηθούμε σε διαπραγματεύσεις υπό την απειλή χρήσης βίας και κάτω από μια ανισορροπία στο ισοζύγιο ισχύος για την ε-

πίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων, καθόσον οι διαπραγματεύσεις δεν
κάνουν κάτι άλλο από το να κωδικοποιούν
το συσχετισμό δυνάμεων». Ο ίδιος εξηγεί ότι «την παρούσα χρονική περίοδο λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, το ισοζύγιο ισχύος έχει αρχίσει να διαμορφώνεται
υπέρ της Τουρκίας και αν δεν αλλάξουν τα
δεδομένα όσο θα περνά ο καιρός τόσο θα
αυξάνεται».

Κινήσεις του Α/ΓΕΕΘΑ
Το φως της δημοσιότητας είδε μία είδηση που μπορεί να κρύβει πολλά, όσον αφορά την κλιμάκωση ή μη της έντασης. Ο λόγος για την επίσκεψη του
πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι
Πάιατ, στο γραφείο του Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη. Επισήμως, η συνάντηση της περίπου μιάμισης ώρας ήταν προγραμματισμένη
και δεν συνδέεται με την υπόθεση των
δύο στρατιωτικών. Θα ήταν μάλλον αφελές να πιστέψει κανείς ότι οι δύο άνδρες δεν μίλησαν για το θέμα των δύο
«ομήρων» στρατιωτικών και τα ελληνοτουρκικά γενικότερα. Το γεγονός ότι ο
Αμερικανός πρέσβης είδε απευθείας

ΤΟ

«ΠΟΥ
ΤΟ ΠΑΕΙ Η
ΤΟΥΡΚΙΑ;»
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ
ΕΡΩΤΗΜΑ
ΠΟΥ ΘΑ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ
ΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων
και όχι τον πολιτικό προϊστάμενό τους,
τον υπουργό Πάνο Καμμένο, δίνει
τροφή σε σενάρια. Πολλώ δε μάλλον
όταν γενικότερα οι επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων στο ΥΠΕΘΑ και
στα Γενικά Επιτελεία έχουν πυκνώσει.
Στην αλληλουχία των τελευταίων γεγονότων, ήρθε να προστεθεί και ένα
mail που απέστειλε η γαλλική πρεσβεία
στην Αθήνα στους έχοντες γαλλική υπηκοότητα. «Σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, όλοι οι Γάλλοι υπήκοοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο και διαμένουν
στην Ελλάδα, θα απευθύνονται στον υπεύθυνο ασφαλείας του γαλλικού προξενείο ή της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα. Στο σχέδιο του προγράμματος ασφάλειας της γαλλικής κοινότητας, η υπηρεσία της προξενείου της γαλλικής πρεσβείας σας παρέχει κάποιες πληροφορίες», αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο. Άραγε, τι είναι αυτό για πρώτη φορά στα
χρονικά οδήγησε τη γαλλική διπλωματία να κάνει αυτή την κίνηση;
«Η βασική δομή του σχεδίου ασφαλείας είναι οι “νησίδες”. Για να είμαστε σε
θέση, αν χρειαστεί, να πάρουμε πιο γρήγορα εσάς και την οικογένειά σας και να
σας βοηθήσουμε. Έχουμε στην πραγματικότητα οργανώσει τη γαλλική κοινότητα
στην Αθήνα και στα περίχωρα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα κοπής σε “νησίδες”», αναφέρει ακόμα το mail.
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İȓȞĮȚʌȡȠıȕȐıȚȝĮıİȩıȠĲȠįȣȞĮĲȩȞʌİȡȚııȩĲİȡĮȐĲȠȝĮ
ǼȓȝĮıĲİ įȓʌȜĮ ıĲȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ ȝĮȢ ȈĲȠȣȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ Įʌȩ 
ǲȜȜȘȞİȢİȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢʌȠȣțĮșȘȝİȡȚȞȐȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞĲȠȑȡȖȠĲȘȢİĲĮȚȡȓĮȢ
ȝĮȢǹʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘ įȪȞĮȝȒ ȝĮȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȣȤĮȡȚıĲȠȪȝİȖȚĮ ĲȘȞ ĮĳȠıȓȦıȒ
ĲȠȣȢ
ǹʌȠıĲȠȜȒȝĮȢıĲȘȞ1RYDUWLVİȓȞĮȚȞĮȕȠȘșȠȪȝİĲȠȣȢĮȞșȡȫʌȠȣȢȞĮȗȠȣȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠțĮȚȝİțĮȜȪĲİȡȘʌȠȚȩĲȘĲĮȗȦȒȢȂİıİȕĮıȝȩıĲȘȞĮʌȠıĲȠȜȒ
ȝĮȢĮȣĲȒįİıȝİȣȩȝĮıĲİȖȚĮĲȘȞȑȖțĮȚȡȘțĮȚĮʌȡȩıțȠʌĲȘʌȡȩıȕĮıȘıĲȚȢ
șİȡĮʌİȓİȢȝĮȢǹıșİȞİȓȢʌȠȣȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮĳȐȡȝĮțȐȝĮȢįİȞșĮȝİȓȞȠȣȞ
ȤȦȡȓȢĲȘȞĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȖȚ¶ĮȣĲȠȪȢșİȡĮʌİȓĮ
ȅȚ ȣȥȘȜȑȢ ĮȟȓİȢ ʌȠȣ ȝĮȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȣȞ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȠįȘȖȩȢ ȝĮȢ ıİ țȐșİ
İʌȩȝİȞȠȕȒȝĮ
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• ΕΛΛΑΔΑ Vs ΤΟΥΡΚΙΑ: Το στρατιωτικό ισοζύγιο δυνάμεων
σε ξηρά, αέρα και θάλασσα

Υπερτερούν σε ποσότητα,
τους «τρώμε» σε ποιότητα
Με τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας να είναι τεταμένες, τις ακραίες φωνές της Άγκυρας να
δηλώνουν ότι «η σημαία με την
ημισέληνο θα κυματίσει ξανά
στην Αθήνα» και τις προκλήσεις να διαδέχονται η μία την
άλλη, μοιραία το ζήτημα της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων πέφτει στο
τραπέζι.
Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

S

i vis pacem, para bellum»
(μτφ. αν θες ειρήνη, να
προετοιμάζεται για πόλεμο) είναι μία από τις ιστορικές φράσεις του Ιούλιου
Καίσαρα, και δυστυχώς τα τύμπανα του
πολέμου ηχούν πιο δυνατά από ποτέ στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μετά από μία
περίοδο που η γειτονική χώρα επιδόθηκε σε μία πρωτοφανή κούρσα εξοπλισμών και η πατρίδα μας –λόγω κακών
δημοσιονομικών και ανυπαρξίας στρατηγικής– φρόντιζε απλά και μόνο να συντηρεί τα διαθέσιμα συστήματα, έχει πολύ
ενδιαφέρον μία ανάλυση για το ισοζύγιο
δυνάμεων που έχει διαμορφωθεί. Πριν
απ’ αυτό όμως οφείλουμε να τονίσουμε
ότι η διετία 2018-2020 θα αποτελέσει
περίοδο σοβαρών αποφάσεων, οι οποίες
θα επιτρέψουν ή όχι τη διατήρηση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια.
Μιλώντας σε απόλυτους αριθμούς και
με δεδομένο ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος με οχταπλάσιο πληθυσμό σε σχέση
με την Ελλάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι
το ανθρώπινο δυναμικό είναι υπέρτερο
(τουλάχιστον ποσοτικά). Υπολογίζεται ότι περίπου 410.500 άνδρες (μόνιμοι και
οπλίτες) υπηρετούν αυτή τη στιγμή τους
τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων
της γειτονικής χώρας. Αριθμός πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με κάθε ευρωπαϊκή δύναμη και τους περίπου 180.000
της Ελλάδας. Την ίδια ώρα η Άγκυρα
μπορεί να ενεργοποιήσει 185.000 εφέ-

«

δρους, ενώ η Ελλάδα περίπου 280.000,
με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρά από το 2017 κι έπειτα στην ενεργοποίηση του θεσμού των εφέδρων, ιδίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Στον αντίποδα, όμως, η Τουρκία διαθέτει 35.000.000 κατάλληλους προς στράτευση άνδρες έναντι 4.000.000 της Ελλάδας.
• Στρατός Ξηράς: Η Ελλάδα διαθέτει
συνολικά 1.353 άρματα μάχης έναντι
2.180 της Τουρκίας, ωστόσο υπάρχει
ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρας. Οι βλητικές δυνατότητες και η θωράκιση των 170 Leopard-2HEL που βρίσκονται στον Έβρο είναι ίσως ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη, ενώ περίπου 850 άρματα μάχης
της γειτονικής χώρας είναι απαρχαιωμένα (άρα και με σχεδόν μηδενική αξία στο
πεδίο της μάχης) M48A5T1/T2. Όσον
αφορά τα τεθωρακισμένα οχήματα, η Άγκυρα έχει ποσοτικό και ποιοτικό προβάδισμα, κάτι που οφείλεται στο «πάγωμα» του προγράμματος απόκτησης ΤΟΜΑ από τη χώρα μας. Στο όπλο του Πυροβολικού, οι αριθμοί είναι σχεδόν ίδιοι,
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ Ή
ΟΧΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΜΑΧΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ενώ η χώρα μας έχει ποιοτική διαφορά
λόγω της μοίρας των 24 γερμανικών
PzH-2000GR και του μεγάλου αριθμού
αυτοκινούμενων πυροβόλων Μ-109.
• Αριθμητικά μικρότερη αλλά ποιοτικά
ανώτερη είναι η δύναμη της ελληνικής Αεροπορίας Στρατού, με τα Apache να είναι
πολλαπλασιαστής ισχύος σε σχέση με τα
Τ-129 και τα Super Cobra. Όσον αφορά
τα μεταφορικά ελικόπτερα, υπάρχει προβάδισμα στα βαρέως τύπου (Chinook),
όχι όμως και στα μέσα μεταφορικά όπου
το πρόγραμμα αντικατάστασης των γερασμένων UH-1H Huey με τα ευρωπαϊκά
NH-90 απέτυχε για μία σειρά από λόγους
και η Ελλάδα έχει μείνει με ελικόπτερα αξιόπιστα μεν, αλλά από την περίοδο του...
Βιετνάμ.
• Πολεμικό Ναυτικό: Στη θάλασσα η
Ελλάδα έχει να παρατάξει 13 φρεγάτες
(Standard και MEKO-200) έναντι 16 της
Τουρκίας (Oliver Hazard Perry και

MEKO-200), η οποία όμως διαθέτει και
8 κορβέτες έναντι καμίας της χώρας μας.
Ποιοτικά είμαστε στα ίδια επίπεδα, όμως
ποσοτικά η γειτονική χώρα διαθέτει υπεροπλία. Σκέψεις και προτάσεις για την απόκτηση νέων, σύγχρονων φρεγατών υπάρχουν, ωστόσο όλα κολλάνε στο οικονομικό. Όσον αφορά τα μικρότερα σκάφη οι αριθμοί δείχνουν ισορροπία, όμως
η Ελλάδα διαθέτει τις υπερσύγχρονες πυραυλακάτους Super Vita. Όσον αφορά
την ισχύ κάτω από τη θάλασσα, η Άγκυρα
έχει 12 υποβρύχια έναντι 11 της Αθήνας,
όμως στο Πολεμικό Ναυτικό της πατρίδας μας υπηρετούν τέσσερα Type214HN – τα πιο εξελιγμένα μη πυρηνικά
υποβρύχια στον κόσμο. Τέλος, εύκολο να
αντιληφθεί κανείς το γιατί, η Τουρκία υπερτερεί κατά πολύ στον στόλο αποβατικών σκαφών, αν και τα αερόστρωμνα
Zubr που διαθέτει η χώρα μας είναι ένας
κάποιος πολλαπλασιαστής ισχύος, όχι όμως σε ικανούς αριθμούς.
• Πολεμική Αεροπορία: Μικρή ποσοτική υπεροχή της Τουρκίας στον αέρα, με τη γειτονική χώρα να διαθέτει 267
μαχητικά αεροσκάφη (διάφορους τύπους F-16 και κάποια αναβαθμισμένα
αλλά παλιά F-4E Phantom) έναντι 231
της Ελλάδας (διάφορους τύπους F-16,
αναβαθμισμένα F-4E Phantom και δύο
τύπους Mirage-2000). Η χώρα μας διαθέτει αυτήν τη στιγμή ποιοτική υπεροχή, λόγω κυρίως των βλημάτων Scalp
και Exocet που μπορούν να εκτοξεύσουν τα γαλλικά αεροσκάφη. Ωστόσο, η
ισορροπία αυτή αναμένεται να αλλάξει
άμεσα και πιο συγκεκριμένα μόλις ξεκινήσει η παράδοση των 100 F-35JSF
που έχει παραγγείλει από τις ΗΠΑ η γειτονική χώρα. Την ίδια ώρα, μοιάζουν να
«παγώνουν» οι συζητήσεις για την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 λόγω των
οικονομικών απαιτήσεων των ΗΠΑ. Τέλος, η χώρα μας διαθέτει μία από τις καλύτερες ζώνες αεράμυνας στον κόσμο,
με α/α συστήματα μεγάλου βεληνεκούς
(Patriot και S-300), μέσου βεληνεκούς
(Improved Hawk) και μικρού (διάφορα
συστήματα κυρίως γαλλικής και ρωσικής προέλευσης).
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• Από τα πρώτα 24ωρα που ακολούθησαν τη σύλληψη των δύο
στρατιωτικών στον Έβρο η Αθήνα παρακολουθεί μουδιασμένη τις εξελίξεις,
φανερώνοντας όχι μόνο έλλειμμα ξεκάθαρης στρατηγικής αλλά και κενό επικοινωνίας με
τη στρατιωτική ηγεσία. Οι εκτιμήσεις «κύκλων» του Μαξίμου κάνουν λόγο και για πιθανή
κράτηση πάνω από 18 μήνες…
Σε νέα κυβερνητική κρίση
απειλεί να οδηγήσει το περιστατικό με τη σύλληψη
από τους Τούρκους των
δύο ανδρών του στρατού
στον Έβρο. Η Αθήνα παρακολούθησε τα πρώτα 24ωρα μουδιασμένη τις εξελίξεις χωρίς ουσιαστική παρέμβαση. Ενώ ακόμα και
σήμερα δεν υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική δείχνοντας πως υπάρχει κενό
στην επικοινωνία με τη
στρατιωτική ηγεσία.

Βλέποντας και
(ΜΗ;) κάνοντας…
κρίσεων και αφετέρου η μετάθεσή
τους γίνεται σε «θέσεις φιλέτο», όπως τονίζει συνομιλητής της «Α».
Επιστρέφοντας στο ζήτημα των
δύο κρατουμένων, η πολιτική που
κερδίζει πια έδαφος στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι αυτή που εγκαινίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είναι μείζονος σημασίας.

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Σ

τη στρατιωτική ηγεσία
αναζητούνται οι ευθύνες για το περιστατικό
στον Έβρο που είχε ως
συνέπεια να βρίσκονται
σε τουρκικές φυλακές ένας αξιωματικός και ένας υπαξιωματικός,
στελέχη που πραγματοποιούσαν
περίπολο και φέρονται να πέρασαν σε τουρκικό έδαφος.
Η οργή του Μεγάρου Μαξίμου
στρέφεται στον, εκλεκτό του Πάνου Καμμένου, αρχηγό ΓΕΣ, Αλκιβιάδη Στεφανή, τον οποίο κατηγορούν για ολιγωρία. Όπως εξηγούν στρατιωτικοί κύκλοι στην
«Α», ο αρχηγός ΓΕΣ είχε ενημέρωση για έντονη τουρκική κινητικότητα στον Έβρο την οποία όμως εκτίμησε λανθασμένα. «Δεν ήταν συνηθισμένες κινήσεις. Ήταν ξεκάθαρο
πως κάτι ετοίμαζαν, αλλά στο ΓΕΣ δεν
κινήθηκαν όπως προβλέπεται συνήθως. Αντί αυτού άφησαν δύο στελέχη εκτεθειμένα τα οποία σήμερα βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές», εξηγούν.

Τείχος προστασίας…
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες
από το Μέγαρο Μαξίμου κάλεσαν
τον –εξαφανισμένο κατά τα λοιπά–
Πάνο Καμμένο να επιληφθεί του
θέματος, κάτι που ερμηνεύεται ως
απομάκρυνση του Αλκιβιάδη
Στεφανή, ο οποίος όμως τυγχάνει
προσωπική επιλογή του υπουργού
Άμυνας. Ο Π. Καμμένος αντί αυτού έχει φροντίσει να στήσει τείχος
προστασίας γύρω από τον αρχηγό
ΓΕΣ με τις πληροφορίες να τον θέ-

Η «ομηρία» και τα…
λύτρα
Σύμφωνα με την κυβέρνηση ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Αλκιβιάδης
Στεφανής (μέσο), είχε ενημέρωση για έντονη τουρκική κινητικότητα στον
Έβρο την οποία όμως εκτίμησε λανθασμένα

λουν να έχει διαπληκτιστεί ακόμα
και με δημοσιογράφους οι οποίοι
ανέδειξαν τις ευθύνες του Αλκιβιάδη Στεφανή. Ανεπιβεβαίωτες
προς ώρας πληροφορίες, θέλουν
και τους δυο διοικητές που μετατέ-

θηκαν την Παρασκευή, να είναι
του περιβάλλοντος του αρχηγού
ΓΕΣ, ενώ σε καμία περίπτωση η
μετακίνησή τους δεν μπορεί να θεωρηθεί καρατόμηση, αφενός διότι
ήταν προαποφασισμένες λόγω

Διπλωματικοί κύκλοι με τους οποίους ήρθε σε επαφή η «Α» έκαναν ξεκάθαρο πως η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια αντίδρασης, εκτός
και αν επιλέξει να κλιμακώσει με
επιχειρησιακή δράση. «Αυτό το σενάριο δεν υποστηρίζεται από κανέναν.
Δεν μπορεί η Αθήνα να κηρύξει πόλεμο. Θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα
άλλα μέσα που διαθέτει η χώρα»,
σχολιάζουν. Έχοντας πια γίνει ξε-



Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ, ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΗ,
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΙΓΩΡΙΑ

Ενδεχόμενο κυρώσεων στην Άγκυρα από
το αμερικανικό Κογκρέσο
Ενόσω η Αθήνα αναζητά ξεκάθαρο βηματισμό, στις ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επιβολή κυρώσεων στην
Άγκυρα καθώς το κλίμα στο Κογκρέσο για την Τουρκία έχει γίνει πολύ βαρύ τους τελευταίους μήνες. Όλο
και περισσότεροι γερουσιαστές κατακρίνουν ανοιχτά την αντισυμμαχική της συμπεριφορά. Το θέμα σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές δεν είναι αν θα επιβληθούν κυρώσεις αλλά πότε θα γίνει αυτό και
τι είδους κυρώσεις θα είναι αυτές.
Τέλος, στο Βουκουρέστι ο Π. Καμμένος ενημέρωσε το Ρουμάνο ομόλογό του «για το περιστατικό που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή με την Τουρκία» σχολιάζοντας πως «Αυτή τη στιγμή, σε τουρκικές φυλακές έχουμε δύο Έλληνες ομήρους, έναν αξιωματικό και έναν υπαξιωματικό». Η διατύπωση του υπουργού δείχνει ότι πλέον στην κυβέρνηση έχουν απόλυτη επίγνωση της κατάστασης.

κάθαρο πως πρόκειται για απαγωγή, θεωρείται βέβαιο πως σύντομα οι τουρκικές αρχές θα κάνουν
γνωστά τα αιτήματά τους για να αφήσουν τους... ομήρους.
«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Να θυμίσω πως εδώ και
ένα χρόνο περίπου σε τουρκικές φυλακές κρατείται Αμερικανός πάστορας
χωρίς σαφές κατηγορητήριο. Και η Άγκυρα με περίσσιο θράσος καλεί την
Ουάσιγκτον να της παραδώσει τον Γκιουλέν με αντάλλαγμα αυτόν. Οι Τούρκοι ποτέ δεν κάνουν κάτι χωρίς σχεδιασμό και επιπλέον δεν θα διστάσουν
να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο. Μάλιστα, αυτή η στάση είναι που αργά ή
γρήγορα θα οδηγήσει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας από τις ΗΠΑ», σημειώνει ο συνομιλητής μας.
Συμπληρώνει δε πως η Ελλάδα,
όσο θα ανεβάζει τους τόνους δείχνοντας πως το θέμα είναι σημαντικό για αυτή, τόσο και οι Τούρκοι θα μπαίνουν σε ένα παζάρι όχι
μόνο για τους «8» αλλά και για άλλα
ζητήματα. Μόνη λύση είναι η Αθήνα να κρατήσει χαμηλούς τόνους
και να ακολουθήσει τις τυπικές
διαδικασίες.
Στο ερώτημα τι θα πρέπει να περιμένουμε όσον αφορά την επιστροφή των δύο ανδρών, η απάντηση είναι κάθε άλλο παρά αισιόδοξη: «Κρίνοντας από το παρελθόν,
η δίκη τους θα καθυστερήσει. Και θα
πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως θα
καταδικαστούν. Σε κάθε περίπτωση
δεν θα πρέπει να τους περιμένουμε
πριν την παρέλευση 18 περίπου μηνών. Αυτό δεν θα πρέπει να ξαφνιάζει
κανέναν. Όλοι όσοι υπηρετούν γνωρίζουν την επικινδυνότητα του επαγγέλματός τους».
Εμείς απλά σημειώνουμε ότι
δεν γνωρίζουν την ανικανότητα
των στρατιωτικών και πολιτικών
προϊσταμένων τους…
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• Η Νέα Δημοκρατία, διά μέσου του «γαλάζιου» τομεάρχη Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Γ. Γεωργαντά, έφερε στη Βουλή το ζήτημα των
«φωτογραφικών προκηρύξεων προσλήψεων επιτελικών στελεχών του Δημοσίου» –
Καταγγελία για «τακτοποίηση» και κόρης βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Φάμπρικα… βολέματος
made in Κουμουνδούρου
Η επιλογή του Φραγκίσκου Κουτεντάκη για τη
θέση του επικεφαλής του
Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής τροφοδότησε τη ρητορική της
Νέας Δημοκρατίας που αποτυπώνεται στη φράση
«φορολογεί τους πάντες
για να “βολεύει” τα δικά
του παιδιά».

στον ιδιωτικό τομέα. «Κανείς δεν
μπορεί να παίζει ούτε με την αγωνία
των ανέργων ούτε με την διαφάνεια και
την αξιοκρατία», δηλώνει για το θέμα ο κ. Γεωργαντάς.

«Φωτογραφικές
προκηρύξεις»

Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

T

ο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε
μία περίοδο που η κυβέρνηση επέλεξε να
πολώσει το κλίμα και
«να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές μέσα σε λάσπη» –όπως λένε στελέχη
της Πειραιώς–, βγαίνει μπροστά
και καταγγέλλει το κομματικό κράτος που επιχειρεί να στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Βιώνουμε μία άλωση των Ανεξάρτητων Αρχών από στελέχη της
Κουμουνδούρου. Δεν ανανέωσαν τη
θητεία του Παναγιώτη Λιαργκόβα όχι
επειδή κρίνεται ανεπαρκής για τη θέση, αλλά επειδή δεν “άρεσαν” στην
κυβέρνηση οι εκθέσεις του», σχολιάζουν χαρακτηριστικά από τη Ν.Δ.
και υπενθυμίζουν πως «ανέκαθεν το
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής
ασκούσε κριτική στην εκάστοτε κυβέρνηση. Πάντα, όμως, με αναλύσεις
και προτάσεις. Αυτό συνέβαινε και επί
των ημερών του Αντώνη Σαμαρά στο
Μαξίμου, όταν ο κ. Λιαργκόβας και
οι συνεργάτες του έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου».
Από τη Ρόδο, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εξαπέλυσε πυρά κατά
της κυβέρνησης λέγοντας ότι «δημιουργούν θέσεις χωρίς κανένα απολύτως λόγο, μόνο και μόνο για να τακτοποιούνται συγγενείς και φίλοι της κυβέρνησης. Ξαναχτίζουμε, δηλαδή, με
άλλα λόγια ένα νέο κομματικό κράτος».

Την ίδια ώρα, από τη Ν.Δ. σηκώνουν επικοινωνιακά και τον διαγωνισμό-μαμούθ για τους 8.166
διορισμούς μονίμων και αορίστου
χρόνου υπαλλήλων, στον τομέα
καθαριότητας των δήμων. Μάλιστα, ο τομεάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης της «γαλάζιας» παράταξης, Γιώργος Γεωργαντάς, μαζί

με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Γιάννη Κεφαλογιάννη, επισκέφτηκαν τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ προκειμένου να του
επισημάνουν ότι με την υπερψήφιση της διπλής μοριοδότησης των
συμβασιούχων καθαριότητας
στους ΟΤΑ, επί της ουσίας αποκλείονται όσοι έχουν προϋπηρεσία

Η Πειραιώς, διά μέσου του «γαλάζιου» τομεάρχη Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έφερε το ζήτημα των
«φωτογραφικών προκηρύξεων προσλήψεων επιτελικών στελεχών του Δημοσίου» στη Βουλή, με τον Γιώργο
Γεωργαντά να καταθέτει επίκαιρη
ερώτηση - φωτιά. «Η επιχείρηση άλωσης του Δημοσίου από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζεται. Η
κατ’ ευφημισμόν αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης είναι
στην πραγματικότητα μία απάτη με
φωτογραφικές προκηρύξεις για προεπιλεγμένα στελέχη», αναφέρει χαρακτηριστικά και παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα:
• Στην προκήρυξη για τη θέση
του Διοικητικού Γραμματέα του υπουργείου Υγείας, ο υποψήφιος
πρέπει να έχει «καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ». Ωστόσο,
ο Αναπληρωτής Διοικητικός Γραμματέας του ίδιου υπουργείου πρέπει να έχει «άριστη γνώση».
• Στην προκήρυξη για τη θέση
του Διοικητικού Γραμματέα του υ-

πουργείου Εργασίας, ο υποψήφιος
πρέπει να έχει «γνώση αγγλικής
γλώσσας». Όχι όμως –επί παραδείγματι– και στο υπουργείο Εσωτερικών, ο υποψήφιος Διοικητικός
Γραμματέας πρέπει να έχει «γνώση
τουλάχιστον σε καλό επίπεδο μιας ευρωπαϊκής γλώσσας».
• Στην προκήρυξη για τη θέση
του Διοικητικού Γραμματέα του υπουργείου Τουρισμού, απαιτείται
απλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
(σ.σ. αν και ο πλέον αδαής καταλαβαίνει ότι εν έτει 2018 αυτό είναι ανεπαρκές, ειδικά για το συγκεκριμένο υπουργείο), ενώ υπάρχει υποχρεωτικός όρος για 5ετή άσκηση δικηγορίας με εμπειρία
σε θέματα Δημόσιου Δικαίου, κάτι
που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Πηγές της Ν.Δ. κάνουν λόγο
για «φωτογραφική» προκήρυξη
προς όφελος στελέχους που υπηρετεί σήμερα στο υπουργείο.
• Σε προκηρύξεις για θέσειςκλειδιά στο υπουργείο Οικονομίας, υπάρχει όρος «να μην συντρέχουν λόγοι συνταξιοδότησης εντός 8
ετών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας»,
προκειμένου να αποκλειστούν Διευθυντές ή Γενικοί Διευθυντές του
Υπουργείου οι οποίοι έχουν σημαντικά προσόντα και μεγάλη εμπειρία, όμως θα συνταξιοδοτηθούν
στα επόμενα 5, 6 ή 7 χρόνια.
Ο κ. Γεωργαντάς, μέσω της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε,
προχωρά και σε μία σημαντική καταγγελία: «Στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ τα καθήκοντα όλων των
Γραμματέων είναι περίπου τα ίδια στη
Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής τα προσόντα είναι διαφορετικά
και περιγράφονται αναλυτικά καθώς
φωτογραφίζουν την υφιστάμενη Γενική Γραμματέα, κόρη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ».

Πρόταση για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας
Έντονος προβληματισμός υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία για τα εθνικά
θέματα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη –κατά την πρόσφατη συζήτηση
στην Ολομέλεια της Βουλής– να εξαπολύει επίθεση κατά του Αλέξη
Τσίπρα για επιπόλαιους χειρισμούς.
«Αναρωτιέμαι εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε ικανοποίηση για τα
αποτελέσματα της επίσκεψης Ερντογάν», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χρεώνοντας ολιγωρία στον πρωθυπουργό για
το θέμα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τη στρατοχωροφυλακή της Τουρκίας. «Οι ευθύνες σας είναι βαριές. Δείξατε αναξιοπιστία απέναντι σε όλους. Επιτρέψατε στον ΥΠΕΘΑ να επιδίδε-

ται σε ανούσιους λεονταρισμούς. Υποτιμήσατε το περιστατικό της σύλληψης των δύο αξιωματικών όπως και τον προκλητικό εμβολισμό του
σκάφους του λιμενικού», είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.
Η Νέα Δημοκρατία, «σε μία περίοδο που η Τουρκία εκφράζει έντονη
επιθετικότητα, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ενότητα και σοβαρότητα», ζητά τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας για την εξωτερική πολιτική. Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο
διαβλέπουν κίνδυνο η Ελλάδα να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά στα
εθνικά θέματα και έτσι προτείνει τον σχεδιασμό και τη θέσπιση κοινής
στρατηγικής.
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• Ενώ αποκαλύφθηκε ότι οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης
Κουρουμπλής, Ανδρέας Ξανθός και Παύλος Πολάκης, δεν έκαναν ως
όφειλαν την τιμολόγηση των φαρμάκων του 2015, οι κυβερνώντες φρόντισαν να
προστατεύσουν τα δικά τους παιδιά
«Και τα δικά μου δικά μου και
τα δικά σου δικά μου». Αυτή
την παροιμία, απόφθεγμα της
λαϊκής θυμοσοφίας, εφαρμόζει σε όλο της το μεγαλείο η
κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εφάρμοσε στο ακέραιο την παροιμία, με τα όσα έγιναν την
Πέμπτη στη Βουλή κατά τη
συζήτηση επί της πρότασης
της Ν.Δ. για προανακριτική επιτροπή για τους Παναγιώτη
Κουρουμπλή, Ανδρέα Ξανθό
και Παύλο Πολάκη. Εκεί όπου
αποκαλύφθηκε το ότι οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν ως όφειλαν την τιμολόγηση των φαρμάκων του
2015, αλλά οι κυβερνώντες
φρόντισαν να προστατεύσουν τα δικά τους παιδιά.

Α

ς μη λησμονούμε ότι
στην
υπόθεση
Novartis, το Μαξίμου
με την τουλάχιστον περίεργη –και ελεγκτέα–
διαδικασία που ακολούθησαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς, «έστησε» τις
κατηγορίες με κουκουλοφόρους
μάρτυρες της πλάκας κατηγορώντας
ακόμη και τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό 30 ημερών Παναγιώτη
Πικραμμένο και σε χρόνο ρεκόρ
προκάλεσε την συζήτηση στη Βουλή, σε χρόνο ρεκόρ έστησε την προανακριτική και σε χρόνο ρεκόρ την
κλείνει (όπως ανακοίνωσαν από
του βήματος της Βουλής οι εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος),
προκειμένου να συνεχίσει να κρατά σε ομηρία τους 10 κατηγορούμενους. Και γι’ αυτόν τον λόγο το ΚΚΕ
ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προανακριτική επιτροπή,
καταγγέλλοντας την πρόθεση της
πλειοψηφίας να μην προχωρήσει
σε συνολική και εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης Novartis. Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος του
ΚΚΕ στην προανακριτική επιτροπή,
Νίκος Καραθανασόπουλος, είχε
ζητήσει την εξέταση όλων των πρωταγωνιστών της υπόθεσης και κυρίως των τριών προστατευόμενων
μαρτύρων, ξεκαθαρίζοντας πως εάν η πλειοψηφία της επιτροπής επιμείνει στη συζήτηση διαδικαστικών ζητημάτων θα αποχωρήσει.

Μηνυτήρια αναφορά…
Για τους κ.κ. Κουρουμπλή και
Ξανθό υπήρξε μηνυτήρια αναφο-

ΦΑΚΕΛΟΣ NOVARTIS

Μονά-ζυγά
δικά της
η κυβέρνηση…
ρά από τρεις βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για το ότι
στο πρώτο εξάμηνο του 2015 δεν έκαναν ανατιμολόγηση των φαρμάκων. Κάτι που παραδέχθηκε και ο
ίδιος ο κ. Κουρουμπλής υποστηρίζοντας πως «η αλλαγή του Νόμου
της τιμολόγησης φαρμάκων έλαβε χώρα κατ εντολή των θεσμών στις
14.8.2015 και ήταν αποτέλεσμα πολύμηνων διαβουλεύσεων». Επίσης ο κ.
Κουρουμπλής υποστήριξε ότι «στις
27.8.2015 η σχετική Υπουργική Απόφαση της τιμολόγησης φαρμάκων έφερε την υπογραφή μου και αναρτήθηκε
στη Διαύγεια, όμως δεν εκτελέστηκε,
καθώς με διαδέχτηκε στο Υπουργείο ως
Υπηρεσιακός Υπουργός ο κος Δημόπουλος ο οποίος και τη δημοσίευσε
στις 11.09.2015». Κι όμως οι εισαγγελείς Διαφθοράς και στη συνέχεια
η Βουλή δέχθηκαν ότι λόγω των καταθέσεων των «α-προσώπων» προστατευομένων μαρτύρων πρέπει να
παραπεμφθούν σε Προανακριτική
Επιτροπή οι δέκα αντίπαλοι πολιτικοί, ενώ η μηνυτήρια αναφορά
τριών βουλευτών κατά των υπουργών Κουρουμπλή και Ξάνθου δεν
στοιχειοθετούσε λόγο έρευνας των
πεπραγμένων τους.
Φυσικά, ο λαλίστατος πρώην υπουργός Υγείας, ο οποίος προχθές
στη Βουλή στην ομιλία του ανακάλυψε πως οι πολυεθνικές του φαρμάκου επιχειρούν να ρίξουν τη...
λαοπρόβλητη κυβέρνηση Τσίπρα,
ξέχασε να πει για ποιον λόγο η τρόικα διέψευσε τα όσα ο ίδιος ακόμη
και σήμερα ισχυρίζεται.

Και φυσικά ο μεταγραφείς από το
ΠΑΣΟΚ υπουργός έχει ασθενή
μνήμη και λησμόνησε ότι ο κ. Ξανθός ήταν πρώτο τραπέζι πίστα σε όλες τις συνάξεις των πολυεθνικών
του φαρμάκου ως γνήσιος αγωνιστής της αριστεράς. Ο δε Τσίπρας
σε μία από τις ομιλίες του στη Βουλή (όπως ανέφεραν προ ημερών οι
κ.κ. Σαμαράς-Βενιζέλος) ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε copy paste (ή κόπι πάστε
που λέει και ο αγγλομαθής Πολάκης) σε ομιλία του Φρουζή της
Novartis κατά της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Και ο λόγος ήταν
ότι οι Σαμαροβενιζέλοι παριέκοπταν τη φαρμακευτική δαπάνη, ενώ
ο Τσίπρας ήταν στη γραμμή Φρουζή (τότε ήταν και πρόεδρος των
φαρμακοβιομηχάνων) και των λοιπών φαρμακοβιομηχανιών, εγχώριων και πολυεθνικών.

Το κατάπιαν
Κι όμως προχθές στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, κατήγγειλε ότι πριν από ένα μήνα έγινε
έφοδος των εισαγγελέων Διαφθοράς στα γραφεία της Novartis που
αποκάλυψε ότι 300 γιατροί Δημοσίου φέρονται να δωροδοκούνταν
με 1.000-5.000 ευρώ ο καθένας,
για να συνταγογραφούν φάρμακα
της πολυεθνικής εταιρείας. Κι όπως πρόσθεσε ο κ. Αμυράς, «η διαπλοκή και η διαφθορά στον χώρο του
φαρμάκου ανθεί επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οπότε είναι τα δύο νέα στοιχεία που επι-

βάλλουν τη σύσταση Προανακριτικής
Επιτροπής και για τους Υπουργούς,
Ξανθό, Πολλάκη και Κουρουμπλή».
Φυσικά, στην εν λόγω καταγγελία
δεν απάντησε ουδείς και όλοι οι ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν γαργάρες τις καταγγελίες.
Και φυσικά, ο πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει όχι μόνο στον
Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και
στον Σταύρο Θεοδωράκη, που τον
κατήγγειλε ευθέως ότι «η κυβέρνηση
προσπαθεί να προστατεύσει τον Παναγιώτη Κουρουμπλή εξαιρώντας τον από τον έλεγχο» και κάλεσε τον υπουργό να απαντήσει γιατί δεν έβγαλε δεύτερο δελτίο τιμών το
2015, επικρίνοντάς τον παράλληλα
που χρησιμοποίησε τον λογαριασμό Twitter του Λιμενικού για την
προσωπική του
υπόθεση. Και
ναι, ο Κουρουμπλής έχει κάνει κι αυτό. Όταν αναφέρθηκε
το όνομά του
στη δικογραφία
Τουλουπάκη
για της Novartis
ως «ΠΚ», κάτι που παραδέχθηκε
στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1 ότι τα έγγραφα μιλούν γι’ αυτό (αργότερα βέβαια ως
συνήθως κάνει το αναίρεσε) έβαλε
το λιμενικό να κάνει αναρτήσεις στο
Twitter ότι ο... λαοπρόβλητος υπουργός «είναι αθώος, ως λευκή περιστερά». Προφανώς οι χειριστές
του λογαριασμού του λιμενικού στα

social media είναι νέοι στην ηλικία
και δεν γνωρίζουν πως το 2004 ο
Παναγιώτης Κουρουμπλής ήταν
μεταξύ αυτών που είχαν υπογράψει
τη φωτογραφική τροπολογία Πάχτα
υπέρ του Πόρτο Καρράς.

Οι γνωστές αερολογίες
Σε ό,τι αφορά τον πρωθυπουργό,
αυτός, προφανώς επηρεασμένος από τους τρεις κουκουλοφόρους
μάρτυρες, στην ομιλία του έκανε λόγο για σκάνδαλο 23 δισ. στη φαρμακευτική δαπάνη, έτσι γενικά και
αόριστα. Πόθεν εξάγεται το ποσό
αυτό δεν έχει πιστοποιηθεί από την
καταγγέλλουσα κυβέρνηση. Κατ’ αρχάς, αν η Novartis στοίχισε 3 δισ.,
πού διοχετεύτηκαν τα υπόλοιπα;
Γιατί δεν εντοπίζονται; Σε ποιες εταιρείες; Και αν η συνολική δαπάνη ήταν 35 -37 δισ., τι πουλούσαν
οι εταιρείες, ώστε να έχουν προμήθεια 23 δισ.; Άδεια κουτιά με αέρα;
Και βέβαια το τεράστιο ερώτημα
που τίθεται με τις αερολογίες του
πρωθυπουργού είναι για ποιον λόγο ξέχασε την περίοδο Καραμανλή, όπου η φαρμακευτική δαπάνη
εκτοξεύθηκε με ταχύτητες πυραύλου της NASA που πηγαίνουν στο
φεγγάρι. Και δίνει τον νυν υπέρ πάντων αγώνα για να «τιμωρήσει» τους
Σαμαρά - Βενιζέλο, οι οποίοι μείωσαν τη δαπάνη.
Προφανώς στο Μαξίμου αγνοούν τη θυμοσοφία του λαού, που σε
κάποια άλλη παροιμία αναφέρει: «Ο
λαίμαργος κι ο αχόρταγος σκάβουν το
μνήμα τους με τα δόντια τους».
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• στον συΡιΖα μετά την υπόθεση Novartis, που μπάζει από παντού και η
ίδια η κυβέρνηση αδυνατεί να στηρίξει, ξαφνικά ανακάλυψαν «μίζες κομμάτων για
το μετρό», οι οποίες δήθεν καταγγέλλονται από κάποιον αξιωματούχο στη Γερμανία

«Δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε αποδίδει κανείς ποινική
ευθύνη –αυτή είναι δουλειά της τακτικής Δικαιοσύνης– αλλά
αυτήν τη στιγμή έχει ενσκήψει μια επιδημία σκανδάλων, αποκαλύπτονται σκάνδαλα από τα προηγούμενα χρόνια». αυτή
η δήλωση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του συΡιΖα,
φωτεινής Βάκη, στον ραδιοφωνικό σταθμό του αθηναϊκού Μακεδονικού πρακτορείου Ειδήσεων «πρακτορείο 104,9
FM» δείχνει το πώς θα πορευθεί η κυβέρνηση το επόμενο
διάστημα προκειμένου να καλύψει την ανεπάρκειά της.
Του Μιχάλη κωτσάκου

Δ

υστυχώς, η κυβέρνηση Τσίπρα το μόνο
για το οποίο ενδιαφέρεται είναι τα φθηνά
επικοινωνιακά κόλπα, το πώς θα «εξορίσει» τις αντίθετες φωνές του Τύπου και φυσικά το βασικό σχέδιο είναι να ανακαλύψει σκάνδαλα και... «σκάνδαλα» για να αποκρύψει τους δικούς
της απίθανους διορισμούς, που
μας γυρίζουν στα «πράσινα» και
«γαλάζια» καφενεία της δεκαετίας
του ’70 και του ’80, αλλά και των
στρατηγικών λαθών σε όλα τα μεγάλα θέματα.
Στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την υπόθεση

Novartis, που μπάζει από παντού
και η ίδια η κυβέρνηση αδυνατεί
να στηρίξει (γι’ αυτό και ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για πολιτικές ευθύνες), ξαφνικά ανακάλυψαν «μίζες κομμάτων για το μετρό», οι οποίες
δήθεν καταγγέλλονται από κάποιον αξιωματούχο στη Γερμανία. Και
βέβαια οι παλαιότεροι στην πολιτική θυμήθηκαν τις προκαταρκτικές εξετάσεις που παράγγελνε ως
προϊστάμενος της εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών ο νυν αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης,
κ. Παπαγγελόπουλος, κατά υπουργών και αξιωματούχων της
κυβέρνησης Σημίτη. Και από σύμπτωση και μόνο, όλες οι προκαταρκτικές παραγγέλλονταν με α-

φορμή ανυπόγραφες επιστολές σε
μια συγκεκριμένη εφημερίδα, που
αντιπολιτευόταν την κυβέρνηση
Σημίτη, τον «Ελεύθερο» του αείμνηστου Μάστορα. Και τώρα η υπόθεση των μιζών από Γερμανούς
σε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. συνέπεσε από
σύμπτωση με την κινητικότητα
που επιδεικνύει το τελευταίο διάστημα ο Κώστας Σημίτης. Ο πρώην πρωθυπουργός στο φόρουμ
των Δελφών όχι μόνο στην ομιλία
του μίλησε ανοιχτά πως ο κ. Τσίπρας ψεύδεται και η χώρα δεν θα
αντέξει την καθαρή έξοδο, αλλά
παρακολούθησε ιδίοις όμμασι την
ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στέλνοντας ένα μήνυμα πως ο
αρχηγός της Ν.Δ. θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και ο άνθρωπος που θα κληθεί να διαχειριστεί τα ερείπια που θα αφήσει
πίσω του η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπό τον κ. Τσίπρα.

Καταρρέουν τα
αφηγήματα
Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο
διάστημα τα αφηγήματα της κυβέρνησης καταρρέουν ως χάρτινος
πύργος. Σε όλα τα επίπεδα. Στην

οικονομία τα στοιχεία διαψεύδουν
τα περί καθαρής εξόδου από το
μνημόνιο, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο όχι μόνο να επιμένει ότι αυτό
δεν θα γίνει, αλλά στην ομιλία του
στη Βουλή την Πέμπτη το πρωί
προέβλεψε και νέο μνημόνιο τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Το θέμα
δεν είναι αν θα υπάρχει μνημόνιο,
γιατί θα υπάρχει και μάλιστα με την
υπογραφή σας, αλλά αν θα υπάρχει
κάλυψη», εξηγώντας τους λόγους
που θα συμβεί αυτό. Κυρίως διότι
«δεν υπάρχει καν σχέδιο από τον ανεπίγνωστο Τσακαλώτο για τα ταμειακά
διαθέσιμα. Σιωπά η Βουλή γιατί λέει
ο Τσακαλώτος “θα κάνω απόρρητες
διαπραγματεύσεις όλο Μάρτιο”, δεν
έχετε καν λύση τεχνική», κατέληξε επί του θέματος ο κ. Βενιζέλος,
στον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε όλες του τις προβλέψεις δικαιώθηκε.
Αλλά δεν είναι μόνο το αφήγημα της ισχυρής ανάπτυξης και της
οικονομίας που επιστρέφει στην
κανονικότητα, το οποίο δεν δικαιώνεται, καθώς και οι δανειστές μας
είναι επιφυλακτικοί. Για παράδειγμα, η ΕΚΤ ισχυρίζεται πως είναι αναγκαία η πιστοληπτική γραμμή

λασπη,
σκανδαλολογια,
συκοφαντια…

στήριξης, ενώ ο Κλάους Ρέγκλινγκ στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ
είπε ότι «μπορεί η Ελλάδα να μη
χρειαστεί πιστοληπτική γραμμή στήριξης αρκεί να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος». Λες και κάτι
ήξερε ο Γερμανός αξιωματούχος,
καθώς τις ίδιες ημέρες ο Παύλος
Πολάκης διόριζε ως υποδιοικητή
στο νοσοκομείο Σαντορίνης τον ιδιοκτήτη του βουλκανιζατέρ που
αλλάζει τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, ενώ στον Ευαγγελισμό
διόριζε ως υποδιοικητή έναν
70χρονο ιατρό, ο οποίος κρίθηκε
από τα ΚΕΠΑ σε ποσοστό 92% ότι
πάσχει από βαριά κατάθλιψη. Και
οι δύο πάντως θα εισπράττουν από 3.500 ευρώ τον μήνα.

Μόνη λύση η λάσπη
Οπότε, τι έχει μείνει στην κυβέρνηση Τσίπρα; Η σκανδαλολογία,
η λάσπη και τα ψέματα. Γι’ αυτό κι
επιλέχθηκε ο Θανάσης Καρτερός
να αναλάβει ρόλο-κλειδί στο Μαξίμου. Για να κατανοήσει κάποιος
τι σημαίνει Καρτερός, ήταν ο άνθρωπος που το 1986 επί εποχής
του τραγικού δυστυχήματος στον
πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ
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Από ταπείνωση σε ταπείνωση
στα εθνικά θέματα με «αόρατο»
τον Πάνο Καμμένο

ήταν διευθυντής στον «Ριζοσπάστη» και με την αρθογραφία του
καλούσε τον κόσμο να μην πιστεύει τα ψέματα για την έκρηξη και να
τρώει άφοβα λαχανικά. Φυσικά,
για να καταλάβετε πόσο δικαιώθηκε ο Καρτερός, αρκεί ακόμη και
σήμερα (32 χρόνια μετά) μία επίσκεψη στον Τσέρνομπιλ για να
διαπιστώσει οιοσδήποτε ότι η περιοχή παραμένει κρανίου τόπος.
Ο Καρτερός, λοιπόν, πρωταγωνιστεί στην επίθεση λάσπης μέσω των φιλικών ΜΜΕ, παράλληλα με τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Η υπόθεση Novartis αποδεικνύει το ποια είναι η σχέση της κυβέρνησης Τσίπρα με την αλήθεια.
Κι όπως αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής, δεν υπάρχει καμία σχέση. Το Μαξίμου εφηύρε με την αρωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης
και των εισαγγελέων Διαφθοράς
τρεις μάρτυρες από κάποιο ροζ καφενείο, έστησαν ένα σενάριο που
θα κέρδιζε το χρυσό βατόμουρο
και βουρ στον πατσά. Έτσι πιστεύουν ότι θα σώσουν τον χάρτινο
πύργο τους που καταρρέει.
Διότι στο Μαξίμου είναι μετρ
στην προπαγάνδα, δεν υπολογίζουν στις ανθρώπινες αξίες προκειμένου να επιτύχουν αυτά που
θέλουν, αλλά δεν είναι ηλίθιοι και
γι’ αυτό αντιδρούν κάθε φορά που
ομιλεί στη Βουλή ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όπως έγινε και την Πέμπτη στη συζήτηση επί της πρότασης της Ν.Δ. για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Παναγιώτη Κουρουμπλή, Ανδρέα
Ξανθό και Παύλο Πολάκη, για
τη μη τιμολόγηση των φαρμάκων,
όπως αναφέρει ο νόμος.
Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε για πολλοστή φορά τον χαρακτηρισμό «σκευωρία»
για το στήσιμο της όλης υπόθεσης
και καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει επιδοθεί σε μία αδιέξοδη επιχείρηση πόλωσης και διχασμού.
Με δικονομικά τεχνάσματα, τόνι-



ΑΤΑΚΑ-ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ, Γ. ΜΑΥΡΩΤΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΑ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ-ΞΑΝΘΟΥ-ΠΟΛΑΚΗ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΟΤΙ «Ο ΣΥΡΙΖΑ ΤΟΥ
“ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ” ΠΑΘΑΙΝΕΙ… ΦΩΤΟΦΟΒΙΑ
ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ»

σε, κατασκεύασαν δήθεν θεωρία
για φερόμενες δωροληψίες, που έχουν τελεστεί, όχι κατά τη διάρκεια
της άσκησης των καθηκόντων των
υπουργών, αλλά μετά, κάτι όμως
που –όπως χαρακτηριστικά ανέφερε– αποτελεί προσβολή όχι μόνο στο Σύνταγμα, αλλά και στην ευρωπαϊκή νομική επιστήμη.
«Το οικοδόμημα της σκευωρίας είναι πολύ εύθραυστο. Εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους συμμετείχαν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οργάνωσε τη
σκευωρία κατά δέκα πολιτικών προσώπων που εκφράζουν τη δημοκρατική φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση και
τώρα ομολογεί πανηγυρικά ότι εξαπατά την ελληνική κοινωνία», παρατήρησε μεταξύ άλλων, τονίζοντας
ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν
επιθυμεί την πραγματική και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
«Λασπολογείτε, συκοφαντείτε, κομπορρημονείτε και μετά ως θρασύδειλοι καταφεύγετε στη μόνη λύση που
ξέρετε: αποφεύγετε την ουσιαστική
διερεύνηση, την αναζήτηση της αλήθειας», κατηγόρησε τους κυβερνώντες ο κ. Βενιζέλος, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει έρευνα για τα πάντα και για τα παραγραμμένα ώστε να μάθουν όλοι
την αλήθεια.
Και φυσικά το Μαξίμου, μη
μπορώντας να απαντήσει στα όσα
αναφέρουν οι πολιτικοί αντίπαλοί
του, θα επιχειρήσει μέσω των φίλιων εφημερίδων να «ανακαλύψει» κάποιο σκάνδαλο όπως κάνει
πολλάκις το «Documento» με τον
Άδωνι Γεωργιάδη. Για παράδειγμα, η εβδομαδιαία εφημερίδα κα-

τηγόρησε ότι ο Γεωργιάδης άλλαξε τρεις λέξεις στον νόμο για να ευνοηθεί η Novartis, όμως, όπως τόνισε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της
Ν.Δ. στον Νίκο Χατζηνικολάου
και τον Αντώνη Δελατόλα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον
Real FM, το ίδιο έκανε και ο Ανδρέας Ξανθός για παρόμοια υπόθεση που αφορούσε τη Novartis.
Η ουσία είναι πως η κυβέρνηση διακρίνεται πέραν της προπαγάνδας και για την παντελή έλλειψη σχεδίου και στρατηγικής για οποιοδήποτε θέμα. Είτε πρόκειται
για την οικονομία, την ασφάλεια
των πολιτών, την υγεία, την παιδεία, είτε πρόκειται για τα εθνικά
θέματα.
Πάντως, όταν πρόκειται για τα
δικά της παιδιά τρέχει για να τα
προστατέψει, όπως έγινε και με
την τριάδα Κουρουμπλή-Ξανθού-Πολάκη. Και πολύ ορθά ο
Γιώργος Μαυρωτάς (βουλευτής
Ποταμιού) επεσήμανε στην ομιλία
του πως «ο ΣΥΡΙΖΑ του “όλα στο
φως” παθαίνει φωτοφοβία όταν πρόκειται για δικούς του».
Πλέον το μόνο που μένει είναι
να διαπιστώσουμε εάν τελικά επαληθευθούν οι προβλέψεις του κ.
Βενιζέλου, όπως τις ανέφερε εκ
του βήματος του Κοινοβουλίου ότι
«τελείωσε ο πολιτικός σας χρόνος και
ετοιμάζεστε όχι για την “καθαρή έξοδο” της χώρας, αλλά για τη δική σας
βρώμικη έξοδο από την εξουσία».
Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος είπε ακόμη ότι δεν γνωρίζει εάν αυτή η κυβέρνηση εκπροσωπήσει τη χώρα
στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον ερχόμενο Ιούλιο...

Είναι και τα εθνικά μας θέματα. Τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται
στο χειρότερο δυνατό σημείο. Ποτέ άλλοτε η χώρα δεν γνώριζε
τόσες ταπεινώσεις από την Τουρκία. Ο Ερντογάν κρύβει τα εσωτερικά του προβλήματα σε όλα τα επίπεδα με την προκλητικότητά
του σε Αιγαίο και Κύπρο. Ακόμη και στην υπόθεση με τους δύο
στρατιωτικούς που συνελήφθησαν στον Έβρο, υπάρχει πολλή
θολούρα. Το Μέγαρο Μαξίμου στο συγκεκριμένο ζήτημα επέδειξε ανακλαστικά καμήλας που βαριέται τη ζωή της, ενώ για μία ακόμη φορά απέκρυψε τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο, καθιστώντας τον... αόρατο.
Η υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που εξακολουθούν να βρίσκονται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Αδριανούπολη, ήρθε να επιβεβαιώσει τη γύμνια τους.
«Ο βασιλιάς είναι γυμνός!» αναφώνησε το παιδάκι στο γνωστό παραμύθι. Και αυτό ταιριάζει γάντι σε ό,τι αφορά τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Μία κυβέρνηση που κάνει ησυχία και προσπαθεί να επιβάλει σιωπητήριο.
Κι όμως, την ίδια ώρα έρχεται ένας εμβληματικός απόστρατος στρατηγός, ο
Μανούσος Παραγιουδάκης, και δήλωσε
στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ πως η υπόθεση του Έβρου βρωμάει πολύ. Ο στρατηγός,
έχοντας περάσει από τη θέση του Σωματάρχη
στην περιοχή του Έβρου, γνωρίζει καλά ότι
σε καμία περίπτωση, ακόμη και αν οι Έλληνες στρατιωτικοί είχαν περάσει για κάποια μέτρα τα σύνορα, δεν θα μπορούσαν να πέσουν αιχμάλωτοι στα χέρια των
Τούρκων από μία περίπολο της τάξης
των 2 ή και των 3 ανδρών. Η εκτίμηση
του στρατηγού είναι πως η Άγκυρα είχε
στήσει με ειδικές δυνάμεις ένα σκηνικό για
να αιχμαλωτίσει Έλληνες. Εκτιμά ακόμη ότι
εκείνοι που αιχμαλώτισαν τον ανθυπολοχαγό
και τον λοχία δεν ήταν κάποιοι απλοί στρατιώτες
και σε καμία περίπτωση δεν ήταν η τουρκική περίπολος αντίστοιχη της ελληνικής. Αντιθέτως, κατά την εκτίμηση του Μανούσου Παραγιουδάκη
οι δύο Έλληνες έπεσαν πάνω σε ειδικά εκπαιδευμένη δύναμη, η οποία είχε ειδικές εντολές και ανάλογη εκπαίδευση για να τους αιχμαλωτίσει.
Και βέβαια εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ.
Παραγιουδάκης (αρχηγός ΓΕΣ 1996-1999 και αρχηγός ΓΕΕΘΑ 1999-2002), μαζί με τον προκάτοχο του, τον πτέραρχο Νίκο
Κουρή, θεωρείται ως ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ με τη μεγαλύτερη επιρροή στα μεταπολιτευτικά χρόνια, και πολλές σημαντικές αποφάσεις φέρουν την υπογραφή του. Ήταν από τους αρχιτέκτονες του
Δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας - Κύπρου, της ουσιαστικής αναβάθμισης του ΓΕΕΘΑ σε πραγματικό διακλαδικό
κέντρο διοίκησης και ελέγχου, και της αυξημένης δραστηριότητας
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος όπως τα Βαλκάνια.
Αλλά ακόμη και στην υπόθεση με το όνομα των Σκοπίων, αποδεικνύεται ότι για μία ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση πιάστηκε αδιάβαστη. Ισχυρίστηκε ότι θα επιλύσει το θέμα της ονομασίας
των Σκοπίων, λόγω του Ζάεφ, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα
θα κάνει μία τρύπα στο νερό. Κι αυτό διότι ο Ζάεφ ενδιαφερόταν
περισσότερο να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, αλλά το ζήτημα
της αλλαγής του Συντάγματος των Σκοπίων δεν το συζητά καν.
Και βέβαια φτάσαμε να ζητήσει από την Ελλάδα να αλλάξει κι
αυτή το Σύνταγμά της. Οι διπλωματικές επιτυχίες του Νίκου Κοτζιά έχουν αναρριχηθεί στον κολοφώνα της δόξας.
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Ανάπαυση
στη Σύρο

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Ο εμπνευστής
Έχει βαρύνει πολύ το κλίμα για τον Δημήτρη Μάρδα στον ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό
διότι ήταν ο εμπνευστής
της επίμαχης ρύθμισης για
το επίδομα ενοικίου στους
εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς τον Αύγουστο
του 2015.

Στη Σύρο, στο εξοχικό τους σπίτι,
για ανάπαυλα μερικών ημερών,
βρίσκονται ο απελθών υπουργός
Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, με την επίσης απελθούσα
αναπληρώτρια υπουργό Οικονομίας και σύζυγό του, Ράνια Αντωνοπούλου. Το ζευγάρι προφανώς
και δεν είχε κανένα σχέδιο για επιστροφή στις ΗΠΑ, αφού ως πριν
δέκα ημέρες περίπου δεν ήξεραν
καν ότι δεν θα είναι υπουργοί σε
μερικές ημέρες, ενώ ειδικά ο Δημήτρης Παπαδημητρίου χρειάζεται να γεμίσει τις μπαταρίες του,
καθώς από τότε που ανέλαβε τα
καθήκοντά του εργαζόταν επτά ημέρες την εβδομάδα ανελλιπώς. Πάντως, αμφότεροι έχουν διαβεβαιώσει το Μέγαρο Μαξίμου πως αν οι
διάδοχοί τους χρειαστούν κάποια
πληροφορία ή διευκρίνιση, τα τηλέφωνά τους θα είναι 24 ώρες το 24ωρο
ανοιχτά. Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε
είναι εάν λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου και για το εξοχικό...

Ψυχρότητα
«Άλλος για Χίο τράβηξε,
άλλος για Μυτιλήνη,
κι άλλος στης Σύρου τα στενά...»

Αναστάτωση
με τη μεταγραφή
της Μάρκου
Η μεταγραφή της Κατερίνας Μάρκου στη
Ν.Δ. έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στη Β΄
Θεσσαλονίκης. Κι αυτό διότι ακόμη και εάν η
Ν.Δ. κερδίσει και 3η έδρα στον νομό (σίγουρο με
νίκη στις εκλογές) οι υποψήφιοι είναι πολλοί. Εκτός των νυν βουλευτών Καράογλου και Αναστασιάδη, υπάρχουν ακόμη ο πρώην γραμματέας συντονισμού της κυβέρνησης
Σαμαρά, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Φάνης Παππάς και φυσικά η Μάρκου. Γι’ αυτό κι έσπευσε ο Αναστασιάδης να κάνει δηλώσεις για τον ΠΑΟΚ. Για τα ψηφαλάκια και τη στήριξη...

Τα δύο τηλεφωνήματα
προς τον Μπένο
Μπορεί από το Μαξίμου να διαψεύδουν
ότι ο Αλέξης Τσίπρας τηλεφώνησε στον
Σταύρο Μπένο (πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και πρώην δήμαρχο Καλαμάτας) για
να τον συμπεριλάβει στο κυβερνητικό σχήμα,
όμως ο ίδιος ο Μπένος κάνει λόγο για δύο τηλεφωνήματα. Το ένα ήταν του πρωθυπουργού, όπου ο
Μπένος αρνήθηκε να συμμετάσχει. Το άλλο τηλεφώνημα έγινε
πριν από αυτό του Τσίπρα και ήταν από παλιό σύντροφο του Μπένου, που τον συμβούλευσε να αρνηθεί.

Οι σχέσεις μεταξύ τους ξεκίνησαν με τους καλύτερους
οιωνούς. Βλέπετε, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης πάντα
ελκόταν από τις όμορφες
γυναικείες παρουσίες, όπως
αυτή της επικεφαλής του
πρωθυπουργικού γραφείου
στη Θεσσαλονίκη, και ιδιαίτερα όταν είναι και νεαρής
ηλικίας. Τώρα, όμως, όλα
άλλαξαν και μεταξύ του
Γιάννη Μπουτάρη και της
Κατερίνας Νοτοπούλου επικρατεί μία ψυχρότητα, που
δεν την κρύβουν.

Ο ίδιος γιατρός
Χαζομπαμπάς είναι εδώ και
λίγες ημέρες ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, καθώς η σύζυγός του γέννησε την κόρη
τους. Η δε σύμπτωση ήταν
ότι ο γιατρός της συζύγου
του προέδρου της ΔΗΜ.ΑΡ.
είναι ο ίδιος που είχε ξεγεννήσει και την επικεφαλής
του Κινήματος Αλλαγής,
Φώφη Γεννηματά, πριν από
αρκετά χρόνια. Όσον αφορά τις ευχές προς τον χαζομπαμπά, ουκ ολίγες.

Ατύχημα λίγο
πριν από την
παρουσίαση
Ένα απρόοπτο συνέβη κατά την
παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Γκιουλέκα στη Βέροια πριν από λίγες ημέρες. Η πρώην βουλευτής της Ν.Δ.,
Γεωργία Μπατσαρά, παραπάτησε στα σκαλιά της αίθουσας και έπεσε με αποτέλεσμα να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία της, η λαχτάρα όμως τη στιγμή του ατυχήματος ήταν μεγάλη και για τους παρευρισκόμενους, αλλά και για τον Κώστα Γκιουλέκα. Να
σημειωθεί ότι όπως η ίδια έγραψε στο Facebook «κι έλεγα
στον Γκιουλέκα χθες στο τηλέφωνο “Κώστα μου, θα έρθω εκτός
απροόπτου”, και το απρόοπτο συνέβη στα σκαλιά της αίθουσας
μπροστά σε τόσους ανθρώπους».

«Ψήφισε»
Ράπτη
ο Τζιτζικώστας
Την ξεκάθαρη προτίμησή του
στο πρόσωπο της Έλενας Ράπτη για τον δήμο Θεσσαλονίκης έδειξε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο περιφερειάρχης, μιλώντας για
την καμπάνια συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του
Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέφερε: «Εγώ εκπροσωπώ την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η κα Ράπτη σήμερα είναι
βουλευτής και εκπροσωπεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αύριο όμως η κa Ράπτη μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δήμαρχος
Θεσσαλονίκης. Η συμφωνία παρ’ όλα αυτά, μεταξύ της Περιφέρειας και του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα συνεχίσει να ισχύει», ανέφερε και πολλοί πήραν το μήνυμα…
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• Την ώρα που στην κυβέρνηση αναζητούν τρόπους για να
προστατέψουν τους πραγματικά έχοντες ανάγκη, ανησυχία επικρατεί
για το τι θα συμβεί με τους εγγυητές των κακοπληρωτών

H ώρα των εγγυητών
σεις στο μέλλον, με αποτέλεσμα σήμερα να εκκρεμούν υποθέσεις που λογικά
θα έπρεπε να είχαν εκδικαστεί ίσως και
πριν από 2-3 χρόνια.
Μάλιστα, καλά πληροφορημένες
πηγές σημειώνουν ότι η αυστηροποίηση του νόμου στο σημείο αυτό θα περιλαμβάνει και την έκπτωση του δανειολήπτη από την προστασία του νόμου,
εφόσον στην περίπτωση ακύρωσης της
ακρόασης της υπόθεσής του δεν ζητήσει ο ίδιος νέα ημερομηνία ακρόασης,
εντός ενός μηνός από την ακύρωση της
υπόθεσης.
Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία για την
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διευθέτηση των υποθέσεων υπαγωγής
στον νόμο Κατσέλη- Σταθάκη αποτελεί η σχεδιαζόμενη αλλαγή που θα κάνει υποχρεωτική την άρση του τραπεζικού απορρήτου όσων αιτηθούν ή όσων έχουν αιτηθεί υπαγωγή στον νόμο και αναμένουν ημερομηνία για την
εκδίκαση της υπόθεσής τους.

Στην προστασία των εγγυητών που με την υπογραφή
τους στήριξαν δανειολήπτες
στο παρελθόν στοχεύει η κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με
την νομοθεσία είναι εξίσου υπεύθυνοι. Αυτό σημαίνει πως
οι ατομικές περιουσίες τους
βρίσκονται σε κίνδυνο εφόσον οι δανειολήπτες δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις
τους.
Του Κώστα Παπαϊωάννου

Π

ροτεραιότητά μας είναι
η ουσιαστική προστασία του αδύναμου οφειλέτη και προς αυτό τον
σκοπό επεξεργαζόμαστε
τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, λαμβάνοντας υπόψη και
τις προτάσεις που έχουν γίνει από ενώσεις
δανειοληπτών». Αυτό δήλωσε, στη Βουλή, λίγο πριν από την αποπομπή του, ο
πρώην πλέον υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου,
χαρακτηρίζοντας παράλληλα μη εφικτή
τη θεσμοθέτηση πώλησης δανείων από
τράπεζες σε δανειολήπτες, γιατί, όπως
είπε, αυτό θα δημιουργούσε πλήθος
στρατηγικών κακοπληρωτών.
Την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα
σε δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες, πριν τα πουλήσουν σε fun, έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Κώστας Τζαβάρας, που είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, ζητώντας
να μην προστατεύονται μόνο αυτά που
είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία. «Αν γνωρίζει ένας δανειολήπτης ότι είναι
προς το συμφέρον του να μην το αποπληρώσει για να έχει μετά μεγάλο όφελος εξαγοράζοντάς το, αυτό θα δημιουργήσει πλήθος
στρατηγικών κακοπληρωτών», τόνισε ο κ.
Παπαδημητρίου.
To κομμάτι των δανειοληπτών είναι
μόνο το ένα στο δύσκολο παζλ της κυβέρνησης, καθώς πλέον επιτακτική είναι η ανάγκη προστασίας των εγγυητών οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν
την ατομική τους περιουσία, όχι γιατί
εκείνοι είναι κακοπληρωτές αλλά γιατί
εμπιστεύθηκαν και στήριξαν οικείους
τους.

«

Οι αλλαγές
Σύμφωνα με πληροφορίες με τις αλλαγές στον νόμο Κατσέλη, στα πλαίσια της
τέταρτης αξιολόγησης θα επέλθει και η
προστασία των εγγυητών. Πιο συγκεκριμένα, η ευθύνη του εγγυητή πρόκειται να περιοριστεί στην ευθύνη του
πρωτοφειλέτη, πράγμα που σημαίνει
ότι η ευνοϊκή ρύθμιση και το «κούρεμα» της οφειλής που θα λαμβάνει ο τελευταίος, θα αφορά αυτόματα και τον
εγγυητή.
Η προστασία τους είναι επιτακτικής
ανάγκης όχι μόνο λόγω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αλλά κυρίως
λόγω της πώλησης «κόκκινων» δανείων σε funds. Μέχρι σήμερα μπορεί ο
δανειολήπτης να εξασφαλίζει ευνοϊκή
ρύθμιση της οφειλής του με μερικό
«κούρεμα», όμως ο εγγυητής συνεχίζει
να ευθύνεται για την οφειλή στο ακέραιο. Επομένως, οι τράπεζες συνεχίζουν να απευθύνονται στον εγγυητή για
την κάλυψη του υπολοίπου της οφειλής του δανειολήπτη.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει ήδη στα
δάνεια των επιχειρήσεων.
Στόχος, λοιπόν, με την αλλαγή του
νόμου είναι να ενσωματωθούν στη νομοθεσία έως το τέλος Απριλίου όλες οι
αλλαγές που έχουν συζητηθεί με τους
τους θεσμούς στα τέλη του περασμένου

χρόνου και να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται άμεσα.
Μάλιστα την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε έρχονται στην Ελλάδα τα τεχνικά
κλιμάκια των θεσμών, θα γίνει η σχετική προετοιμασία ώστε στα τέλη του μήνα να συμφωνηθούν οι αλλαγές για να
ακολουθήσει η ψήφισή τους στη Βουλή.
Στόχος, σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές, στόχος είναι να μπει οριστικό
τέλος στο παιχνίδι των αναβολών που
παίζουν επιτήδειοι δανειολήπτες, που
κρύβονται στα παραθυράκια του νόμου, χωρίς να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και να βγουν στο φως
κρυμμένα εισοδήματα δανειοληπτών
που επικαλούνται αδυναμία, αλλά κάθε
άλλο παρά αδύναμοι είναι.

Αυστηρότητα
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προτάσεις στις οποίες έχουν ήδη συμφωνήσει κυβέρνηση και θεσμοί, θα προβλέπεται ότι δανειολήπτης ο οποίος
μετά από δύο αναβολές εκδίκασης της
υπόθεσής του, εφόσον δεν εμφανιστεί
στο δικαστήριο ή ζητήσει ξανά αναβολή, θα βγαίνει εκτός προστασίας.
Η λογική είναι ότι μέχρι σήμερα και
εξαιτίας του σημαντικού αριθμού υποθέσεων στα δικαστήρια οι επανειλημμένες αναβολές μετέφεραν τις υποθέ-

Στο μικροσκόπιο
Στην αλλαγή αυτή υπάρχει τόσο η σύμφωνη γνώμη των θεσμών όσο και το
αίτημα των τραπεζών που έχουν ζητήσει οι πιστωτές να έχουν τη δυνατότητα
πλήρους έλεγχου της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη από τα πρώτα
στάδια της διαδικασίας, ώστε να αποκλείονται εκ των πρότερων όσοι ενώ έχουν δεν πληρώνουν.
Έτσι σχεδιάζεται οι πιστωτές εφόσον
το επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και
θα αναζητούν στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη ,ακόμα
και σε βάθος χρόνου και εκτός Ελλάδος. Για τον έλεγχο αυτό μάλιστα θα
συσταθεί και ειδική επιτροπή. Παράλληλα, ο έλεγχος των αιτήσεων και των
φακέλων που υποβάλλονται στα Ειρηνοδικεία αλλάζει μορφή και γίνεται ουσιαστικός από τυπικός που είναι σήμερα. Έτσι εξ αρχής θα απορρίπτονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια για τον
τρόπο που θα γίνεται ο έλεγχος, ωστόσο υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά των δικηγόρων αν και ακόμα δεν έχει αποφασιστεί πώς θα γίνεται. Σήμερα στις γραμματείες των Ειρηνοδικείων γίνεται απλά ένας τυπικός έλεγχος
για την πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου, χωρίς να εξετάζεται
αν τα στοιχεία δικαιολογούν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στον νόμο.

14_kondylia_825_APOPSI 3/9/18 6:09 PM Page 14

14 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11 ΜΑΡΤIΟΥ 2018
www.iapopsi.gr

• Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Ν.Δ.,
Μανόλη Κεφαλογιάννη, στα 3 χρόνια της «πρώτης φοράς Αριστερά» διακυβέρνησης η
απορροφητικότητα των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων του προγράμματος δωρεάν παροχών
στα σχολεία απλώς δεν… υπάρχει!

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Απορρόφηση (και ΣΥΡΙΖΑ)

στο μηδέν…

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ
ΧΑΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΧΩΡΕΣ

Δεν είναι πολύ μακρινές οι εποχές που πολλά από τα νυν κυβερνητικά στελέχη κάθονταν τότε στα έδρανα της αντιπολίτευσης
και χαλούσαν –δικαίως– τον κόσμο για τις τραγικές συνέπειες
που είχε η οικονομική κρίση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και τα παιδιά.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ε

ιδικά για τους μαθητές, οι ανακοινώσεις της Επιτροπής
Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ έδιναν κι έπαιρναν, με κοινό
πάντοτε αίτημα προς την τότε κυβέρνηση
και την ηγεσία του υπουργείο Παιδείας:
να προβούν οι αρμόδιοι σε κάθε πρόσφορη δράση προκειμένου κανένα παιδί
να μην πεινά και να λιποθυμάει στα δημόσια σχολεία και να μην κρυώνει μέσα
στις σχολικές αίθουσες.
Ταυτόχρονα, όπως κάθε αντιπολίτευση που σέβεται τον… εαυτό της, έτσι και ο
ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωνε τους ψηφοφόρουςγονείς ότι βασικός πυλώνας του κυβερνητικού προγράμματος της Αριστεράς ήταν η άμεση ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης, με την Κουμουνδούρου να ισχυρίζεται ότι «έχει επεξεργαστεί μία άμεσα εφαρμόσιμη και κοστολογημένη πρόταση για παροχή δεκατιανού γεύματος σε όλους τους μαθητές, όλων των τάξεων, όλων
των βαθμίδων και ταυτόχρονη παροχή ενός
πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τα παιδιά των ολοήμερων σχολείων, των οποίων οι
οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα».
Για όποιον αναρωτιέται αν οι προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν
πράξη, οι επίσημες απαντήσεις παραπέμπουν σε σχετικά προγράμματα διανομής
στα σχολεία δεκατιανών γευμάτων τα οποία υλοποιούνται με τη συνεργασία γνωστών εταιρειών του ιδιωτικού τομέα (βλ.
Tasty Foods ΑΒΓΕ, ΔΕΛΤΑ Α.Ε., Everest
Α.Ε., κ.λπ.).
Το κακό είναι ότι η κυβέρνηση δεν
χρειαζόταν να κάνει προσκλητήριο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για να λύσει

ή έστω να απαλύνει το πρόβλημα. Θα αρκούσε μία υποτυπώδης γνώση των ευρωπαϊκών δομών για να υποψιαστεί ότι
σε έκτακτες περιστάσεις πάντοτε ενεργοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά
φαίνεται ότι ουδείς τα αναζήτησε. Αυτό
τουλάχιστον αποκάλυψε πριν από μερικές μέρες ο επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Μανώλης Κεγαλογιάννης, ο οποίος επικαλούμενος τα

το πρόγραμμα δωρεάν παροχών στα σχολεία γράφει μηδέν!

Κίνδυνος απώλειας
των κονδυλίων
σχετικά στοιχεία έκανε γνωστό ότι στα
τρία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ το… κοντέρ της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων από

State of play of expenditure under the EU School Fruit and Vegetables Scheme - School year 2015/2016
EAGF - Expenditure, in EUR, from 1.8.2015 to 31.1.2018
Expenditure
Member State

EU final allocation
2015/2016 *

31.1.2017**
EUR

31.8.2017***

% of final allocation

31.1.2018

EUR

% of final allocation

EUR

% of final allocation

BE

3.369.750

1.936.085

57,5%

2.087.945

62,0%

1.936.408

57,5%

BG

3.224.884

3.224.884

100,0%

3.224.884

100,0%

3.224.884

100,0%

CZ

4.839.096

4.723.532

97,6%

4.723.532

97,6%

4.723.532

97,6%

DK

2.712.957

1.870.436

68,9%

2.284.165

84,2%

2.284.165

84,2%

DE

27.966.337

24.042.092

86,0%

24.055.322

86,0%

24.055.322

86,0%

EE

676.409

676.408

100,0%

676.408

100,0%

676.408

100,0%

1.171.014

95,9%

1.171.014

95,9%

0

0,0%

0

0,0%

IE

1.221.000

1.171.014

95,9%

EL°

3.143.600

0

0,0%

ES

11.531.264

7.406.548

64,2%

7.597.120

65,9%

7.597.120

65,9%

FR

15.000.000

1.180.215

7,9%

2.199.205

14,7%

2.200.955

14,7%

HR

1.360.845

1.318.298

96,9%

1.318.298

96,9%

1.318.298

96,9%

IT

26.899.824

20.468.535

76,1%

20.468.535

76,1%

20.468.535

76,1%

CY

290.000

242.907

83,8%

245.497

84,7%

245.497

84,7%

LV

975.995

845.396

86,6%

845.396

86,6%

845.396

86,6%

LT

1.387.567

1.206.493

87,0%

1.206.493

87,0%

1.206.493

87,0%

LU

395.161

395.161

100,0%

395.161

100,0%

395.161

100,0%

HU

4.751.398

4.751.410

100,0%

4.751.410

100,0%

4.751.410

100,0%

MT

359.616

346.592

96,4%

352.157

97,9%

352.157

97,9%

NL

5.434.576

4.548.031

83,7%

4.548.031

83,7%

4.548.031

83,7%

AT

2.739.273

2.694.694

98,4%

2.694.694

98,4%

2.694.694

98,4%

PL

18.077.613

17.537.174

97,0%

17.540.807

97,0%

17.540.807

97,0%

PT

3.284.967

785.204

23,9%

831.978

25,3%

868.109

26,4%

RO

6.869.985

2.899.550

42,2%

2.990.984

43,5%

2.990.984

43,5%

SI

841.039

792.240

94,2%

792.240

94,2%

792.240

94,2%

SK

2.646.843

2.646.970

100,0%

2.646.970

100,0%

2.646.970

100,0%

150.000.000

107.709.869

71,8%

73,1%

109.534.591

73,0%

Total

109.648.247

* Commission Decision C(2015) 1993 final of 30.3.2015 ** State of play for overview posted in Europa *** Last state of play presented to Committee
° EL requested EU aid but did not finally participate in the scheme due to implementation issues
AGRI.R.1 provisional figures based on the detailed declarations (Table 104) sent by Member States

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κοινοτικά κονδύλια αφορούν τη δωρεάν παροχή
φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα
σχολεία, αλλά δεδομένου ότι για τρίτο συνεχόμενο 12μηνο η ελληνική κυβέρνηση δεν απορροφά ούτε... σεντ από τα εγκεκριμένα ποσά, αυτά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν για την Ελλάδα και να ανακατανεμηθούν σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Έλληνα
ευρωβουλευτή που αποκάλυψε το θέμα,
το εγκεκριμένο πρόγραμμα χορήγησης
δωρεάν φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία ανέρχεται συνολικά στα
€4.800.000, και εκτός από τη συμβολή
του στην υγιεινή διατροφή των παιδιών
αποτελεί και πηγή εσόδων για τους Έλληνες αγρότες.
Σε κάθε περίπτωση ο Μ. Κεφαλογιάννης επιμένει ότι από το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να
απορροφήσει ούτε μισό ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, την ίδια ώρα μάλιστα
που η αντίστοιχη απορροφητικότητα που
επιδεικνύουν άλλες 18 χώρες-μέλη (βλ.
σχετικό πίνακα) υπερβαίνει το 80%, με
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο να αγγίζει το
75%.
Για την ιστορία, ο «γαλάζιος» ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι η χαρακτηριζόμενη από την τότε αντιπολίτευση ως
«ανάλγητη» κυβέρνηση Σαμαρά, για μεν
την περίοδο 2012-2013 είχε απορροφήσει τα αντίστοιχα κονδύλια σε ποσοστό 86,6%, ενώ την επόμενη διετία
2013-2014 το ποσοστό απορροφητικότητας των κονδυλίων άγγιξε το απόλυτο
100%.
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• H εμμονή του Σταύρου Θεοδωράκη για τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ, η
μη αντίδραση της Φώφης Γεννηματά και το Ιδρυτικό Συνέδριο που δεν θα
έχει την καθιερωμένη λιστομαχία
Σε λιγότερο από μία εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι εργασίες του Ιδρυτικού Συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής, αλλά ακόμη όλοι όσοι μετέχουν του εγχειρήματος δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, τις φοβίες
τους, αλλά και τα θέλω
τους. Και μπορεί να συμφωνούν οι έξι του Πολιτικού Συμβουλίου σε όλες
τους τις συνεδριάσεις, όμως στην πράξη δέχονται
τεράστιες πιέσεις, καθώς η
καχυποψία είναι διάχυτη
σε όλα τα επίπεδα.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Συνέδριο…
ξεκαθαρίσματος

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ην ερχόμενη εβδομάδα
(16-18 Μαρτίου στο
ΣΕΦ) το Κίνημα Αλλαγής θα κληθεί να κάνει
το επόμενο ουσιαστικό
βήμα. Όμως πρωτίστως θα πρέπει
να επιλύσει τις οργανωτικές αδυναμίες, οι οποίες έμοιαζαν με βουνό στο διάστημα που μεσολάβησε
από την εκλογή της κας Γεννηματά
μέχρι σήμερα.
Και μπορεί στο διάστημα αυτό
να υπήρξε δημοσκοπική άνοδος,
η οποία επαληθεύτηκε και με την
αύξηση των εγγεγραμμένων μελών
κατά τη διάρκεια των προσυνεδριακών διαδικασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές του
Νοεμβρίου εγράφησαν 96.000 μέλη, τα οποία ήδη έφθασαν στα
130.000 μέλη. Παρά το ενδιαφέρον του κόσμου, εν τούτοις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων
δεν θα διεξαχθούν. Υπήρξαν πολλά προβλήματα στο μητρώο, αλλά
και καταγγελίες ότι το σύστημα δεν
μπορούσε να δεχθεί όλες τις υποψηφιότητες, ειδικά τα τελευταία
24ωρα. Η απουσία εκλογικών διαδικασιών για τον ορισμό συνέδρων φαίνεται ότι ευνοεί όσους
δεν διαθέτουν κομματικό μηχανισμό. Ο Σταύρος Θεοδωράκης
φέρεται να είναι θετικός στη νέα
τροπή που τελικά πήρε το θέμα
των συνέδρων, ενώ ο Γιώργος
Καμίνης δεν δίστασε να σχολιάσει ότι η εικόνα που εκπέμπεται
μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις δεν είναι ακριβώς εικόνα δημοκρατικού κόμματος. Ανάλογη είναι και η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ίδια η κα Γεννημα-

τά με επίσημη δήλωσή της την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι στο συνέδριο
θα μετάσχουν όλοι όσοι δήλωσαν
υποψηφιότητα για σύνεδροι, υποστηρίζοντας πως η απόφασή της ελήφθη μετά από διαβουλεύσεις με
τους μετέχοντες του Πολιτικού
Συμβουλίου.

Το χατίρι στον Σταύρο
Πρακτικά, δηλαδή, ακολουθείται
η δημόσια πρόταση του Σταύρου
Θεοδωράκη, σύμφωνα με την οποία οι σύνεδροι θα έπρεπε να
βγουν από τρεις δεξαμενές: Κλήρωση ανάμεσα στα μέλη που ψήφισαν τον Νοέμβριο. Συμμετοχή
των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων του χώρου που στήριξαν την
ιδέα του νέου φορέα. Η Φώφη
Γεννηματά ήταν θετική στην πρόταση του Σταύρου Θεοδωράκη,
υπήρχαν όμως αντιδράσεις από
την πλευρά κάποιων «κομματικών» κυρίως της Χαριλάου Τρικούπη. Τελικά, μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση της «επιτροπής
Βγόντζα» το βράδυ της Τετάρτης,

όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι συγκρούσεις κομματικών
μηχανισμών στην περιφέρεια, αλλά κυρίως η απροθυμία των πολιτών να πάρουν μέρος στις εκλογές
της Κυριακής, αποφασίστηκε να εισηγηθούν στην πρόεδρο τη ματαίωση των εκλογών.
Αυτή η ανοιχτή συμμετοχή αλλάζει, όπως είναι λογικό, τη φύση
του συνεδρίου. Το καθιστά πανηγυρικό, δεν θα υπάρξουν ψηφοφορίες, και στην Κεντρική Επιτροπή –και κατά συνέπεια και το νέο
Πολιτικό Συμβούλιο– θα εκπροσωπηθούν αναλογικά όλες οι δυνάμεις του χώρου, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ψηφοφορίες με
κομματικές λίστες. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου των
έξι (Γεννηματά – Θεοδωράκης –
Παπανδρέου – Ανδρουλάκης –
Καμίνης – Θεοχαρόπουλος) τη
Δευτέρα.

Οι παρεξηγήσεις
Το μόνο σίγουρο είναι πως στο Ι-

δρυτικό Συνέδριο θα ξεκαθαριστούν και κάποια ζητήματα που έχουν ανακύψει. Ειδικά μεταξύ του
Σταύρου Θεοδωράκη και του βαθέως ΠΑΣΟΚ που παρεπιδημεί δίπλα στην κα Γεννηματά. Ήδη τα
tweet του επικεφαλής του Ποταμιού έχουν προκαλέσει πονοκεφάλους στη Χαριλάου Τρικούπη. Κι
αυτό διότι έβαλε στο ίδιο κάδρο
των ευθυνών για τη γιγάντωση του
κομματικού κράτους Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού
δεν έμεινε εκεί αλλά συνέχισε: «Το
Κίνημα Αλλαγής πρέπει να γίνει ένα
ανοιχτό σύγχρονο κίνημα και όχι ένα
κόμμα μηχανισμών. Αυτό προσπαθώ
και αυτό προτείνω. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο παλιό κομματικό μοντέλο. Ελπίζω ότι τελικά θα ακούσουν
την πρότασή μου», είπε στον Real
fm, προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Ο κ. Θεοδωράκης δεν κάμφθηκε ούτε και από κάποια τηλεφωνήματα και ξαναχτύπησε μέσω
των social media με αιχμές για το
παλιό ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις Ιτα-

λικές εκλογές: «Τα αποτελέσματα
στην Ιταλία πρέπει να μας ανησυχήσουν, ιδιαίτερα όσους νιώθουμε
“συγγενείς” του Ρέντσι. Οι πολίτες δεν
εμπιστεύονται πολιτικούς που κυβέρνησαν. Αν δεν συγκρουστούμε με το
κακό παρελθόν, ο κόσμος θα συνεχίσει να δελεάζεται από λαϊκιστές, εθνικιστές και ψεκασμένους».
Την ίδια ώρα, μια συνέντευξη
του βουλευτή του Ποταμιού Σπύρου Δανέλλη ανέδειξε και πάλι
τις διαφορετικές οπτικές εντός του
κινήματος. Ερωτώμενος για υποθέσεις που έχουν έρθει στην επικαιρότητα, ζητεί «να φύγουν τα βαρίδια προκειμένου να απογειωθεί το
σκάφος», προσθέτοντας πως «θα
πρέπει να δείξουμε ότι δεν έχουμε
στις αποσκευές μας τις αμαρτίες του
παρελθόντος».
Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν πως κάποια στιγμή η κα Γεννηματά δεν θα αντέξει και θα διαλύσει τον γάμο. Όμως υπάρχουν
και οι πλέον προχωρημένοι που ισχυρίζονται πως η φρασεολογία
και η επιμονή του Σταύρου Θεοδωράκη και των άλλων στελεχών
του Ποταμιού βολεύει την επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής να
προχωρήσει αφήνοντας πίσω της
το παρελθόν του παλαιού ΠΑΣΟΚ.
Αυτό εξάλλου υπονοεί και σε μία
αποστροφή του λόγου του ο Σταύρος Θεοδωράκης σε συνέντευξή
του: «Σε ένα μεγάλο Κίνημα υπάρχουν πάντα διάφορες τάσεις. Δεν βρισκόμαστε στο 1980, να ενοχοποιούμε
τις αντιθέσεις. Είμαστε στο 2018. Συζητάμε, προβληματιζόμαστε. Και πολύ
συχνά ο ένας πείθει τον άλλο. Στα
τρία Πολιτικά Συμβούλια που έχουν
γίνει, όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Έτσι προχωρούν οι συνεργασίες».
Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι
συνεργάτες της κας Γεννηματά διαψεύδουν τις πληροφορίες που έλεγαν πως η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής έχει δεχθεί εισηγήσεις
για διαγραφή του κ. Θεοδωράκη.
Αντίθετα, από τη Χαριλάου Τρικούπη εκφράζουν την απόλυτη ικανοποίησή τους για την αύξηση κατά
35% των μελών σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα και με δεδομένη
την δυνατότητα μόνο ηλεκτρονικής
εγγραφής. Επίσης εκτιμούν ότι έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία
100 προσυνεδριακές εκδηλώσεις
σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, τα κείμενα για νέο Καταστατικό, τη νέα διακήρυξη και τις προγραμματικές θέσεις έχουν ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική διαβούλευση για τα μέλη
του Κινήματος Αλλαγής.
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Το διά στόματος Άμλετ σαιξπηρικό δίλημμα «Να ζει κανείς
ή να μη ζει;» τείνει να παραφραστεί στην Ελλάδα του
2018 στο «να μπει κανείς ή να
μην μπει (στην πιστοληπτική
γραμμή στήριξης);». Και σαν
να μην έφτανε αυτό, δύο εμβληματικές μορφές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος,
ο νυν διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, και ο ιδρυτής της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης
Σάλλας, ερίζουν –ο καθένας
με τα επιχειρήματά του– για
την ορθότητα της μίας ή της
άλλης εκδοχής του ελληνικού
μεταμνημονιακού δημοσιονομικού διλήμματος…
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• Το ιδιότυπο μπρα-ντε-φερ του Γιάννη Στουρνάρα με τον Μιχάλη
Σάλλα, που διαφωνούν κάθετα για το ποια είναι η ενδεδειγμένη
δημοσιονομικά λύση που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα για την έξοδό της
από το 3ο μνημόνιο που τυπικά λήγει τον Αύγουστο

Ρεπορτάζ: Νίκος Τσαγκατάκης

Τ

ον όχι τόσο μακρινό Νοέμβρη του 2014 στην ολομέλεια
της Βουλής συζητιόταν ο τότε
προϋπολογισμός με τους αγορητές της συγκυβέρνησης
Σαμαρά - Βενιζέλου να αναφέρονται
στην αποδοχή εκ μέρους της Ελλάδας της
πιστοληπτικής γραμμής στήριξης ως το
βήμα που θα ακολουθήσει η χώρα με τη
λήξη του δεύτερου μνημονίου τον Φεβρουάριο του 2015.
Η αλήθεια είναι ότι από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησε η βαρουφάκειος διαπραγμάτευση, η υπογραφή ακόμη ενός
δυσβάσταχτου –αχρείαστου λένε κάποιοι– τρίτου αριστερού μνημονίου, αλλά ο
παρονομαστής γράφει πάλι «πιστοληπτική γραμμή στήριξης». Ποια είναι λοιπόν η
ενδεδειγμένη λύση για την επόμενη ημέρα της χώρας; Αυτή που προτάσσει ο
Γιάννης Στουρνάρας ή αυτή που απεύχεται να (μας) συμβεί ο Μιχάλης Σάλλας;

Τα επιχειρήματα Στουρνάρα
Η απάντηση μόνο εύκολη δεν είναι,
καθώς με καθαρά τεχνοκρατικούς οικονομικούς όρους, τα επιχειρήματα και
των δύο τραπεζιτών ακούγονται απολύτως λογικά.
Ο «συνήθης ύποπτος» για το Μαξίμου διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος λέει, για παράδειγμα, ότι μετά τη
λήψη του τρίτου μνημονίου η χώρα θα
πρέπει να υπαχθεί σε ένα προληπτικό
πρόγραμμα στήριξης, για λόγους που
εξηγούνταν στην Ενδιάμεση Έκθεση
της ΤτΕ που δημοσιεύθηκε λίγο πριν
από τα Χριστούγεννα. Ειδικότερα, ο κεντρικός τραπεζίτης ισχυρίζεται πως η
πιστοληπτική γραμμή στήριξης θα υποβοηθήσει την ασφαλή και με χαμηλό επιτοκιακό κόστος χρηματοδότηση
της ελληνικής οικονομίας μετά τη λήξη
του προγράμματος τον Αύγουστο του
2018, χωρίς η Ελλάδα να αναζητήσει
«ακριβό» χρήμα από τις αγορές.
Σύμφωνα, πάντα, με τον Γ. Στουρ-

Να μπει κανείς
ή να μην μπει;
(στην πιστοληπτική
γραμμή στήριξης)
νάρα, μία τέτοια επιλογή θα ήταν ιδιαίτερα θελκτική και για τους επενδυτές
που θα ένιωθαν περισσότερη σιγουριά
να «χτίσουν» θέσεις στην εγχώρια αγορά, καθώς θα είχε εξασφαλιστεί σε έναν σημαντικό βαθμό η ομαλή και χωρίς ανισορροπίες μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε status κανονικό-

τητας. Μάλιστα, ο επικεφαλής της ΤτΕ
το πήγε κι ένα βήμα παρακάτω επαναλαμβάνοντας συχνά-πυκνά –και κάνοντας τους ενοίκους του Μαξίμου να ανεβάζουν τεταρταίο πυρετό– ότι Αθήνα
και Θεσμοί πρέπει να ξεκαθαρίσουν
τα… βήματα του μεταμνημονιακού
«τανγκό». Όπερ μεθερμηνευόμενο, ο Γ.

Στουρνάρας επιμένει στην ανάγκη να
αποσαφηνιστεί εκ των προτέρων η
μορφή της –μετά τον Αύγουστο– χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας από τους δανειστές, εξηγώντας ότι αν
στο παρά πέντε της εξόδου δεν θα έχει
βελτιωθεί η πιστοληπτική διαβάθμιση
της χώρας, τότε η πιστοληπτική γραμμή
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Έγινε και αυτό

Κεντρική
διαχείριση
με... 8
ομάδες!!!
ε… διαρροή απάντησε
η NOVA στην πρωινή
συνάντηση μελών
της Super League με
αντιπροσωπεία της COSMOTE
TV, δείχνοντας ότι εξακολουθεί
να έχει το πάνω χέρι στο ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό τοπίο.
Από το συνδρομητικό κανάλι έγινε γνωστό ότι υπάρχει είτε συμβόλαιο, είτε συμφωνία με 7 ΠΑΕ της
μεγάλης κατηγορίας για την επόμενη σεζόν, ενώ υπάρχει ακόμη μία με
την οποία συζητάει και φέρεται να
βρίσκεται πολύ κοντά στο να δώσει
τα χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες
η ομάδα αυτή είναι η ΑΕΚ! Επαφές
υπάρχουν και με τον Παναθηναϊκό,
αλλά οι συζητήσεις με τους «πράσινους» έχουν ιδιαιτερότητες λόγω
διοικητικής αβεβαιότητας.
Τελικός στόχος της NOVA είναι να
υπογράψει σε πρώτη φάση με 10 ομάδες, οι οποίες κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν το πολύ 12, αφού άλλωστε η θέση του συνδρομητικού
καναλιού είναι ότι το πρωτάθλημα
της Super League δεν μπορεί γενικά
να έχει περισσότερες από 12 ομάδες.
Εκτός διαπραγμάτευσης αυτή τη
στιγμή είναι ο Πλατανιάς που υποβιβάζεται, η Κέρκυρα, η Λαμία και ο
Απόλλωνας, που για το κανάλι θεωρούνται αντι-εμπορικές ομάδες, ο
Παναιτωλικός που φέρεται να μην
έχει καλές σχέσεις με τη NOVA, καθώς και ο Ατρόμητος και η Ξάνθη
που επίσης θεωρούνται αντι-εμπο-

Μ

Ο Βασίλης Γκαγκάτσης προχώρησε σε
συζητήσεις με την COSMOTE,
διαπραγματευόμενος την κεντρική
διαχείριση, ενώ γνώριζε ότι ήδη 7 ομάδες
έχουν συμφωνήσει με τη NOVA
ρικές αλλά μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον υπό διαφορετικές προϋποθέσεις. Πάντως, με τις προαναφερόμενες ΠΑΕ δεν υπάρχει καμία
εν εξελίξει διαπραγμάτευση.
Κλειδί ασφαλώς είναι να πάρει
το κανάλι της Κάντζας το τελικό
«ναι» και από την ΑΕΚ (που συζητά
με άλλα δεδομένα από αυτά που ίσχυαν για εκείνη τα τελευταία χρόνια) και ακολούθως το τι θα γίνει με
τον Παναθηναϊκό.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο αφορά και το ποιες ομάδες θα ανέλθουν από την Football League, αφού αν είναι ο Άρης και ο ΟΦΗ θα

μιλάμε για ομάδες με υψηλή εμπορικότητα. Επαναλαμβάνουμε πάντως πως η NOVA θέλει συνολικά
10 ομάδες, που υπό προϋποθέσεις
μπορεί να γίνουν και 12. Με αυτά τα
δεδομένα, δεν αποκλείεται να έχουμε του χρόνου ένα πρωτάθλημα όπου το 70% των ομάδων θα είναι
στη NOVA και όλοι οι υπόλοιποι θα
είναι ξεκρέμαστοι, αφού μοιάζει αδύνατο η COSMOTE TV να ενδιαφερθεί για ένα προϊόν με 4-5 ομάδες που θα είναι και αντι-εμπορικές.
Με αυτά τα δεδομένα επίσης, δεν
πρόκειται να υπάρξει καμία κεντρική
διαχείριση την επόμενη σεζόν, παρά

τα όσα διέρρεε η λίγκα μετά τη συνάντησή της με στελέχη της COSMOTE
TV… H διαρροή έγινε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Super League,
κ. Βασίλη Γκαγκάτση. Ο κ. Γκαγκάτσης, βεβαίως, γνώριζε αν όχι
τον ακριβή αριθμό των ομάδων, που
ήδη έχουν συμφωνήσει –με πρώτη
και καλύτερη την ομάδα που διοικεί
ο γιος του Μάκης, δηλαδή τον ΠΑΟΚ– τουλάχιστον ποιοι κολλητοί του
στον συνεταιρισμό έχουν χαράξει ρότα για τη NOVA.
Κατά συνέπεια, καμιά συζήτηση
για κεντρική διαχείριση δεν θα μπορούσε να γίνει με την Cosmote, που
έχοντας εντάξει στο δυναμικό της τα
μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, το Champions League και
το Europa League, μάλλον δεν θα
διακινδύνευε τη φήμη της να πάρει
κάποιες ομάδες των «εμποράκων»,
οι οποίοι δεν θα είχαν τηλεοπτική
στέγη. Με λίγα λόγια, ο Βασίλης έδειξε κάποια δραστηριότητα, αποκρύπτοντας την αλήθεια για την υπάρχουσα κατάσταση στο τηλεοπτικό πεδίο, ώστε να δικαιολογείται ο
παχυλός μισθός του. Αν μάλιστα αληθεύει το γεγονός ότι η χορηγός
του πρωταθλήματος «Σουρωτή» δεν
έχει δώσει ευρώ για τη χορηγία, τότε
μάλλον η καριέρα του στη Super
League θα τελειώσει σύντομα. Γιατί,
όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός
σε κάποια ρήση του, χωρίς βεβαίως
να συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό
του, «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
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Ιλαροτραγωδία
Δύο επίκαιρες
ερωτήσεις κατατέθηκαν
στη Βουλή, αναφορικά
με την τιμωρία της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ. Το περιεχόμενο
αμφοτέρων προκαλεί
κλαυσίγελο. Ο
βουλευτής της Ένωσης
Κεντρώων, Αριστείδης
Φωκάς, ζητάει από τον
υφυπουργό Αθλητισμού
να παρέμβει και να
ελέγξει τη διαδικασία!
Δηλώνει ότι «εμείς δεν
έχουμε εμπιστοσύνη
στην ελληνική
δικαιοσύνη»,
επισημαίνοντας ότι δεν
είναι «δυνατόν να
αποκεφαλίζεις μία
εταιρεία για ένα
ασήμαντο θέμα». Και να
«τιμωρείται ένας λαός
που περιμένει 30 χρόνια
να πάρει το
πρωτάθλημα».
Ενώ ο βουλευτής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
Γιώργος Λαζαρίδης,
κατέθεσε ερώτηση με
τίτλο «Παράπονα και
Κρίσιμες Ημέρες για το
Ελληνικό Ποδόσφαιρο».
Καταγγέλλει
«ανεξέλεγκτες
διαστάσεις» σε «ανομία,
αδικία και προκλητικά
μεροληπτική
συμπεριφορά των
αρμοδίων οργάνων».
Χαρακτηρίζει
εξοντωτική την τιμωρία
του ΠΑΟΚ για όσα
έγιναν στον τελικό και
επιτίθεται στην ΠΑΕ
Ολυμπιακός. Κάνοντας
λόγο για «ομάδα που
έχει καταστρατηγήσει
τους κανόνες και έχει
ταυτιστεί με τις
μελανότερες σελίδες
του ποδοσφαίρου, με
πράξεις διοικήσεων
τους που έχουν
εξαντλήσει τον ποινικό
μας κώδικα».
Προαναγγέλλοντας
«σκληρές και
ανεξέλεγκτες
αντιδράσεις του
κόσμου». Και όλα αυτά
«με σεβασμό στους
κανονισμούς του
πρωταθλήματος και
τους νόμους»!!!...

Μεγάλη μερίδα των κυβερνώντων βουλευτών ξέχασαν την… εξυγίανση, εν όψει της
έφεσης του «δικέφαλου του Βορρά», και άσκησαν πιέσεις παντού για ανατροπή της
απόφασης με βολές κατά των δικαστών. Και όλα αυτά, αφού προηγήθηκαν φέιγ βολάν
των ΠΑΟΚτσήδων κατά του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιθέσεις στα γραφεία του κόμματος στη
Θεσσαλονίκη, γεγονότα που δείχνουν ότι στις εκλογές θα ψάχνουν να βρουν την…
ψήφο τους. Αιγυπτιακή σφίγγα ο Γραμμένος...

Βουλευτές ξεσπαθώνουν
για τα μάτια (μόνο;)
του Ιβάν...
Του Άλκη Φιτσόπουλου
ο ευκολότερο επάγγελμα
στον κόσμο ολόκληρο τη
σήμερον ημέρα είναι να είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
να προσπαθείς να κάνεις το άσπρο μαύρο με πομπώδεις «αριστερές»
φρασεολογίες, να προέρχεσαι από
το παλιό… καλό ΠΑΣΟΚ ει δυνατόν,
άρα να έχεις πάρει τη στάμπα του
«μετρ των αφορολόγητων λόγων
του… τίποτα» και να προσπαθείς να
«σώσεις» τον ΠΑΟΚ στην περίφημη
«υπόθεση Γκαρθία», παρεμβαίνοντας στα χαμηλά ένστικτα των οπαδών του «δικεφάλου του Βορρά» με
δηλώσεις δήθεν «επιθετικές», συνεπώς και «εξισωτικές» μαζί του
(μπρρρ), όπως «ό,τι και να γίνει στο
παρασκήνιο, το πρωτάθλημα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη», όπως τόνισε
ο Αλ. Τριανταφυλλίδης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο σύνολό του, τρο-

Τ

μοκρατήθηκε τόσο πολύ από τις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ.
Κι έτσι ορισμένοι βουλευτές του με
το γνωστό «μπλα - μπλα - μπλα» αποφάσισαν να μετριάσουν την οργή των ΠΑΟΚτσήδων, προφανώς
γιατί τους θεωρούν «ευκολάκια»
που λένε και οι νεολαίοι.
Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, Δ.

Μάρδας, είπε και ελάλησε: «Για τον
ΠΑΟΚ, απαίτηση κάθε φίλαθλου είναι μια: Δικαιοσύνη παντού και αυτή
να μην εξαντλείται επιλεκτικά, αγνοώντας σκηνές θεάτρου παραγόντων
ή χυδαιότητας παιχτών». Τέλος, δεν
πρέπει να αγνοεί η Δικαιοσύνη «το
αρχαίο ρητό κατά το οποίο “Άκρον δίκαιον άκρα αδικία”». Κοινός παρονο-

μαστής, «το κουκί - το ψηφαλάκι»
και, φυσικά, τυφλή εμπιστοσύνη
στην ελληνική Δικαιοσύνη και τον
Στ. Κοντονή.
Προφανώς οι δηλώσεις των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν στόχο
το χάιδεμα των αυτιών των οπαδών
του ΠΑΟΚ, αλλά στέλνουν κι ένα
μήνυμα προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή, ότι «κάτι πρέπει να κάνει» με τους τακτικούς δικαστές που τοποθέτησε (και καλά έκανε) στα δικαιοδοτικά όργανα της
ΕΠΟ. Του ζητούν, δηλαδή, να «παρέμβει», αλλιώς στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα ψάχνουν να
βρουν την ψήφο τους στη Θεσσαλονίκη. Και πώς να… παρέμβει, δηλαδή, όταν ο ίδιος ο Στ. Κοντονής
ξεκίνησε τον αγώνα της «εξυγίανσης» του ποδοσφαίρου; Όλοι αυτοί
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στήριζαν
τον Στ. Κοντονή για να φέρει την
«εξυγίανση», και τώρα του ζητούν
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να κάνει ό,τι γινόταν πριν από την
«εξυγίανση». Είναι οι γνωστές «ΠΑΣΟΚιές» που μπολιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προέχει ο… λαός κι όχι οι νόμοι.
Ποιος, ωστόσο, ήταν αυτός που
έδωσε το δικαίωμα σε κάθε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρεται κατά
της απόφασης της Δικαιοσύνης, για
την τιμωρία του ΠΑΟΚ στο ματς με
τον Ολυμπιακό; Ποιος καλλιέργησε
αυτή την ιδιότυπη «αδελφότητα» μεταξύ του ΠΑΟΚ και του κυβερνώντος κόμματος; Μα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, φυσικά. Σφιχταγκαλιάστηκε με τον Ιβάν Σαββίδη, πήρε
δώρο τη φανέλα του ΠΑΟΚ, διευκόλυνε τον Ιβάν με τη ΣΕΚΑΠ, προσδοκώντας φυσικά στη στήριξη και
διά μέσου του Τύπου, όπως epsilontv, «Έθνος», Ημερησία» και μία σειρά από οπαδικά sites. Αυτός ο «αρραβώνας» Τσίπρα - Σαββίδη επισημοποιήθηκε με δηλώσεις του Πόντιου επιχειρηματία, ότι «ο Τσίπρας
είναι ο Πούτιν της Ελλάδας» και άλλες τέτοιες φιλοφρονήσεις. Συνεπώς, στον λαό του ΠΑΟΚ παγιώθηκε
η αντίληψη ότι ο «Τσίπρας είναι κολλητός του Ιβάν, άρα είμαστε μαζί του».
Μια χαρά πήγαιναν όλα, λοιπόν,
στις σχέσεις του ΠΑΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι που έγινε το περιστατικό
με τον Γκαρθία κι ο «δικέφαλος του
Βορρά». Κι εκεί άρχισε το «αντάρτικο» των οπαδών του ΠΑΟΚ, που θεωρούσαν αδιανόητο να επιβληθεί
τέτοια τιμωρία όταν έχουν «δικό
τους» ολόκληρο πρωθυπουργό.
Μπούκαραν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, έριξαν φέιγ βολάν κατά του
ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ανεπιθύμητος στη
Θεσσαλονίκη, βανδάλισαν και τα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θερμαϊκού –
όπως κατήγγειλαν τα στελέχη του
στη σχετική τους ανακοίνωση–, ανάγκασαν και τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής να αναβάλει προγραμματισμένη εκδήλωση στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Κι ακόμα,

μπούκαραν στο στούντιο της ΕΤ3
και απαίτησαν να διαβαστεί ανακοίνωσή τους, όπως κι έγινε, έστω κι
αν ήταν υβριστική και σαφώς μηνύσιμη εναντίον των Μελισσανίδη
και Μαρινάκη. Την τελευταία στιγμή, τους σταμάτησαν οι αστυνομικοί, όταν προσπάθησαν να εισέλθουν στο αεροδρόμιο, έπεσαν και
στις γραμμές του τρένου. Γιατί όλα
αυτά; Διότι θεώρησαν ότι έχουν ασυλία. Ο επίσημος ΠΑΟΚ δεν καταδίκασε καμία έκνομη ενέργεια, ούτε
φυσικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Θεσσαλονίκης. Και η κυβέρνηση
Τσίπρα βρέθηκε σε φοβερή αμηχανία. Τι θα γίνει με τον λαό που νόμι-

ζαν ότι τον έχουν «του χεριού»
τους;
Η «Α» είναι σε θέση να γνωρίζει
ότι στον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της εκλογικής πελατείας του ΠΑΟΚ είναι από
τα μεγάλα ζητήματα που έπρεπε να
λύσουν. Έτσι, σε σχετικές συσκέψεις
έπεσαν διάφορες προτάσεις. Μία από αυτές ανέφερε ότι η δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ
θα έπρεπε, προκειμένου να καταλαγιάσουν τα πνεύματα, να πάρει απόφαση που να τους βολεύει όλους!
Ποια; Να μηδενιστεί ο ΠΑΟΚ στο
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, να τους
επιστραφούν οι τρεις βαθμοί και να
παίξει χωρίς κόσμο στο ματς με την
ΑΕΚ την Κυριακή.
Ναι, συζητήθηκε αυτό το σενάριο,
από ανθρώπους που ήρθαν να επιβάλουν «άλλα ήθη» στην ελληνική
κοινωνία, «με διαφάνεια» και άλλα
τέτοια ΠΑΣΟΚόλογα. Κι αν αυτοί το
αποφάσισαν, ποιος θα το υλοποιούσε; Ποιος θα έκανε παρέμβαση στη
δευτεροβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ;
Ποιος ήταν εκείνος που θα ζητούσε
από έναν τακτικό δικαστή να βγάλει
προκάτ απόφαση; Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι γνωστό, είναι όλοι θεματοφύλακες των νόμων και των κανόνων. Τώρα, αν ο Μάρδας και ο

19
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
10/11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Τριανταφυλλίδης
τα έβαλαν ανοικτά με τη
Δικαιοσύνη για την πρωτόδικη απόφαση, αυτό έγινε
στο πλαίσιο της… δημοκρατίας.
Ο δε συνέταιρος στην κυβέρνηση, Π. Καμμένος, δεδηλωμένος οπαδός της ΑΕΚ, μέχρι τώρα
δεν έχει μιλήσει. Κάλυψαν το... κενό
στελέχη των ΑΝΕΛ. Η Συντονιστική
Επιτροπή Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι έχει ως
αρχή να μη σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Αλλά το κάνουν για αυτή
που αφορά τον ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντάς την «σχεδόν, νομικά αστήρικτη». Ενώ, μιλούν και για ανισότητα
βορρά - νότου...
Φυσικά, με το γεγονός της Τούμπας, ουδείς ασχολήθηκε, παρά μόνο με τα παρεπόμενα. Στην Τούμπα
ένας οπαδός σημάδεψε τον Γκαρθία και ένας άλλος από πίσω του
τραβούσε σε βίντεο την ενέργειά
του! Όταν πετάχτηκαν τα χαρτάκια
και το ρολό, κάποιος στην κερκίδα
των επισήμων, μάλιστα, περίμενε
τον Γκαρθία κι ο άλλος περίμενε
αυτόν που περίμενε τον Γκαρθία,
για να τραβήξει βίντεο!
Το όλο σκηνικό που διαμορφώθηκε στο ποδόσφαιρο με την τιμωρία του ΠΑΟΚ, τα επεισόδια και λοιπά, θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν
ένα τέλειο σουρεαλιστικό σενάριο,
έχοντας ως φόντο τον πρόεδρο της
ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο, να κάνει παρέλαση, κρατώντας σημαιάκια της… «εξυγίανσης».
Ο Γραμμένος, που είναι και νομικός, πώς ανέχεται να δηλώνουν
στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μη ότι ήταν
«στημένη» η πρωτόδικη απόφαση
της Σκολαρίκη και να μην παρεμβαίνει θεσμικά, ως ο επικεφαλής
του ποδοσφαίρου; Όταν ο Κυριάκος Κυριάκος, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μιλάει για
«στημένη διαδικασία», υπάρχει κανονισμός με βάση τον οποίο θα έπρεπε να τον εγκαλέσουν; Προφανώς. Τι έκανε ο «εξυγιαντής» Γραμμένος; Απολύτως τίποτα. Θα πει ότι
τα δικαιοδοτικά όργανα είναι ανεξάρτητα!
Κι όταν γράφτηκε στον Τύπο ότι
η FIFA και η UEFA σύστησαν στην
ΕΠΟ να είναι αμείλικτη σε τέτοιες
δηλώσεις παραγόντων που δυσφημούν το ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ απάντησε με ανακοίνωση ότι ουδέποτε
έγινε. Εύκολο, όμως, είναι να τιμωρηθεί και γι’ αυτό ο ΠΑΟΚ, όταν ο
λαός του «βράζει» και ο ίδιος βρέθηκε στη θέση του προέδρου με τη
στήριξη του Ιβάν Σαββίδη; Δεν είναι καθόλου. Οπότε, ο «εξυγιαντής»
Γραμμένος σιωπά. Φοβάται μη τυχόν τον ρίξουν και πάθει τίποτα το
ποδόσφαιρο.

Ο Βασιλειάδης
αντέδρασε,
ο Κοντονής;
Έστω και
καθυστερημένα ο
υφυπουργός
Αθλητισμού, Γιώργος
Βασιλειάδης,
αντέδρασε στην
ψηφοθηρική τακτική
των βουλευτών.
Χαρακτήρισε την
αντίδραση των
πολιτικών «σημείο
παθογένειας» και
εξέφρασε την
εμπιστοσύνη της
κυβέρνησης στην
αθλητική Δικαιοσύνη.
Αντίθετα, ο υπουργός
Δικαιοσύνης, Σταύρος
Κοντονής, «ήπιε το
αμίλητο νερό». Αυτός
που ως υφυπουργός
Αθλητισμού συνέταξε
τον σχετικό νόμο για τη
στελέχωση των
δικαιοδοτικών οργάνων
από τακτικούς
δικαστές. Τώρα, απλά
παρακολουθεί να
δέχονται αλλεπάλληλες
βολές και σοβαρές
κατηγορίες περί
στησίματος. Χωρίς να
αρθρώνει κουβέντα!
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Στις 15
Μαρτίου
η εκδίκαση
Ο Ολυμπιακός έκανε παρέμβαση κατά του ΠΑΟΚ
στο πειθαρχικό όργανο
της Super League, ζητώντας να δικαστούν οι Θεσσαλονικείς για τα επεισόδια των οπαδών τους στα
Γιάννινα με βάση το άρθρο 15, 4β του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, που
προβλέπει αφαίρεση 3
βαθμών και 2 έως 4 αγωνιστικές κεκλεισμένων
των θυρών.
Άλλωστε, σύμφωνα με το
κατηγορητήριο για τον
ΠΑΟΚ, η ποινή θα ήταν
μόνο πρόστιμο, που σημαίνει ότι για τους «ερυθρόλευκους» ήταν μια χαμένη υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ολυμπιακός υπέβαλε την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου καταγγελίααίτηση προς τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα της
ΕΠΟ, προκειμένου ο τελευταίος να ζητήσει από
το «Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων» την καταγραφή
των ζημιών που –σύμφωνα με τους Πειραιώτες– έγιναν στους Ζωσιμάδες.
Ο Ολυμπιακός ζητάει να
συμπληρωθεί η πειθαρχική δίωξη με νέα δίωξη, ώστε να περιλαμβάνεται σε
αυτή και η έκθεση με την
καταγραφή των ζημιών.
Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν και
σχετικά δημοσιεύματα,
καθώς και οπτικο-ακουστικό υλικό.
Η πρωτοδίκης Μαρία Σκολαρίκη έκανε δεκτό το αίτημα του Ολυμπιακού και
ανέβαλε την υπόθεση για
τις 15 Μαρτίου, προκειμένου ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας να ζητήσει –αν
το κρίνει ο ίδιος– την έκθεση του ιδιοκτήτη του
γηπέδου. Με τα σημερινά
δεδομένα για την υπόθεση
των Ιωαννίνων ο «δικέφαλος του Βορρά» κινδυνεύει με τις ποινές που
προβλέπει το αρχικό κατηγορητήριο (έως 100.000
ευρώ πρόστιμο), σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στο
άρθρο 15 και παράγραφο
4α, για επεισόδια που δεν
συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή
φθορές ιδιοκτησίας.

ταν έγινε
η σέντρα
του πρωταθλήματος, πολλοί δεν υπολόγισαν ότι το χρώμα του τίτλου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό από τα όσα θα συμβούν εκτός αγωνιστικών χώρων. Υποτίθεται ότι το πρωτάθλημα θα ήταν καθαρό από
πλευράς διαιτησίας, αλλά και
διοικητικών πεπραγμένων.
Αρκούσε το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, για να φύγει το καμουφλάζ και, ανεξάρτητα με την ανταγωνιστικότητα, να μας δώσει τροφή για σκέψεις, αν οι συντελεστές
του ποδοσφαίρου Super League, ΕΠΟ, δικαστές και μάλιστα τακτικοί, αθλητικοί εισαγγελείς και Πολιτεία,
λειτουργούν όπως θα έπρεπε ώστε
να μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο.
Η εξέλιξη του πρωταθλήματος
μεταφέρθηκε στις αίθουσες των Δικαιοδοτικών οργάνων για τις συμπεριφορές φιλάθλων και αξιωματούχων και στις εκθέσεις των διαιτητών, των παρατηρητών, της αστυνομίας. Στερνή μου γνώση να σ’ είχα
πρώτα, θα λένε σήμερα οι ισχυροί
των ΠΑΕ, που δεν αξιολόγησαν σωστά το… παράλληλο πρωτάθλημα.
Οι τοποθετήσεις και αποφάσεις
των αξιωματούχων της Πολιτείας
τους τελευταίους μήνες, μόνο ως ανέκδοτο μπορούν να εκληφθούν.
Ξεκινήσαμε με την απόφαση περί απαγόρευσης μετακινήσεων μεμονωμένων οπαδών, λες και κάποιος όταν περνούσε τα διόδια για να πάει
στο γήπεδο, θα δήλωνε και τι ομάδα
είναι…
Φθάσαμε στην τελική αποδοχή,
ότι δεν μπορεί η Πολιτεία να δώσει
λύση στο θέμα αυτό και αποφασίζει
όχι κάθε βδομάδα ανάλογα με τον
αγώνα, αλλά συνολικά ν’ απαγορεύσει τις μετακινήσεις των οπαδών
των τεσσάρων μεγάλων ομάδων.
Στη διαιτησία μάθαμε από τα «ερυθρόλευκα» ΜΜΕ ότι ο πεθερός
του Αρετόπουλου έτρωγε με τον
Πουρλιοτόπουλο. Αμέσως βγήκε
λάβρος ο Κ.Κ. (Κυριάκος Κυριάκος), ν’ απειλήσει με μηνύσεις που
ουδέποτε κατατέθηκαν.
Στη Super League βασιλεύει ο
μπαμπάς Γκαγκάτσης, κατά παράβαση νόμων και κανονισμών, και
συμμετέχει ο υιός Γκαγκάτσης κατά παράβαση νόμων και κανονισμών, από τα χείλη του οποίου ακούστηκε το εκπληκτικό ότι ο Γκαρθία αυτοτραυματίστηκε στα αποδυτήρια της Τούμπας.
Προχωράμε στην ΕΠΟ. Όλα τα
ΜΜΕ μετά το παιχνίδι της Τούμπας
και με δεδομένο ότι στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου υπήρξαν

O

Super League, EΠΟ, Πολιτεία,
τακτικοί δικαστές, διαιτησία οδήγησαν
τις ΠΑΕ σε κραυγές και ψίθυρους

Η εξυγίανση στο…
απόσπασμα
• Το ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα έγινε χιλιοτραγουδισμένο
από αποφάσεις για γέλια και για κλάματα.
• Mε το… λάθος του Αλέξη Δέδε για μη εφαρμογή των κανονισμών
της FIFA, γλίτωσε αρχικά η ΑΕΚ και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ
από μηδενισμούς και αφαιρέσεις βαθμών.
• Τα επεισόδια των οπαδών τους στις εξέδρες και τον εν γένει χώρο
του γηπέδου πέρασαν και περνούν… ατιμώρητα.
• Αδικημένος ο Ολυμπιακός από τον εκλεκτό
του Θόδωρου Θεοδωρίδη, Αλέξη Δέδε.

επεισόδια από αγανακτισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, έκαναν τους υπολογισμούς με τους οποίους κατέληγαν ότι τρεις βαθμοί θ’ αφαιρεθούν για τον τραυματισμό του
Γκαρθία, άλλοι τρεις για τα επεισόδια, και κατά συγχώνευση ο «δικέφαλος του Βορρά» θ’ απολέσει πέντε βαθμούς. Έλα όμως που ο ΠΑΟΚ δεν κλήθηκε ποτέ σε απολογία
για τα επεισόδια στον περιβάλλοντα
χώρο…

Το γιατί;
Διαβάστε και φρίξτε.
Οι καμπάνες την τρέχουσα περίοδο
ήχησαν για όλους τους μεγάλους,
αλλά ο διαφορετικός ήχος έπαιξε
καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση
του βαθμολογικού πίνακα. Μερίδα
του λέοντος στις ποινές παίζουν τα
επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο
του γηπέδου, καθώς με αυτά κλείνουν γήπεδα, μηδενίζονται ομάδες,
αφαιρούνται βαθμοί, πέφτουν βα-

ριά και ασήκωτα πρόστιμα.
Την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ (www.epo.gr) η κατεπείγουσα
απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων
Θεμάτων της Ομοσπονδίας να τροποποιήσει το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα και ειδικότερα την παράγραφο 4, ώστε να περιλάβει στις
παραβάσεις που ελέγχονται πειθαρχικά τα επεισόδια στις εξέδρες και
τον εν γένει χώρο των γηπέδων. Ο
τροποποιημένος Πειθαρχικός Κώδικας δημοσιεύεται με τη νέα του
μορφή δύο μήνες σχεδόν μετά την
τροποποίηση του Καταστατικού της
Ομοσπονδίας, που έγινε στις
30/6/2017.
Η νέα διοίκηση της ΕΠΟ, που εκλέχθηκε στις 18 Αυγούστου 2017,
ανακάλυψε ότι είχε «παραλειφθεί»
η πειθαρχική διαδικασία (και οι αναλογούσες ποινές) για επεισόδια που
εξελίσσονταν στις εξέδρες και τον
εν γένει χώρο του γηπέδου. Μπορεί
η κυβερνητικά υποταγμένη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ομοσπονδίας, υπό τον καθηγητή Νομι-
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κής και ειδικό σύμβουλο του Μεγάρου Μαξίμου Γιάννη Δρόσο, να
διατείνονταν πως είχε ολοκληρώσει
την καθοδηγημένη διαδικασία τροποποίησης των κανονισμών, αλλά
μόνο όταν προκλήθηκε θόρυβος από τον υφυπουργό Αθλητισμού,
Γιώργο Βασιλειάδη, ανακαλύφθηκε η παράλειψη.
Η συγκεκριμένη παράλειψη καταργούσε ένα σημαντικότατο κεφάλαιο των όρων και προϋποθέσεων αντιμετώπισης των εκδηλώσεων βίας
στα ελληνικά γήπεδα, καθώς ήταν
και στατιστικά δεδομένο πως τα περισσότερα από αυτά εκδηλώνονται
στις εξέδρες ή στις εισόδους του γηπέδου που αντιστοιχούν στις θύρες
των οργανωμένων οπαδών, γενικότερα στον περιβάλλοντα χώρο. Η σέντρα του πρωταθλήματος έγινε με
την «παράλειψη» αυτή σε ισχύ, χωρίς κανείς όμως να διαμαρτυρηθεί.
Ως γνωστόν, δεν επιτρέπονται
τροποποιήσεις κανονισμών μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου και,
αν γίνουν, εφαρμόζονται από την επόμενη σεζόν. Έτσι εφευρέθηκε η…
ευθύνη της FIFA, την οποία κανείς
δεν θα μπορούσε ν’ ακουμπήσει.
Στην ΕΠΟ ανακάλυψαν την πυρίτιδα και την απαίτηση της Διεθνούς
Συνομοσπονδίας, με την οποία ήταν
αναγκασμένοι να συμμορφωθούν.
Η FIFA βέβαια δεν είχε ιδέα για την
παράλειψη που συμπτωματικά αντιστοιχούσε στις επιθυμίες των μεγάλων ΠΑΕ οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τους οπαδούς,
πριν ή μετά από έναν αγώνα, κυρίως
στα ντέρμπι. Η διάταξη δεν ήταν νέα –
είχε ψηφιστεί προ 15 ετών!!!– ώστε
να προκαλέσει την… παρέμβαση της
FIFA, η τροποποίηση ωστόσο ολοκληρώθηκε με βάση τις επίσημες διαδικασίες και προκάλεσε την ικανοποίηση του Γ. Βασιλειάδη.
Η γκάφα του Αλέξη Δέδε ωστόσο εκ του… αποτελέσματος αποδείχθηκε καταλυτική για την εξέλιξη
του πρωταθλήματος. Η συνεδρίαση
της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων
της ΕΠΟ (Βαγγέλης Γραμμένος,
Κώστας Βρακάς, Νίκος Βακάλης, Γιώργος Στράτος, Περικλής
Λασκαράκης) για την τροποποίηση του άρθρου 15 του Πειθαρχικού
Κώδικα έλαβε χώρα πέντε ημέρες
μετά την επίσημη έναρξη των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων (το πρωτάθλημα της Super League είχε αρχίσει στις 19/08/2017). Οι ποινές
για τα εκτός αγωνιστικού χώρου επεισόδια ουσιαστικά δεν πέρασαν
από το παράθυρο. Έτσι την Πέμπτη
16 Νοεμβρίου 2017, όταν η ΑΕΚ απολογήθηκε ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League
για όσα συνέβησαν μεταξύ της Αστυνομίας και των οργανωμένων οπαδών της στις θύρες εισόδου και
στις εξέδρες που καταλαμβάνονται
από την Original 21, στον αγώνα με
τον ΠΑΟΚ, έθεσε εύλογα τις ενστάσεις της για να γλιτώσει τις βαριές
καμπάνες. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε καταγγελία
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η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία απορρίφθηκε. Κι εκεί ολοκλήρωσε τις ενστάσεις και εντάσεις η ομάδα του
Πειραιά. Ήταν η 10η αγωνιστική βέβαια και το πρωτάθλημα είχε πολύ
δρόμο ακόμη. Των φρονίμων τα
παιδιά ωστόσο αποδείχθηκε πως
δεν φορούσαν ερυθρόλευκα…
Η ΑΕΚ κατά την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης υποστήριξε
ότι: «Οι ποινές για παραβάσεις του
Πειθαρχικού Κώδικα που αφορούν επεισόδια στις εξέδρες του γηπέδου
δεν μπορούν να ισχύσουν και πρέπει
να ακυρωθούν στο σύνολό τους, καθώς η διαδικασία τροποποίησης του
άρθρου 15 του Κώδικα είναι σαφέστατα αντικαταστατική, προσκρούει
στους περιορισμούς της παραγράφου ζ του άρθρου 35 του ισχύοντος
καταστατικού της ΕΠΟ και τυχόν εφαρμογή τους οδηγεί στην άμεση έκπτωση των μελών της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ». Τι σημαίνει ο ακριβής αυτός ισχυρισμός;
Πως ο Β. Γραμμένος με όλο το
προεδρείο της ΕΠΟ θα αποτελούσαν άμεσα διοικητικό παρελθόν, αν
γινόταν δεκτή η τροποποίηση του
Πειθαρχικού Κώδικα και επιβαλλόταν ποινή στην ΑΕΚ για επεισόδια
στις εξέδρες του γηπέδου και στον
εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ.
Ο Πρωτοδίκης εν ενεργεία και
τακτικό μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League, Σπύρος
Καποδίστριας, διαπίστωσε πως ήταν αδύνατο να εφαρμόσει την τροποποιημένη στις 24/08/2017 διάταξη του άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ και να επιβάλει, όπως αυτή προβλέπει, στην ΑΕΚ ποινές αφαίρεσης βαθμών και αποκλεισμού έδρας, καθώς αυτή δεν
μπορεί να ισχύσει σύμφωνα με τη

διάταξη του άρθρου 35 του καταστατικού της ΕΠΟ.
Οι παραλείψεις της Προσωρινής
Διοίκησης ΕΠΟ (ΠΔΕ) του Γιάννη
Δρόσου, και του εκτελεστικού
γραμματέα τότε και τώρα της ΕΠΟ
Αλέξη Δέδε, γλίτωσαν στην προκειμένη περίπτωση την ΑΕΚ. Ο τελευταίος μάλιστα, ως εκτελεστικός
γραμματέας, είχε καθ’ ολοκληρίαν
την ευθύνη για το γεγονός ότι ουδέποτε διάταξη αυτής της μορφής
ετέθη προς ψήφιση στην Καταστατική Συνέλευση στις 30/6/2017.
Στη συνέχεια, είχε επίσης την ευθύνη για την παράνομη ένταξη της
διάταξης στον Πειθαρχικό Κανονισμό
της ΕΠΟ στις 24/8/2017. Αλλά όταν
είσαι ο εκλεκτός του Γενικού Γραμματέα της UEFA, Θόδωρου Θεοδωρίδη, επιτρέπονται όλα. Αρχικά τη γλίτωσε η ΑΕΚ. Στη συνέχεια ήλθε η σειρά του ΠΑΟΚ, καθώς στο ντέρμπι με
τον Ολυμπιακό που δεν έγινε ποτέ,
δεν ήταν μόνο το αντικείμενο που
προσγειώθηκε στο κεφάλι του Όσκαρ Γκαρθία, το οποίο αποτέλεσε
σημείο αναφοράς επεισοδίων. Οπαδοί του «δικέφαλου του Βορρά»
πρωταγωνίστησαν σε επεισόδια στην
Τούμπα, όπως κάποιες αγωνιστικές
νωρίτερα και στα Γιάννινα.
Το περίφημο άρθρο 15 παρ. 4
προβλέπει πως «εάν η είσοδος των
οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα
επεισόδια στους λοιπούς χώρους του
γηπέδου συνδέονται με βιαιοπραγίες
κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας, επιβάλλονται χρηματική ποινή
50.000 έως 250.000 ευρώ και ποινή
διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές
για δύο έως τέσσερις αγωνιστικές και
επιπρόσθετα ποινή αφαίρεσης τριών
βαθμών». Προφανώς οι «λοιποί χώροι του γηπέδου» και οι «φθορές ι-

διοκτησίας» περιλαμβάνουν και τις
σπασμένες πόρτες ενός γηπέδου. Ή μήπως
όχι; Γιατί στους Ζωσιμάδες
οι οπαδοί του ΠΑΟΚ επιδόθηκαν σε καταστροφές, είτε τις
είδε η Αστυνομία είτε όχι. Ακολούθησε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Η ομάδα του
Πειραιά προχώρησε σε καταγγελία
σε βάρος του ΠΑΟΚ και για τα δύο
παιχνίδια. Ωστόσο ο ποδοσφαιρικός
εισαγγελέας, Γιώργος Λαΐνης, έβαλε στο αρχείο τις καταγγελίες του
Ολυμπιακού τόσο για τα επεισόδια
που διαδραματίστηκαν έξω από την
Τούμπα μετά τη ματαίωση του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους», όσο
και για τα όσα έγιναν στα Γιάννινα
πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΣ και
την είσοδο των «ασπρόμαυρων» οπαδών στις εξέδρες του σταδίου, κι
έτσι το κατηγορητήριο δεν άλλαξε.
Συνεπώς… πρόστιμο. Φρόντισε ο Αλέξης και οι δύο «δικέφαλοι» την έβγαλαν καθαρή όσον αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Άξιος ο μισθός του.
Το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα αν μπει κάποιος στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ, θα διαπιστώσει
ότι υπάρχει στον Πειθαρχικό Κώδικα
η ανενεργή διάταξη για τα επεισόδια που ξέχασαν να περιλάβουν στις
τροποποιήσεις Δέδες και Δρόσος,
δεν ανησυχεί κανέναν. Τα όσα έγιναν δεν απασχόλησαν ούτε την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας, ούτε την Πολιτεία… Κανείς δεν διανοήθηκε να τους καλέσει για καφεδάκι και να τους ρωτήσει τι έγινε και μια διάταξη που ισχύει διεθνώς τόσα χρόνια ξεχάστηκε
να μπει εμπρόθεσμα ώστε να ισχύσει και στην Ελλάδα;
Η ανυπαρξία και η ανικανότητα
κορυφαίων διοικητικών στελεχών
της Ομοσπονδίας είχε σαν αποτέλεσμα να μην ισχύουν στο ελληνικό
ποδόσφαιρο οι διεθνείς κανόνες.
Του… χρόνου, «έκρινε» ο Δέδες. Τα
λάθη, οι παραλείψεις και η… λησμονιά του εκλεκτού του Θόδωρου
Θεοδωρίδη έβαλαν τη σφραγίδα
τους στο πρωτάθλημα που μπορούσε να είχε αναποδογυρίσει αν ίσχυαν τα διεθνώς κρατούντα. Ο Ολυμπιακός το μόνο που περιορίζεται να κάνει είναι να φωνάζει. Στου
Θόδωρου την πόρτα όμως όσο θέλεις βρόντα. Γιατί στο πρωτάθλημα
σουρωτήρι, κάθε Δέδες μπορεί να
σφυρίζει κλέφτικα. Στον Ολυμπιακό
που δεν πήραν χαμπάρι ότι στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ η εξουσία
μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων, θα καταλάβαιναν τι
παίχτηκε με τους κανονισμούς για
τα επεισόδια; Αυτά είναι ψιλά γράμματα. Τώρα είναι αργά για δάκρυα.
Το πρωτάθλημα… πέταξε.

Ο Καποδίστριας
…αποφάνθηκε
Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου
2017, ο Σπ. Καποδίστριας,
ως ήταν υποχρεωμένος,
με την απόφασή του κατάργησε στην πράξη την
τροποποίηση του άρθρου
15 του Πειθαρχικού Κώδικα. Έδειξε δε τον… ένοχο,
καθώς καταγράφει ότι:
«Κατά την τροποποίηση,
κωδικοποίηση και έγκριση
του Πειθαρχικού Κώδικα
της ΕΠΟ από την Προσωρινώς Διοικούσα Επιτροπή
της ΕΠΟ, κατά την ημερομηνία της 30ής/6ου/2017,
δεν τυποποιήθηκε ως πειθαρχικό παράπτωμα είτε
στις διατάξεις του άρθρου
15 παρ. 4, είτε σε οιεσδήποτε άλλες διατάξεις τού
ως άνω Πειθαρχικού Κώδικα, η πρόκληση επεισοδίων από φιλάθλους των
ποδοσφαιρικών ομάδων
στα αποδυτήρια, στις κερκίδες ή στον εν γένει χώρο
του γηπέδου. Η εν λόγω,
δε, παράλειψη της Προσωρινώς Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ, οφείλεται αναντίρρητα σε πρόδηλη
παραδρομή αυτής.
Το αναφυέν, δε, αυτό ακούσιο κενό στον εγκριθέντα, την 30ή/6ου/2017,
Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ επεχείρησε, να καλύψει η Επιτροπή Εκτάκτων
Θεμάτων της ΕΠΟ, κατά
την συνεδρίασή της, που
πραγματοποιήθηκε την
24η/8ου/2017, οπότε και
προέβλεψε ρητώς πλέον
ως πειθαρχικό παράπτωμα
την πρόκληση από οπαδούς επεισοδίων, πριν την
έναρξη, κατά την διάρκεια
ή/και μετά την λήξη του αγώνα, στα αποδυτήρια,
στις κερκίδες και στον εν
γένει χώρο του γηπέδου.
Η τροποποίηση, αυτή του
Πειθαρχικού Κώδικα της
ΕΠΟ έλαβε χώρα μετά την
έναρξη του τρέχοντος
Πρωταθλήματος, και ως εκ
τούτου προσκρούει στην
ρητή διάταξη του άρθρου
35 περ. ζ΄ εδ. β΄ και γ΄ του
Καταστατικού της ΕΠΟ,
σύμφωνα με την οποία οι
κανονισμοί των διοργανώσεων δεν δύνανται να τροποποιηθούν από της ενάρξεως των πρωταθλημάτων
και μέχρι την λήξη τους και
την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων, ενώ τυχόν γενόμενες τροποποιήσεις ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο».
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ΣΧΟΛΙΟ

Κυβέρνηση,
ΕΠΟ, Super
League
«σπέρνουν
ανέμους,
θα θερίσουν
θύελλες»
Την ανακοίνωση της τιμωρίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ
ακολούθησε ένας διαγωνισμός καταγγελιών.
Πως ήταν προαποφασισμένη, πως η διαδικασία
και η πρωτοδίκης είναι
στημένες και άλλα.
Προσέξτε, όχι σε κάποιο
καφενείο ή σε «πηγαδάκι» από αγανακτισμένους οπαδούς. Αλλά από
στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
αντιπολιτευόμενους και
συμπολιτευόμενους βουλευτές και άλλους... υπεύθυνους. Μέχρι και
πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για μεθόδευση.
Και ενώ η ένταση πυροδοτείται επικίνδυνα, οι
αρμόδιοι υποδύονται
τον… Βούδα. Παρακολουθούν ατάραχοι. Ο υπουργός Δικαιοσύνης,
Σταύρος Κοντονής, ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης, η
Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, το ΔΣ
της Super League και τα
δικαιοδοτικά όργανα
δεν αντιδρούν.
Επιτρέπουν τη στοχοποίηση κρατικών λειτουργών, να πυροδοτείται ασταμάτητα το κλίμα. Γιατί άραγε; Συμφωνούν,
φοβούνται κάτι, ή απλά
ακολουθούν τη ρήση
«μακριά από εμάς και όπου θέλει ας είναι»;
Όποιο και αν είναι το εφαλτήριο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η ένταση έχει «χτυπήσει κόκκινο», ανά πάσα στιγμή
μπορεί οι καταστάσεις να
γίνουν ανεξέλεγκτες. Και
η τακτική του «Πόντιου
Πιλάτου» δεν βάζει, αλλά λύνει το φρένο.
Γιώργος Καντζιλιέρης

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ

Ώπα ώπα ώπα
Λάβρος ο Βασιλειάδης κατά
βουλευτών της συγκυβέρνησης

Οι «Πινόκιο» της ΕΠΟ
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη (7/3) η ΕΠΟ, επεχείρησε να διαψεύσει ότι εφαρμόζονται α-λά καρτ οι διατάξεις που η ίδια θεσμοθέτησε.
Όπως ισχυρίστηκε: «[...] Το νέο καταστατικό και οι κανονισμοί της ΕΠΟ τηρούνται και εφαρμόζονται απόλυτα και τα δικαιοδοτικά όργανα επιτελούν το
θεσμικά κατοχυρωμένο έργο τους, όπως οφείλουν [...]».
Δυστυχώς για τους «Πινόκιο» στην Ομοσπονδία, η πραγματικότητα διαφωνεί μαζί τους. Οι κείμενες διατάξεις παραβιάζονται αλλεπάλληλα και οι αρμόδιοι στρουθοκαμηλίζουν. Επιχειρώντας να αποφύγουν την «καυτή πατάτα». Θα παραθέσουμε, ενδεικτικά, δύο γεγονότα. Έχουν γίνει και συνεχίζονται δημόσιες δυσφημιστικές τοποθετήσεις κατά διαιτητών, στελεχών και
οργάνων της Ομοσπονδίας. Οι οποίες, εκτός των άλλων, παραβιάζουν τον
Κώδικα Δεοντολογίας (άρθρα 24, 25) στον οποίο προβλέπονται συγκεκριμένες ποινές. Οι παραβάτες, έως σήμερα, έμειναν ατιμώρητοι.
Στον μη διεξαχθέντα αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού, ο Μιραλάς έκανε μια
προκλητική και προσβλητική χειρονομία προς την εξέδρα. Δεν παραπέμφθηκε, όπως επιτάσσουν οι κείμενες διατάξεις. Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε αρκετές περιπτώσεις.
Καλό θα είναι, λοιπόν, στην ΕΠΟ να είναι πιο προσεκτικοί στις διαβεβαιώσεις τους, γιατί δεν είμαστε όλοι... λωτοφάγοι.

Περισσότερο απ' όσο έπρεπε δοκίμασαν την υπομονή του υφυπουργού αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη, οι αντιπολιτευόμενοι αλλά και
συμπολιτευόμενοι βουλευτές. Οι
οποίοι, πήραν σβάρνα τα ΜΜΕ για
να κατηγορήσουν την πρωτοδίκη
που έβγαλε την απόφαση για τον
ΠΑΟΚ και να πουν πολλά και διάφορα. Έτσι, την Παρασκευή (9/3)
τοποθετήθηκε, χαρακτηρίζοντας
παθογένεια την αντίδραση του πολιτικού κόσμου.
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η στελέχωση των δικαιοδοτικών και πειθαρχικών οργάνων της ΕΠΟ από
τακτικούς δικαστές είναι κατάκτηση
αυτής της κυβέρνησης. Δώσαμε μάχη για να έχουμε τακτικούς δικαστές
οι οποίοι εξασφαλίζουν την ευθυκρισία, την ισότητα και την ορθή επιβολή του νόμου. Έχουμε εμπιστοσύνη στην αθλητική δικαιοσύνη, σεβόμαστε τις αποφάσεις της ακόμη και
αν μας δυσαρεστούν. Αυτό είναι το
πιο σημαντικό. Μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή αποτελεί η αντίδραση του πολιτικού κόσμου, ακόμη και της δικής μου… οικογένειας. Αυτό είναι σημείο παθογένειας.

Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Δεν
μπορώ να περιμένω τίποτα από τους
οπαδούς όταν το πολιτικό προσωπικό του τόπου σαν να μην έχει μάθει
τίποτα από όλα όσα έγιναν όλα αυτά
τα χρόνια. Αντιμετωπίζει την κατάσταση σαν να είμαστε 20 χρόνια πίσω, όπου είχαμε συνηθίσει να χαϊδεύουμε αυτιά. Δείχνει να μην καταλαβαίνει τις αλλαγές που έχουν γίνει
αλλά και το πώς να αντιδράσει σε
αυτές. Και αυτό είναι που με θλίβει».
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Η ΕΠΟ, με
ανακοίνωση,
αρνήθηκε ότι η FIFA
«της τράβηξε το αυτί».
Και μίλησε για «διαρκή
και στενή συνεργασία
[...] με μοναδικό στόχο
τον θεσμικό
εκσυγχρονισμό και τη
διαφάνεια στο
ελληνικό ποδόσφαιρο».
Μόλις το έμαθαν ο
Ινφαντίνο και οι
συνεργάτες του,
χρειάστηκαν ιατρική
βοήθεια για να
συνέλθουν από τα
γέλια.

↪

φρρρρ
↪

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

Εγκλιματίζεται
γρήγορα, όπως
φαίνεται, ο Χουάν
Αντόνιο Φερνάντεζ
Μαρίν. Ο Ισπανός, που
τοποθέτησε στην ΚΕΔ
ο Τεόγια να κάνει τους
ορισμούς. Στην Τούμπα
μπήκε ο Γιώργος
Κομίνης. Ο διαιτητής
που είχε δώσει, πέρυσι,
το Κύπελλο στον
ΠΑΟΚ. Ο Ισπανός που
τον έβαλε έχει δει ποτέ
φωτογραφία του;
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Έχει γραφτεί
χωρίς να
διαψευστεί και ο υιός
Σαββίδης το έχει
ενισχύσει, με σχετικό
σχόλιο. Πώς η
υλοποίηση ή μη της
χορηγίας στο
πρωτάθλημα θα
εξαρτηθεί από την
κατάληξη της έφεσης
που έχει κάνει η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ. Αν αυτό δεν
είναι εκβιασμός, τι
είναι; Αν δεν πέσει το
χρήμα από τον Μάκη,
πώς θα γλιτώσει τον
Κορυδαλλό για
απιστία ο μπαμπάς
Βασίλης;

↪

Τώρα, πλάκα
μάς κάνεις;
Μετά τη λήξη του αγώνα Αστέρα Τρίπολης ΠΑΟΚ, έγινε ο «κακός χαμός». Υπήρξε συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν παίκτες και στελέχη αμφοτέρων των ομάδων. Αδιάψευστος
μάρτυρας (και) το οπτικοακουστικό υλικό. Και
το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League εγκάλεσε για όλο αυτό
μόνο τον «ασπρόμαυρο» φροντιστή!

Η επίσημη θέση του
ΣΥΡΙΖΑ για την τιμωρία του ΠΑΟΚ είναι «δεν
σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις». Βουλευτές του
όμως λένε τα αντίθετα. Οι
συγκυβερνώντες ΑΝΕΛ,
σύμφωνα με ανακοίνωση
της Συντονιστικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, έχουν
την ίδια αρχή με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά χαρακτηρίζουν
τη δικαστική απόφαση
«σχεδόν, νομικά αστήρικτη» και μιλούν για ανισότητα βορρά - νότου. Αυτό
δεν είναι κυβέρνηση, τσίρκο είναι με επικίνδυνα
νούμερα.

↪

Η διαμάχη εξουσίας
επί του παγκόσμιου
↪
ποδοσφαίρου, μεταξύ
της FIFA και της UEFA,
βρήκε νέο πεδίο έκφρασης. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία είναι διστακτική με την εφαρμογή
του VAR και αποφάσισε
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη χρονιά
στο Champions League.
Αντίθετα, η Παγκόσμια
Συνομοσπονδία τάσσεται
υπέρ του Συστήματος Υποβοήθησης Διαιτητή και
θα το χρησιμοποιήσει –το
καλοκαίρι– στο Μουντιάλ. Μάλλον, στις επικείμενες εκλογές της UEFA βλέπω τον Θεόδωρο
να «πακετάρει»...

Συνένοχοι
οι «εμπρηστές»
και όσοι τους
ανέχονται
Η τιμωρία της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ προκάλεσε αντιδράσεις των θιγόμενων. Όπως έγινε στο
παρελθόν από άλλες
ΠΑΕ, όταν βρέθηκαν
στη θέση της «ασπρόμαυρης» εταιρείας. Το
γεγονός ήταν αναμενόμενο και μέχρι ένα σημείο κατανοητό. Το ξεπέρασμα αυτού του σημείου, όμως, εγκυμονεί
ανεξέλεγκτους κινδύνους.
Στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, βουλευτές και άλλοι θιγόμενοι ή συμπαραστάτες τους εκτοξεύουν –αβασάνιστα– «βαριές» κατηγορίες. Βάλλουν κατά «δικαίων και
αδίκων» και «ανάβουν
το φυτίλι», αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
Μέχρι και ο πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδόχων
Θεσσαλονίκης, Ανδρέας
Μανδρίνος, μίλησε δημόσια για «βρώμικα κυκλώματα του Ελληνικού
ποδοσφαίρου» τα οποία,
κατά την κρίση του, «εξακολουθούν να κάνουν
τη δουλειά τους ανεμπόδιστα». Με εξοργιστική
ελαφρότητα «ρίχνει λάδι στη φωτιά».
Σε ένα πράγμα είχε δίκιο. Ότι «το κράτος
σφυρίζει αδιάφορα».
Αν δεν το έκανε, ο κύριος Μανδρινός και οι
όμοιοί του θα βρίσκονταν ήδη στη Δικαιοσύνη. Είτε για να αποδείξουν το βάσιμο των ισχυρισμών τους, είτε
για να υποστούν τις συνέπειες των εμπρηστικών λόγων τους.
Πριν τα πράγματα ξεφύγουν περισσότερο από τη συμπεριφορά συνενόχων που δημιουργούν ή ανέχονται επικίνδυνες καταστάσεις.
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Του Γιώργου
Καντζιλιέρη

Αριστείδης
Φωκάς
είσαι αφού
Χωρίς... ψήγμα
οπαδικής τύφλωσης
και ιδιοτέλειας
(ψηφοθηρία), με
συγκρότηση, σεβασμό
στους κανονισμούς και
ατράνταχτα
επιχειρήματα ήταν
ολόκληρη η
τοποθέτηση του
βουλευτή της Ένωσης
Κεντρώων, Αριστείδη
Φωκά.
Θαυμάστε μερικά
ακόμα αποσπάσματα:
«Δεν πιστεύω ότι
υπάρχει άλλη ομάδα
παγκοσμίως που να
παίζει το μισό και
παραπάνω
πρωτάθλημα
κεκλεισμένων των
θυρών. Και όλα αυτά
για ένα χαρτί που
έπεσε ή μια
φωτοβολίδα. Αυτό δεν
είναι ποδόσφαιρο.
[...]Δεν είναι δυνατόν η
μετριότατη ομάδα που
λέγεται Ολυμπιακός να
μπει ξανά στην κούρσα
του πρωταθλήματος.
Ούτε η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ
είναι ο μόνος
κυρίαρχος του
πρωταθλήματος. Δε
γίνεται να παίρνουν το
πρωτάθλημα μέσα από
τα χέρια του.
[...] Περιμένω ένα
καθαρό πρωτάθλημα με
πρώτο τον ΠΑΟΚ και
δεύτερο και τρίτο μια
μικρομεσαία ομάδα που
είναι όμως πολύ καλή.
Γιατί έχουμε τέτοιες
ομάδες…»
Παράλειψή σας, κύριε
βουλευτά, να μην
καθορίσετε και τις
μικρομεσαίες ομάδες
που θα καταλάβουν τη
2η και 3η θέση. Μισές
δουλειές...

ι βουλευτές Θεσσαλονίκης –με
καθυστέρηση
πρέπει να παρατηρήσουμε, αφού χρειάστηκε η
δημόσια απαίτηση των (ψηφοφόρων) οπαδών του ΠΑΟΚ–
στηλίτευσαν την τιμωρία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο στη Super League.
Δεν το έκαναν –όπως, αντίστοιχα, στο παρελθόν συνάδελφοί τους
διαφορετικών ποδοσφαιρικών αποχρώσεων– σκεπτόμενοι τα ψηφαλάκια, ούτε με οπαδικό πρίσμα. Όοοχι. Ο καημός τους είναι να υπερασπιστούν το δίκαιο. Πρώτοι (την Τρίτη 6/3) σήκωσαν το λάβαρο ο οικονομολόγος/τελωνειακός υπάλληλος και βουλευτής της Ν.Δ., Σάββας Αναστασιάδης, ο βιοτέχνης επίπλων και βουλευτής της Ένωσης
Κεντρώων, Αριστείδης Φωκάς,
και ο νομικός και βουλευτής (τρεις
φορές του ΠΑΣΟΚ και τώρα) του
ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκος Μπόλαρης.

Ο

«Δεν μπορούμε να
παρέμβουμε, αν χρειαστεί
να το κάνουμε,
αλλά δεν γίνεται…»
Ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σάββας Αναστασιάδης, με υπευθυνότητα και χωρίς υστεροβουλία, δήλωσε (ρ/σ «Arena
fm»): «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι άδικη η ποινή. Δεν έχουν ληφθεί
βασικά στοιχεία υπόψη, όπως η μη
δήλωση του κ. Γκαρθία ως πρώτου
προπονητή. Φυσικά και η άρνησή του
να εξετασθεί από τον γιατρό του γηπέδου».
Το γεγονός ότι η πρωτοδίκης
Μαρία Σκολαρίκη, που εκδίκασε
την υπόθεση τα έλαβε υπόψη της
και τα έκρινε, αποτελεί «λεπτομέρεια». Η οποία δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει από τη... στοιχειοθετημένη τοποθέτηση του πολιτικού ανδρός.
Ούτε πρέπει να ασχοληθούμε
με... ήσσονος σημασίας στοιχεία, όπως τον κανονισμό. Τον οποίο εφάρμοσε και επικαλείται –στο σκεπτικό– η πρωτοδίκης. Ο «γαλάζιος»
βουλευτής με την «ασπρόμαυρη»
καρδιά το γνωρίζει, και αυτός ήταν
ο λόγος που δεν συμπεριλαμβάνει
το σχετικό άρθρο στα βασικά στοιχεία της υπόθεσης.
Εκεί, πάντως, που «έδωσε τα ρέστα του» ήταν στο ενδεχόμενο παρέμβασης. Απολαύστε συγκρότηση
και ειρμό σκέψεως: «Το δικαστήριο
έχει τη θέση του, δεν μπορούμε να
παρέμβουμε. Αν χρειαστεί με οποιον-

Καλοί
οι κανονισμοί,
κάλλιστα όμως
τα ψηφαλάκια
δήποτε τρόπο να παρέμβουμε, να το
κάνουμε, αλλά δεν γίνεται. Αν μας ζητηθεί από τον σύλλογο, θα το κάνουμε παρ’ όλα αυτά. Υπάρχει το ενδεχόμενο η παρέμβασή μας να οδηγήσει
σε αντίθετα αποτελέσματα, αλλά εμείς εδώ είμαστε».

«Τα κόζια δεν έχουν
αλλάξει χέρια»
«Χείμαρρος» ήταν (ρ/σ «Arena fm»)
και ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων, Αριστείδης Φωκάς. Τόσο ορμητικός που... παρέσυρε και
«έβγαλε στη σέντρα» τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, και τους συνεργάτες
του. Οι οποίοι στήριξαν ενεργά την
αλλαγή διοίκησης στην ΕΠΟ. Ο βουλευτής, πάντως, διαπίστωσε πως από το τελευταίο πρωτάθλημα που
πήρε ο ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα: «Τα κόζια δεν έχουν αλλάξει χέρια ακόμα».
Ήταν δε κατηγορηματικός ότι:

«Σε οποιοδήποτε πολιτικό δικαστήριο δεν θα συνέβαινε αυτό το πράγμα.
Θα είχαμε αθώωση. Δεν υπάρχει δικαστής που θα αδικούσε τον ΠΑΟΚ».
Και μη σπεύσουν οι κακεντρεχείς να
επισημάνουν ότι τα δικαιοδοτικά
όργανα συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές. Και πως η εκδίκαση
έγινε από πρωτοδίκη.
Ο εθνοπατέρας δεν «μασάει» από ντεμέκ γεγονότα. Η τεκμηριωμένη τοποθέτησή του στηρίζεται σε...
λογική σκέψη. «Δεν υπάρχει δικαστής που θα αδικούσε τον ΠΑΟΚ», η
πρωτοδίκης αδίκησε τον ΠΑΟΚ, άρα δεν είναι δικαστής. Τι δεν καταλαβαίνεις;

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
εναντίον Βασιλειάδη,
Κοντονή
Η... μοντέρνα σκέψη δεν θα μπορούσε παρά να εκφραστεί με σύγχρονο τρόπο. Έτσι, ο βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκος Μπόλαρης, τοποθετήθηκε με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Twitter: «Αναρωτιόμουν... Τι θα μεθοδεύσουν φέτος για να μην πάρει το
πρωτάθλημα η καλύτερη ομάδα; Ευρηματικό: “Τραυματισμός από ανεμίζουσα ταινία χαρτιού!” Αντί να τιμωρήσουν τον θεατρίνο, πλαστογραφούν το πρωτάθλημα. Χάθηκε κι η
ντροπή!» έγραψε.
Οργισμένος από την αδικία αλλά
με «καθαρό μυαλό» ο Ηρακλής
Πουαρό, συγγνώμη ο Μάρκος
Μπόλαρης δεν αποπροσανατολίζεται από «λεπτομέρειες» όπως ο
κανονισμός. «Σηκώνει την κουρτίνα» και μας αποκαλύπτει «τι παίζεται». Μεθόδευση και πλαστογραφία
εναντίον του ΠΑΟΚ.
Από ποιους; Όχι βέβαια από τον
–εν δυνάμει ψηφοφόρο, άρα αθώο– οπαδό που πέταξε το ρολό
της ταμειακής μηχανής. Αλλά, προφανώς, από FIFA, UEFA και ΕΠΟ
που συνέταξαν τις διατάξεις.
Από την ιατροδικαστή που όρισε
–από τη λίστα του υπουργείου Δικαιοσύνης– το τμήμα αντιμετώπισης
βίας στους αθλητικούς χώρους, της
διεύθυνσης ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Από την πρωτοδίκη που εξέτασε την υπόθεση και τα στοιχεία.
Εμμέσως πλην σαφέστατα, δηλαδή, από τα κυβερνητικά στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ που εποπτεύουν τον
χώρο του αθλητισμού και της δικαιοσύνης. Τα οποία, «ανέχονται» τους
κρατικούς λειτουργούς που «έστησαν» τη μεθόδευση και την πλαστογραφία. Τοποθετήσεις όπως οι παραπάνω, πρόσκαιρα, ίσως φέρνουν
κάποια ψηφαλάκια. Αλλά τελικά,
στην πλειοψηφία του κόσμου, οι πολιτικοί απαξιώνονται ακόμα περισσότερο.
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χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις
στις πράξεις νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος, αφετέρου να
συμμετάσχουν στις αγορές ομολόγων
της ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Τα επιχειρήματα Σάλλα
Στην αντίπερα όχθη των επιχειρημάτων Στουρνάρα βρέθηκε ένας «συνάδελφος» του κεντρικού τραπεζίτη, ο
Μιχάλης Σάλλας.
Αν και παράξενο εκ πρώτη όψεως,
διότι η στατιστική λέει ότι οι εκπρόσωποι του τραπεζικού συστήματος δεν μας
έχουν συνηθίσει σε τόσο κάθετες διαφωνίες, η αλήθεια είναι ότι ο «πατέρας» της Τράπεζας Πειραιώς και νυν
στρατηγικός επενδυτής στην Παγκρήτια Τράπεζα υπερασπίστηκε την «καθαρή έξοδο» από το τρίτο μνημόνιο, κάνοντας… πενηνταράκια μία σειρά από
καίρια επιχειρήματα. Μέσω άρθρου
του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πολύπειρος banker ανέπτυξε αντίστροφα τον συλλογισμό του, αποδομώντας λόγου χάριν το τελευταίο επιχείρημα Στουρνάρα. Ότι, δηλαδή, οι
υπέρμαχοι της αποδοχής της πιστοληπτικής γραμμής επικαλούνται τη δυνατότητα που έχουν σήμερα οι ελληνικές
τράπεζες να δίνουν ομόλογα για αναχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτά να γίνονται αποδεκτά από την ΕΚΤ με μηδενικό επιτόκιο, χωρίς τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαθέτουν την απαιτούμενη επενδυτική διαβάθμιση
(investment grade).
Όπως εξήγησε ο Μ. Σάλλας, το συνολικό ποσό που λαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ με αυτόν
τον παραπάνω τρόπο ανέρχεται –βάσει
πρόσφατων στοιχείων– σε περίπου 5
δισ. ευρώ και δίχως πιστωτική προληπτική προστασία τον Αύγουστο το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να αντληθεί είτε μέσω του ELA ή με REPOS στη
διατραπεζική αγορά.
Τι δημοσιονομικό κόστος έχει, άραγε, μια τέτοια λύση; Ο ιδρυτής της Τράπεζας Πειραιώς το υπολογίζει σε μόλις
75 εκατ. ευρώ στη χειρότερη περίπτωση (σ.σ. σε 37 εκατ. ευρώ στην καλύτερη), λέγοντας ότι το επιτόκιο
στον ELA ανέρχεται στο 1,5% και στα
REPOS στο 0,75% και προκρίνοντας
εν τέλει τη λύση της «καθαρής εξόδου»
από το μνημόνιο.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει, εξάλλου,
το αντεπιχείρημα του Μ. Σάλλα σε όσους υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει ως «μαξιλάρι» ένα
ποσό από τα αχρησιμοποίητα 86 δισ.
ευρώ του τρίτου μνημονίου. Όπως τονίζει ο έμπειρος τραπεζίτης, η χώρα
μας έχει αντλήσει ήδη 42 δισ. ευρώ μέσω των προηγούμενων αξιολογήσεων.
Με την ολοκλήρωση, δε, της 3ης αξιολόγησης τώρα θα καταβληθούν 5,7
δισ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ τον Μάιο.
Και έπεται συνέχεια, καθώς το επιτυχές «κλείσιμο» της 4ης αξιολόγησης θα
αποφέρει στην Ελλάδα ακόμη 11 δισ.
ευρώ.

Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις της
χώρας για την περίοδο Αύγουστος
2018 - Δεκέμβριος 2019 ανέρχονται
σε 17 δισ. ευρώ και αφαιρουμένων 5,7
δισ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα σε «γεννημένες» υποχρεώσεις, τα
υπόλοιπα 12 δισ. ευρώ μαζί με τα πλεονάσματα που σχηματίζονται, αποτελούν σύμφωνα με τον Μ. Σάλλα το
«μαξιλάρι» που θεωρείται απαραίτητο
για τη χώρα μέχρι τέλους του 2019. «Άρα η Ελλάδα», υποστηρίζει ο τραπεζίτης, «θα έχει στη διάθεσή της τον Αύγουστο, τα 12 δισ. ευρώ που θα εισπράξει με
τη λήξη του προγράμματος συν τα πλεονάσματα, συν την όποια άντληση κεφαλαίων προκύψει από τις αγορές».
Και συμπλήρωσε την επιχειρηματολογία του λέγοντας: «Συνεπώς από το σύνολο των 86 δισ. ευρώ του 3ου προγράμματος η χώρα θα έχει αντλήσει 59 δισ. ευρώ και παραμένουν ως υπόλοιπο 27 δισ.
ευρώ, τα οποία όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ο βασικός λόγος είναι ότι το
2015, τα 20 δισ. ευρώ προορίζονταν μόνον για τις ανάγκες του Τραπεζικού Συστήματος, γιατί τότε υπήρχαν διαθέσιμα για
τις τράπεζες 25 δισ. ευρώ από τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν μόνον τα 5 δισ. ευρώ.
Επομένως, τα υπόλοιπα 20 δισ. ευρώ “χάθηκαν”. Ούτε για τα εναπομείναντα 6-7
δισ. ευρώ του 3ου προγράμματος υπάρχει
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν καθώς
και αυτά έπαψαν να είναι κατ’ ουσία διαθέσιμα, αφού η αξιολόγηση του τέταρτου
3μήνου του 2016 δεν ολοκληρώθηκε και
ενσωματώθηκε στην επόμενη. Η ουσιαστική λύση επομένως που θα πρέπει να επεξεργαστούμε είναι το κείμενο εξόδου περιλαμβανομένης της συμφωνίας για το
χρέος μαζί με αυτό που ονομάζουμε “μαξιλάρι ασφαλείας”».

Τα «ήξεις-αφήξεις» της ΕΚΤ
Αν εντός των τειχών η απόλυτη διχογνωμία θεωρείται φυσιολογική, τα «ήξεις-αφήξεις» που εκφράζονται από θεσμικούς παράγοντες στην Εσπερία για
το αν η Ελλάδα πρέπει να υπαχθεί ή όχι σε ένα προληπτικό καθεστώς πιστωτικής στήριξης μετά το τέλος του μνημονίου είναι περιέργως πολλά και δύσκολα εξηγήσιμα.
Διότι την ώρα που ο «τραπεζίτης των
τραπεζιτών», Μάριο Ντράγκι, είναι
δεδομένα οπαδός της άποψης του «υφισταμένου» του Γιάννη Στουρνάρα,
δύσκολα θα βρει κάποιος μία ΞΕΚΑΘΑΡΗ δήλωση του Ιταλού τεχνοκράτη
που να υποστηρίζει την ανάγκη η Ελλάδα να ενταχθεί σε ένα μετα-μνημονιακό… μνημονιάκι!!! Μόνο διαρροές
και φήμες συνοδεύουν την –ξαναλέμε–
δεδομένη θέση του Μάριο Ντράγκι ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί φτηνό χρήμα
που μόνο οι δανειστές μπορούν να της
παράσχουν. Το γιατί αρκείται στην «παραφιλολογία» μεγεθύνει τις απορίες,
ειδικά από τη στιγμή που ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM)
δηλώνει διά στόματος του επικεφαλής
του, Κλάους Ρέγκλινγκ, ότι με τα τωρινά δεδομένα η Ελλάδα ΔΕΝ μοιάζει
να χρειάζεται την προληπτική γραμμή
πίστωσης.

Η ΑΠΟΨΗ
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Περισσότερο πολιτικό
παρά οικονομικό
το δίλημμα

Εύλογα, λοιπόν, μπορεί να οδηγηθεί κάποιος στο συμπέρασμα ότι οι Θεσμοί παίζουν ένα ιδιότυπο πόκερ πολιτικο-οικονομικών ισορροπιών, κρατώντας για τους εαυτού τους τον ρόλο
του «καλού χωροφύλακα» που νουθετεί
τον κρατούμενο και παραχωρώντας
στον Γιάννη Στουρνάρα τον ρόλο του
«κακού μνημονιακού τοποτηρητή», αγνοώντας φυσικά ότι ο διοικητής της
ΤτΕ δεν θα μπορούσε ποτέ να δημιοσιοποιεί προσωπικές απόψεις χωρίς
την έγκριση της προϊσταμένης αρχής
στη Φρανκφούρτη.

Θα ήταν άτοπο να επιχειρηθεί η αξιολογική κρίση για
τα επιχειρήματα δύο κατά τεκμήριο εξεχόντων πρωταγωνιστών της ελληνικής οικονομικής σκηνής. Ειδικά για τον Μιχάλη Σάλλα –κι αυτό επειδή υπερασπίστηκε τη θέση του με περισσότερα τεχνικά στοιχεία– λίγοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν στα σοβαρά ότι δεν ξέρει από… αριθμούς ο άνθρωπος που
κουβαλά το παρατσούκλι ο «μετρ» των τραπεζικών
συγχωνεύσεων.
Το ποιος, τελικά, έχει δίκιο ή άδικο ξεφεύγει από
τη σφαίρα των μαθηματικών και η απάντηση του διλλήματος του τίτλου θα πρέπει να αναζητηθεί στη
σφαίρα της πολιτικής. Η επιλογή της πιστοληπτικής
γραμμής στήριξης έχει ένα οικονομικό πολύ λογικό
κομμάτι που λέει το αυτονόητο: οι αγορές μπορεί να
είναι πλέον σταθερές, αλλά το πότε θα ξαναγίνουν ασταθείς ή το πόση από την αναγκαία χρηματοδότηση
θα αντλήσει μία χώρα δεν υπογράφεται σε συμβόλαια. Εν προκειμένω οι γνώστες της αγοράς λένε όχι
άδικα ότι η Ελλάδα θα βγει για δανεικά και θα τα πάρει «υπογράφοντας» επιτόκια της τάξης του 3, 5%,
4% ή και ακόμη υψηλότερα. Αντίθετα τα κεφάλαια
που θα χρηματοδοτήσουν τις εθνικές ανάγκες και θα
έχουν αντληθεί από τον πιστοληπτικό «κουμπαρά»,
θα έχουν επιβαρυνθεί με επιτόκια που δεν θα ξεπερνούν το 2%. Τεράστια η διαφορά…
Από την άλλη, είναι δεδομένο ότι η αποδοχή εκ
μέρους της Ελλάδας της υπαγωγής της στην πιστοληπτική γραμμή στήριξης δεν θα γίνει δίχως «πολιτική ομηρία», καθώς η όλη διαδικασία θα πρέπει να
τύχει της έγκρισης των υπόλοιπων ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε επίπεδο νέων μνημονιακών δεσμεύσεων. Και αυτή την
παράμετρο την υπογράμμισε και ο Μ. Σάλλας, λέγοντας ότι προληπτική γραμμή σημαίνει εν πολλοίς επιβολή καινούργιων περιορισμών και καμία δημιουργία χώρου για έστω και μια μικρή ανεξαρτησία
της δημοσιονομικής διαχείρισης.
Και δυστυχώς, αν συμβεί αυτό, η υπογραφή δηλαδή ενός τέταρτου μνημονίου, το πρόβλημα δεν είναι ότι θα έχει καταρρεύσει ο μύθος συγκυβέρνησης
περί… εξόδιας από τα μνημόνια ακολουθίας. Θα έχει
προηγηθεί ο ενταφιασμός της εθνικής οικονομίας
και της χώρας συνολικά.
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Στο Οικονομικό
Φόρουμ
των Δελφών
η WIND
Συμμεριζόμενη το όραμα για έναν
αποδοτικό διάλογο που θα
ενεργοποιήσει το διανοητικό
κεφάλαιο εντός και εκτός
Ελλάδος, και θα μετατρέψει τη
γνώση σε καινοτόμες και
εξωστρεφείς δραστηριότητες που
με τη σειρά τους θα ενισχύσουν
τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο
πολιτικό γίγνεσθαι, η WIND
στήριξε τον θεσμό του
Οικονομικού Φόρουμ των
Δελφών.
Με την τεχνολογική υποδομή της,
την άρτια τηλεπικοινωνιακή
κάλυψη και τις υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες, η γνωστή εταιρεία
telecoms ανταποκρίθηκε στις
απαιτήσεις της διοργάνωσης
αλλά και των 1.500 και πλέον
συνέδρων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Θυμίζεται ότι από 1-4 Μαρτίου
για πρώτη φορά στην Ελλάδα
έδωσαν ραντεβού στους Δελφούς
250 ομιλητές διεθνούς κύρους
και επιρροής από 18 χώρες με
στόχο την ανάλυση των τάσεων
στην πολιτική, την οικονομία και
την επιχειρηματικότητα.
Ονόματα όπως της προέδρου του
Εποπτικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Daniele Nouy, της αναπληρωτή
γενικής γραμματέως του ΝΑΤΟ
Rose Gottemoeller, του
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Κλάους Ρέγκλινγκ
και του Declan Costello της
Κομισιόν.
Στο πλαίσιο του φόρουμ, οι
σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να
συμμετέχουν σε μια διαφορετική
δραστηριότητα, μια
ενδιαφέρουσα πρωινή περιήγηση
στα μονοπάτια των Δελφών.
Ν.ΤΣ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.

Αλλάζει επίπεδο
η Παγκρήτια Τράπεζα
ετά από μία εξαιρετικά συμμετοχική διαδικασία, ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σάββατο (3/3) και στην οποία
προσήλθαν και ψήφισαν 7.982 συνέταιροι, η επόμενη ημέρα των εκλογών στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα θα έχει
την «υπογραφή» του στρατηγικού επενδυτή Μιχάλη Σάλλα –μέσω
της Lyktos Group Participations– και
φυσικά του επανεκλεγέντα προέδρου
Νίκου Μυρτάκη.
Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων το τετραετούς θητείας νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε
σώμα, υπό τη εξής σύνθεση:
-Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος:
Νικόλαος Μυρτάκης
-Α΄ αντιπρόεδρος: Ιωσήφ Σηφάκης
-Β΄ αντιπρόεδρος (εκτελεστικός): Γεώργιος Κουρλετάκης
-Γραμματέας: Αντώνιος Βασιλάκης
-Ταμίας: Εμμανουήλ Μανωλιδάκης
-Μέλη: Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Γεώργιος Καλουτσάκης,
Θωμάς Χαριτάκης, Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου και Στέλιος
Βοργιάς (εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων).

M

Όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του επικεφαλής του ιδρύματος,
Ν. Μυρτάκη, η τράπεζα θα συνεχίσει με γοργούς ρυθμούς την υλοποίηση του επιχειρηματικού της προγράμματος, έχοντας καλύψει απόλυτα τους δείκτες που απαιτούν οι εποπτικές αρχές, κι αυτό με την
ουσιαστική συμμετοχή της Lyktos Group Participations ως στρατηγικού επενδυτή (21,5%).
Ο Ν. Μυρτάκης συμπλήρωσε ότι η
Παγκρήτια Τράπεζα έχει όλες τις προϋποθέσεις να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο,
ευέλικτο και αποτελεσματικό πιστωτικό ίδρυμα που θα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου,
η διεύρυνση της καταθετικής βάσης, η δημιουργία νέων προϊόντων και
υπηρεσιών και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων οριοθετήθηκαν ως βασικοί –μεταξύ άλλων– στόχοι της τράπεζας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη χρονιά η Παγκρήτια Τράπεζα αύξησε σημαντικά τα Ίδια Κεφάλαιά της, τις καταθέσεις και την
κερδοφορία της, μηδενίζοντας ταυτόχρονα την εξάρτησή της από τον
ELA. Ν.ΤΣ.

Νέο υβριδικό έργο αποθήκευσης
Την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ της θυγατρικής της METKA
EGN με την HC ESS3 Ltd (σ.σ. εταιρεία που ιδρύθηκε από την επί χρόνια πελάτη της METKA, Corylus
Capital LLP, προηγουμένως γνωστή
ως Hazel Capital) ανακοίνωσε στα
μέσα
της
εβδομάδας
η
MYTILINEOS.
Το deal αφορά τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) ενός νέ-

ου υβριδικού έργου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (Energy
Storage System - ESS), ισχύος 20
MW, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα παρέχει Ταχεία Απόκριση
Συχνότητας (Fast Frequency
Response - FFR) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στο εθνικό δίκτυο.
Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά σύμβαση που «τρέχει» η METKA
EGN συνεργαζόμενη με την Corylus
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ΕΛ.ΠΕ.: Δύο προσφορές με σούπερ συμπαίκτες για έρευνα υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Ιόνιο
Εις διπλούν ασχολήθηκαν με τα ΕΛ.ΠΕ. την εβδομάδα που
πέρασε τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Και αν το ρεπορτάζ
του «Βήματος» περί δήθεν ρουσφετολογικών προσλήψεων
στον όμιλο εξάπτει τη φαντασία και τα… κλικ, η είδηση που
πραγματικά ξεχωρίζει είναι οι δύο προσφορές που έκαναν τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ –συμμετέχοντας σε αντίστοιχα κοινοπρακτικά σχήματα– για τους «γαλανόλευκους» υδρογονάνθρακες στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης (δυτικά και
νοτιοδυτικά) και του Ιονίου.
Στα της Κρήτης, η προσφορά των ΕΛ.ΠΕ. αφορά την από

κοινού με τις εταιρείες Total (40%, operator) και ExxonMobil
(40%) διεκδίκηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά
και νοτιοδυτικά του νησιού.
Σε ό,τι αφορά, τώρα, την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Δ. Ελλάδας (Ιόνιο), τα
ΕΛ.ΠΕ. υπέβαλαν προσφορά έχοντας για «συμπαίκτη»operator (με 50%) την Repsol.
Η εξέλιξη μόνο έκπληξη δεν αποτελεί, καθώς είναι δεδηλωμένο το ενδιαφέρον του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. για τη συστηματι-

κή ανάπτυξη του τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο. Θυμίζεται ότι τα ΕΛ.ΠΕ. ήδη έχουν εξασφαλίσει δικαιώματα σε μια σειρά από περιοχές στη
Δ. Ελλάδα: Πατραϊκός (ΕΛΠΕ 50% ως operator και Edison
50%), block 2 (Total 50% operator, ΕΛΠΕ 25% και Edison
25%), Άρτα – Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησος, ενώ είναι σε
στάδιο διαπραγμάτευσης των Συμβάσεων Μίσθωσης με το
ΥΠΕΝ των Περιοχών 1 και 10.
Ν.ΤΣ.

Το deal της χρονιάς
έχει την υπογραφή
Κοπελούζος
να περίοπτο βραβείο προσέθεσε εδώ και λίγες ημέρες στην επιχειρηματική τροπαιοθήκη του ο Όμιλος
Κοπελούζου. Ο λόγος για την πρωτιά που
κατέκτησε το ελληνικό γκρουπ επιχειρήσεων στον διαγωνισμό της IJ Global για
το καλύτερο ευρωπαϊκό έργο του 2017
μεταξύ ευρωπαϊκών αεροδρομίων.
Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε ετήσιο εορταστικό δείπνο το βράδυ της 7ης Μαρτίου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
του Λονδίνου με την παρουσία κορυφαίων ηγετών του χώρου.
Για τους μην γνωρίζοντες να πούμε ότι τα βραβεία IJ Global αναζητούν την καινοτομία και την αριστεία στις αγορές χρηματοδότησης έργων και υποδομών παγκοσμίως, και με τη συμμετοχή του στο πρότζεκτ ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων ο Όμιλος Κοπελούζου
κατέκτησε την κορυφή. Σημειώνεται ότι νικητής για την αντίστοιχη συμμετοχή της στα 14 αεροδρόμια ανακηρύχθηκε επίσης και ο εταίρος του Ομίλου Κοπελούζου, η γερμανική Fraport AG.
Η IJ Global είναι έντυπη έκδοση και ηλεκτρονική πλατφόρμα
για χρηματοδοτήσεις έργων (project financing) και υποδομές
που παρέχει σε κορυφαίους παγκοσμίως παρόχους χρηματοδότησης έργων (project financing lenders), συμβούλους και επενδυτές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με τη χρηματοοικονομική διάρθρωση, την πολιτική, την τιμολόγηση και τους
βασικούς παίχτες που επηρεάζουν τις συναλλαγές και τις τάσεις.
Ο Όμιλος Κοπελούζου συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Ελλάδας, με πολυσχιδείς δραστηριότητες εντός και εκτός συνόρων σε τομείς όπως η ενέργεια (φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, ΑΠΕ), τα έργα υποδομών και οι παραχωρήσεις, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στις εταιρείες που
έχουν αναλάβει την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων στην Ελλάδα
και στη μετοχική δομή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

E

ενέργειας για τη METKA EGN
Capital και έπεται της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του δεύτερου
έργου ESS, ισχύος 30MW, το οποίο περιλαμβάνει τρεις υβριδικές εγκαταστάσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες. Το εν λόγω έργο
με τη σειρά του ακολούθησε ένα
έργο ESS ισχύος 20 MW, που παραδόθηκε το πρώτο τρίμηνο του
2017. Η ΜΕΤΚΑ EGN έχει υλοποιήσει αυτά τα έργα βάσει συμ-

βάσεων EPC και επιπροσθέτως
πρόκειται να προσφέρει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης
για όλες τις εγκαταστάσεις.
Στη MYTILINEOS δηλώνουν
την ευαρέσκειά τους για τη συμφωνία, καθώς όπως εξήγησε ο
διευθύνων σύμβουλος της
METKA EGN Ltd, Νίκος Παπαπέτρου, τα συγκεκριμένα έργα, μαζί
με το υβριδικό έργο αποθήκευσης

ηλιακής ενέργειας 57,6MWp/
4,2MWh που ολοκληρώθηκε στο
Πουέρτο Ρίκο το 2016 για τη
Sonnedix, ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο υβριδικών έργων της
METKA EGN, εδραιώνοντάς την
ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και υβριδικών έργων.
Ν.ΤΣ.
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38Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE

Με το άρωμα μιας
Ελλάδας δημιουργικής
Με κοινό θεματικό άξονα
την Ελλάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής και πολιτιστικής
προσφοράς,
πραγματοποιήθηκαν
πριν από μερικές ημέρες
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι Τελετές Αποφοίτησης της Τάξης του 2017
του Mediterranean College.

Π

αρουσία του Pro
Vice Chancellor
(Research) του
University
of
Derby, Professor
Nikolaos Antonopoulos στην
Αθήνα και του School of Business
and Management, UK &
International
Partnerships
Manager του University of Derby,
Mrs Gail Thrippleton στη Θεσσαλονίκη, του ιδρυτή του
Mediterranean College, καθηγητή και συγγραφέα, Σοφοκλή Ξυνή, και των μελών της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης του Κολλεγίου,
απονεμήθηκαν πτυχία και διπλώματα Bachelor’s, Master’s,
Higher National Diplomas και
τίτλοι επαγγελματικής εξειδίκευσης Professional / Executive
Diplomas σε απόφοιτους των
σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης, Τουρισμού & Φιλοξενίας και Μηχανικών του Mediterranean
College και του Mediterranean
Professional Studies.
Ακαδημαϊκές υποτροφίες
απονεμήθηκαν στους αριστεύσαντες και ειδικές βραβεύσεις
πραγματοποιήθηκαν σε καθηγητές και φοιτητές που ξεχώρισαν
κατά το ακαδημαϊκό έτος 201617.

Αξιοκρατία,
εργατικότητα,
εξωστρέφεια,
ελληνικότητα!
Στα 4 βασικά κριτήρια –την αξιοκρατία, την εργατικότητα, την εξωστρέφεια και την Ελληνικότητα– με τα οποία οι απόφοιτοι
της τάξης του 2017 θα μπορέσουν
να συγκροτήσουν και να εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους
καταξίωση, αναφέρθηκε –μεταξύ
άλλων– στον χαιρετισμό του ο ιδρυτής του Mediterranean
College, καθηγητής και συγγραφέας, Σοφοκλής Ξυνής.
Για τη Γνώση που είναι ανα-

γκαία για να αντιμετωπιστούν υψίστης σημασίας προβλήματα (διλήμματα, όπως χαρακτηριστικά τα
όρισε) της ζωής μας με στόχο «να
φύγουμε από το ψυχοφθόρο Εγώ
στο δημιουργικό Εμείς, για να γίνει ξανά η Ελλάδα μια μεγάλη χώρα χρήσιμη στους Έλληνες και
στον υπόλοιπο κόσμο» μίλησε ο
κεντρικός ομιλητής της Τελετής Αποφοίτησης στην Αθήνα, Γιάννης Σμαραγδής.
Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης
ευχήθηκε στους απόφοιτους της
Τάξης του 2017 να είναι εκείνοι
που θα κάνουν τη σημαντική διαφορά. Highlight της εκδήλωσης
ήταν η παρουσίαση της πρωτο-

βουλίας του καθηγητή, Σοφοκλή
Ξυνή, η οποία περιγράφεται και
στο βιβλίο του με τίτλο: «Ελλάδα,
Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης», ως
μία δυναμική πρόταση διεξόδου
από την οικονομική κρίση μέσω
της εκπαιδευτικής εξωστρέφειας.
Στην εκδήλωση της Αθήνας,
τιμητικές βραβεύσεις απονεμήθηκαν στο Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού (ΕΙΠ) για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας και στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για την Προώθηση της Υψηλής Ποιότητας
Ελληνικής Επιχειρηματικότητας. Τα βραβεία παρέλαβαν ο

προϊστάμενος Διεθνών Σχέσεων
του Ε.Ι.Π., Δρ Στέφανος Βαλιανάτος και ο πρόεδρος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και
διευθυντής Εξαγωγών και
Marketing AGRINO κ. Άγις Πιστιόλας, αντίστοιχα, οι οποίοι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό
στους απόφοιτους.
Key Note Speaker στην τελετή
της Θεσσαλονίκης ήταν η αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου
Θεσσαλονίκης, δόκτωρ Κυριακή
Ουδατζή, η οποία αναφέρθηκε
στην κεφαλαιώδους σημασία
συμβολή της αρχαίας ελληνικής
σκέψης στη διαμόρφωση τους δυτικού πολιτισμού ενώ ακολούθως
επικεντρώθηκε στη συμβολή του
Ολυμπισμού στη σύγχρονη εξέλιξη του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και
στην επίλυση των σύγχρονων πολύπλοκων προβλημάτων της πολιτισμικής κρίσης. Στη Θεσσαλονίκη, τιμητική βράβευση απονεμήθηκε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσία του
προέδρου του, δόκτωρα Άρη
Στυλιανού.
Την 38η Τελετή Αποφοίτησης
του Mediterranean College τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπρόσωποι του Πολιτισμού & Αθλητισμού.

O ιδρυτής του
Mediterranean
College,
καθηγητής και
συγγραφέας,
Σοφοκλής
Ξυνής

Ανάμεσα στους πολλούς προσκεκλημένους της 38ης Τελετής Αποφοίτησης του
Mediterranean College σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το «παρών» έδωσαν και παλιές
δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου όπως ο Νίκος Χρηστίδης, ο Κώστας Ορφανός, ο
Λάκης Σημαιοφορίδης, ο Κώστας Αϊδινίου, ο Αντώνης Γλύκας, ο Κούλης
Αποστολίδης, ο Γιάννης Γούναρης, ο Λάκης Παπαϊωάννου κ.ά.
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Πριν από δύο χρόνια μία κινηματογραφική κωμωδία έσπασε τα ταμεία στην Ιταλία. Ο
λόγος για «Quo Vado?» («Πού
Πηγαίνω;»), που ξεπέρασε σε
εισιτήρια ακόμη και τον «Πόλεμο των Άστρων» του Τζορτζ
Λούκας. Η συγκεκριμένη κωμωδία περιέγραφε την ιστορία ενός δημόσιου υπαλλήλου, ο οποίος δεν επιθυμεί καμία ανέλιξη, κανέναν εκσυγχρονισμό, παρά μόνο την απόλυτη ευτυχία του ωραρίου του
(9:00-17:00), με χαλαρότητα
στην ώρα προσέλευσης, αναλυτικές ποδοσφαιροκουβέντες με συναδέλφους, μικρές
δωροδοκίες από τους φορολογουμένους και έναν σταθερό μισθό.

Η ΑΠΟΨΗ

• Από την πλέον ένθερμη χώρα για το ευρωπαϊκό όνειρο, η Ιταλία μετατρέπεται
σε ευρωφοβική και ευρωσκεπτικιστική – Οι εθνολαϊκιστές ήταν οι νικητές των
εκλογών, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχηματιστεί κυβέρνηση μακράς πνοής

Quo vado Italia?

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

αν τον… χαλαρό ήρωα της
ταινίας, ο μέσος Ιταλός ψηφοφόρος αντιμετώπισε χαλαρά τις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής, με συνέπεια να εκλέξει ένα κράμα λαϊκιστών
και ακροδεξιών εθνικιστών. Τους έδωσε τα πρωτεία, αλλά όχι σε τέτοιο
βαθμό για να τον κυβερνήσουν. Ο
31χρονος Λουίτζι Νιτ Μάιο του Κινήματος 5 Αστέρων (Μπέμπε Γκρίλο)
και ο Ματέο Σαλβίνι της Λέγκας του
Βορρά ερίζουν για το ποιος θα γίνει ο
πρωθυπουργός. Αλλά οι περισσότεροι
στην Ευρώπη τρέμουν με το ενδεχόμενο να συνεργαστούν οι δυο τους, κι έτσι
η Ιταλία να κυβερνηθεί από ένα κράμα
Εθνολαϊκιστών, πολύ χειρότερο του
διδύμου Τσίπρα-Καμμένου.
Μια βουτιά στην ιστορία της Ιταλίας
αρκεί για να κατανοήσει κάποιος πώς
σκέφτονται οι γείτονές μας. Η Ιταλία ενοποιήθηκε και έγινε κράτος το 1861.
Την επόμενη μέρα, ο πολιτικός και διανοούμενος Μάσιμο Ντ’ Αζέλιο είπε το
περίφημο: «Φτιάξαμε την Ιταλία, τώρα
πρέπει να φτιάξουμε τους Ιταλούς». Αναφερόταν στις προκλήσεις της δημιουργίας μιας εθνικής ταυτότητας βασισμένης στις αρχές που γέννησε η Γαλλική
Επανάσταση. Η έκκλησή του φυσικά
δεν εισακούσθηκε και οι «πατέρες» της
ιταλικής δημοκρατίας, που έγραψαν το
Σύνταγμα του 1946 με στόχο να αποφύγουν μέσω δημοκρατικών διαδικασιών έναν νέο Μουσολίνι, με το τωρινό αποτέλεσμα στην Ιταλία θα έχουν... αναστατωθεί, είτε βρίσκονται
στον παράδεισο, είτε στην κόλαση.

Η επόμενη ημέρα
Προεκλογικά, ο Σαλβίνι είχε αφήσει
να εννοηθεί ότι θα ήταν ανοικτός στην
πιθανότητα διαλόγου με το M5s αν ο
συνασπισμός του δεν εξασφάλιζε την
πλειοψηφία. Τώρα όμως που ο ίδιος
κάνει το κουμάντο στην κεντροδεξιά,
δεν έχει κίνητρο για κάτι τέτοιο. Αντί-
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θετα, δήλωσε πως επιθυμεί να
αναλάβει πρωθυπουργός. Εξ ου
και οι δηλώσεις του ότι «δεν θα
κάνει περίεργες συμμαχίες» και ότι «θα παραμείνει εντός της κεντροδεξιάς, με την οποία θέλει να
κυβερνήσει».
Από το στρατόπεδο του άλλου μεγάλου νικητή, του Ντι
Μάιο, τονίζεται ότι το Μ5s δικαιούται να κυβερνήσει, αφού αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, αλλά δεν του βγαίνουν τα
νούμερα. «Είμαστε οι απόλυτοι
νικητές, αλλά μένουμε ανοικτοί
στον διάλογο με τις υπόλοιπες πολιτικές
δυνάμεις», υπογράμμισε. Δεδομένου
πάντως ότι ουδείς διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία οι προσπάθειες του
Προέδρου της Δημοκρατίας θα απαιτήσουν χρόνο και υπομονή. Ο 76χρονος Σέρτζιο Ματαρέλα δεν πρόκειται
δώσει διερευνητική εντολή σε κανέναν, αν δεν αποδείξει ότι μπορεί να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης και
στα δύο σώματα του ιταλικού Κοινοβουλίου.
Ο πρόεδρος θα συζητήσει με τους ηγέτες των κομμάτων καλώντας τους να
αφήσουν πίσω τους το κλίμα πόλωσης
που επικράτησε προεκλογικά και να αναζητήσουν τρόπους σχηματισμού μιας
κυβερνητικής πλειοψηφίας. Στα βασι-

O extreme
τίτλος της
εφημερίδας
«IL TEMPO» που
χαρακτηρίζει την
Ιταλία «οίκο
ανοχής»
–για να το
μεταφράσουμε
κομψά– εξαιτίας
του εκλογικού
αποτελέσματος
της περασμένης
Κυριακής

κά ερωτήματα είναι
κατά πόσον το M5s
θα αποδεχθεί έναν
κυβερνητικό συνασπισμό, αν ο Μπερλουσκόνι
είναι
πράγματι διατεθειμένος να στηρίξει τον
Σαλβίνι και αν υπάρχει πιθανότητα να μετάσχει σε μια ευρεία
συμμαχία το κεντροαριστερό Δημοκρατικό
Κόμμα, που υπέστη
στις εκλογές της Κυριακής τη μεγαλύτερη
ήττα από συστάσεώς του το 2007.

Η συντριβή του Ρέντσι
Το 2013, στις προηγούμενες εκλογές,
υπήρχε ήδη μια δύσκολη κατάσταση.
Το Δημοκρατικό Κόμμα του Ματέο Ρέντσι είχε την απόλυτη πλειοψηφία στη
Βουλή, αλλά όχι στη Γερουσία και γι’
αυτόν τον λόγο υπήρξαν μακρές διαπραγματεύσεις πριν ο Ενρίκο Λέττα οριστεί πρωθυπουργός.
Σήμερα, η κατάσταση είναι πολύ πιο
δύσκολη. Κανένα κόμμα δεν έχει την
απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή και
στη Γερουσία. Και βέβαια οι εκλογές
της προηγούμενης Κυριακής αποτελούν το τέλος του Σίλβιο Μπερλου-

σκόνι και το πιθανότερο του Μ. Ρέντσι από την κεντρική πολιτική σκηνή.
Και εάν για τον 80χρονο Σίλβιο δεν είναι και κάτι φοβερό λόγω και της ηλικίας του, για τον Ρέντσι τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Ήταν εξαιρετικά δημοφιλής, αλλά τελικά απογοήτευσε και
δίχασε. Προσωποποίησε σε υπερβολικό βαθμό την πολιτική, και στο τέλος
πλήρωσε τη ματαιοδοξία του. Αυτή η
ήττα του Δημοκρατικού κόμματος είναι
κατά βάθος μια ήττα του Ρέντσι. Και
κυρίως, η Κεντροαριστερά της Ιταλίας
δεν αποφεύγει τη γενικευμένη κρίση
της ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Ήδη ο Ρέντσι είπε ότι θα παραιτηθεί από Γ.Γ. του Δημοκρατικού Κόμματος μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης,
ενώ έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης Τζεντιλόνι, χαρακτηρίζοντάς την «άψυχη και πολύ τεχνοκρατική».
Η ηγεσία του Δημοκρατικού κόμματος
θα συνεδριάσει μεθαύριο Δευτέρα 12
Μαρτίου κι αναμένεται να ασκηθούν
πιέσεις στον Ρέντσι. Τόσο ο Τζεντιλόνι, όσο και αρκετοί υπουργοί φέρονται
να είναι περισσότερο διατεθειμένοι από τον Ρέντσι να βοηθήσουν τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, στην αναζήτηση πρωθυπουργού με κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Συμπέρασμα
Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι σαφές: Οι ψηφοφόροι γύρισαν την πλάτη
τους σε όσους πολιτικούς θεωρούν αλαζόνες και διεφθαρμένους, κατηγορώντας τους για την παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα και τα κύματα
των προσφύγων που έφτασαν στην Ιταλία.
Επίσης οι αναλυτές παραδέχονται
πως τα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα διέρχονται κρίση σε
όλη την Ευρώπη (βλ. Γαλλία και Γερμανία). Και όπως λένε οι Ιταλοί αναλυτές: Μια από τις μεγάλες, ιστορικές αλλαγές της Ιταλίας, μιας από τις πλέον
φιλικές προς το ευρωπαϊκό όνειρο, είναι πως μετατρέπεται σε ευρωφοβική
και ευρωσκεπτικιστική. Χαρακτηριστικό είναι πως τα δύο φιλοευρωπαϊκά
κόμματα, το Δημοκρατικό κόμμα του
Ρέντσι και η λίστα της Έμα Μπονίνο
συγκέντρωσαν μόνο 21%. Ενώ τα κόμματα που επέκριναν την Ευρώπη συγκέντρωσαν 50% των ψήφων.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ
PHΟTO CREDITS:
ΑΠΕ – ΜΠΕ

7

ΚΑΛΩΣ ΤΑ
ΝΑΥΤΑΚΙΑ ΤΑ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΟΥΔΙΚΑ…
Οι «πρόγονοί» του είχαν καταπλεύσει στα ίδια νερά όχι για…
τουρισμό αλλά για έναν παρανοϊκό πόλεμο. Και να που, ύστερα από 43 χρόνια, το αμερικανικό πυρηνoκίνητο αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson, με πλήρωμα περίπου 6.500 ατόμων, έφτασε στις 5 Μαρτίου στο λιμάνι του
Ντα Νανγκ στο Βιετνάμ, όπου θα
παραμείνει για πέντε ημέρες. Είναι η πρώτη φορά μετά το τέλος
του πολέμου στο Βιετνάμ το
1975 που η ασιατική χώρα υποδέχεται πλοίο του πολεμικού
ναυτικού των ΗΠΑ.
EPA / STR

σε 9 κλικ
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Ο… ΤΖΕΠΕΤΟ
ΤΟΥ ΣΙΛΒΙΟ
Παραμονές των εκλογών –
το αποτέλεσμα των οποίων
δεν ήταν και πολύ χαρμόσυνο για τον ίδιο–, ο Ιταλός
πρώην πρωθυπουργός και
ηγέτης του κόμματος «Forza
Italia», Σίλβιο Μπερλουσκόνι, συνάντησε τον ξύλινο…
σωσία του, εν προκειμένω
μία χειροποίητη μινιατούρα
που φιλοτέχνησε ο τεχνίτης
Gennaro Di Virgilio (δεξιά)
στην περιοχή San Gregorio
Armeno στη Νάπολι. Ο Πινόκιο είχε τον Τζεπέτο του κι ο
Σίλβιο τον… Βιργίλιο.
EPA / STR

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ… ΧΑΛΙΚΙΟΥ
Ιρακινοί στρατιώτες εκπαιδεύονται από Ισπανούς στρατιωτικούς κατά τη διάρκεια σχετικού «σεμιναρίου» που διεξήγαγε το ΝΑΤΟ στη στρατιωτική βάση Basmaya, 65 χλμ. νότια της Βαγδάτης. Την ίδια βάση επισκέφθηκε και ο γενικός
γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, όπου παρακολούθησε από κοντά στρατιωτικές ασκήσεις όπως
ναρκοθέτηση και αποναρκοθέτηση περιοχών.
EPA / AHMED JALIL

ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΗ ΖΩΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ…
Ένα περσινό καλοκαιρινό ενσταντανέ του Αλβέρτου
που έχει απαθανατίσει τον πρίγκιπα του Μονακό να
κάνει θαλάσσιο ποδήλατο ανασύρθηκε από τα φωτογραφικά αρχεία. Αφορμή τα 60ά γενέθλια του Αλβέρτου που θα εορταστούν στις 14 Μαρτίου. Τώρα
ποιου η ζωή έχει γίνει… ποδήλατο μένει να αποδειχτεί! Για την ιστορία να πούμε ότι η θαλάσσια ποδηλατοδρομία στην οποία συμμετείχε ο πρίγκιπας Αλβέρτος ονομάζεται «Riviera Water Bike Challenge»,
καλύπτει απόσταση 21 χλμ. μεταξύ Νίκαιας και Μονακό και διοργανώνεται προκειμένου να συγκεντρωθούν δωρεές για την ανέγερση ενός κέντρου διάσωσης θαλάσσιας ζωής στην Μπουργκίνα Φάσο.
EPA / SEBASTIEN NOGIER
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ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑΦΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ
Παρά τα εφτά χρόνια που έχουν περάσει από τις 11 Μαρτίου 2011 όταν ο μέγας σεισμός των 9 Ρίχτερ και το
τσουνάμι που ακολούθησε προκάλεσαν την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, οι μνήμες παραμένουν άσβεστες. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα αρχείου (EPA/AFLO) που δείχνει πώς τα νερά σάρωσαν αυτοκίνητα και ελαφρά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του Σεντάι. Του 2011 είναι και η άλλη φωτογραφία αρχείου
(EPA/KOICHI KAMOSHIDA) που δείχνει μια γυναίκα να προσεύχεται και να αφήνει λίγα λουλούδια στο σημείο που
βρισκόταν το σπίτι της πριν αυτό σβηστεί από τον χάρτη, στην περιοχή Minamisoma.

ΕΚΑΝΑΝ ΝΤΡΙΜΠΛΑ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
Τα μέλη του «Πειρατικού» της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που το 2004 κατέκτησαν το Euro στην Πορτογαλία, τα είχαμε συνηθίσει με άλλη αμφίεση. Επειδή όμως το ηθικό κίνητρο ήταν ισχυρό, όχι μόνο άλλαξαν εμφάνιση αλλά και… άθλημα. Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο
Θόδωρος Ζαγοράκης προθερμαίνονται για τον φιλικό αγώνα μπάσκετ που δόθηκε μεταξύ του Συλλόγου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας και των Διεθνών Ποδοσφαιριστών - Πρωταθλητές Ευρώπης-Legends
2004 στο πλαίσιο του προγράμματος «Live Without Bullying» για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού
και διαδικτυακού εκφοβισμού. ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΣΥΜΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Η ΚΡΑΥΓΗ
ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Η ΔΕ ΓΥΝΗ ΝΑ… ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ
Μια Μουσουλμάνα νύφη κρύβει το πρόσωπό της κατά τη διάρκεια ομαδικής γαμήλιας τελετής που διοργάνωσε η μουσουλμανική κοινότητα Ryan στο Bhopal της Ινδίας. Το φαινόμενο δεν είναι ασυνήθιστο, καθώς ορισμένες κοινότητες αναλαμβάνουν την ευθύνη της
τέλεσης ομαδικών γάμων για τα ζευγάρια που ανήκουν στην οικονομικά ασθενέστερη κάστα της κοινωνίας.
EPA / SANJEEV GUPTA

Η ομολογουμένως ευφυής αντικατάσταση των σταυρών που
μπαίνουν στα νεκροταφεία με
60 λευκού χρώματος σύμβολα
της Αφροδίτης τοποθετημένα
στο έδαφος ως επιτύμβιες στήλες είναι μέρος μίας καλλιτεχνικής δράσης του ΟΗΕ που διοργανώθηκε στην πόλη του Μεξικό. Ο σκοπός προφανής: Να καταγγελθεί η βία και οι φόνοι στο
Μεξικό, όπου καθημερινά δολοφονούνται κατά μέσο όρο 7 γυναίκες!
EPA / SASHENKA GUTIERREZ
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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;
• Την ερχόμενη Τετάρτη εκδικάζεται στο Πλημμελειοδικείο Αιγίου η υπόθεση του μητροπολίτη Καλαβρύτων,
Αμβρόσιου, ο οποίος κατηγορείται βάσει του αντιρατσιστικού νόμου πως με άρθρο του καλούσε σε βία κατά
των ομοφυλοφίλων

«Μην τους πλησιάζετε,
μην τους ακούτε!»
Την ερχόμενη Τετάρτη εκδικάζεται στο Πλημμελειοδικείο Αιγίου η υπόθεση του
μητροπολίτη Καλαβρύτων
και Αιγιαλείας, Αμβρόσιου,
ο οποίος κατηγορείται βάσει του αντιρατσιστικού νόμου πως με άρθρο του καλούσε σε βία κατά των ομοφυλοφίλων.

O

δικηγόρος του, Γεώργιος Α. Παπαϊωάννου,
μιλώντας στην «Α» δήλωσε ότι μέσα από το
κείμενο της τοποθέτησης του μητροπολίτη, δεν διακρίνονται προτροπές για άσκηση βίας, και
εκτίμησε ότι ο πελάτης του θα δικαιωθεί από το δικαστήριο, αφού εξέφρασε προσωπικές και μόνο απόψεις, βέβαιος πως ο πελάτης του θα
αθωωθεί, καθώς με το άρθρο του εξέφραζε προσωπική άποψη και που-

θενά δεν προκύπτει προτροπή σε βία
αλλά χαρακτηρισμοί.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αμβρόσιος θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου, μετά τη μήνυση που
υπέβαλε εναντίον του ομάδα εννέα
πολιτών. Οι ενάγοντες κατηγορούν
τον κ. Αμβρόσιο για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος και δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, εξαιτίας μιας ανάρτησης που είχε κάνει
στο προσωπικό του ιστολόγιο για το
ζήτημα της ομοφυλοφιλίας. Τον Δεκέμβριο του 2015 ο μητροπολίτης
Καλαβρύτων είχε ανεβάσει ένα άρθρο με τίτλο «Αποβράσματα της κοινωνίας σήκωσαν κεφάλι! – Ας μιλήσουμε
έξω απ’ τα δόντια. ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ!».
Στο κείμενο ο κ. Αμβρόσιος ζήτησε από τους αναγνώστες του να
τους απομονώσουν και να τους αποδοκιμάσουν. «Μην τους πλησιάζετε!
Μην τους ακούτε! Μην τους εμπιστεύεσθε! Είναι οι κολασμένοι της κοινωνίας!
Δεν μπορούν κάποιοι ξεφτιλισμένοι να
υπερασπίζονται δημοσίως τα πάθη της
ψυχής τους!» έγραφε μεταξύ άλλων, α-

ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ
Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΘΑ ΑΘΩΩΘΕΙ
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΣΤΗΝ «Α»
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,
ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΣΤΟ
ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΡΘΡΟ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ντιμετωπίζοντας την υπόθεση υπό
θρησκευτικό πρίσμα. Ο μητροπολίτης είχε γράψει το συγκεκριμένο άρθρο με αφορμή την κατάθεση του
σχεδίου νόμου που εξομοίωνε τα δικαιώματα των ετερόφυλων ζευγαριών με αυτά των ομόφυλων.

Τι προβλέπει
ο νόμος 4285/14
Οι εννέα μηνυτές υποστήριξαν πως
με το κείμενό του ο μητροπολίτης παραβίαζε το άρθρο 1 του νόμου
4285/14 το οποίο προβλέπει:
«Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή διά του Τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή
τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή
προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που
μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου
ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το
χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική
ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια
τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή,
την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών
(3) μηνών έως τριών (3) ετών και με
χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 20.000) ευρώ».
Αφορμή τότε στάθηκε ο θάνατος

του ηθοποιού Μηνά Χατζησάββα
και η δήλωση του συντρόφου του
πως ο νόμος δεν του επέτρεψε να τον
παντρευτεί παρά το γεγονός πως συζούσαν τα τελευταία 25 χρόνια. Μάλιστα, η Άννα Βαγενά, βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη προς τον
νεκρό, είπε και τα εξής: «Στη μνήμη
της προσωπικής σου αγωνίας, θα βοηθήσω να περάσει το σύμφωνο
συμβίωσης από τη
Βουλή των Ελλήνων»!
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Η ΑΠΟΨΗ

1 «ΕΘΝΙΚΕΣ» ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ Σαββίδης και Μάρης διαφωνούν για πολλά στο «Έθνος». Διαφωνίες που
μπορεί να οδηγήσουν σε διαζύγιο. Να θυμίσουμε ότι η εφημερίδα ανήκει στην Dimera Media του Ιβάν Σαββίδη,
όμως την ευθύνη της λειτουργίας της έχει η 24MeDIA του Δημήτρη Μάρη. Οι διαφωνίες που έχουν προκύψει
είναι για το Μακεδονικό, με το «Έθνος» να στηρίζει με τα μπούνια την κυβέρνηση, ενώ ο Ιβ. Σαββίδης επιθυμεί
περισσότερη διακριτικότητα. Επίσης η πλευρά Σαββίδη δεν συμφωνεί για την κριτική που άσκησε το «Έθνος»
στην Εκκλησία. Και βέβαια η μεγάλη διαφωνία είναι επειδή το «Έθνος» δεν έχει εξελιχθεί στη φωνή του ΠΑΟΚ. Η
πλευρά Σαββίδη ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ως σκέψη να παρατήσει το «Έθνος». Αντίθετα, εξετάζεται το σενάριο να σπάσει η συμφωνία με τον Μάρη και να συνεχίσει μόνος του την έκδοση της ιστορικής εφημερίδας.

media
Τρίτη και 13 η απόφαση
του ΕΣΡ για το MEGA
ρίτη και 13 θα ληφθεί τελικά η απόφαση από το ΕΣΡ για
την τύχη του MeGA. Αναμφίβολα οι προληπτικοί δεν θα
νιώθουν βολικά με τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όμως
δεν είναι λίγοι στον Τηλέτυπο που ελπίζουν ότι τελικά το MeGA
θα αποφύγει το μαύρο.
Βέβαια, σημαντικό ρόλο θα παίξει στην απόφαση του ΕΣΡ και η
ντρίμπλα Μαρινάκη, που ζήτησε να θεωρηθεί το κανάλι ως θεματικό, τονίζοντας ότι θα θέσει υποψηφιότητα για
θεματικές άδειες. Μάλιστα, σε αυτό το πλάνο επιχειρηματολόγησαν και οι εκπρόσωποι του καναλιού. Οι υπεύθυνοι του τηλεοπτικού σταθμού θα
πρέπει να καταθέσουν υπόμνημα μέχρι τις 12
Μαρτίου στο ΕΣΡ, το οποίο θα συνέλθει την επομένη (Τρίτη 13 Μαρτίου), προκειμένου να λάβει απόφαση επί του ζητήματος λειτουργίας του σταθμού.
Ωστόσο, όπως ενημέρωσαν το ΕΣΡ, δεν υπάρχει ακόμα επιχειρηματικό πλάνο για τη λειτουργία του
σταθμού ως μη ενημερωτικού - θεματικού, και υποστήριξαν ότι
έχει δοθεί εντολή προσαρμογής του πλάνου που είχε εκπονηθεί
αρχικά για τη συνέχιση του MeGA ως ενημερωτικού καναλιού.
Ζητούμενο προς επίλυση αποτελεί και το θέμα με τους εργαζόμενους του σταθμού καθώς, κατά τον νόμο, ένας μη ενημερωτικός σταθμός πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα έναντι
των 400 που απαιτούνται για έναν ενημερωτικό. Οι εκπρόσω-
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StorIeS
Στελεχώτουνει
το νέο
κανάλι ο
Φίλιππος
Βρυώνης.
Βασικός στόχος του να συνάψει συνεργασία με τον Νίκο
Ευαγγελάτο
(φωτ.) και την Τατιάνα Στεφανίδου.
Πολύ δύσκολα θα παραμείνει
στην ΕΡΤ και τη νέα σεζόν ο
Γιώργος Μητσικώστας. Το «Mitsi
Show» επανήλθε δυναμικά και ήδη οι
ιδιωτικοί σταθμοί ενδιαφέρονται να
συμφωνήσουν με τον δημοφιλή μίμο.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Σβέρκος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή στον ρ/σ 105,5 Στο Κόκκινο
με
απόφαση
του
Δ.Σ
της
εταιρείας Left media A.e. Πρώτη του...
απόφαση να απολύσει την εκπρόσωπο
των εργαζομένων Μπούλικα Μιχαλοπούλου.
Η αθλητική εφημερίδα «Live
Sport» εδώ και περίπου 10 ημέρες άλλαξε χέρια. Πλέον, ανήκει στην
εταιρεία «Δημοκρατικός Τύπος Α.Ε.»
του Γιάννη Φιλιππάκη, ο οποίος εκδίδει επίσης τις εφημερίδες «Δημοκρατία», «espresso», «Εστία» και «Ορθόδοξη Αλήθεια».
Ανατροπή από το ΣτΕ. Με πρωτοβουλία των δικαστών, η προσφυγή της ΕΙΤΗΣΕΕ και των σταθμών
Alpha, ANt1, Star, ΣΚΑΪ, που επρόκειτο να συζητηθεί στις 2 Μαρτίου στην
Ολομέλεια, μετακινήθηκε κατά δύο μήνες και συγκεκριμένα στις 4 Μαΐου.
Στον ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να ασφαλίζονται και οι εργαζόμενοι με
μπλοκάκια και σύντομα θα εκδοθεί από το υπουργείο Εργασίας διευκρινιστική εγκύκλιος.
Με απόφαση του
ΕΣΡ τροποποιείται αυτεπαγγέλτως η
241/2013 απόφαση του
Οργάνου και
προσδιορίζεται ότι το ΑΡΤ tV του Γιώργου Καρατζαφέρη μπορεί να εκπέμπει
μόνο στην Αττική. Μάλιστα, απεστάλη
και έγγραφο ενημέρωσης στην ΕΕΤΤ.
Επίσης το ΕΣΡ θεώρησε το Μακεδονία tV ως μη ενημερωτικό
σταθμό. Θυμίζουμε πως το Μακεδονία
tV δεν κατέβηκε στον διαγωνισμό για
τις άδειες εθνικής εμβέλειας γενικής
στόχευσης και σχεδιάζει να διεκδικήσει θεματική άδεια.






ποι του σταθμού δεν είχαν και εκεί πειστικές απαντήσεις για το θέμα, σημειώνοντας ως ρεαλιστική λύση έναν αριθμό μεταξύ 100 και 150 εργαζομένων. Επίσης, οι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι αυτή τη στιγμή η «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ» δεν μπορεί να προσκομίσει προς το ΕΣΡ ούτε φορολογική, τραπεζική ή ασφαλιστική ενημερότητα.
Η Ανεξάρτητη Αρχή δεν έλαβε απάντηση ούτε για το γεγονός
της επιλεκτικής μισθοδοσίας σε μέρος των εργαζομένων του
MeGA. Οι εκπρόσωποι του MeGA απέδωσαν την αδυναμία
τους να απαντήσουν στις ερωτήσεις, στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμα εκπονηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο για τον σταθμό.

Η ΕΡΤ έκοψε συνεντεύξεις με αντιΣΥΡΙΖΑ προσωπικότητες
Μείζον θέμα έχει προκύψει με την ΕΡΤ, καθώς
η δημοσιογράφος Εύη Κυριακοπούλου
(φωτ.), σύζυγος του γνωστού σκιτσογράφου
ΚΥΡ, κατήγγειλε ότι της έκοψαν τις εκπομπές
«Η ζωή είναι Αλλού» και «Επί Τούτω» για πολιτικούς λόγους. Όπως ανέφερε στα social media
η κα Κυριακοπούλου με βάση τη σύμβασή της
παρέδωσε 12 εκπομπές, οι οποίες πληρώθηκαν, προβλήθηκαν οι πέντε, ενώ οι υπόλοιπες
κόπηκαν και οι ιθύνοντες ισχυρίστηκαν ότι κάποια στιγμή θα ανεβούν στο web tv της ΕΡΤ.
Να σημειώσουμε ότι στις κομμένες εκπομπές

υπήρχαν συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν
ασκήσει σκληρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως
είναι ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής στο Yale
και συγγραφέας, μαζί με τον Νίκο Μαραντζίδη
του βιβλίου «Εμφύλια Πάθη», ο γνωστός σκιτσογράφος Ανδρέας Πετρουλάκης, αλλά και
ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Οι άλλες συνεντεύξεις που κόπηκαν ήταν της Κατερίνας
Βρανά (stand up commedy), Μαρίας Ευθυμίου (καθηγήτρια στο Καποδιστριακό), Στρατή
Παττακού (καρδιοχειρουργός), Μελίνας Τανάγρη (τραγουδοποιός).
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Ο

Τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, από τα πρώτα του καλλιτεχνικά
βήματα και οφείλω να ομολογήσω και να παραδεχτώ το εξής – κάτι
που επιβεβαιώνουν άλλωστε όσοι τον συναναστρέφονται όλα αυτά
τα χρόνια: Η επιτυχία δεν τον έχει αλλάξει στο παραμικρό. Αν και
άλλοι συνάδελφοί του, που βίωσαν μικρότερη δόξα από εκείνον,
καβάλησαν πολλά καλάμια, ο Νίκος Βέρτης έχει παραμείνει το ίδιο
απλός. Το αγόρι της διπλανής πόρτας, που έχει πάντα ανοιχτό το καμαρίνι του για όλον τον κόσμο. Δεν του αρέσει να επιδεικνύει τη
ζωή του, ενώ αγαπάει να χαλαρώνει στο ησυχαστήριό του στα νότια προάστια, περιμένοντας να ολοκληρωθεί το σπίτι των ονείρων
του, στο οποίο έβαλε και αρχιτεκτονικά το χεράκι του. Σπάνια θα
τον δείτε σε παπαρατσίστικες φωτογραφίες, να λανσάρει κάποιο
πολυτελές ακριβό αμάξι, ενώ θα τον συναντήσετε στη Γλυφάδα
και στη Βούλα να οδηγεί το ποδήλατό του. Λατρεύει τα θαλάσσια
και χειμερινά σπορ, ενώ περνάει ατελείωτες ώρες στο προσωπικό
του στούντιο ηχογράφησης, ετοιμάζοντας νέα τραγούδια, των οποίων υπογράφει πλέον και τη μουσική.

Νίκος Βέρτης:

One man show…
στην κορυφή
της επιτυχίας
Από πού εμπνεύστηκε το
καλλιτεχνικό του όνομα
«Βέρτης»
Έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα, όταν τον απασχόλησε με ποιο όνομα θα λανσαριστεί στη μουσική αγορά.
Εκείνη την περίοδο εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο της Βέροιας, όταν όλοι
του έλεγαν ότι το πραγματικό του επίθετο, Αρβανιτίδης, είναι πολύ μεγάλο για
έναν καλλιτέχνη. Επηρεασμένος από το
όνομα της Βέροιας, κράτησε κάποια
γράμματα, και νιώθοντας Βεροιώτης, το
μετέτρεψε σε «Βέρτης».

Η ιδιαίτερη σχέση με τον
πατέρα του
Ο πατέρας του είναι το μεγάλο πρότυπό
του. Μόλις 26
χρονών, και ενώ
όλοι μετανάστευαν στη Γερμανία,
εκείνος αποφάσισε με την οικογένειά του να
βρεθούν στην
Ολλανδία. Έκανε
πολλές και σκληρές δουλειές για
να ζήσει τους δι-

κούς του ανθρώπους. Ο Νίκος Βέρτης
μιλάει με θαυμασμό για τους γονείς του.
«Οι γονείς μου ζορίστηκαν πολύ στη ζωή τους.
Πολύ. Και το εννοώ. Νοικοκύρηδες άνθρωποι, πάντα δούλευαν, ήθελαν να χτίσουν το
δικό τους σπίτι. Ήταν μυρμήγκια και όχι τζιτζίκια. Περάσαμε δύσκολα με κάποια σοβαρά
θέματα υγείας του πατέρα μου, αλλά τα ξεπεράσαμε κι αυτά. Τους θαυμάζω τους γονείς
μου, γιατί άλλοι στη θέση τους θα τα είχαν
παρατήσει. Δύσκολα χρόνια, πράγματι, αλλά
αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, πάλι έτσι θα ήθελα να τα ζήσω», εξομολογείται με περηφάνια ο τραγουδιστής.

Η δύσκολη εφηβεία
Αν και γεννήθηκε στην Καβάλα, μεγάλωσε στην Ολλανδία. Οι γονείς του επέστρεψαν
στη Θεσσαλονίκη όταν
θα πήγαινε στη β΄ Δημοτικού, και γύρισαν
πάλι στην Ολλανδία
στα 15 του χρόνια. Πάνω που συνήθιζε ένα
μέρος, έκανε φίλους,
έπρεπε να τα αποχωριστεί όλα, με την ψυχολογία του να περνάει από διάφορα

σκαμπανεβάσματα. Bullying δεν υπέστη
ποτέ στην Ολλανδία και, όταν κάποιοι
χρησιμοποιούσαν υποτιμητικά τη λέξη
«Έλληνας», «τους το έκοβα κατευθείαν, με όποιον τρόπο έβρισκα», εξηγεί ο Ν. Βέρτης.
Στο ελληνικό σχολείο που πήγε με το πού
ήρθε, όταν μάλωνε με τους συμμαθητές
του, τον φώναζαν «Ολλανδό» θέλοντας να
τον πικάρουν, αλλά το αυτί του δεν ίδρωνε. Η εφηβεία του στην Ολλανδία ήταν
δύσκολη. Του έλειπαν οι φίλοι του στην
Ελλάδα. Ένιωθε εγκλωβισμένος. Μιλώντας για εκείνα τα χρόνια, αποκαλύπτει ότι έφαγε πολλά χαστούκια, αλλά δεν πτοήθηκε. Ένα από αυτά ήταν όταν χρειάστηκε
να εγκαταλείψει τις σπουδές του στο σχέδιο, αφού ο πρόξενος του έκοψε την αναβολή για τη στρατιωτική του θητεία και
επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει. Ένα λάθος όμως του πρόξενου τότε,
και τα λειψά χαρτιά που του έδωσε, είχε
ως αποτέλεσμα να υπηρετήσει 18 μήνες
αντί για έξι.

Στο μεροκάματο και
στη βιοπάλη από τα 12
Θαυμάζοντας τον δουλευταρά πατέρα του,
που κατάφερε από το μηδέν να φτιάξει τη
δική του σχολή οδηγών στην Ολλανδία
και να βραβευτεί για αυτό, θέλησε και ο
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Το νέο του πρωτοποριακό
μουσικό εγχείρημα
Θέλοντας πάντα να είναι μπροστάρης και ακολουθώντας τα αμερικανικά πρότυπα, σε συνεργασία
με τη δισκογραφική του εταιρεία Heaven, κυκλοφόρησε το καινούργιο του άλμπουμ με τίτλο «Ερωτευμένος» σε USB, σε μία συλλεκτική έκδοση.
Παράλληλα, αυτή την περίοδο ετοιμάζει την καλοκαιρινή μεγάλη περιοδεία του στο εξωτερικό!

πει να ντρέπεσαι να το πεις. Είχα παιδικούς
φίλους gay, οι οποίοι δεν ντρέπονταν για αυτό. Αν ήμουν gay, λοιπόν, δεν θα ντρεπόμουν
με τίποτε να το πω δημόσια. Δυστυχώς για
κάποιους και ευτυχώς για κάποιες, είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στη γη που θα είχα έστω
και 1% μέσα μου ομοφυλοφιλικές τάσεις.
Προσωπικά, ξέρεις, λυπάμαι για εκείνους που
δεν έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους και τους
απομακρύνω από κοντά μου», είχε εξομολογηθεί χαρακτηριστικά.

Οι «γούρικες» συνήθειες
πριν βγει στη σκηνή
Οι ώρες στο καμαρίνι πριν βγει στην
πίστα για να γίνει ένα με τον κόσμο
του, είναι ιεροτελεστία για εκείνον.
Κάθε βράδυ θα κάνει την προσευχή
του, ενώ δύο ώρες πριν, θα ξεκινήσει το ζέσταμα. Το πάρτι ξεκινάει από το καμαρίνι του, όπου μαζεύονται
οι μουσικοί του, και στήνουν το γλέντι. «Δεν θα βγω ποτέ στη σκηνή χωρίς
πρώτα να έχω προετοιμαστεί και να έχω περάσει καλά στο καμαρίνι (γέλια)!
Κάποιοι συνάδελφοί μου, μου έχουν
πει ότι πηγαίνουν στο καμαρίνι τους,
αλλάζουν και βγαίνουν κατευθείαν, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν
είναι ωραίο, είναι σαν να το κάνεις από αγγαρεία. Πρώτα θέλω να μπαίνω
εγώ στο “γλέντι” και στην κατάλληλη
διάθεση και, μόλις φθάσω στο επιθυμητό σημείο, βγαίνω στη σκηνή για να δώσω αυτό που έχω να δώσω», απαντάει σε
όσους τον ρωτάνε.

Ο λόγος που δεν έχει
παντρευτεί ακόμα

ίδιος να εργαστεί από πολύ μικρός. Κάτι
όμως που τον έφερνε σε σύγκρουση με
τους γονείς του, που δεν ήθελαν να δουλεύει αλλά να τελειώσει τις σπουδές του.
Έψαχνε παντού να βρει το μεροκάματο.
Ξεκίνησε τα καλοκαίρια να εργάζεται σε
βενζινάδικο, κάτι που συνέχισε και τα
Σαββατοκύριακα του χειμώνα, έπλενε αυτοκίνητα, έβαζε βενζίνη, πήγαινε στις
6.30 το πρωί στο πρατήριο και έφευγε τελευταίος στις 10.30. Αν και τα πόδια του
είχαν γεμίσει κάλους, δεν το έβαζε κάτω.

Ξεκίνησε ως αγγαρεία
το μπουζούκι
Η μουσική δεν θα έλεγες ότι κυλούσε
στις φλέβες του… άσχετα αν στην πορεία αυτές «πλημμύρισαν» από τις νότες
της επιτυχίας. Ο Ν. Βέρτης μυήθηκε
στη μουσική, λόγω μιας οικογενειακής

αρχής. Ήταν υποχρεωτικό από τους γονείς του τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός
του να μάθουν ένα μουσικό όργανο. Συμπτωματικά άρχισε το μπουζούκι, το οποίο στην αρχή όμως δεν αγαπούσε και
το έκανε σαν αγγαρεία. Μέχρι που η
μουσική σχολή που πήγαινε όταν ήταν
9 ετών οργάνωσε μία συναυλία, όπου έπαιξε ενώπιον 1.000 ατόμων που τον
καταχειροκρότησαν. Τότε κόλλησε το μικρόβιο, όπως το χαρακτηρίζει, το οποίο
κρατάει μέχρι και σήμερα. Στα 15 του,
μαζί με τον αδελφό του είχαν αγοράσει
κάποια μηχανήματα, ηχεία και κονσόλες, και έτσι ξεκίνησαν να παίζουν σε
ελληνικά εστιατόρια.

«Με έλεγαν Τούρκο,
Αλβανό, gay»
Αποτελεί έναν από τα πιο αγαπημένα ά-

τομα των περιοδικών και των ΜΜΕ. Για
τη ζωή του έχουν χυθεί κιλά μελάνι, ενώ
πολλοί δημοσιογράφοι προσπαθούν να
ανακαλύψουν το τι συμβαίνει στην προσωπική του ζωή, που ξέρει να τη διαφυλάσσει πολύ καλά. Σε συνέντευξή του
στο περιοδικό «People», ο τραγουδιστής
είχε ρωτηθεί για όλα τα ψευδή δημοσιεύματα που έχουν κατά καιρούς γραφτεί
για εκείνον, αλλά και για τις ταμπέλες
που του έχουν κολλήσει.
«Όταν ακούς κάτι που δεν ισχύει, το προσπερνάς. Τα πρώτα χρόνια με έλεγαν Τούρκο,
μετά Αλβανό. Μετά είπαν ότι ο πατέρας μου
είναι πολύ πλούσιος και εξαιτίας του έκανα
καριέρα. Ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. Πράγματα που δεν ισχύουν, δεν με απασχολούν.
Καταρχήν έχω μεγαλώσει στην Ολλανδία και
μισώ τους ανθρώπους που ντρέπονται για τις
ιδιαιτερότητές τους. Αν είσαι gay, δεν πρέ-

Οι γυναίκες τον λατρεύουν, όπως αντίστοιχα και εκείνος. Αυτά που γνωρίζουμε για την προσωπική του ζωή, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού,
αφού έχει επιλέξει να κρατήσει ένα low
profile χαρακτήρα στα ΜΜΕ. Από μία
σχέση έχει πολλές απαιτήσεις, και ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο για μία γυναίκα να ακολουθήσει τα σκληρά και απαιτητικά ωράρια της δουλειάς του.
Μiας δουλειάς που πρέπει να αγαπήσει
και εκείνη μαζί του, για να μπορέσουν
να συμπορευτούν στη ζωή. Στα 42 του
χρόνια ο γάμος και η απόκτηση παιδιών
έχει αρχίσει να τον απασχολεί ολοένα
και πιο έντονα. Αν τον ρωτήσεις ποιος
είναι ο λόγος που δεν έχει παντρευτεί ακόμα, απαντάει πώς φταίει το ότι έχει
παντρευτεί τη δουλειά του.
«Δεν θέλω να λείπω όλη την ώρα, θέλω να
είμαι εκεί όταν θα μεγαλώνουν τα παιδιά μου.
Ακόμη νιώθω ότι έχω δυνάμεις να δουλεύω
πολύ. Έχω περάσει βέβαια δύο φάσεις στη
ζωή μου που είχα χαλαρώσει τις μηχανές λόγω υπερκόπωσης – τη μία φορά την έπαθα,
την άλλη έφτασα στα πρόθυρα. Όταν πιάνω
κόκκινο, πατάω φρένο. Αλλά κοιτώντας το
μέλλον, δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς οικογένεια και παιδιά», εξομολογείται χαρακτηριστικά.
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• Η ηθοποιός προκάλεσε τροχαίο με το αυτοκίνητό της που στη συνέχεια
αποκαλύφθηκε ότι ήταν ανασφάλιστο – Της αφαιρέθηκε η άδεια,
το δίπλωμα και της επιβλήθηκε πρόστιμο €500

Έχει πίκρες το τιμόνι
(της Δήμητρας Ματσούκα)
χει πίκρες το τιμόνι / κι είναι
δύσκολη δουλειά, / κουταμάρες
δε σηκώνει / για θα βρεις κανά
μπελά...» τραγουδούσε στη «Σωφερίνα»
η Αλίκη Βουγιουκλάκη, κι αυτό μάλλον το κατάλαβε με τον δύσκολο τρόπο
η Δήμητρα Ματσούκα. Ο λόγος είναι
ότι η γνωστή ηθοποιός όχι μόνο προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει. Και
όταν οι άλλοι οδηγοί, που αντελήφθησαν το τι είχε κάνει, προσπάθησαν να
της εμποδίσουν τον δρόμο, τότε σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες εκείνη το έβαλε στα πόδια.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Δήμητρα
Ματσούκα το βράδυ της Παρασκευής
στην περιοχή του Νέου Κόσμου έπεσε
με το αυτοκίνητό της πάνω σε άλλο I.X.
Ο οδηγός του άλλου οχήματος μέσα στο
οποίο επέβαινε και ένα ανήλικο παιδάκι ξαφνιάστηκε από το τρακάρισμα.
Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκαν
τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η ηθοποιός μετά το συμβάν προσπάθησε να
φύγει με το αυτοκίνητό της, αλλά δεν τα
κατάφερε. Μετά από λίγη ώρα έφτασε
στο σημείο δύναμη της τροχαίας, η οποία διαπίστωσε ότι η ηθοποιός είχε
ανασφάλιστο όχημα, επικαλούμενη ότι
ξέχασε να ανανεώσει το ασφαλιστήριό
της.
Της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ της αφαιρέθηκαν το δίπλωμα
και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

«Έ

Μέχρι και
ο… θείος Όσκαρ
«αλληθώρισε»
με την Μπλεόνα
Γυμνή από τη μέση και πάνω εμφανίστηκε στο
πάρτι του «Vanity Fair» που ακολούθησε μετά το
τέλος της διανομής των βραβείων Οscar. Λογικό
επόμενο ήταν όλα τα βλέμματα και τα φλας των
φωτογράφων να στραφούν πάνω της. Η Bleona
Qereti μπορεί να μη συζητήθηκε για το υποκριτικό της ταλέντο ή την απόκτηση ενός βραβείου,
αλλά κατάφερε να προκαλέσει συζήτηση γύρω
από το όνομά της με τις στιλιστικές της επιλογές.
Η αλβανικής καταγωγής τραγουδίστρια, που ζει
τα τελευταία χρόνια μόνιμα στην Αμερική και κάνει διεθνή καριέρα, έχοντας συνεργαστεί με τα
μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας,
όπως τον Timbaland, τον Rodney Jerkins και
τον βραβευμένο με Grammy David Foster, επέλεξε ένα ασημένιο φόρεμα που άφηνε ακάλυπτο το στήθος της.

Ζευγάρι με την πρώην σύζυγο
του Νίνο ο Kωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Ένας νέος έρωτας φέρεται να έχει γεννηθεί στη showbiz. Σύμφωνα με αυτούς που δείχνουν
να γνωρίζουν, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είναι σε σχέση με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.
Ο ηθοποιός και η πρώην σύζυγος και μητέρα των δύο παιδιών του Νίνο, όπως ακούγεται,
γνωρίστηκαν πριν από τρεις μήνες περίπου, και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Το ζευγάρι προσπαθεί να κρατήσει low profile τόνους, αποφεύγοντας τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις, απολαμβάνοντας τη σχέση του κεκλεισμένων των θυρών αλλά και κάνοντας μικρές αποδράσεις εκτός Αθηνών σε μέρη όχι και τόσο κοσμικά ώστε να τραβήξουν την προσοχή.
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Η μοίρα έμελλε να της παίξει
ένα από τα πιο όμορφά της
παιχνίδια. Για άλλους λόγους
βρέθηκε στη Γερμανία, αλλά η
ζωή την οδήγησε στον δρόμο
που ήθελε εκείνη, για να
πραγματοποιήσει τα μεγάλα
όνειρά της στην υποκριτική.
τη Γερμανία ήρθα ένα καλοκαίρι
πριν από περίπου 3 χρόνια με
σκοπό να δουλέψω, να βγάλω κάποια λεφτά και μετά να γυρίσω στην Ελλάδα
συνεχίζοντας τις σπουδές μου σαν σύμβουλος
ψυχικής υγείας. Βέβαια, όπως λέει και το ρητό,
“όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει”, η μοίρα δηλαδή τα έφερε έτσι που έμεινα μόνιμα εδώ και άρχισα να σπουδάζω
αυτό που πάντα αγαπούσα. Την υποκριτική»,
εξομολογείται στην «Α» η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός Στέλλα Βεϊνόγλου.
Δείχνοντας ένα άτομο προσγειωμένο και
ώριμο, με φύση αληθινής αρτίστας γεννημένη από κούνια, αφηγείται στην «Α»
όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για εκείνη, καθώς μοιάζει να είναι ένα πρόσωπο
που θα μας απασχολήσει πολύ...

«Σ

1 Πότε ανακαλύψατε το μικρόβιο της
υποκριτικής να κυλάει στις φλέβες
σας;
«Από μικρή μού άρεσε να παρακολουθώ
τους ανθρώπους γύρω μου και να τους μιμούμαι. Ακόμα και στον ζωολογικό κήπο όταν πήγαινα, μου άρεσε να παρατηρώ τα
ζώα και τις κινήσεις τους. Το βρίσκω συναρπαστικό το πόσο διαφορετικοί και ταυτόχρονα πόσο όμοιοι είμαστε όλοι μας. Επίσης
έβλεπα πολλές ταινίες και ένιωθα να μπαίνω
τόσο έντονα στον ρόλο των ηθοποιών της κάθε ταινίας, που επηρέαζε τη συμπεριφορά
μου... για λίγα λεπτά φυσικά, όχι ότι ήμουν
τρελή! Πάντα ένιωθα την ανάγκη να βρω τι
με κάνει ευτυχισμένη στη ζωή μου. Η αίσθηση που έχω όταν είμαι πάνω στη θεατρική σκηνή και η ενέργεια που νιώθω από
τους θεατές, είναι η απόδειξη ότι διάλεξα το
σωστό επάγγελμα».
1 Ποιοι είναι οι λόγοι που σας ώθησαν να γίνετε ηθοποιός;
«Η ηθοποιία μού δίνει την ευκαιρία να “ζω”
πολλές διαφορετικές ζωές, με την έννοια ότι
μπαίνω στην ψυχοσύνθεση ενός άλλου χαρακτήρα, σκέφτομαι και πράττω σαν αυτόν.
Σε αυτήν την τέχνη όπως προείπα, βρήκα την
ευτυχία μου».
1 Έχετε βλέψεις για μία διεθνή καριέρα ή είναι δύσκολο για έναν Έλληνα
να «αναρριχηθεί» στη Μέκκα του κινηματογράφου;
«Δεν θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο για έναν
Έλληνα να κάνει διεθνή καριέρα, απ’ ό,τι για
έναν Γερμανό ή Ισπανό. Για να ανέβει κάποιος
θέλει πολλή δουλειά, πολλή τύχη και, κακά
τα ψέματα, καλούς γνωστούς. Πάντως, η πραγματική μου αγάπη είναι το θέατρο, οπότε και
να μην πάω στο Χόλιγουντ δεν θα με πειράξει
ιδιαίτερα».
1 Στο μυαλό της Στέλλας ηχεί σαν σει-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΛΛΑ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ: Η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός
εξομολογείται στην «Α» όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για εκείνη
και για την καριέρα στη Γερμανία

«Με την ηθοποιία “ζω”
πολλές διαφορετικές ζωές»

ΗΡΩΝΕΙ
«ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΛ
ΝΑΙ ΟΤΙ
ΕΝΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΙ
ΠΙΚΗ
ΣΩ
Ο
ΠΡ
ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ
ΕΙ
ΤΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΧΑΝ
ΤΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ»



ρήνα η Επίδαυρος;
«Θα ήταν πραγματικά μεγάλη μου τιμή. Είναι
σίγουρα άλλη αίσθηση να παίζεις την “Αντιγόνη” στη σχολή σου στα γερμανικά για να
περάσεις τις εξετάσεις σου και άλλη να την
παίζεις στα ελληνικά που είναι η γλώσσα σου,
η πατρίδα σου. Εκεί βγαίνει κατευθείαν όλο
το συναίσθημα και το πάθος αυτής της γυναίκας».
1 Σας στεναχωρεί όταν βλέπετε τραγουδιστές και άλλους επώνυμους, χωρίς σπουδές, να εισβάλλουν στον χώρο της υποκριτικής και να κλέβουν τη
δουλειά των ηθοποιών;
«Να πω την αλήθεια, δεν με στενoχωρεί καθόλου. Τιμή τους και καμάρι τους! Είμαι από
τους ανθρώπους που χαίρομαι με τη χαρά του
άλλου και προτιμώ να ασχολούμαι με τη δική
μου ζωή από το να κράζω κάποιον επειδή πήρε

έναν ρόλο!»
1 Ποιο είναι το τίμημα που πληρώνει
ένας ηθοποιός;
«Το να παραβλέπει την προσωπική του ζωή
και να χάνει πού και πού τις ισορροπίες».
1 Είστε μία πολύ όμορφη γυναίκα. Πιστεύετε ότι θα αποτελέσει εφαλτήριο
ή εμπόδιο στην καριέρα σας;
«Δεν θα το έλεγα εμπόδιο, διότι το μακιγιάζ
στις μέρες μας κάνει θαύματα. Από εκεί δηλαδή που σε ομορφαίνει, μπορεί και να σε ασχημαίνει!»
1 Με ποιον μεγάλο Έλληνα ή Ελληνίδα ηθοποιό, εν ζωή και μη, θα θέλατε
να παίξετε;
«Καλή ερώτηση, η οποία θέλει λίγη σκέψη...
χμμμ... Θα ήθελα να παίξω με τον Τάσο Νούσια, τον Γιάννη Στάνκογλου, αλλά και άλλους
πολλούς».

1 Αν υπήρχε ένα talent show ανάδειξης ηθοποιών, όπως και στο τραγούδι,
θα δηλώνατε συμμετοχή;
«Νομίζω πως όχι. Δεν αναζητώ τη γρήγορη αναγνώριση. Γενικά έχω υπομονή στη ζωή μου
και ξέρω πως το κάθε πράγμα θα έρθει στον
καιρό του».
1 Πώς είναι στην καθημερινότητά της
η Στέλλα; Περιγράψτε μας τον χαρακτήρα σας.
«Η καθημερινότητά μου προσπαθώ να μην είναι ποτέ ίδια! Αλλιώς θα ρουτινιάσω και έχω
πρόβλημα γιατί πραγματικά βαριέμαι εύκολα, για αυτό και ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Όπως είπα, σπουδάζω ακόμα και παράλληλα δουλεύω τόσο σε δικά μου έργα, όσο
και στην ελεύθερη θεατρική σκηνή στην Κολωνία. Τελευταία έπαιξα στο θεατρικό έργο
“ΕUREXIΤ” του Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα
Παπακοστώπουλου τον ρόλο της αγανακτισμένης Ελληνίδας, όπως και τον ρόλο της τρελής-κυκλοθυμικής μάγισσας στις “3 μάγισσες” σε σκηνοθεσία της Helena Aljona. Στην
ιντερνετική σειρά “Millennials”, η οποία ασχολείται με τα θέματα των νέων στις μέρες
μας, παίζω τον ρόλο της Callista, μιας κοπέλας, η οποία φεύγει από Ελλάδα και πάει στη
Γερμανία για να σπουδάσει υποκριτική, αλλά μπλέκει σε μία σχέση με δύο άντρες. Εκτός από το θέατρο, φτιάχνω δικές μου χορογραφίες σε στυλ Burlesque και Latin. Επίσης
σχεδιάζω σκηνικά για τα θεατρικά κομμάτια
που ετοιμάζουμε. Αυτά είναι κάποια από τα
πράγματα της καθημερινότητας. Όσον αφορά τον χαρακτήρα μου, είμαι γενικά ένα ανήσυχο κορίτσι και θα ’λεγα ρομαντική, αλλά
με τον δικό μου τρόπο».
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Ιχνηλατωντας…

με την Καίτη Νικολοπούλου

«Κραυγές στην
παγωμένη λίμνη»
του Παύλου Ανδριά
από τις εκδόσεις Ίαμβος
Βιογραφικό σημείωμα
του συγγραφέα
Ο Παύλος Ανδριάς γεννήθηκε το 1966 στον Πλάτανο της Αρχαίας Ολυμπίας και από το 1991 κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα. Σπούδασε «Δομή & τεχνική σεναρίου» για να ακολουθήσει στη συνέχεια
τη δημοσιογραφία.
Κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο το 1998 με
τίτλο «Όταν το τρένο φεύγει…» (εκδ. Βιβλιοεκδοτική).
Για αρκετά χρόνια ασχολήθηκε με τη συγγραφή
και τη σεναριοποίηση παιδικών και μη θεατρικών
έργων, για να έρθει το 2000 και να αναλάβει υπεύθυνος Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων
της Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής,
Προϊστάμενος του Εργαστηρίου της Βιβλιοθήκης
και Διευθυντής στη μηνιαία πολιτιστική εφημερίδα
«Χαρτί και Καλαμάρι».
Στη συνέχεια και για αρκετά χρόνια, εργάστηκε
στον χώρο του Τύπου, ενώ το τελευταίο διάστημα
εργάζεται στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, στο Τμήμα Παιδείας.
Το 2008 εκδίδει το βιβλίο «Άντε και… σας πίστεψα» (εκδ. Ίαμβος), το 2009 το «Επίδομα Απιστίας», το 2011 το μυθιστόρημα «Στη δίνη των ένοχων χρησμών», το 2013 το μυθιστόρημα «Τα
μανταλωμένα παραθύρια», το 2014 το μυθιστόρημα «Οι ξυπόλητοι κομπάρσοι», το 2015 το μυθιστόρημα «Άννα», για να ακολουθήσει το 2017 από
τον ίδιο πάντα εκδοτικό οίκο (Ίαμβος) το μυθιστόρημα «Κραυγές στην παγωμένη λίμνη».
Από τις αρχές του 2010 είναι τακτικό μέλος της
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και από τα μέσα
του 2014 τακτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης
Λογοτεχνών. Τον Ιανουάριο του 2016 εκλέγεται
και τοποθετείται Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
στην Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Από τις αρχές του 2016 είναι μέλος του Ομίλου για την
UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.
Με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, υπογράφει το http://aylogyros news.blogspot.gr, αρθρογραφεί στο ilialive.gr, ενώ διατηρεί και την
προσωπική του σελίδα https://pavlosandrias.gr/

Σ

ε μια κλειστή κοινωνία, σ’ ένα
μαγευτικό χωριό του Λακωνικού κόλπου που οι Θεοί του Ολύμπου το επέλεξαν ως επίγειο
παράδεισο, μια έκρηξη ζήλιας
ήταν αρκετή για να αλλάξει τις ζωές όλων.
Κι εκείνο το καταραμένο βράδυ, τελείωσαν
όλα… Κανένα στόμα δεν τόλμησε να μιλήσει, κανένας δεν βρήκε τη δύναμη να πει
την αλήθεια, μέχρι που οι «κραυγές» πάγωσαν τις καρδιές όλων, ακόμα και τη λίμνη
των θαυμάτων! Ποιος όμως είναι αυτός
που θα κρίνει ποιο είναι το σωστό και ποιο
το λάθος; Ποιος είναι εκείνος που θ’ αποδώσει δικαιοσύνη; Ποιος θα βρει τη δύναμη να το φωνάξει; Όλοι δείλιαζαν μπροστά
στον φόβο και τις απειλές, όλοι έδιναν τόπο
στην οργή, για να μη χτυπήσει το κακό και
το δικό τους σπιτικό… Οι αθώες ψυχές, όμως, ζητούσαν δικαίωση, ζητούσαν να αναπαυθούν… Η Μαρία, ακούγοντας τη
φωνή της καρδιάς της, τα λόγια του ανάπηρου πατέρα της και τα «θέλω» μιας ζωής
που δεν έζησε, τόλμησε να τα βάλει με τους
δαίμονες που είχε σπείρει η μάνα της, όσο
και αν η καρδιά της πονούσε. «Τι τα θες…
Οι σκιές μας είναι το μπόι της ψυχής μας

κι η γλώσσα, κόρη μου, ο δικαστής μας»,
της έλεγε ο Μανόλος της, μέχρι που έκλαψε
στην αγκαλιά του! Το τι θα έφερνε όμως το
επόμενο πρωί, ουδείς το γνώριζε…

Η παρουσίαση
Πριν από λίγες ημέρες έγινε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου «Κραυγές
στην παγωμένη λίμνη» στη γεμάτη αίθουσα
του Πολιτιστικού Πολύκεντρου (Ηλέκτρα
Αποστόλου) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, όπου οι εκδόσεις Ίαμβος και ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Παύλος Ανδριάς παρουσίασαν στο αναγνωστικό κοινό το όγδοο βιβλίο που φέρει την υπογραφή του. Η ραδιοφωνική παραγωγός Όλγα
Παπακυριακού, αφού καλωσόρισε τους
καλεσμένους και παρουσίασε τους ομιλητές
τού «πάνελ», κάλεσε στο βήμα τον δήμαρχο
της πόλης Νίκο Μπάμπαλο, ο οποίος μίλησε για τον συγγραφέα, το συγγραφικό του
έργο και την ενασχόλησή του με τα κοινά.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η αντιδήμαρχος Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού & Δημοσίων Σχέσεων Δέσποινα Αϊβατζίδου-Ποριώτου, και ακολούθησε η
τοποθέτηση του Αγησίλαου Καλαμαρά α-

πό τις εκδόσεις Ίαμβος.
Η προβολή βίντεο με το τραγούδι
«Κραυγή», το οποίο είναι βασισμένο στο
μυθιστόρημα «Κραυγές στην παγωμένη λίμνη» και γράφτηκε από τον στιχουργό και
μουσικό Νάσο Κονίτσα, κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού, για να έρθει στη συνέχεια η συγγραφέας και δημοσιογράφος
Αναστασία Κορινθίου να μιλήσει για τη
δράση του «τιμώμενου» προσώπου στον
χώρο των γραμμάτων, αλλά και της δημοσιογραφίας.
Παίρνοντας τον λόγο η δημοσιογράφος
και τ. βουλευτής Νατάσα Ράγιου, μίλησε
για όλα εκείνα που κάνουν τις «Κραυγές
στην παγωμένη λίμνη» να ξεχωρίζουν, που
θα κερδίσουν τον αναγνώστη από τις πρώτες σελίδες, που θα τον κάνουν να αναζητήσει και να μεταφράσει τις βουβές κραυγές…
Την εκδήλωση έκλεισε ο συγγραφέας,
ευχαριστώντας όσους τον τίμησαν με την
παρουσία τους, υπενθυμίζοντας βέβαια πως
«…όλοι οφείλουμε να ζούμε το σήμερα, την κάθε στιγμή».
Την όλη εκδήλωση απαθανάτισε δημοσιογραφικά το Bookia και φωτογραφικά ο
Αλέξανδρος Χατζάκης.
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Συντελεστές:
Σκηνοθεσία - απόδοση:
Θέμις Μαρσέλλου
Μουσική δ/νση - Διδασκαλία
ορχήστρας: Ηλίας Καλούδης
Φωνητική διδασκαλία:
Δημήτρης Μπουζάνης
Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Κοστούμια: Παν. Κοκκορού
Σχεδιασμός video: Κ. Πορφύρης
Σκηνική μάχη: Νίκος Ιωαννίδης

Ομαδική έκθεση
στην Γκαλερί Αργώ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

Πιλάτος: Β. Αξιώτης,
Kαιάφας: Γ. Ζαχαρόπουλος,
Άννας: Στ. Κέλλερης,
ΓΙΩΡΓΟΣ
Σίμων Ζηλωτής:
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Φραντζής,
Πέτρος: Μάριος Πετκίδης,
στους άλλους ρόλους οι
«Jesus Christ
Γιώργος Γιαννίμπας, Απόστολος
Κίτσος,Γιάννης Ζαράγκαλης,
Superstar»:
Αντώνης Βλάχος, Σταύρος
Μπέκας, Χάρης Μωσαΐδης,
Ο Ιησούς των
Αιμίλιος Μωσαΐδης, Πέτρος
Ιωάννου, Ραφαήλ Κριτούλης,
Εξαρχείων
Βαγγέλης Κρανιώτης, Φαίδων
Φαρίντ, Μαρία Κοσμάτου,
Νία Μπαλάφα, Κατερίνα Κτίστη,
Ιωάννα Χυτήρη, Αγγέλα
Σιδηροπούλου, Έλενα
Στρατηγοπούλου, Αλεξάνδρα
Καρακατσάνη

Θέατρο Ακροπόλ
(Ιπποκράτους 9-11,
Τηλ: 210-3648303)
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«60 καλλιτέχνες προσφέρουν
έργα τους για τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα»

Πρωταγωνιστούν:
Ιησούς: Αιμιλιανός Σταματάκης
Iούδας: Ησαΐας Ματιάμπα
Mαρία Μαγδαληνή:
Ήβη Αδάμου και
η Αντιγόνη Ψυχράμη
για συγκεκριμένες παραστάσεις
Hρώδης: Νίκος Μουτσινάς

Ορχήστρα:
Πιάνο - synth - Διεύθυνση
ορχήστρας: Ηλίας Καλούδης
Τρομπέτα: Θεοδόσης Σμυρνιός
Ξύλινα πνευστά:
Κώστας Στάικος
Πιάνο - Synth: Γιώργος Κονής,
Νικόλας Γουάστωρ
Ηλ. Κιθάρα: Χρήστος Γκάτσος
& ακουστική κιθάρα:
Γιώργος Κατσαμάκης
Μπάσο: Τάσος Ρούσσης/
Κατερίνα Κώτη
Κρουστά:
Γιάννα Παναγοπούλου /
Ισίδωρος Θύμης
Τύμπανα: Θάνος Καλοδούκας
Προγραμματισμός
πλήκτρων: Ηλίας Καλούδης Νικόλας Γουάστωρ Γιώργος Κονής

Η ΑΠΟΨΗ

To «Jesus Christ Superstar» εντάσσεται στη μόδα της ροκ όπερας που εμφανίστηκε στα τέλη
της δεκαετίας του 1960. Σε ένα
κλίμα γενικότερης αμφισβήτησης
και ανησυχίας για το πού οδεύει
ο κόσμος, με τα αντιπολεμικά αισθήματα και τα κινήματα των
χίππις σε έξαρση, οι The Who’s ανοίγουν τον δρόμο στη ροκ όπερα με το «Tommy», την ιστορία ενός παιδιού που, μπροστά στο έγκλημα, ανακαλύπτει έναν εναλλακτικό τρόπο να διανοείται και
να αισθάνεται. Το ροκ μιούζικαλ
«Ηair» θα ταράξει επίσης τα νερά με τις απροκάλυπτες ψυχεδελικές του προεκτάσεις, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα αιρετικής
θεματολογίας
όπως
το
«Godspell» και το «Rocky Horror
Show».
Μετά το «Joseph and the
Technicolor Dreamcoat», ο
Andrew Lloyd Webber και ο Tim
Rice θα κυκλοφορήσουν, το
1970, αρχικά ως δισκογραφικό
άλμπουμ, μια ροκ όπερα με θέμα
τις τελευταίες ημέρες του Ιησού.
Σε αυτή την εκδοχή του Θείου
Δράματος, που δεν απευθύνεται
σε συνειδητοποιημένους πιστούς
αλλά μάλλον στα ανήσυχα πνεύματα, ο Ιησούς σκιαγραφείται
σχεδόν ανέτοιμος να αναλάβει τη
μεσσιανική του αποστολή και
χωρίς ακριβή συναίσθηση του
μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Σε αντιδιαστολή, ο Ιούδας εμφανίζεται ως αντίφρων ιδεολογικός αντίπαλος αλλά και τραγικό θύμα
του ρεαλισμού του(!), ενώ η παρουσία της Μαρίας Μαγδαληνής
δίνει μια καθαρά ανθρώπινη διάσταση στη σχέση του Ιησού με
τον περίγυρό του.
Οι πρόσφατες ανά τον κόσμο
παραγωγές του έργου επιχειρούν
να βρουν σημεία σύνδεσης με το
κοινό μέσα από επίμαχα και διαχρονικά οικουμενικοποιημένα
μηνύματα, όπως η ειρήνη, η καταπολέμηση των αδικιών στον
πλανήτη, τα κοινωνικά προβλήματα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, οι αποκατάσταση των ε-

λευθεριών κοκ. Στην παραγωγή
του θεάτρου Ακροπόλ (σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλλου) το πεδίο δράσης τοποθετείται σε ένα
ταραχώδες αστικό κέντρο, πολύ
κοντά στα δικά μας Εξάρχεια. Είτε πρόκειται για έμμεση αναφορά
στον χιουμοριστικό μύθο-αλληγορία της δεκαετίας του ’80 περί
«έλευσης του Χριστού στα Εξάρχεια»(!) είτε υπαινικτικό σχόλιο
στον Αναρχοχριστιανισμό του
Leo Tolstoy και αργότερα περιπτώσεων όπως των Nikolai
Berdyaev, Ammon Hennacy,
Dorothy Day και Jacques Ellul, η
όλη σύλληψη φαίνεται να συρρικνώνει τη δυναμική του έργου
σε μια ασφυκτικά κλειστή συνθήκη και μια επικαιροποίηση, στο επίπεδο της οικείας κοινής εμπειρίας, που στερεί το υπερχρονικό
και υπερτοπικό άπλωμά του.
Ο Αιμιλιανός Σταματάκης, ερμηνευτικά στο μήκος κύματος
που ο Τim Rice φαντάστηκε τον
Χριστό του, ταλαντευόμενο και
οργίλο επαναστάτη, αλλά με τεχνική τοποθέτηση φωνής που
προσιδιάζει περισσότερο σε πιο
όψιμες (και πιο συμφωνικές)
δουλειές του Webber, ο Ησαΐας
Ματιάμπα, ως Ιούδας, αγκυρωμένος περισσότερο σε φιζίκ και
φωνητικές δεξιότητες παρά στις
ίδιες τις δυναμικές της υποκριτικής, η Ήβη Αδάμου, ως Μαρία
Μαγδαληνή, θεατρικά μετέωρη
(η ροκ όπερα δεν είναι συναυλία
αλλά θέατρο), ο Βασίλης Αξιώτης, ως Πιλάτος, στέρεος σκηνικά
και φωνητικά προσδίδοντας μια
ατόφια ροκ απόχρωση στην έννοια του ηθικού διλήμματος, ο
Νίκος Μουτσινάς, στο χαρακτηριστικό King Herod’s Song, ευφάνταστος ερμηνευτής αλλά με
οριακό φωνητικό αποτέλεσμα,
συγκερασμένο υποκριτικά, κινησιολογικά και τραγουδιστικά γενικό σύνολο, και τέλος, μουσική
διεύθυνση (Ηλίας Καλούδης),
που δίνει τη δυνατότητα στην ορχήστρα να αποδώσει με διαύγεια
όλη την παλέτα των αισθημάτων
και των εκρήξεων του έργου.

Η Αλέξια Σερέζη της γκαλερί Αργώ, θέλοντας να
στηρίξει το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, διοργανώνει ομαδική έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κεραμικής και φωτογραφίας, κάτω από το γενικό τίτλο «60 καλλιτέχνες προσφέρουν έργα τους για
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Γκαλερί Αργώ
(Νεοφύτου Δούκα 5, Κολωνάκι, τηλ. 210-7249333)
και οι καλλιτέχνες θα εκθέσουν αφιλοκερδώς τα έργα
τους, τα οποία θα διατίθενται σε προσιτές τιμές λόγω
του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της έκθεσης. Όλα τα έσοδα θα δοθούν για την υποστήριξη των προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13
Μαρτίου στις 19.00 και θα είναι ανοικτά για το κοινό, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου.
«Είναι μεγάλη μας τιμή που η Γκαλερί Αργώ και 60 καλλιτέχνες στηρίζουν με την πρωτοβουλία τους αυτή το έργο
μας. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βλέπουμε την τέχνη
να γίνεται αρωγός μας», σημειώνει ο Ηλίας Παυλόπουλος, γενικός διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Η τέχνη και ο ανθρωπισμός είναι έννοιες που συμβαδίζουν, επαναπροσδιορίζουν
τις σκέψεις μας και αναγεννούν
την ελπίδα».
Στην έκθεση θα συμμετάσχουν οι παρακάτω καλλιτέχνες: Άγγελος, Αγιακάτσικα Σμάρα, Αδάμ Χριστίνα,
Αθανασίου-Χούτερ Έφη,
Αϊβάζογλου Αχιλλέας, Αντιόχου Μαριέττα, Βαμβατήρα Μάγδα, Βασιλειάδη Λιζέττα, Βασιλειάδη
Δελίνα, Βέργη Χρύσα, Βερροιοπούλου Μόνικα,
Buhler Αλεξάνδρα, Γαΐτης Μάνθος, Γεωργιάδης
Γιώργος, Γιαννοπούλου Ντιάνα, Γκαλτέμης Χριστόδουλος, Γκιώνη-Ζησιμοπούλου Βάσω, Γουλής Θεοφάνης, Γρηγόρα Άννα, Δασκαλάκης Στέφανος, Δεβλέτογλου Αλίκη, Δέλλιου Δόμνα, Ζαντέ Ελένη, Ζωίδη Πόπη, Καραβούζης Σαράντης
(αποθανών, δωρεά από τη γυναίκα του Λακερίδου Γιούλικα), Καρακατσάνης Βασίλης, Κερασιώτη Μάρω, Κουβάτσου Δέσποινα, Κουκόπουλος Στάθης,
Κουφοπάνου Αργυρώ, Κράστεβ Μάρτιν, Κτιστοπούλου Μαρία, Κυριακή, Λακερίδου Γιούλικα,
Μέγκουλας Γιώργος, Μενδρινού Άννα, Μόραλη
Χριστίνα, Μουδάτσος Κωστής, Μουστάκας Βαγγέλης, Μυταράς Δημήτρης (αποθανών, μεταξοτυπία προσφορά από γκαλερί Αργώ), Νάνος Γιάννης,
Ξαγοράρη Μαρία, Ξυλά Ξαναλάτου Ίρις, Οθωναίου Φωτεινή, Παναγιωτίδης Άγγελος, Παπαγιάννης Θεόδωρος, Παπαγιάννη Σύνη, Alex Pop
(Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα), Παπασάικας Βασίλης, Παπούλια-Βασιλακούδη Σμαράγδα, Πριοβόλου Βούλα, Ραζής Άγγελος, Ράμμος Κώστας,
Ρόκος Κυριάκος, Σακκάς Γιώργος, Σαρελάκου
Ρουμπίνα, Σκουλικίδη-Βενιέρη Αλίκη, Στέφωση
Μαρία, Στραβοράβδης Πέτρος, Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη, Hutter Kurt.
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