01_PROTH_828_APOPSI 3/30/18 9:12 PM Page 1

ΟΠΑΠ
Ισχυρές επιδόσεις
για ισχυρότερο
μέλλον 25
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TELEKOM - ΟΤΕ

Ψήφος εμπιστοσύνης
αξίας €2 δισ.!

ΣΕΛ.

▶ ΣΕΛ. 26-27

«Μυρίζει» καλοκαιρινές
πρόωρες κάλπες
• Το σενάριο συνδέεται άμεσα με την πορεία
της αξιολόγησης ▶ ΣΕΛ. 5
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ΝΑΥΑΓΙΑ...
αυτά θα είναι
τα πρώτα «γαλάζια»
νομοσχέδια
• Σε πρώτο πλάνο δημόσια διοίκηση,
Επενδύσεις, Παιδεία και ασφάλεια
▶ ΣΕΛ. 7

ΣΚΟΠΙΑ

NOVARTIS

• Άνθρακες
ο θησαυρός της λύσης,
με τον ΥΠ.ΕΞ. νίκο Κοτζιά
να ετοιμάζεται να πάει
στους πολιτικούς
αρχηγούς για να ζητήσει…
υποχώρηση!

• αναρμόδια στη Βουλή
(αλλά με αρμοδιότητα
στη λάσπη)
η Προανακριτική Επιτροπή
επιστρέφει τη δικογραφία
στην ήδη μηνυθείσα
εισαγγελέα
κα Τουλουπάκη

▶ ΣΕΛ. 3

αΠΟΚαΛΥΨη «α»

▶ ΣΕΛ. 4

ηρωίνη και κοκαΐνη
«ελευθέρας» βοσκής σε
5 πλατείες της αθήνας
▶ ΣΕΛ. 10-11

ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Oι μίζες για τα υποβρύχια
βαφτίζονταν

δάνεια»

«

ΣΕΛ.

12-13

ΙΒαν ΣαΒΒΙδηΣ

Πρώτα πλήρωσε
Μετά έπαιξε
Και στο τέλος έχασε
• Με δική του την ΕΠΟ
(Γραμμένος),
την Σούπερ Λίγκα
(Β. Γκαγκάτσης-Σουρωτή),
«αγκαλιά» με την κυβέρνηση,
(Σκουτέρη επιτρέποντος)
τερματίζει... τρίτος!
▶ ΣΕΛ. 24
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• Από πότε
οι πρωθυπουργοί
εγκαινιάζουν
λαγούμια
του μετρό
στη στεριά;
• Από τότε
που
φυτρώνουν
στα λιμάνια
όμορφες
σανοτροφές
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πάρχουν αρκετοί τρόποι για να βγάλει κάποιος πολλά λεφτά. Ο πλέον νόμιμος είναι μέσω της σκληρής δουλειάς, εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από πιθανές καλές σπουδές. Μπορεί, όμως, να είναι τυχερός και να... πνιγεί στο τάλιρο (που έλεγαν και στο χωριό μου) με έναν... επιτυχημένο γάμο, που κατά σύμπτωση τα πεθερικά θα είναι πλούσιοι. Ή απλά να είναι γόνος εύπορης οικογένειας, όπου από μικρός έχει εξασφαλίσει μία άνετη και δίχως πολλές έγνοιες ευχάριστη διαβίωση. Ή να κερδίσει κάποιο λαχείο, το τζόκερ, επειδή η τύχη του γέλασε. Φυσικά υπάρχει
και η παρανομία. Μέσω εγκληματικών πράξεων, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να αποβούν μοιραίες για την προσωπική σου ελευθερία.
Αυτοί είναι οι τρόποι για να αποκτήσεις αυτό που λέμε καλά λεφτά. Ή εκτός και εάν έχεις εθιστεί από τις τηλεοπτικές αποκαλύψεις του Δημοσθένη Λιακόπουλου για την ύπαρξη των Ελοχίμ και Νεφελίμ. Οπότε έχεις αρχίσει να πιστεύεις στα
λεφτόδεντρα. Κάτι που θα ήταν εξόχως επιβαρυντικό για την υγεία σου, με συνέπεια οι οικείοι σου να σε οδηγούσαν στο
πλησιέστερο ψυχιατρείο με εντολή να μη σε αφήσουν να ξαναβγείς ποτέ από εκεί.
Όλα αυτά ανατράπηκαν χάρη σε δύο φωστήρες της οικονομίας. Τον καθηγητή Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος από τον υπέρμετρο και υπερφίαλο
ναρκισσισμό του λησμόνησε στην πράξη τις σπουδές
του, θεωρώντας τον εαυτό
του κάτι σαν τον Θεάνθρωπο και γι’ αυτό έπρεπε όλοι
να τον ακολουθήσουν. Ο
Βαρουφάκης δεν χρήζει
ψυχιατρικής παρακολούθησης. Μάλλον χαλινάρι τού χρειάζεται για να ασχοληθεί με την επιστήμη του και να προσγειωθεί στον πλανήτη Γη.
Ο άλλος είναι ένας κοινός φυγόποινος, όπως απεφάνθη η Δικαιοσύνη, ο Αρτέμης Σώρρας, ο οποίος έχει τη λύση για να
αποπληρώσει η χώρα το χρέος της και να της μείνει και κάβα! Ο «σωτήρας» για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης ανακάλυψε κάποιας μουσειακής αξίας μετοχές της τράπεζας Ανατολής, που δεν υφίσταται εδώ και πολλές δεκαετίες, πείθοντας αδαείς ότι έχει το «εισιτήριο» για τη Γη της Επαγγελίας.
Οπότε φθάσαμε στα λεγόμενα λεφτόδεντρα. Οι μεν του Βαρουφάκη εκτιμούν ότι τα bitcoins είναι η λύση «διά πάσα νόσο και πάσα μαλακίαν», όπως λέει και το ευαγγέλιο, αδιαφορώντας ότι για να έχουν αξία τα bitcoins πρέπει να υπάρχουν από πίσω και κανονικά χρήματα, αναγνωρισμένα από κράτη, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς. Διαφορετικά, είναι χαρτάκια από το διαχρονικής αξίας επιτραπέζιο παιχνίδι, τη monopoli.
Οι δε οπαδοί του Σώρρα, δυστυχώς, ανήκουν στη συμπαθή τάξη των κορόιδων και ό,τι κι εάν τους κάνεις τους τρώει το
αίμα τους για να πέσουν θύματα απάτης. Πιστεύουν στα λεφτόδεντρα, ενώ ερευνάται εάν τελικά εξακολουθούν να πιστεύουν
ότι τα παιδιά έρχονται από τον πελαργό. Διαφορετικά, δεν μπορεί νοήμων άνθρωπος να δώσει μία λογική εξήγηση πώς είναι δυνατόν να εξακολουθείς να πιστεύεις έναν καταδικασμένο απατεώνα.
Κι όπως φαίνεται, και τα επόμενα χρόνια θα πορευθούμε με διαφόρων ειδών λεφτόδεντρα. Και μπορεί για τη χώρα να είναι πολύ άσχημο, αλλά σίγουρα θα δώσει ώθηση σε πολλά νέα παιδιά που σπουδάζουν να ακολουθήσουν την ειδικότητα
της ταχυδακτυλουργίας, καθώς με τόσους μαθητευόμενους μάγους-«σωτήρες» που κυκλοφορούν δίπλα μας, τουλάχιστον θα
πληρώνονται με κανονικά χρήματα.

Υ

Στη Γη της Επαγγελίας
με τα λεφτόδεντρα
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• Αντίστροφα μετρά το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων για την κυβέρνηση,
με όλες τις ενδείξεις των τελευταίων ημερών να δείχνουν ότι το εθνικό θέμα δεν πρόκειται
να επιλυθεί, τουλάχιστον για την ώρα

Άνθρακες
ο θησαυρός
της λύσης
Συναντήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς. Στόχος
είναι να τους ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στα
εθνικά θέματα. Κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις το… ναυάγιο στο
Σκοπιανό.
Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

Α

ντίστροφα μετρά το θέμα
του Μακεδονικού για την
κυβέρνηση, με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν πως το
ναυάγιο είναι προ των πυλών. Αυτό προσπαθεί να προλάβει και
ο αρμόδιος υπουργός, Νίκος Κοτζιάς,
ξεκινώντας γύρο επικοινωνίας και συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς από εβδομάδα.
Πληροφορίες, που μένει να επιβεβαιωθούν, θέλουν τον υπουργό Εξωτερικών να μεταφέρει στους συνομιλητές
του πως μόνος τρόπος επίλυσης είναι η
υποχώρηση όχι από την πλευρά των
Σκοπίων αλλά από εκείνη της Ελλάδας!
Ούτε λίγο ούτε πολύ, λοιπόν, ο Νίκος
Κοτζιάς με εντολή Τσίπρα θα αναζητήσει πρόθυμους να σηκώσουν μέρος της
κυβερνητικής αποτυχίας – και όλα αυτά κυριολεκτικά στο παρά πέντε. Το ναυάγιο είχε γίνει αντιληπτό τις τελευταίες
ημέρες, αν και ήταν αρκετοί εκείνοι –μεταξύ των οποίων και η «Α»– που ευθύς
εξ αρχής είχαν εκφράσει αμφιβολίες για
τη δυνατότητα να βρεθεί λύση.
Λανθασμένα κάποιοι είχαν επιχειρήσει να ερμηνεύουν μια δήλωση του
υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου
Καμμένου ως πρόβα εξόδου από την
κυβέρνηση. Ο Π. Καμμένος, αναφερόμενος στο Σκοπιανό σε τηλεοπτική του
συνέντευξη, είπε ότι «είτε κάνουν εκλογές
είτε αλλάξουν το Σύνταγμά τους είτε δεν το
αλλάξουν, η δική μου θέση και των ΑΝΕΛ
είναι ότι δεν αποδεχόμαστε κανένα παράγωγο του ονόματος Μακεδονία. Με τις παρούσες πολιτικές συνθήκες στα Σκόπια η εκτίμησή μου είναι ότι είναι αδύνατον να υ-

πάρξουν αλλαγές στο Σύνταγμα».
«Θα εμποδίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο
τη χρήση του όρου Μακεδονία για τα Σκόπια», πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του
είπε ότι «εάν χρειαστεί με άλλο τρόπο να
μπλοκάρουμε τη διαδικασία (σ.σ. όταν έρθει η ελληνική πρόταση στη Βουλή), θα
το κάνουμε και αυτό. Εάν φτάσουμε μέχρι
την ψηφοφορία, θα δούμε πώς αλλιώς θα
μπλοκάρουμε».

Ρεαλισμό και πραγματισμό
προτείνει ο Τζανακόπουλος
«Η θέση αυτή του κ. Καμμένου είναι εκπεφρασμένη εδώ και πάνω από τρεις ή τέσσερις μήνες. Δεν είπε κάτι καινούργιο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας», υποστήριξε
σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε πως
«το είπε και ο κ. Καμμένος ότι δεν σκοπεύει
ούτε να ρίξει την κυβέρνηση, ούτε να αποσύρει την εμπιστοσύνη του, ούτε τίποτα τέτοιο. Αντιθέτως, δήλωσε με σαφήνεια ότι
θα πάει με τον κ. Τσίπρα μέχρι το τέλος σε
αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε».
«Ούτε παρακαλάμε να κάνουν πίσω οι

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΠΟΥ ΜΕ
ΝΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ– Ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ: ΜΟΝΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΙΩΝ!
γείτονές μας στο ζήτημα, ούτε φυσικά πρόκειται να παρακαλέσουμε καμία πολιτική
δύναμη να συμβάλει, ώστε να επιλυθεί ένα
θέμα, το οποίο ταλαιπωρεί τη χώρα μας
για 25 χρόνια, στερεί διπλωματικούς πόρους και στην πραγματικότητα κάθε παράταση ή κάθε μετάθεση του προβλήματος
δημιουργεί ακόμη χειρότερους διεθνείς
συσχετισμούς. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή
110 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει την πΓΔΜ με τη συνταγματική της ονομασία και θεωρώ ότι είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο που πρέπει να δούμε το
πράγμα με ρεαλισμό και πραγματισμό και
να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνά
από το χέρι μας για να βρούμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση», είπε ο Δ. Τζανακόπουλος.

Λήξαν θεωρούν το θέμα οι Σκοπιανοί
Και στο αντίπαλο στρατόπεδο, αυτό των Σκοπίων, το θέμα του ονοματολογικού θεωρείται
με τους διπλωμάτες των βόρειων γειτόνων να μη διαπραγματεύονται καν. Χαρακτηριστικά
της στάσης που κρατούν είναι τα όσα υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ, Ν. Ντιμιτρόφ, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου περιέγραψε τη λύση που μπορεί να
αποδεχθεί η χώρα του, σε μια ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό «που θα διακρίνει τη
“Μακεδονία”, από την ελληνική Μακεδονία» και την αποδοχή από την Ελλάδα ότι «είμαστε
Μακεδόνες και μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα».

Τρομολαγνική διατύπωση…
Στην απέλπιδα προσπάθεια του Ν. Κοτζιά να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό ακριβώς το επιχείρημα θα
κυριαρχήσει στον λόγο του: πως το θέμα
έχει τελειώσει επί της ουσίας για όλους
τους άλλους και πρέπει να τελειώσει και
για εμάς. «Θέλουμε μια γείτονα χώρα σταθερή που να μας θεωρεί καλούς της φίλους, και
να είμαστε πραγματικά, ή θέλουμε μια χώρα
σε αστάθεια που μπορεί ν’ αποσυνδεθεί και
άλλες χώρες με άλλους αλυτρωτισμούς να παρέμβουν σ’ αυτή τη διαδικασία; Θέλουμε μια
χώρα που ν’ αποτελεί κομμάτι της δαγκάνας
της Τουρκίας στην περιοχή, που να εκπαιδεύει τους στρατιωτικούς, την ελίτ, να οικοδομεί ιδρύματα θρησκευτικής πίστης με τρόπο που ν’ αυξάνει την εχθρότητα απέναντί
μας; Μου είπαν οι Αλβανοί φίλοι μου όταν ήμουν στα Σκόπια, ότι ένα απ’ τα μεγάλα τους
προβλήματα είναι ότι ενώ είναι η ταυτότητά
τους εθνική, κάποιοι θέλουν να τους τη μετατρέψουν σε θρησκευτική και μάλιστα ενώ είναι ήπιων τόνων εθνική ταυτότητα, να μετατραπεί σε φονταμενταλισμό θρησκευτικό»,
σημείωσε ο Ν. Κοτζιάς πριν από λίγες
ημέρες, αναφερόμενος στο θέμα σε μια
μάλλον τρομολαγνική διατύπωση.
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• Ναυάγησε η κοινοβουλευτική σκευωρία της Novartis και η σκανδαλώδης
υπόθεση της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας επιστρέφει στη Δικαιοσύνη,
με τους βουλευτές να δηλώνουν αναρμόδιοι και μόνους ζημιωμένους τα 10
πολιτικά πρόσωπα

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρμόδια στη Βουλή
με αρμοδιότητα
τη... λάσπη
Νέο αφήγημα αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου μετά το
φιάσκο με την προανακριτική για τη Novartis. Η δικογραφία επιστρέφει στη Δικαιοσύνη, καθώς η επιτροπή
προκύπτει αναρμόδια, όπως και η «Α» είχε εξ αρχής αναφέρει.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαϊωάννου

Σ

τις 17 Απριλίου, η ειδική
κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης θα λάβει επίσημα
την τελική απόφαση για
την αρμοδιότητα ή μη της Βουλής, να
προχωρήσει την έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στη
δικογραφία για τη NOVARTIS. Μόνο που η απόφαση έχει ήδη ληφθεί
μιας και η πλειοψηφία –ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝ.ΕΛ.– θεωρεί πως είναι αναρμόδια η Βουλή να ερευνήσει το αδίκημα
της δωροληψίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και τάσσεται υπέρ της επιστροφής στη Δικαιοσύνη.
Αμέσως μετά την απόφαση περί
της αρμοδιότητας, θα ξεκινήσει η σύνταξη πορίσματος και θεωρείται ότι
δεν θα εξαντληθεί η χρονική παράταση που η επιτροπή έχει λάβει, έως
την 28η Απριλίου, για να το καταθέσει στην Ολομέλεια.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρός της,
Θοδωρής Δρίτσας, «η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης άκουσε τις εισηγητικές τοποθετήσεις των κ.κ. Νίκου Παρασκευόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ) και Γιώργου Λαζαρίδη (ΑΝΕΛ) αναφορικά με το ζήτημα της αρμοδιότητας ή μη της Βουλής».
Σύμφωνα, πάντα, με τον Θ. Δρί-

τσα, και στις δύο τοποθετήσεις, βασική κατεύθυνση και κοινή συνισταμένη είναι η τεκμηρίωση της αναρμοδιότητας της Βουλής, με τους δύο
εισηγητές να δηλώνουν ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πληρέστερη και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση της πρότασης αναρμοδιότητας.
«Η ειδική επιτροπή αποφάσισε ότι
θα λάβει υπόψη της όλο τον πλούτο των
επιχειρημάτων και τοποθετήσεων, από
όλα τα μέλη της, στις συνεδριάσεις που
έχουν προηγηθεί. Θα λάβει υπόψη της
τα κείμενα που απέστειλε στην επιτροπή
ο Ε. Βενιζέλος και τα όσα κατέθεσε κατά
τη διάρκεια της αυτοπρόσωπης παρουσίας του, όπως επίσης και τα όσα αναφέ-

ρονται σε ζητήματα αρμοδιότητας, εμμέσως ή αμέσως, στις επιστολές των εννέα
ακόμη αναφερομένων πολιτικών προσώπων που εκλήθησαν να καταθέσουν και

δεν προσήλθαν», συμπλήρωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε:
«Η ειδική επιτροπή θεωρεί ότι έχει
υποχρέωση, όχι μόνον να διατυπώσει ά-

Δεν κάνει βήμα πίσω ο Σαμαράς
«Τώρα που τελείωσε η σκευωρία αυτή,
θα ψάξουν να βρουν άλλη», είπε ο Αντώνης Σαμαράς ερωτώμενος σχετικά. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει βήμα πίσω στην υπόθεση της Novartis, τονίζοντας πως «θα το πάω μέχρι τέλους».
Μάλιστα σε συνέντευξη του στο
περιοδικό Crash τόνισε χαρακτηριστικά: «Η ιστορία θα είναι σκληρή με τους
σκευωρούς και τους συκοφάντες! Θα
τους πάω μέχρι τέλους και θα λογοδοτήσουν! Σας το υπόσχομαι!

Αυτά θα τα αντιμετωπίσω με τον μόνο τρόπο που υπάρχει: Θα τους καθίσω
στο σκαμνί και θα τους αναγκάσω να αποκαλύψουν ποιος και γιατί τα σκαρφίστηκε.
Εγώ δεν απαντάω τίποτε στους συκοφάντες. Εκείνοι θα πρέπει να απαντήσουν για τις συκοφαντίες τους. Στα
δικαστήρια! Να είστε σίγουροι, θα φτάσει κάποτε η υπόθεση αυτή στα δικαστήρια. Και τότε θα βρεθούν εκείνοι
στην ανάγκη να απαντήσουν σε πολύ
δύσκολες ερωτήσεις…»

ποψη, αλλά και να διαμορφώσει ένα κείμενο συγκροτημένης επιχειρηματολογίας, κυρίως νομικής, για το κρίσιμο ζήτημα της αρμοδιότητας, πολύ περισσότερο που αυτό αποτελεί εντολή της ολομέλειας της Βουλής. Αυτό θα γίνει στη
συνεδρίαση της Τρίτης 17 Απριλίου
2018, όπου τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης θα είναι κατά βάση η τελική
συζήτηση και λήψη απόφασης περί της
αρμοδιότητας ή μη της Βουλής και διαδικαστικά θέματα».

Δεν θα εξαντληθεί ο
χρόνος της παράτασης
Ο πρόεδρος της επιτροπής, Θ. Δρίτσας, είπε επίσης ότι η έκδοση πορίσματος είναι μια διαδικασία η οποία
εμπεριέχει και το ζήτημα της αρμοδιότητας ή μη, αλλά το υπερβαίνει
κιόλας, και επομένως είναι άλλο
πράγμα η απόφαση για την αρμοδιότητα και άλλο η σύνταξη πορίσματος.
Σε κάθε περίπτωση πρόκειται να
προσκληθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν. «Οφείλουμε η διαδικασία για τη σύνταξη
πορίσματος να γίνει με τέτοιο τρόπο, που
θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων. Συνεπώς, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία
για την αρμοδιότητα στις 17 Απριλίου,
στη συνέχεια θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για να μην αιφνιδιαστεί κανείς», είπε
ο κ. Δρίτσας και πρόσθεσε ότι η ειδική επιτροπή πήρε παράταση των εργασιών της έως 28 Απριλίου, και δεν
θα εξαντληθεί σύμφωνα με αυτή την
πρόβλεψη.
Υπενθυμίζεται ότι τα κόμματα της
αντιπολίτευσης έχουν αποχωρήσει
σύσσωμα από τις εργασίες της Προανακριτικής, αλλά διατηρούν το δικαίωμα να καταθέσουν τις πορισματικές
θέσεις τους στην Ολομέλεια.
Αναφερόμενος στην υπόθεση
Novartis, ο Νότης Μηταράκης σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν
αποχώρησε από την προανακριτική,
αλλά σταμάτησε να πηγαίνει «μέχρι να
αποφασίσει η επιτροπή ότι είναι αρμόδια, ή αν δεν είναι αρμόδια», για την εις
βάθος διερεύνηση της υπόθεσης.
«Η Βουλή δεν είναι αρμόδια να κρίνει
την υπόθεση, θα τη στείλει στο αρχείο
και θα μείνει λάσπη για δέκα πολιτικά
πρόσωπα», είχε προβλέψει, εξηγώντας πως «το κλίμα είναι ότι δημιουργούμε μία ψευτοσκανδαλολογία, με στόχο μόλις φτάσουμε στις εκλογές –το αργότερο του χρόνου– τα 10 πολιτικά πρόσωπα να μην έχουν κριθεί από κανέναν,
αλλά να βγαίνουν οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να λένε ποιοι θέλουν
να κερδίσουν τις εκλογές, αυτοί που εμπλέκονται στα σκάνδαλα».
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• Το σενάριο της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία το φετινό καλοκαίρι
συνδέεται άμεσα με την πορεία της αξιολόγησης, αλλά κυρίως τους σκοπούς
του ΔΝΤ, που αν μείνει στο ελληνικό πρόγραμμα θα απαιτήσει άμεση μείωση του
αφορολόγητου, κι αυτό δύσκολα θα το αντέξει χωρίς κόστος το Μαξίμου

«Μυρίζει» πρόωρες κάλπες
Έντονη προεκλογική «οσμή» έχει η ατμόσφαιρα τις τελευταίες ημέρες, ενώ και η κυβέρνηση φροντίζει με τη στάση της και τις πολιτικές της να τροφοδοτούν ένα τέτοιο σενάριο. Μάλιστα, με αμείωτη ένταση μεταφέρεται από στόμα σε στόμα και η πληροφορία για
πρόωρη προσφυγή στις κάλπες μέσα στους επόμενους μήνες.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου
ια διαρροή που έγινε από το στρατόπεδο των ΑΝΕΛ, μέσα σε λίγες ώρες
ξεπέρασε τα όρια των
δημοσιογραφικών γραφείων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, έχουν
επιλεχθεί οι Κυριακές 17 & 24 Ιουνίου
2018 για να γίνουν εκλογές. Σχολιάζεται
δε πως επιλέγονται αυτές οι ημερομηνίες,
ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και παράλληλα είναι
πριν από τις καλοκαιρινές άδειες που είθισται να ξεκινούν τον Ιούλιο.
Το σενάριο της κάλπης το φετινό καλοκαίρι δεν είναι νέο, ενώ συνδέεται άμεσα με την πορεία της αξιολόγησης αλλά
κυρίως τους σκοπούς του ΔΝΤ. Η παραμονή του στο πρόγραμμα το πιθανότερο
είναι να σημαίνει και άμεση μείωση του
αφορολόγητου, ένα δηλαδή ακόμα μέτρο
κατά των μη εχόντων.
Αν και προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται –και πώς θα μπορούσε άλλωστε 3
μήνες νωρίτερα– από επίσημα χείλη, το
σενάριο αυτό συσπειρώνει τις δύο ΚΟ
της συγκυβέρνησης προς όφελος του Μαξίμου.
Πάντως, αντίστοιχες πληροφορίες φέρεται να έχει και η γερμανική εφημερίδα
«Handelsblatt», η οποία πριν από λίγες
ημέρες επίσης έκανε λόγο για πρόωρες
εκλογές σε δημοσίευμα με τίτλο: «Τα σχέδια του Τσίπρα και των δανειστών της Ελλάδας συγκρούονται».
«Το τέλος θα είναι θεαματικό», σχολιάζεται στο άρθρο και αναφέρεται ότι τον Αύγουστο εκπνέει το πρόγραμμα διάσωσης
που είχε συμφωνηθεί πριν από τρία χρόνια.
Η «Handelsblatt» σημειώνει ότι οι δανειστές ανησυχούν όλο και περισσότερο
από τη φράση που συνηθίζει να λέει ο
πρωθυπουργός, πως ο ίδιος δεν πιστεύει
την πολιτική που εφαρμόζει, αλλά όλα γίνονται υπό την πίεση των δανειστών.

M

«Αυτό ενισχύει τους φόβους των δανειστών ότι ο Τσίπρας θα αντιστρέψει μη δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις και θα τερματίσει τη
δημοσιονομική πειθαρχία τη στιγμή που θα
πάψει να εξαρτάται από δάνεια στήριξης»,
λέει το δημοσίευμα.
Ο ανταποκριτής παρατηρεί τέλος τη
δύσκολη θέση, στην οποία έχει περιέλθει στο εσωτερικό ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υστερεί σημαντικά στις δημοσκοπήσεις και η οικονομία δεν αναπτύσσεται
σύμφωνα με τις προσδοκίες.
Με δεδομένο ότι επίκεινται νέες περικοπές (μειώσεις έως 18% από την 1η Ιανουαρίου 2019 στις συντάξεις και πιέσεις
του ΔΝΤ για μείωση του αφορολόγητου
ορίου από τις αρχές του 2019 αντί για έναν χρόνο αργότερα) ίσως από τη σκοπιά του Αλέξη Τσίπρα να είναι προτιμότερο να καταφύγει σε πρόωρες εκλογές,
πριν δηλαδή γίνουν αισθητές οι νέες περικοπές, εκτιμά ο Γερμανός ανταποκριτής και επισημαίνει ότι «ως εκ τούτου
είναι πιθανό (σ.σ. ο Αλ. Τσίπρας) να καλέσει τους ψηφοφόρους στις κάλπες ήδη έναν
χρόνο πριν από το τέλος της κανονικής νομοθετικής περιόδου».

Τα «σημάδια»
Η άτακτη οπισθοχώρηση στο θέμα του
ν/σ Τσιρώνη για τα αδέσποτα είναι και η
πρώτη επί της ουσίας υπαναχώρηση της
κυβέρνησης σε νομοθετικό σχεδιασμό.
Αυτό δείχνει, λένε εκείνοι που γνωρίζουν
το παρασκήνιο, πως το Μέγαρο Μαξίμου
δεν έχει την αντοχή για άλλα μέτωπα τα
οποία θα το ζημιώσουν. Για αυτό άλλωστε από το περιβάλλον Τσίπρα δόθηκε
εντολή να αποσυρθεί το ν/σ και μάλιστα
εν αγνοία του υπουργού. Η στοχευμένη

διαρροή έπιασε απροετοίμαστους τους
συνεργάτες του Γ. Τσιρώνη, οι οποίοι τη
Δευτέρα το βράδυ εμφανίζονταν βέβαιοι
πως όλα πάνε καλά. «Δώστε μας στοιχεία
να τον αναγκάσουμε να το αποσύρει», έλεγαν την ίδια ώρα βουλευτές δείχνοντας
την πίεση που δέχονταν. Και ως… από
μηχανής θεός ο Βαγγέλης Αποστόλου,
που ένιωθε τη θηλιά να σφίγγει στον δικό
του λαιμό, με μια ανακοίνωση απέσυρε
το νομοσχέδιο.
Στη συνέχεια της εβδομάδας, τα κυβερνητικά στελέχη προσπάθησαν να αλλάξουν την ατζέντα με θετικές ειδήσεις.
Από το βήμα του 11ου περιφερειακού αναπτυξιακού συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης τόνισε
πως στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα η κυβέρνηση θα δεσμεύσει το ποσό
των 3 δισ. ευρώ για στοχευμένες φοροελαφρύνσεις.
Την ίδια ώρα στο υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζονται για παράταση μέχρι

ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ 17ΗΣ Ή ΤΗΣ 24ΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΨΙΘΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ

ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

τις 8 Οκτωβρίου στην προθεσμία που λήγει 8 Απριλίου και προβλέπει έξτρα έκπτωση 20% σε όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων ενταχθούν στις ρυθμίσεις νομιμοποίησης κτισμάτων.
Στο παιχνίδι αυτό μπαίνει και το υπουργείο Οικονομικών με την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και
τα τεκμήρια για εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, φτωχούς, φοιτητές και γενικά
περιστασιακά εργαζομένους που προβλέπει διάταξη του υπουργείου Οικονομικών
που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το
αμέσως επόμενο διάστημα.
Από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας, υποσχόμενη ότι έχει ξεκινήσει ο
σχεδιασμός για αύξηση του κατώτατου μισθού, ετοιμάζει νομοσχέδιο-σκούπα με
εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις,
μεταξύ των οποίων η νέα αρχιτεκτονική
των προστίμων για τη «μαύρη εργασία»
με κλιμακωτές εκπτώσεις που ενδέχεται
να αγγίζουν ακόμη και το 80%, στην περίπτωση 12μηνης πρόσληψης του ανασφάλιστου εργαζόμενου. Αναμένεται να
κατατεθεί στη Βουλή, αμέσως μετά το Πάσχα.
Ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
μιλώντας στο Περιφερειακό συνέδριο για
την παραγωγική ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας, υιοθέτησε έναν
πλήρως προεκλογικό λόγο…
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«Αναγκάσαμε την κυβέρνηση να κινηθεί θεσμικά, θα
τα πούμε στη Βουλή για το
τι είναι προοδευτικό και τι
όχι». Αυτή ήταν η απάντηση που έδιναν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε όσους έκαναν λόγο για φλερτ του
Αλέξη Τσίπρα μέσω της απαντητικής του επιστολής
προς τη Φώφη Γεννηματά,
προσβλέποντας σε συνεργασία, αναφορικά με το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

το Κίνημα Αλλαγής θεωρούν ότι στη δεδομένη στιγμή θα βγουν κερδισμένοι, καθώς από τη
μία η Ν.Δ. αρνείται, ενώ
από την άλλη ο πρωθυπουργός και
ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις φανφάρες και
τα σώου στον προαύλιο χώρο της
Βουλής επί της ουσίας δεν έχουν
σχέδιο. Και το σημαντικότερο θα εκτεθούν όταν θα πρέπει να αναλύσουν τι εννοούν πως «η αναθεώρηση
του Συντάγματος να έχει προοδευτικό
πρόσημο».
Αυτό που λένε από τη Χαριλάου
Τρικούπη σχολιάζοντας την απάντηση του πρωθυπουργού είναι ότι
«στην προσπάθειά του να δείξει οικειότητα, απάντησε στον ενικό με μαξιμαλισμούς για μεγάλες τομές επιχειρώντας το γνωστό και βολικό γι’ αυτόν
παιχνίδι της σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων». Και όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, «ποιος είδε προτιμητέα σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ,
όταν όλοι ξέρουμε ότι οι μαξιμαλιστές
είναι εχθροί των μεταρρυθμίσεων;».
Στο Κίνημα Αλλαγής εκτιμούν ότι από την πρωτοβουλία της Φώφης Γεννηματά, την οποία στηρίζουν όλοι οι μετέχοντες στο Πολιτικό Συμβούλιο, θα προκύψουν οφέλη, τα οποία θα εκτιμηθούν αναλόγως από τους πολίτες.
Κι αυτό διότι πλέον το Κίνημα όχι μόνο έχει τη θέληση, αλλά έχει
βρει και τον τρόπο να επιβάλει τη
θέλησή του.
Ας μην ξεχνάμε τα σώου του
Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στον προαύλιο χώρο της Βουλής με τις επιτροπές για τη συνταγματική αναθεώρηση και προφανώς τα χαρτζιλίκια που κανονίστηκαν για τους διάφορους καθηγητές που τη συζητούν
εδώ και δύο χρόνια περίπου, από
το καλοκαίρι του 2016.
Κάτι που αναφέρεται και στο non
paper που μοίρασε το Κίνημα Αλλαγής:
«Η εξαγγελία του πρωθυπουργού
περιλάμβανε επίσης μία εξωθεσμική
και παρακοινοβουλευτική διαδικασία
δήθεν δημόσιας διαβούλευσης πάνω
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• Ικανοποιημένοι στο Κίνημα Αλλαγής από την πρωτοβουλία-απάντηση της
Φώφης Γεννηματά στον πρωθυπουργό, για το για φλερτ συνεργασίας του
τελευταίου, αναφορικά με το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης,
θεωρώντας ότι ανάγκασαν την κυβέρνηση να κινηθεί σύμφωνα με τις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες και όχι με βάση εξωθεσμικές και παρακοινοβουλευτικές επιτροπές

ΟΧΙ της Φώφης
στο… τυράκι
του Αλέξη
σε επιμέρους προτάσεις αναθεώρησης,
ενώ άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος πάνω στις προτάσεις αυτές. Τον προσχηματικό και αντισυνταγματικό χαρακτήρα αυτών των διαδικαστικών “καινοτομιών” καταγγείλαμε με έμφαση από την
πρώτη στιγμή. Έκτοτε η κυβέρνηση έχει αφήσει τη σχετική διαδικασία να
σέρνεται, παρ’ όλο που δεν απομένει
πλέον πολύς χρόνος για να ξεκινήσει η
προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αναθεωρητική διαδικασία».
Και φυσικά από το Κίνημα Αλλαγής αναφέρουν με σαφήνεια τις
αλλαγές που προτείνουν. Και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
«Η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας δεν θα μπορεί να αποτελεί
πρόσχημα για πρόωρες εκλογές, κάτι
που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την χώρα όπως αποδείχθηκε
τον Δεκέμβριο του 2014.
• Η Κυβέρνηση δεν θα μπορεί να
διαλύει την Βουλή όποτε την βολεύει,
επικαλούμενη με τρόπο προσχηματικό και καταχρηστικό εθνικό θέμα. Αποκαθίσταται η σταθερότητα του εκλογικού κύκλου.
• Καταργούνται προνόμια του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες θα
γνωρίζουν ότι οι Υπουργοί θα ελέγχονται για τις πράξεις τους και δεν θα παραγράφονται τα αδικήματά τους. Ότι
οι βουλευτές θα δίνουν λόγο στα δικαστήρια, χωρίς να καλύπτονται από την
ασυλία.
• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
θα ενισχυθεί με αρμοδιότητες που θα
ισορροπούν το πολιτικό σύστημα.
• Ενισχύεται η ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης (με βάση την αρχή της
διάκρισης των εξουσιών) και θα αποτρέπονται Κυβερνητικές παρεμβάσεις

για την επιλογή της ηγεσίας της.
• Ενισχύεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία στον Δημόσιο Τομέα ώστε
να αντιμετωπίσουμε ριζικά τις πελατειακές αντιλήψεις και το κομματικό κράτος.
• Η χρηματοδότηση των κομμάτων θα γίνεται με πλήρη διαφάνεια και
η διαχείριση τους θα ελέγχεται ουσιαστικά.
• Δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης
ΑΕΙ μη κρατικών, σοβαρών και αξιόπιστων με διαδικασίες αυστηρές πιστοποίησης και αξιολόγησης, ώστε να
τελειώσει η απαράδεκτη κατάσταση με
τα “κατ’ ευφημισμόν” Πανεπιστήμια».

Οι συνέπειες
Όπως υποστηρίζουν στο Κίνημα
Αλλαγής, εάν η αναθεώρηση του

Συντάγματος παραπεμφθεί στις καλένδες, τότε θα υπάρξουν συνέπειες.
«Αν δεν ξεκινήσει το συντομότερο
η διαδικασία αναθεώρησης, ώστε να
προλάβει η Βουλή πριν από τις ερχόμενες εκλογές να συστήσει Επιτροπή
Αναθεώρησης, να συζητήσει τις προτάσεις της στην ολομέλεια και να ψηφίσει υπέρ της αναθεώρησης συγκεκριμένων διατάξεων σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έναν μήνα, τότε η όποια αναθεωρητική πρωτοβουλία παραπέμπεται
στις καλένδες.
Και τούτο επειδή η αναθεωρητική
πρωτοβουλία θα πρέπει να ξεκινήσει
στην επόμενη Βουλή και να ολοκληρωθεί στη μεθεπόμενη, με αποτέλεσμα η
συνταγματική μεταρρύθμιση να καθυ-

στερήσει μια πενταετία από σήμερα.
Τα προβλήματα της χώρας και του
πολιτικού συστήματος δεν μπορούν όμως να περιμένουν πότε ο Πρωθυπουργός θα κρίνει ότι τον εξυπηρετεί
επικοινωνιακά να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αναθεώρησης
του Συντάγματος.
Ούτε μπορεί να εντάσσονται στις
σκοπιμότητες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ενώ μέχρι πριν λίγο εμφανιζόταν να πιέζει με άρθρα του κ.
Μητσοτάκη για την αναθεώρηση, τώρα
φαίνεται ότι κάνει πίσω.
Αν όμως υιοθετηθούν τέτοιες λογικές, οι πολίτες θα συνεχίσουν να δυσπιστούν προς το πολιτικό σύστημα
και οι θεσμοί και η Δικαιοσύνη, να δέχονται την υπονόμευση του κύρους
τους από καθεστωτικές λογικές».

Καμία συνεργασία…
Στο Κίνημα Αλλαγής δεν άρεσαν και οι δηλώσεις Σκουρλέτη. Ο υπουργός Εσωτερικών μεταξύ άλλων τόνισε πως «ο χώρος της Αριστεράς, όπως εκφράζεται σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, και της Σοσιαλδημοκρατίας, όπως εκφράζεται από το Κίνημα Αλλαγής, είναι
δύο χώροι οι οποίοι πρέπει να συνδιαλέγονται και να αναζητήσουν
τις προϋποθέσεις μιας μεγαλύτερης συνεργασίας». Μάλιστα, ο υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι είναι εκτός κάδρου από την
προοπτική συνεργασίας οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Ανδρέας Λοβέρδος, διότι «οι πολιτικές τους επιλογές στο πρόσφατο παρελθόν
και η όλη τους παρουσία, συνιστά ένα πολιτικό βάρος. Δεν μπορεί σε
αυτή τη φάση ο χώρος της Κεντροαριστεράς να κουβαλάει στις πλάτες του τα βαρίδια του παρελθόντος».
Στον κ. Σκουρλέτη απάντησε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος μάλλον με άκομψο τρόπο, όπως έκανε και ο υπουργός Εσωτερικών:
«Έχουμε κλείσει τις πόρτες στις αδιέξοδες και συντηρητικές πολιτικές, δεν θα γίνουμε δεκανίκι αδιέξοδων πολιτικών, εμείς ανασυγκροτούμε την προοδευτική παράταξη της χώρας».
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• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον εκλογικό συναγερμό που σήμανε την
περασμένη εβδομάδα, έχει δώσει εντολές για επικαιροποίηση του «γαλάζιου»
προγράμματος – Σε πρώτο πλάνο Δημόσια Διοίκηση, Επενδύσεις, Παιδεία και Ασφάλεια
«Όσο πιο γρήγορα γίνουν εκλογές, τόσο το καλύτερο θα
είναι για τη χώρα, που αντιμετωπίζει όπως έχω πει όχι
μόνο οικονομική αλλά και θεσμική κρίση». Αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο εντός
όσο και εκτός συνόρων, όταν
τον ρωτούν εάν το 2018 θα
είναι εκλογικό έτος.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

O

πως έγραψε ήδη από
την περασμένη εβδομάδα η «Α», ο
πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας –κατά
τη συνεδρίαση με τους τομεάρχες–
σήμανε εκλογικό συναγερμό.
Πράγματι, ο «γαλάζιος» μηχανισμός τις τελευταίες ημέρες επιχειρεί να φουλάρει «γκρεμίζοντας»
κάθε θέση της κυβέρνησης. Η
σκληρή στάση που τήρησε η Ν.Δ. –
τόσο ως κόμμα όσο και τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα–
απέναντι στην Προανακριτική Επιτροπή για τη Novartis, μοιάζει να
τους βγαίνει. Την ίδια ώρα, η γκάφα του Παύλου Πολάκη με τις
καταγγελίες του για το έλλειμμα του
ΚΕΕΛΠΝΟ, την οποία αποκάλυψε
στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία ο Γιώργος
Γεωργαντάς, αποτέλεσε ένα ακόμη επικοινωνιακό όπλο για την
Πειραιώς. Σε αυτά πρέπει κανείς
να προσθέσει τις ειδήσεις από το
μέτωπο της οικονομίας (όπου το
ΔΝΤ τηρεί σιγήν ιχθύος για τη νέα
μείωση στο αφορολόγητο) και φυσικά τα εθνικά θέματα (άγονες διαπραγματεύσεις για το Σκοπιανό,
παράταση της κράτησης των δύο
στρατιωτικών από την Τουρκία).
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με μία
σειρά κινήσεων από το κυβερνητικό στρατόπεδο, έχουν πείσει τον
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως η χώρα έχει ήδη μπει
σε άτυπη προεκλογική περίοδο.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εντολές και οδηγίες
στους επιτελείς τής Ν.Δ., όχι μόνο
να προετοιμαστούν για πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες, αλλά και
για την επόμενη ημέρα. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν σημαντικό προβάδισμα νίκης (σ.σ. αν και η αυτοδυναμία φαντάζει άπιαστο όνειρο

Αυτά θα είναι τα πρώτα
«γαλάζια» νομοσχέδια
αυτή τη στιγμή) στη «γαλάζια» παράταξη, γι’ αυτό και στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να επεξεργαστούν μία σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων. Παρεμβάσεις που θα
είναι και τα πρώτα μέτρα μιας κυβέρνησης είτε αυτοδύναμης είτε με
κορμό (σ.σ. το πιθανότερο) τη Ν.Δ.
και θα είναι έτοιμες να ψηφιστούν
από την επόμενη Βουλή, άμεσα.
«Θέλουμε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι, και να ξεκινήσουμε από τις
πρώτες κιόλας ημέρες την εφαρμογή
ενός εμπροσθοβαρούς προγράμματος
μεταρρυθμίσεων», είναι το μήνυμα
που στέλνουν στελέχη της Γραμματείας Προγράμματος του κόμματος.
Μία Γραμματεία που τελεί υπό την
επίβλεψη του αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει και
τον... προτελευταίο λόγο για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που ετοιμάζονται.

Τα τρία «κλειδιά»
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί με
τρεις κινήσεις-νομοσχέδια να δώσει το στίγμα της πολιτικής που θα
ακολουθήσει, εάν και εφόσον κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει επισημάνει ότι
σε πρώτο πλάνο θα τεθεί η οργάνω-

ση της κυβέρνησης και της Δημόσιας Διοίκησης, με κεντρικούς άξονες τη μείωση της γραφειοκρατίας,
την αξιολόγηση και την αξιοκρατία.
Η αμέσως επόμενη προτεραιότητα
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η δημιουργία ενός
σταθερού φορολογικού συστήματος, το οποίο θα βασίζεται σε χαμηλότερους συντελεστές και επενδυτικά κίνητρα. Το τρίτο νομοσχέδιο
που έχει στο συρτάρι του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αφορά
την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με δραστική μείωση της γραφειοκρατίας που
αντιμετωπίζουν οι επενδυτικές
πρωτοβουλίες σήμερα.
Δεν είναι, όμως, μόνο αυτές οι
παρεμβάσεις που σχεδιάζουν οι επιτελείς της Νέας Δημοκρατίας. Το
«γαλάζιο» κυβερνητικό πρόγραμμα,
που επικαιροποιείται συνεχώς, περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στο σύνολο σχεδόν τον τομέων άσκησης
πολιτικής. Η Παιδεία, που τόσο
πολύ ταλαιπωρήθηκε από τα πισωγυρίσματα Φίλη - Γαβρόγλου, είναι πολύ ψηλά στην
ατζέντα του κ. Μητσοτάκη,
ο οποίος έχει ζητήσει τον
σχεδιασμό ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστή-

«ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙ
ΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΤΟΙΜΟΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΙΟΛΑΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
ματος, σε κάθε βαθμίδα: από τους
παιδικούς σταθμούς και τα δημοτικά σχολεία, μέχρι τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια. Ένα άλλο ζήτημα, που
η Ν.Δ. έχει σηκώσει ψηλά, είναι η
δημόσια ασφάλεια και τάξη. Για το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί μείζον θέμα να
αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των
πολιτών, με τις
κλοπές και

Περί διχασμού
Τέλος, κάτι το οποίο κατέστη σαφές τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία ανησυχούν για το
ενδεχόμενο διχασμού σε «βόρειους» και «νότιους». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τις επόμενες κινήσεις του Ιβάν Σαββίδη (σ.σ. εκλεκτός μέχρι πρότινος
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), μετά την τιμωρία του ΠΑΟΚ στη
βόρειο Ελλάδα. «Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ανεχθώ οποιαδήποτε υπόνοια γεωγραφικού διχασμού της χώρας. Είμαστε εδώ
για να προσφέρουμε ανάπτυξη και ευημερία σε όλους. Είμαστε εδώ για
να επαναλάβουμε και για να διατρανώσουμε, για άλλη μια φορά, την έντονη πολιτική και συναισθηματική μας σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά με τη Θεσσαλονίκη», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Ν.Δ., κατά την εισήγησή
του στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Ν.Δ. Θεσσαλονίκης.

τις διαρρήξεις –τη λεγόμενη μικροεγκληματικότητα– να κυριαρχούν
στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά και
να εξαλειφθούν τα φαινόμενα βίας
και ανομίας στο κέντρο των Αθηνών και στη Δυτική Αττική. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα Εξάρχεια, για τα οποία τόσο ο πρόεδρος όσο και τα στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης έχουν ουκ ολίγες
φορές καταφερθεί εναντίον της κυβέρνησης και έχουν προαναγγείλει
παρεμβάσεις.
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Άφησε γένια
για να τους
παραπλανήσει

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Απέτρεψε
τον διάλογο από
την πίσω πόρτα

«Πρόεδρε, δύο φορές
το ’89 πόσο κάνει;»

Στα χέρια του Κυριάκου
τα αδέσποτα
O Kυριάκος Μητσοτάκης θα είναι εκείνος που ως πρωθυπουργός θα λύσει το ζήτημα των αδεσπότων. Όπως είναι γνωστό, νομοσχέδιο που αποσύρεται δεν επανέρχεται. «Όχι από αυτόν τον υπουργό, όχι από αυτή την κυβέρνηση» όπως
σχολίαζε παλιός
και έμπειρος βουλευτής. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πάλι ήδη ξεκίνησε επαφές για να ενημερωθεί – κάτι που
δεν έπραξε ούτε
καν ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης
Τσιρώνης- εγκαίρως ενώ δεσμεύτηκε σε συνάντηση που είχε με φιλοζωικές οργανώσεις όλα να ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Τόσο οι εκπρόσωποι των φιλοζωϊκών οργανώσεων όσο και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συμφώνησαν ότι κεντρικοί στόχοι οποιασδήποτε νομoθετικής πρωτοβουλίας πρέπει -μεταξύ άλλων- να είναι η προστασία των ζώων, η μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων καθώς και η εκπαίδευση και ενημέρωση των ιδιοκτητών. Οι δύο
πλευρές σημείωσαν ότι για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, αναγκαία προϋπόθεση είναι η υιοθέτηση καλών πρακτικών για την καταγραφή, τη σήμανση και τον έλεγχο των γεννήσεων με τη συνεργασία δήμων, φιλοζωϊκών οργανώσεων και επιστημονικής κοινότητας. Υπενθυμίζεται ότι το ν/σ
του Γ. Τσιρώνη «πέταγε» έξω τις φιλοζωικές οργανώσεις που μέχρι σήμερα στήριζαν με κάθε μέσο τα αδέσποτα από πρακτικές Μεσαίωνα…

Για ποιον λόγο διαφοροποιείται ο Ευάγγελος Βενιζέλος από
τη Φώφη Γεννηματά;
Σύμφωνα
με τα όσα
είπε ο ίδιος
σε τηλεοπτική εκπομπή, αντέδρασε για να μην ξεκινήσει από την πίσω πόρτα ο διάλογος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Νομίζω ότι αντιφάσκει
με τη βασική στρατηγική
επιλογή μας να προστατεύσουμε το Σύνταγμα και
τους θεσμούς και να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο
Δημοκρατίας και κράτους
Δικαίου και προστασίας
των θεσμών, απέναντι σε
αυτό που γίνεται, που εγώ
στη Βουλή είπα, μιλώντας
με πολύ μεγάλη σαφήνεια, ότι φτάνει στο όριο
της έσχατης προδοσίας».
Και βέβαια δεν έκρυψε τη
δυσαρέσκειά του με την
πολιτική πρωτοβουλία
της Φώφης Γεννηματά,
για την οποία δεν είχε ενημερωθεί.

Ανασχηματισμός
Στην Πειραιώς περιμένουν ότι εντός Απριλίου
θα γίνει ανασχηματισμός
σε θέσεις κλειδιά εντός
του κόμματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά,
όπως λένε, ο μόνος που
δεν κινδυνεύει είναι ο διευθυντής του γραφείου
του, Μιχάλης Μπεκίρης,
που θα εξακολουθήσει να
έχει τον ρόλο του γενικού
συντονιστή.

Ακολουθώντας τη μόδα της εποχής, ο Στέφανος Ξεκαλάκης
αποφάσισε να αλλάξει εμφάνιση και να
αφήσει γένια. Η αλλαγή, ομολογουμένως, άρεσε και
κέρδισε τα βλέμματα των συνέδρων
στο πρόσφατο συνέδριο
του Κινήματος Αλλαγής.
Φυσικά δεν γλίτωσε και τις ερωτήσεις τού στυλ: «Στέφανε, γιατί
άφησες γένια;» Και ο πρώην
γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ
απάντησε με σκωπτική διάθεση:
«Τα άφησα για να μοιάσω στον Κεγκέρογλου, μήπως και με αφήσουν
επιτέλους να μπω στη Χαριλάου Τρικούπη». Πάντως, στην Κεντρική Επιτροπή του νέου Κινήματος περιμένω
ότι θα συμπεριληφθεί ο Ξεκαλάκης με
πρόταση του Ανδρουλάκη.

Να αποσυρθεί
στην Τήλο
Μάλλον τελειώνει τη θητεία του ως διευθυντής επικοινωνίας του Μαξίμου ο
Θανάσης Καρτερός, ο οποίος πέρασε μία
περιπέτεια με την υγεία του και δεν δείχνει καμία
απολύτως προθυμία να επιστρέψει. Παρά τις πιέσεις που
δέχεται ο Καρτερός δεν το συζητά. Η μόνη παραχώρηση,
να συντονίζει εκ του μακρόθεν τον αντικαταστάτη του, ο οποίος ακόμη δεν έχει βρεθεί. Ήδη βαδίζει στην έβδομη δεκαετία της ηλικίας του και όσοι τον γνωρίζουν καλά υποστηρίζουν πως βλέπει με καλό μάτι να μετοικήσει μόνιμα
στην αγαπημένη του Τήλο.

Επιστολή η ΔΗΣΥ
για τον Πολάκη
Η απαράδεκτη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη στην Εύη Χριστοφιλοπούλου ανάγκασε τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης, Βασίλη Κεγκέρογλου, να αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, όπου αναφέρει ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επιτέθηκε
φραστικά με εκφράσεις που δεν αρμόζουν στα κοινοβουλευτικά ήθη στη βουλευτή της ΔΗΣΥ στην εξεταστική επιτροπή για θέματα υγείας. Κατόπιν τούτων, η Δημοκρατική
Συμπαράταξη κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να πράξει
ό,τι απαιτείται προκειμένου το εν λόγω περιστατικό να ελεγχθεί αρμοδίως. Βέβαια δεν περιμένουν να κάνει κάτι ο
κ. Βούτσης γιατί, όπως λένε, «εδώ ο Πολάκης δεν απαντά σε
ερωτήσεις και καπνίζει κάνοντας χαβαλέ στο κυλικείο και δεν
του μιλά κανένας».
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«Ο Ευάγγελος νιώθει αδικημένος από το Κίνημα Αλλαγής και
γι’ αυτόν τον λόγο θα αντιδρά
όποτε νιώθει να ασφυκτιά». Με
αυτόν τον τρόπο, μας εξήγησε
συνομιλητής του Ευάγγελου
Βενιζέλου τον λόγο που ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαφοροποιήθηκε τόσο έντονα σε
ό,τι αφορά την πρόταση που
κατέθεσε η Φώφη Γεννηματά
για συνεργασία όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου
για άμεση αναθεώρηση του Συντάγματος.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα ο κ. Βενιζέλος δεν αισθάνεται ήρεμα
εντός του Κινήματος Αλλαγής. Νιώθει σαν να τον έχουν παραπετάξει στη γωνία και δεν του
αναγνωρίζουν τη μάχη που έδωσε, τόσο
ως υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου, αλλά κι αργότερα ως πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας τη δύσκολη απόφαση να συνεργαστεί με τη Ν.Δ. του Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να βγει το
κάρο από τη λάσπη.
«Την εποχή που ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος έπρεπε να υπερασπίζεται το
κόμμα ακόμη και για αποφάσεις που έλαβε
δίχως να ερωτηθεί από τον Γιώργο Παπανδρέου και το έκανε με προσωπικό κόστος»,
λένε σε όλους οι συνεργάτες τού πρώην
υπουργού Οικονομικών και αντιπροέδρου τριών πρωθυπουργών. Και για να
πούμε του στραβού το δίκιο, το έκανε και
με μεγάλη επιτυχία. «Αργότερα όταν το ΠΑΣΟΚ συνετρίβη θα μπορούσε να κάνει το κορόιδο, αλλά ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη και
εκκίνησε τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του», προσθέτουν οι φίλοι του Ευάγγελου Βενιζέλου.
Όλοι όσοι παρακολούθησαν την ομιλία του κ. Βενιζέλου στο ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής προ κάποιων ημερών κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει. Η ομιλία του εξαιρετική, αρχηγική θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί με πλήρη ανάλυση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης. Φυσικά έβγαλε και προσωπική
πικρία για το γεγονός ότι η ομιλία του ήταν
προγραμματισμένη για τη 2η ημέρα του
συνεδρίου και όχι την πρώτη που μίλησαν οι δύο άλλοι εν ζωή πρώην αρχηγοί
του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σημίτης και ο
Γιώργος Παπανδρέου. Και μάλιστα οι
συνεργάτες του υποστηρίζουν πως «μπορεί ο κ. Βενιζέλος να μην είχε θητεύσει ως
πρωθυπουργός, αλλά σήκωσε τον σταυρό του
μαρτυρίου μόνος του».

H

Καμία συνεργασία
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Βενιζέλος, με την
αντίδρασή του και τη διαφοροποίησή του
από την πρόταση της Φώφης Γεννηματά, με μία κίνηση θέλησε να επιτύχει διπλό χτύπημα. Αφενός μεν να εκφράσει
την έντονη δυσαρέσκειά του για το ότι δεν
ρωτήθηκε για τις αλλαγές που προτείνει η

Η ΑΠΟΨΗ
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Νιώθει αδικημένος
και ζητά ρόλο…
• Για ποιο λόγο ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαφοροποιήθηκε τόσο
ανοιχτά στην πρωτοβουλία της Φώφης Γεννηματά για την αναθεώρηση του Συντάγματος
κή, αλλά εγώ δεν είμαι ένα στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής, δεν είμαι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είμαι ένας καθηγητής του
Συνταγματικού Δικαίου που επιφορτίστηκε
από τον Ανδρέα Παπανδρέου και, στη συνέχεια, από τον Κώστα Σημίτη με το βαρύ καθήκον του γενικού εισηγητή της αναθεώρησης του Συντάγματος από το 1995 έως το
2001 που έγινε η μεγαλύτερη και πιο συναινετική αναθεώρηση», ανέφερε.

Η απάντηση

παράταξή του στο Σύνταγμα και να αποκόψει οποιαδήποτε σενάρια για πιθανή
συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου δε
να αποκτήσει ρόλο πρωταγωνιστή στο Κίνημα Αλλαγής. Και ως ένα βαθμό το κατάφερε σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος του
σχεδίου.
Κι αυτό διότι η απάντηση των κύκλων
της Χαριλάου Τρικούπη στην επιστολή
Τσίπρα ήταν πιο παγωμένη και από την
Ανταρκτική, ενώ την ίδια ώρα στελέχη του
Κινήματος Αλλαγής, προερχόμενα από
άλλα κόμματα όπως ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, έδωσαν απάντηση στον Πάνο Σκουρλέτη που πρότεινε συνεργασία
με την προϋπόθεση να απομακρυνθούν
τα βαρίδια Βενιζέλος και Λοβέρδος. Ο
πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ., όταν ρωτήθηκε,
είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε κλείσει τις
πόρτες στις αδιέξοδες πολιτικές. Όταν γίνουν
εκλογές, πιστεύω ότι ο λαός θα μας δώσει τη
θέση που μας αξίζει».

Οι ενστάσεις
Ο κ. Βενιζέλος, μιλώντας σε τηλεοπτική
εκπομπή, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν

μπορείς να παίζεις με το Σύνταγμα υπό συνθήκες θεσμικής κρίσης, όταν έχεις απέναντί
σου μία κυβέρνηση, η οποία εκβιάζει τους
θεσμούς και όταν, ως αντιπολίτευση, ισχυρίζεσαι ότι το μεγάλο θέμα είναι αυτή τη στιγμή η κρίση των θεσμών, η ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης, ο σφετερισμός της αρμοδιότητας της κυβέρνησης για να αλλοιώνονται θεμελιώδεις θεσμοί του πολιτεύματος, όπως η
διάκριση των εξουσιών. Αντί να λες ζητώ εφαρμογή του Συντάγματος, λες ανοίγω μία
συζήτηση για αναθεώρηση, έστω για περιορισμένη».
Σχετικά με την αλλαγή του νόμου περί
ευθύνης υπουργών, ο κ. Βενιζέλος είπε
ότι αυτή είναι μία διάταξη που υπάρχει
στο ελληνικό Σύνταγμα από το 1864 και
«κάθε άσχετος, ο κάθε επιπόλαιος, ο οποίος
θεωρεί ότι είναι δήθεν ειδικός, λέει, μα το
2001».
Άφησε αιχμές για το ότι δεν ενημερώθηκε για την πρωτοβουλία της κας Γεννηματά, υποστηρίζοντας πως δεν τον είχε ενημερώσει κανείς. «Είπα την άποψή
μου στο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής για
το πολιτικό κλίμα και την πολιτική στρατηγι-

Για μία ακόμη φορά από τη Χαριλάου
Τρικούπη κράτησαν χαμηλούς τόνους και
αρκέστηκαν να τονίσουν ότι «το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο Συνέδριο του Κινήματος
Αλλαγής και οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν, αφού τέθηκαν υπόψη των συνέδρων, εγκρίθηκαν αποτελώντας απόφαση του συνεδρίου. Στην επιτροπή συμμετείχαν καθηγητές
Συνταγματικού Δικαίου, έγκυροι νομικοί και
τέως δικαστικοί, καθώς και πολιτικά στελέχη
του Κινήματος Αλλαγής. Η Φώφη Γεννηματά στην ομιλία της μίλησε για τη θέση και τις
προτάσεις που διαμορφώθηκαν και αφού τέθηκαν υπόψη των συνέδρων εγκρίθηκαν αποτελώντας απόφασή του συνεδρίου».
Για τη διαφοροποίηση του κ. Βενιζέλου ρωτήθηκε και ο εκπρόσωπος του
Ποταμιού Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της ομάδας που συζήτησε τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Κληθείς
να σχολιάσει τις ενστάσεις που διατύπωσε ο κ. Βενιζέλος, σημείωσε ότι «ο κ. Βενιζέλος έχει μία διαφορετική θεώρηση σε
σχέση με το αν είναι η κατάλληλη στιγμή να
κατατεθούν οι προτάσεις και να πάμε σε μία
συνταγματική αναθεώρηση, κρίνοντας ότι το
πολιτικό κλίμα δεν βοηθάει, όμως, η θέση
του Κινήματος Αλλαγής, η οποία εκφράστηκε
από την κα Γεννηματά, αλλά και από τις υπόλοιπες δυνάμεις, είναι ότι είναι η στιγμή για
τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί αν χάσουμε και αυτή την ευκαιρία, τότε πάρα πολλά ζητήματα που δεν μας αρέσουν αυτήν τη
στιγμή στο Σύνταγμα, παραπέμπονται για τη
μεθεπόμενη Βουλή, μιας και αν δεν κηρυχθεί
η επόμενη Βουλή αναθεωρητική –αν δεν ξεκινήσει δηλαδή τώρα η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης– τότε χάνουμε
χρόνο».
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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;

Ηρωίνη και κοκαΐνη

«Α»

ΥΨΗ
Λ
Α
Κ
Ο
ΑΠ

«Ελεύθερη» διακίνηση
σε 5 πλατείες της Αθήνας...

«Α»

Ένα από τα μεγαλύτερα
κυκλώματα διακίνησης
ναρκωτικών, που είχε μετατρέψει κεντρικές πλατείες της Αθήνας σε στέκια
διακίνησης ηρωίνης, κοκαΐνης, χασίς και σκαγκ, αποκαλύπτει η «Άποψη».
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Ε

κατόν σαράντα έξι κατηγορούμενοι, Αλβανοί, Αφρικανοί και Έλληνες, με αρχηγούς, υπαρχηγούς και υποομάδες, διακινούσαν ηρωίνη, κοκαΐνη, χασίς και σκανγκ σε πέντε κεντρικές πλατείες της Αθήνας,
καθώς και έξω από τη Νομική
Σχολή, για την οποία ακόμη και
τώρα 93 καθηγητές κατήγγειλαν
«πάρτυ» διακινητών ναρκωτικών.
Από αυτούς 120 κάθονται στο
εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων της Αθήνας, που
συνεδριάζει για λόγους ασφαλείας
στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, ενώ 26 που δεν
συνελήφθησαν, καταζητούνται.
Όλοι τους, σύμφωνα με τις κατηγορίες, για τις οποίες δικάζονται,
αποτελούν μέλη μιας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις
διακίνησης ναρκωτικών και έπε-

σαν στα χέρια των Αρχών, μετά από πολλούς μήνες παρακολούθησης των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε
μία επιχείρηση-φωτιά, που πήρε
την κωδική ονομασία «Χίμαιρα».

Συγκλονιστικό το υλικό
της δικογραφίας
Επί 9 ολόκληρους μήνες του
2016, έμπειροι αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας ακόμα και δικά τους
μέσα, όπως κάμερες, κινητά τηλέφωνα και βανάκια, μπαλκόνια, ταράτσες, καταστήματα, κατάφεραν
να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν
και να συλλάβουν, μέχρι τώρα,
120 άτομα, που είχαν στήσει σε 6
κεντρικές πλατείες της Αθήνας, το
μεγαλύτερο δίκτυο διακίνησης
ναρκωτικών.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ
Η πλατεία Βικτωρίας και οι περιμετρικοί της δρόμοι (Αριστοτέλους - Φερών - Φωκαίας - Φιλιππίδου) αποτελεί μία από τις
πιο «δυναμικές» πιάτσες του κέντρου των Αθηνών.
«Η χωροταξική δομή, αλλά
και οι ιδιάζουσες συνθήκες της
περιοχής (ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αλλοδαπών υπηκόων),
καθιστούσαν τη φυσική επιτήρηση και την καταγραφή της δραστηριότητας των μελών της υποομάδας σχεδόν αδύνατη.
Όλοι όσοι συνελήφθησαν ή
ταυτοποιήθηκαν, αλλά και άλλοι,
που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοι-

χεία τους, διακινούσαν οργανωμένα και με διακριτούς ρόλους
κάνναβη, ηρωίνη και κοκαΐνη,
καθημερινά από τις 7:30 το πρωί
έως τις πρώτες πρωινές ώρες της
επομένης.
Η έρευνα καταδεικνύει άμεση
σχέση και επαφή όλων των μελών μεταξύ τους. Συνεννοούνταν με απλά νοήματα, όριζαν
αυτόματα ρόλους σε κάθε αγοραπωλησία και σχεδόν ποτέ δεν
χρησιμοποιούσαν την ίδια σύνθεση παραπάνω από 2 ημέρες.
Oι προμηθευτές διακινούσαν
κυρίως αυτοσχέδιες πλαστικές
συσκευασίες ηρωίνης.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Η πιο δυνατή πιάτσα χασίς
Αναφέρεται στη δικογραφία:
Η πλατεία Αμερικής και οι περιμετρικοί αυτής οδοί αποτελούν την πιο δυναμική πιάτσα του κέντρου των Αθηνών.
Η χωροταξική δομή, αλλά και οι ιδιάζουσες συνθήκες της περιοχής (ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός
αλλοδαπών υπηκόων) καθιστούσαν τη φυσική επιτήρηση και την καταγραφή της δραστηριότητας
των μελών της υποομάδας σχεδόν αδύνατη.

Στο υλικό της ογκωδέστατης δικογραφίας, αποτυπώνονται σκηνές
με χρήση ναρκωτικών, υπό το φως
της ημέρας και παρουσία κόσμου,
σε 175 βίντεο και εκατοντάδες φωτογραφίες, που αναμένεται να προβληθούν στο δικαστήριο, καθώς αποτελούν επιβαρυντικά στοιχεία,
τα οποία «κλειδώνουν» τις σοβαρές κατηγορίες.
Στα βίντεο, που εξασφάλισαν οι
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Αθηνών, αποτυπώνονται σοκαριστικά στιγμιότυπα από
τη δράση του κυκλώματος, που
λειτουργούσε σε έξι κεντρικές πλατείες της Αθήνας, οι οποίες είχαν
μετατραπεί σε στέκια διακίνησης
ναρκωτικών.
Το συγκλονιστικό υλικό της δικογραφίας αποτυπώθηκε σε βίντεο

Όλοι όσοι συνελήφθησαν ή ταυτοποιήθηκαν, αλλά
και άλλοι που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία
τους, διακινούσαν οργανωμένα και με διακριτούς
ρόλους κάνναβη, ηρωίνη και κοκαΐνη, καθημερινά από τις 9:30 το πρωί έως τις πρώτες πρωινές
ώρες της επομένης.
Η έρευνα καταδεικνύει άμεση σχέση και επαφή
όλων των μελών μεταξύ τους. Συνεννοούνταν με
απλά νοήματα, όριζαν αυτόματα ρόλους σε κάθε αγοραπωλησία και σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν την ίδια σύνθεση παραπάνω από 2 ημέρες.
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ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

και φωτογραφίες, μετά από πολλούς μήνες παρακολούθησης των
ανδρών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, οι οποίοι επιχείρησαν και πέτυχαν να ξηλώσουν μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών υπό την καθοδή-

Η ΑΠΟΨΗ

Την 7η Απριλίου 2016 αστυνομικοί της υπηρεσίας μας κατέγραψαν την κάτωθι
δραστηριότητα:
Τα Προπύλαια αποτελούν μια από τις
πιο «δυναμικές» πιάτσες του κέντρου των
Αθηνών, αρκεί κανείς να παρατηρήσει την
κατάληψη του πάρκου της Μασσαλίας από πλήθος τοξικομανών, που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Η χωροταξική δομή, αλλά και οι ιδιάζουσες συνθήκες της περιοχής (ιδιαίτερα
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών υπηκόων)
καθιστούσαν τη φυσική επιτήρηση και την
καταγραφή της δραστηριότητας των μελών της υποομάδας σχεδόν αδύνατη.
Όλοι όσοι συνελήφθησαν ή ταυτοποιήθηκαν, αλλά και άλλοι που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, διακινούσαν οργανωμένα και με διακριτούς ρόλους ηρωίνη και κοκαΐνη, καθημερινά από τις 7:30
το πρωί έως τις πρώτες πρωινές ώρες της
επομένης.

γηση της 2ης ανακρίτριας ναρκωτικών Ελένης Γρυπάρη. Η έμπειρη δικαστικός συντόνιζε την επιχείρηση, που κατάφερε καίριο
πλήγμα στη δράση του κυκλώματος.
Το δικαστήριο έχει στενά περιθώρια χρόνου για να ολοκληρώ-

---έρευνα καταδεικνύει άμεση σχέση και
Η
επαφή όλων των μελών μεταξύ τους. Συνεννοούνταν με απλά νοήματα, όριζαν αυτόματα ρόλους σε κάθε αγοραπωλησία και
σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν την ίδια σύνθεση παραπάνω από 2 ημέρες.
Η καταγραφή ξεκίνησε από τις 9 Απριλίου 2016 και διήρκεσε μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2016.
Καταγεγραμμένα σε βίντεο έγχρωμοι
άνδρες, μέλη της οργάνωσης, με εναλλασσόμενους ρόλους (τσιλιαδόροι, παραλήπτες χρηματικού αντιτίμου κ.λπ.), να δίνουν σε διάφορους χρήστες, οι οποίοι προσέρχονται πεζοί, τουλάχιστον από μια πλαστική συσκευασία, που περιέχει κάνναβη,
δίνοντας 10 ευρώ για κάθε μία.
Στα βίντεο έχουν καταγραφεί τα μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης να συνεννοούνται μεταξύ τους, αλλά και να γνέφουν στους πελάτες με νοήματα.
Επίσης να χρησιμοποιούν διάφορα

σει τη δίκη, καθώς στις 26 Μαΐου
συμπληρώνεται το 18μηνο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων και ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα με όσους από
αυτούς θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι, ακόμη και διαρκούσης
της διαδικασίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
και ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ (ΟΔΟΣ ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ)
Είναι τα σημεία, όπου συναθροίζεται η πλειονότητα
των τοξικομανών, που κάνουν χρήση ηρωίνης στην
περιοχή του κέντρου των Αθηνών.
Την 8η Απριλίου 2016 αστυνομικοί της υπηρεσίας μας μετέβησαν στον συγκεκριμένο χώρο και
κατέγραψαν την κάτωθι δραστηριότητα. Την
12:00 της ίδιας μέρας, στη συμβολή των οδών
Χαλκοκονδύλη και Κάνιγγος, είκοσι τοξικομανείς,
κινούνταν συνεχώς, συζητώντας έντονα με τη φράση: «Είδε κανείς τους μαύρους; Πού είναι, ρε; Πού
είναι, ρε;»
Ένας από τους τοξικομανείς φώναξε: «Να τοι»,
και όλοι μαζί προσέγγισαν σε υπόστεγο παρακείμενου ξενοδοχείου, όπου στις 12:09 εμφανίστηκε
έγχρωμος άντρας, ο οποίος ελέγχοντας τον χώρο
οπτικά παρέδωσε σε 4 εκ των τοξικομανών από
μία πλαστική συσκευασία, περιέχουσα προφανώς
ηρωίνη.
Η Νομική Σχολή και το πάρκο έξωθέν της αποτελεί την πιο «δυναμική» πιάτσα του κέντρου των
Αθηνών, αρκεί κανείς να παρατηρήσει την «κατάληψη» του πάρκου από πλήθος τοξικομανών, που
κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Η χωροταξική δομή, αλλά και οι ιδιάζουσες συνθήκες της περιοχής (ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αλλοδαπών υπηκόων) καθιστούσαν τη φυσική επιτήρηση και την καταγραφή της δραστηριότητας
των μελών της υποομάδας σχεδόν αδύνατη.
Όλοι όσοι συνελήφθησαν ή ταυτοποιήθηκαν,
αλλά και άλλοι που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, διακινούσαν οργανωμένα και με διακρι-

τούς ρόλους ηρωίνη και κοκαΐνη, καθημερινά από
τις 7:30 το πρωί έως τις πρώτες πρωινές ώρες της
επομένης.
Η έρευνα καταδεικνύει άμεση σχέση και επαφή
όλων των μελών μεταξύ τους. Συνεννοούνταν με
απλά νοήματα, όριζαν αυτόματα ρόλους σε κάθε
αγοραπωλησία και σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν την ίδια σύνθεση παραπάνω από 2 ημέρες.
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κόλπα, για να παραδίδουν τα ναρκωτικά,
χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, όπως μέσα
σε πακέτο τσιγάρα, που πετάει δήθεν στο
πεζοδρόμιο ο έγχρωμος ντήλερ και το
παίρνει ο τοξικομανής.
Καρέ-καρέ έχουν καταγραφεί στην κάμερα οι ντήλερ, να αφήνουν σε κρυψώνες
τα ναρκωτικά, όπως μέσα σε κάδους απορριμμάτων, και να περνάει ο τοξικομανής να τα παίρνει.
Ενώ στις πωλήσεις χέρι-χέρι, οι πωλητές-Αφρικάνοι εμφανίζονται να τα βγάζουν από το στόμα τους, όπου τα κρύβουν
ούτως ώστε να τα καταπιούν σε περίπτωση που γίνει έλεγχος από αστυνομικούς ή
να τα κρύβουν ακόμη και στα γεννητικά
τους όργανα.
Η κάμερα έχει καταγράψει τους Αφρικανούς πωλητές, να παραμένουν από το
πρωί μέχρι το βράδυ στα σημεία, όπου γίνεται η πώληση ναρκωτικών και να «ψαρεύουν» πελάτες.

Πώς ξεκίνησε το
«ξήλωμα» του πουλόβερ
Όπως αναφέρεται στα έγγραφα της
δικογραφίας, «όλα ξεκίνησαν μετά
από πληροφορίες ότι, στην περιοχή
του κέντρου, σε πλατείες και διασταυρώσεις, από εξαμήνου, από τις 10 το
πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, δρούσε εγκληματική οργάνωση από τουλάχιστον 80 άτομα. Άνδρες και γυναίκες
αλλοδαποί, που διακινούν, αποθηκεύουν και πουλάνε ναρκωτικές ουσίες, δεχόμενοι ως αντίτιμο, εκτός από
χρηματικά ποσά και κλοπιμαία (τιμαλφή, κινητά).
Τα μέλη της οργάνωσης συμμετέχουν, έχοντας διακριτούς, πλην όμως
εναλλασσόμενους ρόλους καθημερινά. Δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον τρία στάδια. Πώληση, μεταφορά και αποθήκευση. Στα σημεία πώλησης, ομάδες των δύο έως οκτώ ατόμων δραστηριοποιούνται, άλλοι πουλώντας ναρκωτικές ουσίες (ντήλερς)
και άλλοι προστατεύοντας αυτούς που
πουλάνε και φροντίζουν να ειδοποιούν, ώστε κατά την έλευση αστυνομικών δυνάμεων να προλάβουν είτε να
απομακρυνθούν, είτε να απορρίψουν
τις ναρκωτικές ουσίες (τσιλιαδόροι).
Τα μεταφέρουν είτε πεζοί, είτε με
διάφορα οχήματα και δίκυκλες μοτοσικλέτες από τους αποθηκευτικούς
χώρους προς τα σημεία πώλησης,
λαμβάνοντας εξαιρετικά μέτρα αντί
παρακολούθησης. Όλα ξεκίνησαν με
τη σύλληψη 9 ατόμων, μεταξύ των οποίων και μίας Ρουμάνας, σε ένα υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Μηθύμνης στην πλατεία Αμερικής, όπου η
ομάδα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Αθηνών εντόπισε μεγάλες ποσότητες
χασίς».
Χρησιμοποιώντας τα «εργαλεία»
που τους παρέχει ο νόμος, οι αστυνομικοί σε συνεννόηση με την α-

νακρίτρια έστησαν κάμερες σε σημεία-κλειδιά, ενώ ξεκίνησε παράλληλα η καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών των εμπλεκομένων.
Οι αποκαλύψεις δεν άργησαν,
καθώς διαπιστώθηκε ότι τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης είναι Αλβανοί, που υπακούουν στον –ασύλληπτο ακόμα–
Γκέντι.
Από την καταγραφή των συνομιλιών τους, προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, όπως
«Μπιφτέκης», «Κεφτές», «Λέρας»
και«Μόντι», ενώ αποκαλούσαν την
πολύ καλή ποιότητα ναρκωτικών
ως «Ferrari».
Τα εκατομμύρια που αποκόμισε
η οργάνωση τα έβγαζε στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας διεθνή εταιρεία μεταφοράς χρημάτων.. μέχρι τα μέσα του 2015, όταν και επιβλήθηκαν τα Capital Controls.
Μάλιστα, έχουν καταγραφεί
διάλογοι της οργάνωσης περί μεταφοράς των χρημάτων στην Αλβανία, όπου ο Αλβανός αρχηγός
«Γκέντι» μιλάει με έναν άλλο συμπατριώτη του, ηγετικό στέλεχος,
από τους συλληφθέντες, και του υποδεικνύει να καταθέσει τα κέρδη
από τις διακινηθείσες ποσότητες
ναρκωτικών στους Αγίους Σαράντα, στο όνομα μιας γυναίκας που
εμφανίζεται ως... συνώνυμη με
γνωστή σταρ του μόντελινγκ!
Πολλοί από τους εμπόρους είχαν στήσει ολόκληρες χασισοκαλλιέργειες εντός και εκτός Αττικής…
ενώ την ηρωίνη, σύμφωνα με τη
δικογραφία, την έφερναν από την
Αλβανία μέσω Ιωαννίνων. Στη δικογραφία έχει καταγραφεί καρέκαρέ η δράση τους και στις πέντε
πλατείες.
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• Απόστρατοι σήμερα αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούσαν στη Διεύθυνση Εξοπλισμών του
υπουργείου Άμυνας επί Άκη Τσοχατζόπουλου και βρίσκονται μεταξύ των 32 κατηγορουμένων, για την «αμαρτωλή»
σύμβαση, κατέθεσαν όλοι(!) ότι οι εκπρόσωποι της προμηθεύτριας εταιρείας τούς έδιναν «δώρα» χωρίς επιστροφή…
«Δάνεια» βαφτίζονταν οι μίζες που έπεσαν βροχή για τα
εξοπλιστικά προγράμματα
της περιόδου Τσοχατζόπουλου.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Α

πόστρατοι αξιωματικοί
του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι υπηρετούσαν τότε στη Διεύθυνση Εξοπλισμών του
υπουργείου Άμυνας και βρίσκονται
μεταξύ των 32 κατηγορουμένων, για
την «αμαρτωλή» σύμβαση των υποβρυχίων, απολογούμενοι στο Τριμελές Εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, αρνήθηκαν τις κατηγορίες του
χρηματισμού και έκαναν λόγο για...
δανεισμό τους από τους συγκατηγορούμενους τους Έλληνες επιχειρηματίες, που εκπροσωπούσαν τον
γερμανικό κολοσσό των υποβρυχίων HWD/Ferrosstaal.
Η δίκη, που ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου 2017, αφορά την «αμαρτωλή» σύμβαση του 1,3 δισ. ευρώ για 4
υποβρύχια με κύριο ανάδοχο τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) και κύριο υποκατασκευαστή τη γερμανική
κοινοπραξία HWD/Ferrosstaal. Στο
δικαστήριο ξεκίνησαν οι απολογίες
των κατηγορουμένων, αφού ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των χιλιάδων
εγγράφων της δικογραφίας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι τμήμα
της γερμανικής, καθώς η υπόθεση
για τα «μαύρα ταμεία» των εξοπλιστικών ξεκίνησε από τη γερμανική Δικαιοσύνη. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία επισύρουν πολυετείς καθείρξεις είναι δωροδοκία
κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απιστία. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα, όπως ο εφοπλιστής Μιχαήλ
Ματαντός, ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Αβατάγγελος, ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνης Κάντας, ο Ελβετός τραπεζίτης Ζαν-Κλοντ Όσβαλντ, ο Ελληνοελβετός επίσης τραπεζίτης Φάνης
Λυγινός, ο έμπορος όπλων Παναγιώτης Ευσταθίου, ο νομικός Σπύρος Μεταξάς, οι άλλοτε στενοί συνεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου,
Γιάννης Μπέλτσιος και Παύλος
Νικολαΐδης, γνωστοί επιχειρηματίες, ο πρώην γενικός γραμματέας Εξοπλισμών Σπύρος Τραυλός, ο

Oι μίζες για τα υποβρύχια
βαφτίζονταν «δάνεια»
πρώην επικεφαλής των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά Σωτήρης Εμμανουήλ,
καθώς και ο επιχειρηματίας Πάνος
Γερμανός. Το βαρύ κατηγορητήριο,
όπως αναλύεται στο πολυσέλιδο
βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών,
περιγράφει ένα πολυπλόκαμο σύστημα καταβολής μιζών, είτε μέσω επιταγών, είτε μέσω λογαριασμών σε
τράπεζες και off shore, αλλά και σε
μετρητά. Σε ρόλο-κλειδί εμφανίζεται,
μέσω της εταιρείας του ΜΙΕ, ο εφοπλιστής Μιχαήλ Ματαντός, που φέρεται να διακίνησε σε Έλληνες αξιωματούχους σχεδόν 60.000.000 ευρώ μίζες.
Αναφέρεται στο βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών: «Οι παράνομες
πληρωμές συμφωνήθηκε ότι θα διενεργούνται κυρίως με τη μεσολάβηση της εταιρίας ΜΙΕ, ιδιοκτησίας Ματαντού, η οποία θα μεταβίβαζε περαιτέρω τα χρήματα (…) είτε απευθείας στα δωροδοκούμενα πρόσωπα είτε στους υπόλοιπους από αυτούς, οι οποίοι δημιούργησαν μια
ομάδα ανθρώπων ενδιάμεσων, που ονομάστηκε “Ομάδα Α” ή “Κύκλος προσευχής” και οι οποίοι θα προωθούσαν περαιτέρω τα χρήματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βούλευμα. Έτσι, καταβλήθηκε από τη Ferrostaal σε επτά
δόσεις το ποσό των 84.001.861 ευρώ, ενώ εν τέλει για δωροδοκία Ελλήνων αξιωματούχων διατέθηκαν
τουλάχιστον 51.222.691 ευρώ και
2.960.225 ελβετικά φράγκα μέσω
τραπεζικού λογαριασμού της MIE
στην τράπεζα UBS.

Οι απολογίες
Τον... χορό των απολογιών άνοιξε ο
αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Γεώργιος Αθανασάκης, ο οποίος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Εξοπλισμών το χρονικό διάστημα
1999-2000. Αρνούμενος τις κατηγορίες, υποστήριξε ότι το ποσόν των
€200.000, που φέρεται ότι έλαβε από τον επιχειρηματία Μιχάλη Ματαντό στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση των υποβρυχίων, ήταν... δάνειο!

«Διεκπεραίωνα αλληλογραφία από
και προς το ΓΕΝ και το ΥΕΘΑ. Στη συνέχεια ενημέρωνα τη διεύθυνση και την
ηγεσία», είπε και συνέχισε:
«Το 2006 γνώρισα τον Ματαντό. Αποστρατεύτηκα το 2003 και συγκεκριμένα παραιτήθηκα. Προσπαθώντας να
ανταποκριθώ στις οικονομικές απαιτήσεις που είχα, πήγα στον Πειραιά, σε
κάποια ναυτιλιακά γραφεία, όπως και
στη ΜΙΕ, την εταιρία του κ. Ματαντού.
Είχα έξοδα λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, που αντιμετώπιζα. Έτσι συνάντησα τον Ματαντό. Όσο ήμουν στο
ναυτικό, δεν είχα αντικείμενο την εισήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων
στο ΥΕΘΑ, όπως εσφαλμένα αναγράφεται στο κατηγορητήριο. Η ενημέρωση
που έκανα δεν αφορούσε μόνον τα εξοπλιστικά προγράμματα. Συμμετείχα και
στην επιτροπή διαπραγματεύσεων των
υποβρυχίων. Το πόρισμα της επιτροπής
ήταν ουσιαστικά η σύμβαση, η οποία υπεγράφη από όλους. Δεν έγιναν παρατηρήσεις από κανέναν».
Πρόεδρος: «Γιατί το λέτε αυτό;
Κατηγορούμενος: «Με το να υπογράφουν όλοι άμεσα, θα υλοποιείτο έγκαιρα η σύμβαση».
Πρόεδρος: «Mε τον κατηγορούμενο Ματαντό είχατε οικονομικές συναλλαγές;»
Κατηγορούμενος: «Tου μίλησα
για την παροχή δανείου. Του ζήτησα να
με βοηθήσει και είπε ότι θα το σκεφτεί».

Πρόεδρος: «Tι ποσόν ζητήσατε;»
Kατηγορούμενος: «Του ζήτησα
δάνειο 200.000 ευρώ. Μετά από μέρες
με ειδοποίησε και συνάψαμε τη σύμβαση δανείου. Του είχα πει ότι ήμουν στην
επιτροπή των Υποβρυχίων. Από τη θέση όμως που είχα τότε, δεν θα μπορούσα να τον βοηθήσω».
Πρόεδρος: «Πώς σας έδωσε τα
χρήματα;»
Kατηγορούμενος: «Έβαλε 200.000
ευρώ στον λογαριασμό μου στην Τράπεζα της Ελλαδος. Χρησιμοποιήθηκαν για
αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας
μου και για τα καθημερινά έξοδα του
σπιτιού μου».
Πρόεδρος: «Δουλεύατε και αλλού
τότε εκτός από το ναυτικό;»
Kατηγορούμενος: «Συνεργαζόμουνα με διάφορες τεχνικές εταιρίες, οι
οποίες δεν ήταν σχετικές με υποβρύχια.
Σε αυτές συνέτασσα φακέλους προσφορών. Δούλευα πρόσκαιρα και ευκαιριακά με προφορικές συμφωνίες. Πληρωνόμουν στο χέρι με μετρητά».
Ο κατηγορούμενος δέχτηκε πολλές ερωτήσεις από το δικαστήριο, για
χρηματικά ποσά που βρέθηκαν
στους λογαριασμούς του, τα οποία επίσης απέδωσε σε... δανεισμό: «Πολλά από τα ποσά, που φαίνονται στους
λογαριασμούς μου είναι δάνεια και από
συγγενείς», είπε.
Ενώ δικαιολόγησε το γεγονός του
ακατάπαυστου δανεισμού ισχυριζό-

μενος ότι και ο γιος του είχε πρόβλημα υγείας, λόγω εξάρτησης από ουσίες. Δεν αρνήθηκε ότι δούλεψε και
στην εταιρία Sunlight του επίσης κατηγορούμενου επιχειρηματία Πάνου
Γερμανού, για τον οποίο είπε: «Δούλεψα στη Sunlight του Γερμανού ως
σύμβουλός του για 2-3 μήνες. Γνώριζα
για τις μπαταρίες των υποβρυχίων, καθώς είμαι μηχανικός. Δούλεψα εκεί το
2004. Δούλεψα δοκιμαστικά και κατέθεταν τα χρήματα στον λογαριασμό μου».
Σε άλλο σημείο της απολογίας του
παραδέχτηκε ότι δεν επέστρεψε τα
χρήματα του δανείου στον συγκατηγορούμενο του Μιχάλη Ματαντό:
«Μου τηλεφώνησε 10 φορές, για να μου
τα ζητήσει. Τελικά δεν με ξαναενόχλησε», είπε.
Ο κατηγορούμενος είπε ακόμη ότι
είχαν συμφωνήσει να επιστρέφει
στον Ματαντό κάθε χρόνο το 10%
του κεφαλαίου του δανείου.
Δηλαδή, με λίγα λόγια ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι πήρε
δάνειο 200.000 ευρώ από τον
Ματαντό χωρίς δέσμευση επιστροφής, και ενώ είχε –προφανώς προφορικά– συμφωνήσει να
επιστρέφει 10% κάθε χρόνο(!!!)
–άρα με ορίζοντα εξόφλησης τουλάχιστον 10 χρόνια– και παρά τις
πιέσεις του επιχειρηματία, δεν επέστρεψε το δάνειο. Και όλα αυτά
χωρίς να έχει σχέση μαζί του, παρόλο που ήταν μέλος της επιτροπής για τα υποβρύχια… Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε…
Ο αντιπλοίαρχος του Πολεμικού
ναυτικού Αλέξανδρος Μαδωνής απολογήθηκε δεύτερος.
Μεταξύ άλλων είπε: «Τότε ήμουν αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού.
Συμμετείχα στην Επιτροπή των υποβρυχίων. Είχα ουσιαστική συμμετοχή στην
επιτροπή. Κατέγραφα τις παρατηρήσεις.
Κάποιες δεν επιλύθηκαν, όπως το θέμα
της τιμής, η οποία έχρηζε βελτίωσης
προς τα κάτω. Υπήρχαν στοιχεία ότι ήταν πολλή υψηλή, ωστόσο δεν είχαμε περαιτέρω στοιχεία, γιατί δεν έγινε διαγωνισμός».
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Πρόεδρος: «Λάβατε συνολικά
218.000 ευρώ;»
Kατηγορούμενος: «Το ποσόν για το
οποίο κατηγορούμαι δόθηκε από τον συγκατηγορούμενό μου Παναγιώτη Ευσταθίου (σύμβουλος της Γερμανικής εταιρίας
STNATLAS). Τον γνώριζα πολύ καλά, ήταν οικογενειακός μου φίλος. Μου δόθηκε
ως δωρεά. Με κάλεσε στο γραφείο του το
2001 και μου είπε ότι ήθελε να μου δώσει
ένα ποσό, για να με βοηθήσει οικονομικά.
Ο Ευσταθίου ήταν εκπρόσωπος της
ATLAS».
Πρόεδρος: «Θα έπαιρνε προμήθεια;»
Kατηγορούμενος: «Mου είπε ότι
θα έπαιρνε μια προμήθεια».
Πρόεδρος: «Γιατί σας έδωσε αυτά
τα χρήματα;»
Kατηγορούμενος: «Είχαμε στενή
οικογενειακή σχέση και ήθελε να κάνει
αυτή τη χειρονομία. Το ποσόν ήταν
218.000 ευρώ συνολικά. Μου είπε ότι
ήθελε να με βοηθήσει για λόγους ηθικής υποχρέωσης. Ορισμένοι λόγοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Του είπα
θα το σκεφτώ. Μετά από 15 ημέρες του
είπα ότι αποδέχομαι. Πήγα στο σπίτι του
και εκεί μου ζήτησε λογαριασμό. Εκ των
υστέρων κατανοώ ότι ίσως με έβλεπε ως
μελλοντική επένδυση».
Πρόεδρος: «Πώς συμφωνήσατε για
το ποσόν;»
Kατηγορούμενος: «Δεν συμφωνήσαμε τότε για το ύψος του ποσού. Με
ρώτησε εάν είχα λογαριασμό στο εξωτερικό. Δε είχα. Του έδωσα στην Ελλάδα.
Νοέμβριο του 2001 έβαλε 6-7 εκατ.
δραχμές. Τον πήρα τηλέφωνο και τον ευχαρίστησα. Δεν μου είπε κάτι άλλο. Το
Πάσχα του 2002 με ξαναπήρε και μου
είπε να πάω σπίτι του. Εκεί μου είπε να
ανοίξω λογαριασμό στο εξωτερικό, για
να μου βάλει κάποια χρήματα. Συνολικά
μέχρι το 2005 είχε βάλει 150.000 ευρώ περίπου. Μου είπε ότι θα το αναλάβει δικός του άνθρωπος. Ο Φάνης Λυγινός μου έβαζε ποσά στον συγκεκριμένο
λογαριασμό. Συνολικά 218.000 ευρώ
μαζί με τα χρήματα που κατατέθηκαν
στην Ελλάδα».
Kαι συνέχισε: «Δεν γνωρίζω γιατί
συνέχιζε να βάζει χρήματα από την τσέπη του. Πιστεύω ότι το έκανε με την καρδιά του».
Πρόεδρος: «Άλλα έχει πει εναντίον σας στον ανακριτή ο κ. Ευσταθίου».
Κατηγορούμενος: «Δεν μπορώ να
εξηγήσω γιατί είπε ότι με εξαγόρασε. Είπε
ότι οι Γερμανοί του είπαν να μου δώσουν
bonus. Ίσως για να ελαφρύνει τη θέση του
ως κατηγορούμενος. Αυτά που λέει είναι
ψέματα. Το έμβασμα του 2001 έγινε μετά
από ενάμιση χρόνο από τη συμμετοχή μου
στην επιτροπή. Νόμιζα ότι είναι δώρο».
Ο κατηγορούμενος Αλέξανδρος
Μαδωνής υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για χρηματισμό άλλων
προσώπων και τόνισε ότι επέστρεψε
εξ ολοκλήρου το ποσόν που έλαβε,
ενώ δανείστηκε 80.000 ευρώ για να
επιστρέψει τα χρήματα στο Δημόσιο.

Η ΑΠΟΨΗ

O πρώην επικεφαλής των ναυπηγείων Σωτήρης Εμμανουήλ σε παλιότερο στιγμιότυπο με τον Άκη Τσοχατζόπουλο

νός με τη γυναίκα μου. Μήπως πάθαινα
κάτι. Πήγα στη Ζυρίχη και πήρα χρήματα, αλλά υπήρχαν και κινήσεις που
δεν μπορούσα να δικαιολογήσω. Το ποσό μπήκε σε δόσεις μέχρι το 2007. Οι
λογαριασμοί του ήταν στην Dresdner και
στην Paribas. Δεν έχω επιστρέψει τα
χρήματα».

Στο πλαίσιο
παροχής υπηρεσιών

Ο πρώην γενικός διευθυντής
εξοπλισμών Σπύρος Τραυλός

O τραπεζίτης
Ζαν Κλοντ Όσβαλντ

Ο αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος
Τζιώτης, που συμμετείχε στην επιτροπή εκσυγχρονισμού των υποβρυχών, απολογήθηκε στη συνέχεια.
Και αυτός όπως οι δύο προηγούμενοι απέδωσε σε... δανεισμό το ποσόν των περίπου 90.000 ευρώ, που
πήρε από τον Ευσταθίου:
«Στην αρχή είχαμε κοινωνική επαφή,
μετά αναπτύχθηκε και ο σεβασμός στο
πρόσωπό του. Ήθελα να μάθω ιστορίες
για το παρελθόν του στο ναυτικό. Δεν είχα καμία σχέση με συστήματα της
ATLAS. Στο τέλος του 2003 μου φάνηκε
παράξενο, που με κάλεσε στο γραφείο
του, για να με βοηθήσει, επειδή είχε απολυθεί η γυναίκα μου. Μου είπε να
μου δώσει ένα ποσό να εξασφαλιστώ.

Του είπα όχι. Μετά από καιρό είχα ανάγκη τα χρήματα και δέχτηκα. Στην αρχή
δεν μου άρεσε ηθικά. Προσβλήθηκα.
Χρειάστηκα χρήματα για να πληρώσω
τα δάνεια που είχα πάρει (1998
10.000.000 δρχ., και το 1999
15.000.000 δρχ.)».
Όπως περιέγραψε στη συνέχεια
της απολογίας του και στην περίπτωσή του ακολουθήθηκε το ίδιο σύστημα, όπως με τους δύο προηγούμενους αξιωματικούς:
«Συμφωνήσαμε στα 60.000 με
70.000 ευρώ. Μου είπε να φτιάξω λογαριασμό στην Ελβετία. Έδωσα τα χαρτιά μου και τα μεταβίβασε στον Λυγινό.
Δεν είχαμε καθορίσει χρόνο επιστροφής
των χρημάτων. Ο λογαριασμός ήταν κοι-



Δηλαδή, με λίγα λόγια ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι πήρε δάνειο 200.000 ευρώ από
τον Ματαντό χωρίς δέσμευση επιστροφής, και ενώ είχε –προφανώς προφορικά– συμφωνήσει να
επιστρέφει 10% κάθε χρόνο(!!!) –άρα με ορίζοντα
εξόφλησης τουλάχιστον 10 χρόνια– και παρά τις
πιέσεις του επιχειρηματία, δεν επέστρεψε το δάνειο. Και όλα αυτά χωρίς να έχει σχέση μαζί του,
παρόλο που ήταν μέλος της επιτροπής για τα υποβρύχια… Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε…

Ο ταγματάρχης του ΓΕΣ Ιωάννης
Χριστόγιαννης υποστήριξε στην απολογία του ότι το ποσόν των
20.000 ευρώ που πήρε από τον Ευσταθίου, ο οποίος του είχε προτείνει συνεργασία για το σύστημα Στάγκερ, ήταν στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Άλλωστε, όπως είπε, τα επέστρεψε. Ο πρώην αξιωματικός
Εμμανουήλ Σαρτζετάκης, ο οποίος προσελήφθη μετά την αποστρατεία του στην εταιρεία TREDECO του
κατηγορούμενου Ευσταθίου, αρνήθηκε κάθε κατηγορία και απαντώντας
σε ερωτήσεις του δικαστηρίου είπε:
«Έστελνα βιογραφικά σε διάφορες εταιρείες μετά από την αποστρατεία μου.
To 1996 με κάλεσε ο Ευσταθίου. Μου
είπε να συνεργαστούμε ως προς τα συστήματα SONAR των υποβρυχίων. Ήθελαν έναν σύμβουλο για να συνεργάζεται
με τους Γερμανούς. Δούλεψα μέχρι το
2007. Παρείχα ανεξάρτητες εργασίες.
Στη ΜΙΕ ήμουν μόνο 2008-2010. Τις
διαπραγματεύσεις τις έκανε η HDW. Ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί μου. Τίποτα
επιλήψιμο δεν βρέθηκε. Έμαθα ότι ο Ευσταθίου είχε συνεργασία με διάφορους
απόστρατους. Δεν ήξερα με ποιους. Τους
περισσότερους από τους προηγούμενους
απολογούμενους δεν τους είχα δει στο
γραφείο του Ευσταθίου. Προσπάθησε να
εμπλέξει όποιον είχε γύρω του και να αποποιηθεί των ευθυνών του. Δεν καταλαβαίνω γιατί μίλησε για μένα».
Εισαγγελέας: «Γιατί μηνύσατε τoν
Ευσταθίου;»
Κατηγορούμενος: «Κατέθεσα α-
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γωγή και μήνυση, επειδή η στάση του
ήταν αναιτιολόγητη. Θα εκδικαστεί τον
Δεκέμβριο του 2019. Δεν ήμουν δικός
του άνθρωπος».
Πάρεδρος: «Κρατήσατε επαφή μετά τη συνεργασία σας;»
Κατηγορούμενος: «Μόνο τυπική».
Ο απόστρατος πλοίαρχος Δημήτριος Αθανασίου ήταν ο άνθρωπος
που παρακολουθούσε την οικονομική πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων μετά την υπογραφή των
συμβάσεων.
Είπε: «Ξεκίνησα να εργάζομαι στο επιτελείο του υπουργού στη διεύθυνση
με αρμοδιότητα σχεδιασμό προγράμματος εξοπλισμού. Το πρόγραμμα έπαιρνε
την έγκριση του ΚΥΣΕΑ και μετά το έγγραφο πήγαινε στο ΓΔΕ. Στο ΓΔΕ υπήρχαν επιτροπές με ειδικούς. Δεν ήξερα
τον Ευσταθίου. Τον είχα δει σε 2-3 εκδηλώσεις. Μέχρι εκεί. Μετά την αποστρατεία μου στις 21.3.2000 δέχτηκα
τηλεφώνημά του. Μου είπε ότι ήθελε να
συναντηθούμε. Όταν συναντηθήκαμε,
μου είπε ότι ήθελε να προωθήσει τα συστήματα της ΑΤΛΑΣ στην εμπορική ναυτιλία».
Σύμφωνα με όσα είπε στη συνέχεια ο κατηγορούμενος, ο Ευσταθίου έκανε... συλλογή απόστρατων, για
να συνεργαστούν μαζί του.
Η δική του αμοιβή συμφωνήθηκε στα 25-30.000 ευρώ, προκειμένου να πάρει προγράμματα για την εταιρεία και να δει εάν πληρούν τις
προδιαγραφές.
Όσο για την αμοιβή του, όπως είπε
ο κατηγορούμενος Αθανασίου, ο Ευσταθίου του πρότεινε μέχρι και... επενδυτικό πρόγραμμα στην Κύπρο, το
οποίο ανέλαβε ο συγκατηγορούμενός
τους Λυγινός. Είπε σχετικά: «O Λυγινός μου είπε να βγάζω χρήματα από την
Κύπρο και να του τα δίνω για να τα βάζει
σε διάφορα επενδυτικά funds. Ανά δίμηνο έβγαζα 2-3 εκατ. ευρώ και του τα έδινα
για να επενδυθούν. Του έδωσα περίπου
20 εκατ. δραχμές προς επένδυση».
Σε άλλο σημείο είπε: «Oι αποδόσεις
από την επένδυση ήρθαν από το 2003
και μετά, αλλά μειωμένα. Μετέφερα στην
τράπεζα στην Ελλάδα από λογαριασμό
του εξωτερικού 137.510 ευρώ».
Το στέλεχος αμυντικών συστημάτων Γεώργιος Πιντέλας αρνήθηκε
επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε: «Από τον Ιούνιο του 2014 προσκόμισα έγγραφο ότι ο λογαριασμός ανήκει
σε μένα και στη γυναίκα μου. Τον Ευσταθίου τον γνώρισα το 2005. Από τα
μέσα του 2005 έως τα μέσα 2006 έγιναν οι καταβολές από τον Ευσταθίου
στον λογαριασμό μου για τον Σκάρλα
(προμηθευτής οπλικών συστημάτων
STINGER). Μπήκαν 23.24.000 ευρώ
την πρώτη φορά. Συνολικά 200.000 ευρώ για τον Σκάρλα. Τα μετέφερα τμηματικά. Μέσα στον λογαριασμό μου είχα
ένα χρόνο χρήματα του Σκάρλα».
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 4 Απριλίου.
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• Τα κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους,
σχολιάζοντας πως υπάρχουν δυσκολίες και πιθανότατα να χρειαστεί περισσότερος
χρόνος από τον Ιούνιο όπου αρχικά είχε υπολογιστεί

Αργοσβήνει
η ελπίδα
για τέλος
των μνημονίων
Αργεί το τέλος των μνημονίων, αν συμπεράνει κανείς από
τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που δεν κρύβουν
την απογοήτευσή τους σχολιάζοντας πως χρειάζεται επιπλέον χρόνος. Μαζί με αυτό αργεί και η ρύθμιση του χρέους αλλά κυρίως η έξοδος στις αγορές που τόσο πολύ επιθυμούν στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Π

αρά το γεγονός πως το
3ο μνημόνιο ήταν εμπροσθοβαρές, φαίνεται πως για το τέλος
έχουν μείνει κάποια
πολύ επικίνδυνα (πολιτικά) αγκάθια
που δεν απειλούν απλά την κυβέρνηση αλλά αναγκάζουν σε παράταση
του προγράμματος. Και αυτό ενώ οι
δανειστές με τυράκι το χρέος πιέζουν
να τελειώνουμε με τα προαπαιτούμενα μια ώρα αρχύτερα ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Ε.Ε.
Μάλιστα, μέρα με την ημέρα, στελέχη του οικονομικού επιτελείου ολοένα και πιο εύκολα σχολιάζουν
πως υπάρχουν δυσκολίες και πιθανότατα να χρειαστεί περισσότερος
χρόνος από τον Ιούνιο όπου αρχικά
είχε υπολογιστεί.
Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ήδη έχουν
αναθεωρήσει και βλέπουν ως πιο πιθανή την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης στο Εurogroup της 12ης Ιουλίου και όχι της 21ης Ιουνίου.
Χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει πως θα απαιτηθεί και επιπλέον
παράταση σε βάρος της Ελλάδας.
Μάλιστα, οι καθυστερήσεις αυτές ρι-

σκάρουν και την καθαρή έξοδο που
ευαγγελίζεται το Μέγαρο Μαξίμου.
Ο διευθύνων σύμβουλος του
ESM, Kλάους Ρέγκλινγκ, υπενθύμισε ότι η επιτυχής έξοδος από το
μνημόνιο προϋποθέτει εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων προειδοποιώντας την κυβέρνηση.
«Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος ξεκίνησε ήδη και
έχω την πεποίθηση ότι η Ελλάδα είναι
σε καλό δρόμο για να εξέλθει επιτυχώς
από το πρόγραμμα του ESM τον Αύγουστο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι
οι εναπομένουσες μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την ελληνική κυβέρνη-

ση», είπε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των προαπαιτούμενων ιδιαίτερα
χρονοβόρα θεωρούνται αυτά που
σχετίζονται με τις αποκρατικοποιήσεις (ειδικά στην ενέργεια), το κτηματολόγιο, τη στελέχωση του Δημοσίου με νέους διευθυντές κ.λπ.

Το ΔΝΤ
Εν τω μεταξύ, σιγήν ιχθύος τήρησε ο
εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Τζέρι Ράις, σε ερώτηση για το εάν οι πληροφορίες
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες –ότι το Ταμείο πιέζει να εφαρμοστεί το 2019 η
νέα μείωση του αφορολόγητου, μαζί
με την περικοπή στις συντάξεις– είναι αληθινές. Πρόκειται για μια πληροφορία που πονοκεφαλιάζει το κυβερνητικό στρατόπεδο.
Μιλώντας στην καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, ε-

πεσήμανε ότι οι συζητήσεις για τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2019 και
την πορεία των μεταρρυθμίσεων θα
γίνουν στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης, μαζί με τους εταίρους και
την ελληνική κυβέρνηση.

Το χρέος
Κατά τα άλλα ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ
επεσήμανε πως οι τεχνικές συζητήσεις για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους έχουν εντατικοποιηθεί, εκφράζοντας εκ νέου την ελπίδα του Ταμείου πως τελικά θα υπάρξει «θετικό αποτέλεσμα» που θα
εγγυάται «αξιόπιστα» τη βιωσιμότητα
των ελληνικών οφειλών. Επαναβεβαίωσε την πάγια γραμμή του Ταμείου ότι η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις και η ελάφρυνση του χρέους παραμένουν απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε το Ταμείο να ενταχθεί χρηματοδοτικά στο Μνημόνιο.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε
συνέντευξή του αναφερόμενος στο
θέμα του χρέους υπογράμμισε ότι
«συζητούμε στο Eurogroup έναν μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους που θα
παρακολουθεί τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, ως προϋπόθεση για την
αποπληρωμή του χρέους».
«Υπάρχει ένα διαφορετικό στοιχείο
στο ελληνικό παράδειγμα, και αυτό είναι τα μέτρα για το χρέος. Δεν υπήρχαν
στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και
στην Κύπρο. Συζητούμε στο Eurogroup
έναν μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους που θα παρακολουθεί τις συνθήκες

της ελληνικής οικονομίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, ως προϋπόθεση για την αποπληρωμή του χρέους. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να
ενσωματωθεί στη γενικότερη εποπτεία
που θα υπάρχει», εξήγησε και έκανε
σαφές πως το χρέος θα απομειωθεί
μόνο αν η Ελλάδα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.
Αναφερόμενος στο χρέος πάντως
ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, είπε ότι «αυτό που
θα πάρει η χώρα μας για το χρέος είναι
σημαντικό και θα αλλάξει τα δεδομένα.
Θα είμαστε και πάλι υπερχρεωμένη χώρα, αλλά με την έννοια που είναι χώρες
όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Δηλαδή, θα μπούμε σε μια ομάδα
χωρών με κοινά προβλήματα που θα
μπορούν σε ένα δεύτερο στάδιο να επαναδιαπραγματευθούν. Οι πιο σοβαροί
οικονομολόγοι πιστεύουν ότι δεν είναι
βιώσιμη η ευρωζώνη με τέτοιες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον ευρωπαϊκό Βορά και τον ευρωπαϊκό Νότο και κάποτε
θα αντιμετωπισθεί».
«Αν χορηγηθεί στην Ελλάδα ελάφρυνση χρέους ή υπό όρους ελάφρυνση
χρέους είναι λογικό οι δανειστές να επιδιώξουν να παρακολουθούν πώς προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν πισωγυρίσματα και να σιγουρευτούν ότι υλοποιούνται οι πολιτικές που έχουν ήδη αποφασιστεί. Θα χρειαστεί κάτι μεταξύ μιας
κανονικής και ενός πραγματικού προληπτικού προγράμματος», δήλωσε από
την πλευρά του ο νέος επικεφαλής
του Euroworking Group, Χανς
Φάιλμπριφ.
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Φορολογικές υποθέσεις
που αφορούν σε επιστροφές φόρων ή προέκυψαν από εισαγγελικές
παραγγελίες, καθώς και
άλλες που σχετίζονται
με ενδοκοινοτικές συναλλαγές, είναι μεταξύ
αυτών που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα φέτος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
Του Θεοδόση Παπανδρέου
τόχος της ΑΑΔΕ είναι στο τέλος του τρέχοντος έτους να έχουν διενεργηθεί
24.750 φορολογικοί
έλεγχοι, εκ των οποίων το 75%
να αφορά κατά προτεραιότητα
υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας. Όπως προκύπτει από
σχετική απόφαση του διοικητή
της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή,
στο μικροσκόπιο των ελεγκτών
θα πρέπει να τεθούν:
α) Υποθέσεις που αφορούν
σε εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).
β) Υποθέσεις που αφορούν
σε πορισματικές εκθέσεις που
διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από
τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 387 του ν. 4512/2018.
γ) Υποθέσεις που αφορούν
σε επιστροφές φόρων.
δ) Υποθέσεις που αφορούν
σε έλεγχο –βάσει δείγματος– δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων που έτυχαν
επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
ε) Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα
του φορολογικού ελέγχου και
προσωρινός προσδιορισμός
φόρων και προστίμων κατά τη
δημοσίευση της παρούσας.
στ) Υποθέσεις για τις οποίες
επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσω-

Σ

ΠΟΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Στο μικροσκόπιο
της ΑΑΔΕ
οι επιστροφές φόρου
ρινού προσδιορισμού φόρου
και προστίμου, συνεκτιμώντας
αιτιολογημένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Elenxis.
ζ) Υποθέσεις που προέκυψαν
από εισαγγελικές παραγγελίες,
εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών
ελέγχων που έχουν προκύψει
από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο την
28.2.2018 κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 389 του
ν. 4512/2018, ήτοι κατά την
ως άνω ημερομηνία έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός

προσδιορισμός φόρου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του
άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ.
η) Υποθέσεις των ΔΟΥ και
ΥΕΔΔΕ που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
θ) Υποθέσεις που αφορούν
σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES),
υποθέσεις πολυμε-

ρών (ταυτόχρονων) ελέγχων
που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές
αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε
εκτέλεση προδικαστικής απόφασης.

Πώς γίνεται
χρονολογικά η
προτεραιοποίηση
Από τις υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα παραπά-

νω, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην
έκδοση πράξεων διορθωτικού
προσδιορισμού φόρων και
προστίμων ως εξής:
α) Για ελεγχόμενες χρήσεις
2002 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84
του ν. 2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),
β) Για ελεγχόμενες χρήσεις
2007 και μετά, με βάση τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθ. 84
και της περ. α’ της
παρ. 2 του άρθ. 68
του ν. 2238/1994
(συμπληρωματικά
στοιχεία),
γ) Για ελεγχόμενες χρήσεις
2012 και 2013,
με βάση τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθ. 84 του
ν. 2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και μετά με βάση
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (πενταετής παραγραφή).
Τα παραπάνω, όπως διευκρινίζεται, ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ.,
καθ’ όσον για τις φορολογίες
ΦΠΑ, κεφαλαίου και τελών
χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.
Σημειώνεται επίσης ότι «η Διεύθυνση Ελέγχων, δύναται να διαβιβάζει δείγμα υποθέσεων που έχουν προτεραιοποιηθεί από τους
προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβεί συνολικά το 5% αυτών,
στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τις δικές της ενέργειες
κατά λόγο αρμοδιότητας».
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΕπ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Με σταθερό τον προσανατολισμό της στην «αιμοδοσία» της πραγματικής οικονομίας μέσω της
χρηματοπιστωτικής υποβοήθησης των επιχειρήσεων, η Τράπεζα Πειραιώς πρόσθεσε στο… παλμαρέ της ακόμη ένα deal
που ανέρχεται στο ποσό
των 100 εκατ. ευρώ και
αφορά τη στήριξη νέων
επενδύσεων βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
υμπαίκτης» σε
αυτή τη νέα δράση είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στο πλαίσιο του προγράμματος Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE) θα διατεθούν
κεφαλαιακοί πόροι για νέες επιλέξιμες επενδύσεις που θα «τρέξουν» μικροί καταναλωτές ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια. O προσδοκώμενος επενδυτικός στόχος δεν είναι άλλος από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε υπάρχουσες δομές και εξοπλισμό επιχειρήσεων (κτίρια, φωτισμοί εξωτερικών χώρων, αντλιοστάσια
νερού).
Αξίζει να υπογραμμιστεί το
γεγονός ότι η συμφωνία ΕΤΕπ
– Τράπεζας Πειραιώς για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος PF4EE είναι η μοναδική στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη σε όλη τη Ευρώπη, σε ό,τι
αφορά το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό «εργαλείο». Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο για την περασμένη χρονιά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε περισσότερα από 4,1 δισ. ευρώ για νέες
επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης ανά την
υφήλιο.
Η νέα συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς είναι η όγδοη σύμπραξη με ευρωπαϊκή τράπεζα
για τη στήριξη επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδο-

Σ

«

Deal €100 εκατ.
για βελτιωτικές
επενδύσεις
στην ενέργεια
σης μέσω του PF4EE. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στηρίζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Τα 3 στοιχεία του
προγράμματος
Όπως προαναφέρθηκε, τo πρόγραμμα PF4EE σκοπό έχει την
αύξηση της διαθεσιμότητας δανειακής χρηματοδότησης για επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα
της ενεργειακής απόδοσης και
συνδυάζει τρία στοιχεία:
α) Είναι ένα δάνειο της ΕΤΕπ
για τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των επενδύσεων
ενεργειακής απόδοσης από την

Τράπεζα Πειραιώς.
β) Παρέχει μερική προστασία
έναντι κινδύνων για τα δάνεια
της Τράπεζας Πειραιώς. Η προστασία κατά των κινδύνων θα
καλύψει το 80% των δυνητικών

ζημιών από αυτά τα δάνεια, μέχρι ενός ανώτατου συμφωνηθέντος ποσού.
γ) Μεταφέρει τεχνική και
χρηματοοικονομική τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί μέσα α-

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PF4EE ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ»

πό παρόμοια προγράμματα σε
άλλες χώρες, χάρη στην οποία
θα διευρυνθούν οι δυνατότητες
της Τράπεζας Πειραιώς για χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Μείωση κόστους
και νέες θέσεις
απασχόλησης
Εκφράζοντας την ενεργή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις επενδύσεις που φέρνουν ριζικές αλλαγές στην Ελλάδα αλλά και την
ευαρέσκειά του που εγκαινιάζεται στη χώρα μας η μεγαλύτερη
πρωτοβουλία χρηματοδότησης
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ,
Jonathan Taylor, εξήγησε ότι
οι εν λόγω επενδύσεις μειώνουν το ενεργειακό κόστος, περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, επαναδιατύπωσε το έμπρακτο ενδιαφέρον της ελληνικού συστημικού ιδρύματος
για την υποστήριξη της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης,
λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό
πρότζεκτ διευρύνει τις δυνατότητες της Τράπεζας Πειραιώς
για την υποστήριξη επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα.
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To εξοργιστικό
της υπόθεσης
είναι το γεγονός
ότι τον κύριο
τίποτα Βαγγέλη
Γραμμένο, που
σε εννέα μήνες
θητείας στο
ποδόσφαιρο δεν
έχει αντιληφθεί
κανείς ότι είναι
πρόεδρος της
ΕΠΟ, οι ξένοι
«επιβήτορες»
του πλέκουν
το εγκώμιο.
Και γιατί να μην
το κάνουν;
Όταν μάλιστα
ο κ. Ευάγγελος
–Βαγγέλης για
τους φίλους του–
καταβάλλει
χωρίς καμία
καθυστέρηση
τον μισθό τους.

ι μυαλοπώληδες ξένοι
της Επιτροπής Εεπιτήρησης απειλούν το ελληνικό ποδόσφαιρο με
Grexit, κάτι που είναι αδύνατο
να συμβεί αφού το καταστατικό
της ΕΠΟ έχει εναρμονιστεί με
αυτό της FIFA.
Προκειμένου να δικαιολογήσουν
τη δική τους αποτυχία, και να συνεχίσουν να παίρνουν τον μισθό τους,
επιχειρούν να προκαλέσουν αίσθηση, αν και γνωρίζουν πως τυχόν απόφαση της FIFA με τέτοιο περιεχόμενο θα έπεφτε στο CAS σε 24 ώρες. Όταν δεν υφίσταται κρατική παρέμβαση ή παραβίαση του καταστατικού, πώς θα σταθεί απόφαση ποδοσφαιρικής απομόνωσης μιας χώρας και δη ευρωπαϊκής;
Όταν πριν από 150 χρόνια με την
επανάσταση του 1821 ελευθερώθηκε η Ελλάδα από τους Τούρκους,
διάφοροι Φράγκοι ήλθαν για να
νουθετήσουν τη χώρα μας και να τη
βάλουν στον σωστό δικό τους δρόμο.
Κάτι ανάλογο έγινε και με την
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της
ΕΠΟ που ζήτησε ο Σταύρος Κοντονής και που με χαρά δέχθηκαν
ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και ο γενικός γραμματέας της
UEFA Θόδωρος Θεοδωρίδης, με
αποτέλεσμα όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Ο αείμνηστος Κουτσοκούμνης έβαλε τον Γιάννη Δρόσο
και τον Νικόλα Μπάρτζη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεοδωρίδης τον κολλητό
του Αλέξη Δέδε, ενώ ο ΠΑΟΚ βρήκε δουλειά στον Ζήση Βρύζα που

Ο

Απειλές για Grexit που όμως δεν μπορεί να γίνει

Δεν υπάρχει Grexit
Απειλεί ο Χούμπελ με Grexit, που όμως δεν μπορεί
να γίνει αφού δεν παραβιάζεται το καταστατικό της FIFA
και δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση
απεγνωσμένα αναζητούσε ομάδα.
Αυτή η επιτροπή –εξομάλυνσης–
της FIFA όταν έγιναν εκλογές εισηγήθηκε τροποποιήσεις για το καλό
του ελληνικού ποδοσφαίρου, με κυριότερη την κατάληψη της εξουσίας
στην ΕΠΟ απ’ την πενταμελή Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων και την
κατάργηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι κύριοι που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο και μας απειλούν
(Χέρμπερτ Χούμπελ, Ιβάν Βέλα,
Εδουάρδο Ντερβίσι) στόμα είχαν
και μιλιά δεν είχαν. Άρχισαν τις ετήσιες (όλο τον χρόνο, δηλαδή) διακοπές τους στην όμορφη χώρα μας
και παρουσιάστηκαν μία φορά στο
Δ.Σ. της ΕΠΟ για να εκθειάσουν τις
ανύπαρκτες δραστηριότητες του
Γραμμένου.
Άλλοι ισχυρίζονται ότι βρέθηκαν
εκεί συμπτωματικά τη μέρα που
πληρωνόντουσαν. Από τον Ιούλιο
μέχρι σήμερα (9 μήνες), δεν εισηγήθηκαν καμία τροποποίηση σε κανο-

νισμό ή καταστατικό, δεν έκαναν καμία διαπίστωση, αλλά μόνο δηλώσεις του τύπου «να εργαστούμε για
το καλό του ποδοσφαίρου» και διάφορα άλλα άνευ ουσίας.
Όταν τα πράγματα έσφιξαν με
τους αγώνες Ολυμπιακού-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, όπου οι δικαστές κατήργησαν τους
κανονισμούς υπακούοντας στους ιεραρχικά ανώτερούς τους, και με αφορμή την εισβολή του Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο –λες και ήταν η
πρώτη φορά που γινόταν κάτι τέτοιο
στο ελληνικό ποδόσφαιρο– είχαν το
θράσος να κάνουν κι επιστολή και να
μιλάνε για επικείμενο Grexit.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού
δεν υπάρχει παράβαση καταστατικού ούτε εμφανής κρατική παρέμβαση. Τα επεισόδια που έχουν γίνει
τιμωρούνται με ποινές που προβλέπουν τα καταστατικά και οι Πειθαρχικοί Κώδικες, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τη FIFA και την UEFA.

Κατά συνέπεια, όλα τα περί Grexit
είναι ένα παραμύθι και μάλιστα χωρίς δράκο που αξιοποιεί αυτή η επιτροπή της πλάκας και οι δύο διατελέσαντες υπουργοί Αθλητισμού
Σταύρος Κοντονής και Γιώργος
Βασιλειάδης. Ακούστηκε μάλιστα
ότι ο Βασιλειάδης πρότεινε δύο
κατηγορίες ομάδων, τη Super
League 1 με τις 10 μεγάλες και τη
Super League 2 με τις 10 μικρότερες. Προφανώς το προηγούμενο
βράδυ είχε ασχοληθεί πολύ με το
Playstation.
To εξοργιστικό της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι τον κύριο τίποτα
Βαγγέλη Γραμμένο, που σε εννέα
μήνες θητείας στο ποδόσφαιρο δεν
έχει αντιληφθεί κανείς ότι είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, οι ξένοι «επιβήτορες»
του πλέκουν το εγκώμιο. Και γιατί να
μην το κάνουν; Όταν μάλιστα ο κ. Ευάγγελος –Βαγγέλης για τους φίλους του– καταβάλλει χωρίς καμία
καθυστέρηση τον μισθό τους.
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου
RExit. Τρομάζει,
αλλά είναι… άσφαιρο. Όπως
αποκάλυψε το
iapopsi.gr, δεν υπάρχει περίπτωση εξοβελισμού της Ελλάδας από την παγκόσμια κοινότητα, οπότε ας σταματήσουν οι
κινδυνολογίες, τα δάκρυα, οι
κατάρες κι οι αφορισμοί. GRExit
δεν γίνεται, πολύ απλά γιατί δεν
υπάρχει καταστρατήγηση του
καταστατικού της ΕΠΟ, ούτε παρέμβαση της κυβέρνησης στο
λεγόμενο «αυτοδιοίκητο», διότι
μόνο τότε συντρέχουν λόγοι.
Κι αν, όμως, γίνει, τότε μία προσφυγή στο CAS, θα γελοιοποιήσει
τη FIFA, που πήρε τέτοια απόφαση.
Αυτή είναι η αλήθεια και μόνο αυτή.
Τα υπόλοιπα είναι προϊόν αμάθειας
ή εσκεμμένης απόκρυψης. Το Grexit
είναι παραμύθι.
Γιατί, όμως, ο Αυστριακός σοφιστικέ δικηγόρος, Χέρμπερτ Χούμπελ, επικεφαλής της «Επιτροπής
Παρακολούθησης», έκανε αυτή την
εισήγηση στη FIFA; Ας μιλήσουμε…
παραβολικά θέτοντας ως βάση τα…
μνημόνια. Όταν ο τρισμέγιστος ηγέτης, Γιωργάκης Παπανδρέου, αποφάσισε να βάλει την Ελλάδα στα μνημόνια, ήρθε στην Ελλάδα μία επιτροπή παρακολούθησης, όπως αυτή που
έστειλε η FIFA στην ΕΠΟ επικεφαλής
του Χούμπελ. Ο Όλι Ρεν, επίσης, ένας σοφιστικέ τύπος, μας είχε ευχηθεί στα ελληνικά «καλό κουράγιο». Κι
άρχισαν τα χατζάρια, παντού. Σε μισθούς, συντάξεις, φόροι παντού και
μειώσεις στην υγεία κ.λπ. Μετά από
χρόνια, οι «φίλοι δανειστές και εταίροι» αποφάνθηκαν ότι δεν έβγαινε το
πρόγραμμα, αλλά το συνέχισαν. Κανείς δεν χρεώθηκε την αποτυχία των
μνημονίων. Και πάλι απειλούσαν με
GRExit από το ευρώ, την Ε.Ε. κ.λπ.
Ο Χούμπελ ήρθε στην Ελλάδα
με τον Ιβάν Βέλα από τη Μάλτα κι
έναν Ισπανό, ονόματι Ντερβίσι.
«Γιαλαντζί δερβίσι». Αυτοί ήταν η «επιτροπή παρακολούθησης», υποτίθεται για την ομαλή λειτουργία των
«μνημονίων» του ποδοσφαίρου. Όσο, όμως, καιρό έμειναν εδώ, όχι μόνο δεν κατάφεραν να βελτιώσουν
την κατάσταση, αλλά τα πράγματα
χειροτέρεψαν, με τα γεγονότα στα
ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ,
του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και του
ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Άρα, απέτυχαν.
Κι επειδή εδώ δεν ήρθαν μόνοι
τους, αλλά «φυτευτοί» από τη FIFA και
την UEFA, κινδύνευαν να πέσουν σε
ανυποληψία, λόγω ανικανότητας να
διευθετήσουν το «ελληνικό ζήτημα»,
από τον Ινφαντίνο και τον Θόδωρο
Θεοδωρίδη που τους έστειλαν στην

G

Ο Γραμμένος δεν
γνώριζε στην
επιστροφή του για
την εισήγηση του
Χούμπελ;
Προφανώς και
γνώριζε. Δεν
τρώγανε μόνο
στρούντελ στη
Βιέννη, μιλήσανε
κιόλας. Αν δεν το
γνώριζε, τόσο το
χειρότερο γι’
αυτόν. Σημαίνει
ότι ο Χούμπελ δεν
του είχε
εμπιστοσύνη. Και
τον δούλεψε,
όπως μάλλον
συνηθίζουν να
κάνουν τα μέλη
της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Στη συνεδρίαση,
όμως, της
Εκτελεστικής
Επιτροπής (29/3)
ο Έντι Ντερβισάι,
ισχυρίστηκε:
«Υποστηρίζουμε κι
εμπιστευόμαστε
πλήρως τον
Πρόεδρο της ΕΠΟ
και το έργο του».
Ποιος δουλεύει,
ποιον;

Στη FIFA μας περνούν για ιθαγενείς, όταν ανακοινώνουν ότι
στηρίζουν τον πρόεδρο Γραμμένο –που δεν έβγαλε άχνα για το
κουμπούρι του Σαββίδη– και ταυτόχρονα θέλουν να αποβάλουν
την… ΕΠΟ για να δικαιολογήσουν την παντελή αποτυχία της
«Επιτροπής Παρακολούθησης» του Θεοδωρίδη

«Γιαλαντζί» GRExit
από τoυς «γιαλαντζί»
του Θόδωρου
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Ελλάδα. Έδωσαν και μία συνέντευξη
Τύπου, όπου ο σοφιστικέ Χούμπελ
δεν κατάλαβε κανένας τι είπε κι αν δεν
μεσολαβούσε το περιστατικό με δημοσιογράφο, ουδείς θα είχε ασχοληθεί
μαζί του. Τα είπε κι έφυγε, αφού προηγουμένως είχε tea time στο γραφείο
του υφυπουργού Γ. Βασιλειάδη. Πήγε στην Αυστρία για να ηρεμήσει, ενοχλημένος από τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου σχετικά με το πόσα λεφτά παίρνει και ποιος τον πληρώνει.

Δεν γνώριζε ο Γραμμένος
την εισήγηση Χούμπελ;
Δεν πέρασαν δυο-τρία 24ωρα κι ο
Βαγγέλης Γραμμένος πήγε και τον
βρήκε. Κάποιες καινούργιες ιδέες
φαίνεται ότι του… κατέβηκαν, πάντα
για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και πήγε στην Αυστρία. Στο
σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι
ο Ευάγγελος Γραμμένος είναι
πρόεδρος της ΕΠΟ κι αυτό δεν είναι
fake news. Είναι αληθινή η είδηση.
Πήγε για να μοιραστεί μαζί του τις
φρέσκιες ιδέες, γύρισε και τα μάθαμε τα μαντάτα.
Ο σοφιστικέ δικηγόρος θα έκανε
πρόταση για GRExit. Όπως οι «φίλοι
δανειστές και εταίροι» προκειμένου
να μη θεωρηθεί παγκοσμίως ότι έκαναν λάθος με το ελληνικό πρόγραμμα που καταβαράθρωσε την
Ελλάδα και επέμεναν για να σώσουν
τη θεσούλα τους, έτσι κι ο φον Χέρμπερτ. Τα φόρτωσε όλα «στο ελληνικό ποδόσφαιρο» γενικά και έκανε
την εισήγηση για GRExit. Και για να
έχουμε το καλό ερώτημα, ο Γραμμένος δεν γνώριζε στην επιστροφή
του για την εισήγηση του Χούμπελ;
Προφανώς και γνώριζε. Δεν τρώγανε μόνο στρούντελ στη Βιέννη, μιλήσαμε κιόλας. Αν δεν το γνώριζε, το
χειρότερο γι’ αυτόν. Σημαίνει ότι ο
Χούμπελ δεν του είχε εμπιστοσύνη.
Του έχει, όμως, γιατί τον στηρίζει. Ο
Γραμμένος δεν είπε κουβέντα και
μέσω «διαρροών» άρχισαν να φτάνουν τα μαντάτα στην Ελλάδα, ότι ο
Χούμπελ θα έκανε εισήγηση αποπομπής της Ελλάδας από τη FIFA και
την UEFA. Τις διαρροές αυτές δεν τις

έκανε ο Χούμπελ, φυσικά, ούτε ο
Βέλα ούτε το ντερβισόπαιδο.

Μας περνούν
για ιθαγενείς
Γιατί, λοιπόν, ο ίδιος ο πρόεδρος της
ΕΠΟ, δεν έκανε μια συνέντευξη Τύπου, να πει ξεκάθαρα ότι υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα GRExit; Τι φοβήθηκε; Μήπως ότι θα δεχόταν καμία
ερώτηση σε τι, ακριβώς συνίσταται
η έξοδος, όταν δεν υπάρχει παρα-

βίαση του εγκεκριμένου από τη FIFA
καταστατικού τα ΕΠΟ, ούτε κάποια
κρατική παρέμβαση; Αλλά κι όταν
κυκλοφόρησε η έκθεση του σοφιστικέ Χούμπελ, γιατί δεν έκανε μία
δήλωση, ότι το GRExit δεν έχει καμία καταστατική βάση και θα καταπέσει στο CAS; Η απάντηση έρχεται
από τα φίλα προσκείμενα στην «εξυγίανση» ΜΜΕ, ότι το GRExit δεν
ακουμπάει το Γραμμένο, ότι τον θέλουν και τον στηρίζουν από τη FIFA

και την UEFA. Δεν
χρειάζονται περισσότερα. Άλλωστε, ο Ντερβίσι ή Ντερβισάι είπε ότι
με την ΕΠΟ όλα καλά, αλλά
τα έχουν «με την εν γένει κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου». Κι εδώ, τίθεται το ερώτημα: Ο ΠΑΣ Γιάννινα, η Λάρισα, ο
Αστέρας Τρίπολης που δεν προκάλεσαν, σε τι ακριβώς φταίνε να πληρώσουν για τα κουμπούρια του
Σαββίδη ή του σεσημασμένου ανεγκέφαλου που πέταξε το ρολό ταμειακής μηχανής στον Γκαρθία; Η
εθνική μας ομάδα σε τι φταίει; Τι
φταίει ο Παναιτωλικός κι ο Απόλλων, αν ο Κυριάκος Κυριάκος με
τον Καραπαπά «σκοτώνονται» στα
social media και προκαλούν τον κόσμο; Η συλλογική τιμωρία είναι προνόμιο «άλλων καθεστώτων», όπου
επιβάλλονται ποινές «συλλογικής
ευθύνης». Στις δημοκρατίες, τιμωρείται αυτός που παρανομεί, όχι όλοι. Κι εν τέλει, μας περνούν για ιθαγενείς όταν λένε ότι στηρίζουν τον
Γραμμένο από τη μία, αλλά αποβάλλουν την ΕΠΟ από την άλλη.

Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα με το
ποδοσφαιρικό GRExit που δεν θα γίνει ποτέ!
σο, δε, αφορά στις καθυστερήσεις λήψης αποφάσεων από τους τακτικούς δικαστές των δικαιοδοτικών οργάνων, γιατί κόπτεται η FIFA και το θέτει ως προαπαιτούμενο να… συντομεύουν; Υπάρχει κανένας κανονισμός που να υποχρεώνει έναν τακτικό δικαστή να βγάζει την απόφασή του σε
ορισμένο χρονικό διάστημα; Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, όταν η FIFA αποφάσιζε να δεχτεί τακτικούς δικαστές στα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, δεν γνώριζε ότι ενδεχομένως κάποιοι
να ήθελαν να βγαίνουν οι αποφάσεις σε χρονική στιγμή που να
βόλευε την κυβέρνηση; Έδωσε, έτσι, «λαβή» η FIFA, σε κάποιους
κακεντρεχείς, που έλεγαν ότι πρώτα περίμεναν να φύγει ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη και μετά ανακοινώθηκε η ποινή
του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη από το πρωτοβάθμιο όργανο. Μιλάμε για την ανακοίνωση, όχι την έκδοση της απόφασης, και ο
νοών, νοείτω… Αυτά, οι FIFAτζήδες τα παίζουν στα δάκτυλα, γι’
αυτό και θεσμοθέτησαν το λεγόμενο «αυτοδιοίκητο» του ποδοσφαίρου, ώστε να μην δύναται να υπάρξει παρέμβαση του κράτους. Παρόλα αυτά, το δέχτηκαν. Κι αφού το δέχτηκαν, μας κουνούν το δάκτυλο κι απειλούν με GRExit και για την καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων.
Ο υφυπουργός Βασιλειάδης που είναι και νομικός, δεν γνωρίζει
ότι GRExit δεν μπορεί να υπάρξει; Προφανώς και το γνωρίζει.
Δεν θέλω να πω ότι γνώριζε από πριν τι θα ανακοίνωνε ο Χούμπελ, γιατί δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Όμως, δεν μας ενημέρωσε ο υφυπουργός τι είπαν στο γραφείο του με το «τρίο
Στούτζες». Μήπως, όμως, όλα ήταν προσχεδιασμένα, όπως λένε οι ίδιοι κακεντρεχείς;
Και γιατί προσχεδιασμένα; Διότι όταν έρθει εκείνη η ώρα που θ’
αποκαλυφθεί ότι το GRExit ήταν… κούφιο, όλοι θα προστρέξουν να οικειοποιηθούν τη «σωτηρία» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Βασιλειάδης θα δηλώνει ότι με τους πετυχημένους
χειρισμούς του, σε συνεννόηση πάντα με τον Βαγγέλη Γραμμένο, κατάφεραν ν’ αποτρέψουν το μοιραίο και είναι έτοιμοι για
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τη νέα εποχή, να οδηγήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο στη λεωφόρο των επιτυχιών. Ο Γραμμένος θα αναδειχθεί ως ο μέγας
ευέλικτος διπλωμάτης, που έδωσε σκληρές μάχες με τη FIFA
και κατάφερε ν’ αποτρέψει το GRExit, πάντα όμως σε αγαστή
συνεργασία και αρμονία κινήσεων με τον υφυπουργό Βασιλειάδη. Από το φιλικό τους Τύπο, φυσικά θ’ αγιοποιηθούν.
Υπάρχει, ωστόσο, μία άλλη, επίσης σοβαρή παράμετρος που
συντείνει –αν όχι επιβεβαιώνει– στο τι θα συμβεί. Ο σοφιστικός Αυστριακός δικηγόρος με τον κοκάλινο σκελετό στο γυαλί
θα μπορούσε να υποβάλει την έκθεσή του περί GRExit στην επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της FIFA, η οποία επιλαμβάνεται άμεσα.
Δεν το έκανε, ωστόσο, αλλά προτίμησε να την υποβάλει στην
Επιτροπή Ομοσπονδιών - Μελών που θα συνεδριάσει περί τα
τέλη Μαΐου. Μέχρι τότε, θα έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα,
δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι θα εξελιχθούν με το περίφημο GRExit που δεν θα γίνει ποτέ. Απλά, μέσα σ’ αυτό το
διάστημα μέχρι να συνεδριάσει η Επιτροπή Ομοσπονδιών, θα έχουν ηρεμήσει όλα, καθ’ ότι θα αιωρείται η γκιλοτίνα του…
GRExit.
Ο δε πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος, θα πρέπει ν’ απαντήσει στο ερώτημα, αν είναι ηθικό να παραμένει στην καρέκλα του όταν η FIFA απειλεί με GRExit. Δεν είναι κάποιος τυχάρπαστος, ούτε καιροσκόπος. Ο Βαγγέλης Γραμμένος είναι επιστήμονας, νομικός και καλός άνθρωπος, λένε όσοι τον γνωρίζουν. Γιατί παραμένει στη θέση του, όταν το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει αρπάξει φωτιές από παντού; Αν είχε παραιτηθεί,
θα τον χειροκροτούσαν φίλοι και εχθροί, ως έναν ευσυνείδητο
και αξιοπρεπή πρόεδρο. Δεν το έκανε, ωστόσο. Ίσως είναι δύσκολο να φύγει, γιατί εκεί «τοποθετήθηκε» μέσω εκλογών που
στοίχισαν 6 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε ο εκδότης μας. Και όταν
γίνονται αυτά, αν γίνονται, το πότε θα φύγει δεν αφορά στον ίδιο, αλλά σ’ αυτόν που τον τοποθέτησε…
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Χάθηκε
η Κεντρική
Διαχείριση
Η Κεντρική Διαχείριση
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος αποτελεί παρελθόν. Ο
πρόεδρος της διοργανώτριας Γιώργος Στράτος και
ο διευθύνων σύμβουλος
Βασίλης Γκαγκάτσης, ως
κυρίαρχοι του παιχνιδιού,
άφησαν τις εξελίξεις να οδηγηθούν στο σημείο μηδέν. Δίχως προφανώς να
έχουν αντιληφθεί την κατάσταση της τηλεοπτικής
αγοράς και κυρίως την
καταρράκωση του προϊόντος που προσφέρουν,
δεν πήραν τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες ώστε
να μη χαθεί το οξυγόνο
του πρωταθλήματος. Η
Super League περνάει σε
μια άλλη εποχή, στην οποία κυριαρχούν οι ατομικές συμβάσεις NOVA και
ΠΑΕ. Οι μικρομεσαίες ομάδες που θα μείνουν εκτός νυμφώνος θα οδηγηθούν σε οικονομική καταστροφή, κάτι που έχει επιπτώσεις και στην εικόνα
του πρωταθλήματος. Όταν έγιναν προτάσεις για
μείωση των ομάδων, πλέι
οφ με τη συμμετοχή του
πρώτου και πλέι άουτ, στη
Super League λειτούργησαν συντεχνιακά ώστε να
προστατέψουν τα μικροσυμφέροντα κάποιων
ΠΑΕ. Σήμερα τρέχουν, αλλά δεν θα φτάσουν όλοι
στον τερματισμό. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ
και ο Παναθηναϊκός είναι
μεγέθη που δεν χάνονται.
Όταν ήδη η NOVA έχει
κλείσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων
της πλειοψηφίας των ομάδων για την επόμενη
περίοδο, το δίδυμο της
Super League αναζητεί εναλλακτικές λύσεις για…
κεντρική διαχείριση στην
Cosmote.

Του Νίκου
Συνοδινού
ε τυμπανοκρουσίες εγκαινιάστηκε το διανυόμενο πρωτάθλημα, καθώς η καλοκαιρινή αλλαγή
στη διοίκηση της ΕΠΟ και η
παρουσία της FIFA και της UEFA
προπαγανδίστηκε πως αποτελούσαν τα εχέγγυα, ώστε οι φίλαθλοι ν’ απολαύσουν κάτι…
διαφορετικό.
Αυτό που είχαν ξεχάσει να τους
πουν, είναι πως το διαφορετικό θα
ήταν προς το χειρότερο και όχι προς
το καλύτερο, όπως προσδοκούσαν.
Το μόνο που καταγράφεται στα θετικά της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, είναι ότι τρεις ομάδες διεκδικούν τον τίτλο, καθώς τον μόνιμο
τα τελευταία χρόνια πρωταθλητή Ολυμπιακό πλαισίωσαν στη μάχη της
κορυφής η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
Η περασμένη σεζόν έκλεισε με τις
χειρότερες μνήμες από τον τελικό
της ντροπής στον Βόλο, όπου η τότε
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της
ΕΠΟ τα έκανε μαντάρα οργανωτικά. Το ανελέητο ξύλο μεταξύ οπαδών των φιναλίστ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
και η ανάδειξη κυπελλούχου με
γκολ οφσάιντ μετέτρεψαν τη γιορτή
σε πόλεμο με θύμα το ποδόσφαιρο.
Ο ρέφερι Κομίνης εμπιστεύτηκε
τον συνεργάτη και φίλο του από τη
Θεσπρωτία βοηθό Καλφόγλου,
που δεν είδε ότι ο Ενρίκε ήταν σε
θέση οφσάιντ.
Η αλλαγή φρουράς, έστω και με
περιπετειώδη τρόπο λόγω των… έξωθεν παρεμβάσεων, δεν έφερε την
άνοιξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Με τον Βαγγέλη Γραμμένο στην
προεδρία της ΕΠΟ και το δίδυμο
Γιώργου Στράτου - Βασίλη Γκαγκάτση με τις ιδιότητες προέδρου
και διευθύνοντα συμβούλου στη
Super League, το ποδόσφαιρό μας
κατέληξε στα τάρταρα.
Η διακοπή του πρωταθλήματος
από τον υφυπουργό Αθλητισμού μετά την εισβολή του αφεντικού του
ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ήταν η κορυφή του
παγόβουνου στα όσα διαδραματίζονται την τρέχουσα περίοδο. Το πρω-

Μ

Από κάποιον Σκουτέρη εξαρτάται ο τίτλος

Το πρωτάθλημα
που χάθηκε
στη… σκόνη
• Μπάλα παίζουν δικαστές, παράγοντες, διαιτητές,
αστυνομία, ΕΠΟ, Super League και… ποδοσφαιριστές
• Το προϊόν έπιασε πάτο, η Κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών
«πέταξε» και οι χορηγοί συνωστίζονται (στην έξοδο)
τάθλημα μπορεί να συνεχίζεται με…
δεσμεύσεις των ΠΑΕ για Πειθαρχικό
Κώδικα με αυστηρότερες ποινές, όμως όσοι έχουν στοιχειωδώς ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνονται ότι τελικά το παραμύθι
που πρωταγωνίστησε ακόμη και στο
Grexit δεν είχε δράκο.
Το ματς που για πολλούς θα έκρινε τον τίτλο δεν έληξε ποτέ, καθώς ακόμη γίνεται συζήτηση αν ο
Μαουρίτσιο, που ήταν σε θέση
οφσάιντ, επηρέαζε τη φάση στο
γκολ του Βαρέλα, όπως υπέδειξε ο
βοηθός Ποντίκης στον ρέφερι Κομίνη. Οι εικόνες με το όπλο του Ιβάν Σαββίδη έκαναν τον γύρο του
κόσμου και πλέον αναμένονται οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων για τις επιπτώσεις που θα έχει ο
«δικέφαλος του βορρά».
Η Τούμπα… άνοιξε για τους φιλάθλους αυθημερόν, καθώς ξημερώματα βγήκε η απόφαση-μνημείο του
Δημήτρη Σκουτέρη που ανέτρεπε
την πρωτόδικη ετυμηγορία για τα ό-

σα έγιναν στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού. Η αφαίρεση τριών βαθμών
και δύο αγώνες κεκλεισμένων των
θυρών στον «δικέφαλο του βορρά»
για το ρολό χαρτί που δέχτηκε στο
κεφάλι ο προπονητής του Ολυμπιακού Όσκαρ Γκαρθία, εξαφανίστηκε
ως διά μαγείας. Εισιτήρια είχαν θεωρηθεί από την Εφορία κι έτσι η

Τούμπα φιλοξένησε με κόσμο το
ματς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
Τα πράγματα και θαύματα στον
χώρο της αθλητικής Δικαιοσύνης
δεν εξαντλήθηκαν στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Η άσεμνη χειρονομία του Ισπανού προπονητή της
ΑΕΚ Μανόλο Χιμένεθ προς τους
οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο
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«Απόστολος Νικολαΐδης», τιμωρήθηκε με 15 ημέρες απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους
σε πρώτο βαθμό, αλλά στο εφετείο
έγινε… 45.
Στο ντέρμπι Ολυμπιακού-ΑΕΚ
που δεν άνοιξε μύτη, μετά τη λήξη
κι ενώ άπαντες οι πρωταγωνιστές
είχαν πάει στα αποδυτήρια, μια χούφτα οπαδών του Ολυμπιακού εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και
συγκρούστηκε με δυνάμεις των
ΜΑΤ. Στον Ολυμπιακό που είχε χάσει το ματς, επιβλήθηκε ποινή δύο
αγωνιστικών και αφαίρεση τριών
βαθμών. Η υπόθεση εκκρεμεί στο διαιτητικό δικαστήριο, ωστόσο στην
Πειθαρχική Επιτροπή και την Εφέσεων η ετυμηγορία ήταν καταδικαστική για τον Ολυμπιακό. Αυτό όμως
που εξέθεσε τα δικαιοδοτικά όργανα ήταν οι αλλοπρόσαλλες αποφάσεις του περίφημου πλέον τακτικού
δικαστή Δημήτρη Σκουτέρη, ο οποίος εξελίχθηκε σε εφευρέτη για
να δώσει βαθμούς στον ΠΑΟΚ και
ν’ ανοίξει την Τούμπα. Για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ο Σκουτέρης αποφάνθηκε ότι η αφαίρεση
βαθμών και η τιμωρία έδρας ισχύει
μόνο όταν «υπάρξει οριστική διακοπή αγώνα». Συνεπώς, είναι… ξεκάθαρο πως το ντέρμπι ΟλυμπιακούΑΕΚ διακόπηκε. Πέραν αυτού ο αθλητικός δικαστής δεν θυσίασε ούτε
την παρέλαση και τον μπακαλιάρο
για χάρη της ταχύτερης έκδοσης απόφασης. Από τις 13 Φεβρουαρίου
που είχε ανακοινωθεί η ποινή σε
πρώτο βαθμό (το ματς είχε γίνει στις
4 Φεβρουαρίου), φθάσαμε στις 26
Μαρτίου προκειμένου να γίνει γνωστή η ετυμηγορία του Εφετείου. Για
γέλια και για κλάματα, δηλαδή.
Οι βαθμοί πάνε κι έρχονται με βάση τις αποφάσεις της αθλητικής Δικαιοσύνης και… κανείς δεν μπορεί
να ξέρει πόσους τελικά πόντους έχει κάθε ομάδα.
Επεισόδια δεν έγιναν όμως μόνο
στο «Καραϊσκάκη». Στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ οι οπαδοί της «Ένωσης»
συγκρούστηκαν με την Αστυνομία
στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έκανε
καταγγελία και ζήτησε να αφαιρεθούν βαθμοί από την ΑΕΚ και να τιμωρηθεί η έδρα της. Η καταγγελία
έπεσε στο κενό, όπως και αυτές σε
βάρος του ΠΑΟΚ για τα επεισόδια
που προκάλεσαν οπαδοί του στους
αγώνες με τον ΠΑΣ Γιάννινα εκτός
έδρας και τον Ολυμπιακό έξω από
το γήπεδο της Τούμπας. Όλες οι «ερυθρόλευκες» καταγγελίες έπεσαν
στο κενό.
Η Αστυνομία δεν είδε τίποτα
στους Ζωσιμάδες, όπου οι οπαδοί
του ΠΑΟΚ πριν από την έναρξη του
αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα έσπασαν το λουκέτο στη Θύρα 4, μπήκαν
χωρίς εισιτήρια και προκάλεσαν καταστροφές. Επίσης εξαφανίστηκαν
τα όσα έγιναν μετά τη λήξη του αγώνα Αστέρα Τρίπολης-ΠΑΟΚ, με
συμπλοκές ανάμεσα σε παράγοντες
και ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ο Παντελής Κωνσταντινί-
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δης επιτέθηκε στον Νίκο Καλτσά
του Αστέρα κι έγινε το «έλα να δεις».
Ο Μανώλης Μπέρτος έριξε στο έδαφος τον τιμ μάνατζερ του ΠΑΟΚ
και ο Ραζβάν Λουτσέσκου όρμησε κατά του μπακ των Αρκάδων. Οι
ποινές χάθηκαν στον δρόμο, καθώς
ο μόνος που κλήθηκε σε απολογία
ήταν ο… φροντιστής του ΠΑΟΚ, Ι.
Μελετλίδης.
Το παράλληλο πρωτάθλημα βγάζει πρωταθλητές, μοιράζει ευρωπαϊκά εισιτήρια και καθορίζει τις εξελίξεις. Ανάλογα με τη βούληση
των δικαιοδοτικών οργάνων και τα
στοιχεία που προσφέρουν οι φορείς
που άλλη φορά βλέπουν και άλλη
όχι, θα καταρτιστεί η βαθμολογική
κατάταξη.
Τα επεισόδια στο πρωτάθλημα έδωσαν και πήραν, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων έγινε λόγω του φρούτου της απαγόρευσης μετακίνησης, δίχως οπαδούς των φιλοξενουμένων.
Η διαιτησία προσέφερε πολλές
χιλιοτραγουδισμένες αποφάσεις, όχι μόνο στους μεγάλους η φωνή
των οποίων ακούγεται πολύ δυνατά, αλλά και στους μικρομεσαίους
που έβγαζαν τη μια ανακοίνωση μετά την άλλη. Η παραδοχή αποτυχίας
ήλθε με τις αποφάσεις αντικατάστασης των Ελλήνων στελεχών της
ΚΕΔ με ξένους.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Χέρμπερτ Χούμπελ είχε προαναγγείλει στο υπόμνημα που παρέδωσε στον πρόεδρο

της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο την
1η Φεβρουαρίου, ότι θα υπάρξει άμεση προσθήκη δύο ακόμη στελεχών από το εξωτερικό στην ΚΕΔ.
Ο Πορτογάλος πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Βίτορ Μανουέλ Μέλο Περέιρα, μετά τις φωνές του Ολυμπιακού, όρισε
τον Χουάν Αντόνιο Φερνάντεζ
Μαρίν ως νέο μέλος της ΚΕΔ στη
θέση του Μιχάλη Κουκουλάκη, με
συν-υπευθυνότητα για τον ορισμό
των διαιτητών και των αξιωματούχων αγώνων για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες και το Κύπελλο
Ελλάδος. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ βρισκόταν προ των πυλών ορισμού ενός επιπλέον αλλοδαπού μέλους
στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας,
αλλά τον πρόλαβε η διακοπή του
πρωταθλήματος.

Οι Αρχές… κοιμούνται
Οι σκανδαλώδεις αποφάσεις της αθλητικής Δικαιοσύνης, τα επεισόδια
εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων,
τα αλλοπρόσαλλα διαιτητικά σφυρίγματα, αλλά κυρίως η ανοργανωσιά και η έλλειψη πρωτοβουλιών οδήγησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο
στο σημείο μηδέν.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης
Γραμμένος είχε μια άβουλη παρουσία και αντί να βγει μπροστά με τους
συνεργάτες του, παρακολουθούσαν
απλά τα γεγονότα να εκτυλίσσονται
μπροστά τους και με τον πονοκέφαλο του τελικού Κυπέλλου να δυναμώνει, ειδικά αν σε αυτόν φθάσουν
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Η έδρα της… γιορτής
του ποδοσφαίρου έχει προβλεφθεί
στο ΟΑΚΑ, εκτός αν… αποφασίσει
διαφορετικά η επιτροπή Κυπέλλου.
Η εθνική ομάδα έφυγε απ’ το
«Καραϊσκάκη», με τα λόγια μετακόμισε στην Τούμπα και με τα… έργα
στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Οι κανονισμοί έγιναν λάστιχο και
μοιραία όταν οι κανόνες δεν είναι
αυτοί που επιβάλλουν η FIFA και η
UEFA, οι όροι του παιχνιδιού προκαλούν φωνές και ψίθυρους.
Στις 24 Αυγούστου 2017, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ η
κατεπείγουσα απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ομοσπονδίας να τροποποιήσει το άρθρο
15 του Πειθαρχικού Κώδικα και ει-

δικότερα 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 Νομικής 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.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης αναζήτησε αυστηροποίηση των ποινών. Όταν οι φορείς
με την προχειρότητά τους φρόντιζαν
να μην ισχύσουν όσα διεθνώς έχουν
καθιερωθεί εδώ και 15 χρόνια, δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία.
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.
Στον Πειθαρχικό Κώδικα παρουσιάζεται η ανενεργή διάταξη για τα επεισόδια που ξέχασαν να περιλάβουν στις τροποποιήσεις Δέδες και
Δρόσος. Τα όσα έγιναν δεν απασχόλησαν ούτε την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας, ούτε
την Πολιτεία… Τότε, σιγή ασυρμάτου. Τώρα, μας φταίνε όλα.

Ερασιτεχνισμοί
έβαλαν φωτιά
Οι ερασιτεχνισμοί της
Super League καταγγέλθηκαν απ’ τον Ολυμπιακό. Οδηγηθήκαμε στο
σημείο ακόμη και στην
κορύφωση της κρίσης να
γίνονται συνεδριάσεις
των μελών του Συνεταιρισμού μετά από καταγγελίες, αντί να συγκληθούν άμεσα τα όργανα.
Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε το δίδυμο Στράτου Γκαγκάτση, με υπερβολική καθυστέρηση. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο
λαλίστατος, σε άλλες περιπτώσεις, Πρόεδρος της
SUPER LEAGUE, έχει
μείνει σιωπηλός και άπρακτος, μπροστά στα
φαινόμενα του τραυματισμού του προπονητή
της ΠΑΕ Ολυμπιακός και
του Προέδρου της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό
χώρο με όπλο, τα οποία
απαξιώνουν το ελληνικό
ποδόσφαιρο και διασύρουν την χώρα μας διεθνώς. Η άμεση αντίδραση των διεθνών ποδοσφαιρικών θεσμών, όπως το ECA, εκθέτει ακόμη περισσότερο το προεδρείο της SUPER
LEAGUE και αποδεικνύει
την απραξία και την ανικανότητά του».
Ο Ολυμπιακός στο και ένα έκρινε ότι «τόσο ο
διακοσμητικός Πρόεδρος της SUPER
LEAGUE, όσο και ο παρανόμως διορισθείς και
ασκών τα καθήκοντά
του, Βασίλης Γκαγκάτσης, δεν μπορούν πλέον
να εκπροσωπούν την
SUPER LEAGUE».
Οι παρατηρητές της
διοργανώτριας στα κρίσιμα παιχνίδια αποδείχθηκαν θεατές. Δεν μερίμνησαν για την ομαλή
διεξαγωγή τους, δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε, κι έτσι το πρωτάθλημα πήρε φωτιά δίχως να
υπάρχουν πυροσβέστες.
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ΣΧΟΛΙΟ

«Όποιος
δεν θέλει να
ζυμώσει»...
Τα τελευταία γεγονότα
στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσαν πολλά
προβλήματα και έντονη
κριτική. Άπαντες, κατόπιν εορτής, αναδεικνύουν ως πολύ σοβαρό ζήτημα την ατιμωρησία και
τη μη εφαρμογή των κειμένων διατάξεων. Αυτό
είπαν FIFA, UEFA, ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης,
παράγοντες ΠΑΕ ακόμα
και η ΕΠΟ. Η καθ’ ύλην
αρμόδια για τη στελέχωση των δικαιοδοτικών
οργάνων, όμως από πίνακα που έστειλε ο Κοντονής.
Τα πυρά συγκέντρωσε η
Επιτροπή Δεοντολογίας.
Η οποία, πράγματι, δεν επιτελεί τον ρόλο της. Κάποιοι επικεντρώνονται
στις εμπρηστικές δηλώσεις και αποδίδουν την
ατιμωρησία τους σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό δεν ισχύει.
Εκτός των άλλων, το άρθρο 36 στον Κώδικα Δεοντολογίας δίνει στην
πρόεδρο του δικαστικού
τμήματος, Λουίζα-Γλυκερία Ιωαννίδου, αρμοδιότητες μονομελούς οργάνου. Μπορεί δηλαδή να
επιβάλει a) αποκλεισμό
ενός προσώπου μέχρι
τρεις αγώνες ή μέχρι δύο
μήνες, b) απαγόρευση
συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, μέχρι δύο (2)
μήνες, και c) επιβολή
προστίμου ύψους μέχρι
τριάντα
χιλιάδες
(30.000) ευρώ.
Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, ο Πειθαρχικός Κώδικας δίνει εξουσίες και
στην Εκτελεστική Επιτροπή και στους Υπεύθυνους Άσκησης Δίωξης
Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων. Αυτοί γιατί δεν
τις άσκησαν;

Είναι θέμα κουλτούρας
και επιλογής

Τσάμπα οι
λεονταρισμοί,
κύριε
Βασιλειάδη
Μετά την απόφαση διακοπής
πρωταθλήματος και Κυπέλλου ο
υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, «βγήκε παγανιά» στα ΜΜΕ και λεοντάριζε. Ισχυριζόταν ότι αν δεν γίνουν αυτά
που πρέπει, τότε δεν θα υπάρξει
ανάκληση της απόφασης. Διαβεβαίωνε πως η κυβέρνηση ήταν αποφασισμένη και έτοιμη για όλα.
Έστειλε στη Super League τρισέλιδη επιστολή και έθετε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασία για να προχωρήσει στην επανέναρξη. Και ξαναδιαμήνυσε πως,
αν δεν δεχτούν τις προϋποθέσεις,
ποδόσφαιρο γιοκ.
Τι έγινε τελικά; Ο πολιτικός προϊστάμενος του αθλητισμού πραγματοποίησε μια ωραιότατη οπισθοκυβίστηση. Τίποτα από αυτά
που ζήτησε δεν υλοποιήθηκε, ούτε
με τον τρόπο που είχε πει. Όμως,
επειδή το πρωτάθλημα έπρεπε να
αρχίσει και πάλι, έκανε την ανάγκη
του φιλότιμο. Και ισχυρίστηκε πως
τα ζητούμενα έγιναν δεκτά, οπότε
ήρε την απόφαση.
Σταχυολογικά θυμίζουμε ότι ζήτη-

νειας συγκεκριμένες προτάσειςτροποποιήσεις των οικείων πειθαρχικών κανόνων, με γνώμονα την
πρόοδο του ποδοσφαίρου και την
ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων»

Γιατί τέτοιο
«σκοτάδι»;
σε δέσμευση «για την αποφυγή αντεγκλήσεων, ώστε να διεξαχθεί με
ηρεμία το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν». Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε αν αυτή υλοποιήθηκε.
Απαίτησε συγκεκριμένα μέτρα, π.χ.
τιμωρία ανάκλησης πιστοποιητικού συμμετοχής και υποβιβασμό
για επεισόδια και πρόβλεψη ποινών στον Πειθαρχικό Κώδικα της
ΕΠΟ για εμπρηστικές δηλώσεις.
Ούτε για αυτά δεσμεύτηκαν οι
ΠΑΕ.
Το μόνο που έκαναν ήταν μια δήλωση πρόθεσης. Στη συνεδρίαση
της Super League στις 26/3, ο συνεταιρισμός: «Αποφάσισε ομόφωνα, αφού έλαβε υπόψη και αποδέχθηκε τις βασικές αρχές οι οποίες
αναφέρονται στα από 21/3/2018
και 23/3/2018 έγγραφα του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη, να υποβάλει
εντός της ποδοσφαιρικής οικογέ-

Την 1η Φεβρουαρίου η διορισμένη από τις FIFA-UEFA Επιτροπή
Παρακολούθησης της ΕΠΟ συμπλήρωσε παρουσία 6 μηνών στο
ελληνικό ποδόσφαιρο. Με αυτή
την αφορμή, όπως κοινοποίησε η
Ομοσπονδία με Δελτίο Τύπου: «Ο
πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Χέρμπερτ Χούμπελ, με
τη συμπλήρωση 6 μηνών παρουσίας της Monitoring Committee
στην Ελλάδα, παρέδωσε εκ μέρους
της στον πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Γραμμένο και την Ε.Ε. υπόμνημα που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της

Επιτροπής Παρακολούθησης για τη
λειτουργία του ποδοσφαίρου στην
Ελλάδα, καθώς και σειρά προτάσεων με στόχο την βελτίωση των διαδικασιών στα πρότυπα της FIFA και
της UEFA».
Περίπου δύο μήνες μετά –και ενώ
έχουν συμβεί «πράγματα και θαύματα»– ούτε η αποστολέας (Επιτροπή Παρακολούθησης), ούτε η
παραλήπτρια (ΕΠΟ) δεν έχουν δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό της
– ή τουλάχιστον τα βασικά του μέρη. Ποιες ήταν οι διαπιστώσεις
του Χούμπελ και των συνεργατών του; Ποιες ήταν οι προτάσεις;
Γιατί τέτοια μυστικοπάθεια;
Στην επιστολή/εισήγηση που έστειλε (27/3/2018) η ΕΠ/FIFAUEFA καταλογίζει στην ΕΠΟ ότι
«μέχρι σήμερα η πλειονότητα αυτών δεν έχει ληφθεί υπόψη». Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και όχι.
Την ευθύνη ίσως έχει εξ ολοκλήρου η ΕΠΟ, μπορεί όμως και να υπάρχει μερίδιο σε άλλους. Γιατί
δεν δίνουν στη δημοσιότητα τις
διαπιστώσεις και προτάσεις, για
να μπορεί ο καθένας να κρίνει; Τι
είδους παιχνίδια παίζονται; Τι φοβούνται οι εμπλεκόμενοι;
Και για να τελειώνουμε. Πώς γίνεται η ΕΠΟ, δηλαδή ο Γραμμένος,
να μην έχει κάνει τίποτα από αυτά
που ζήτησε ο Χούμπελ, και ο Αυστριακός να του πλέκει το εγκώμιο;
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Ξε νοι
έ
μ
μ
Γρα
Επιτέλους το
εξαφανισμένο...
παιδί (ο πρόεδρος
Βαγγέλης ντε) μίλησε.
Και τι είπε; «Δεν
μπορούν τα επεισόδια
να διακόπτουν το
πρωτάθλημα». Νωρίς
το θυμήθηκε. Θα
μπορούσε να
τοποθετηθεί όχι μετά
την επανέναρξη αλλά
μετά το τέλος της
διοργάνωσης.
Τουλάχιστον μας
καθησύχασε, «δεν
παραιτούμαι». Πλέον,
δεν αγωνιούμε μην
εξαφανιστεί ο
«αόρατος» πρόεδρος.

↪

φρρρρ
Και επίσημα, μετά
την επικύρωση
(Πέμπτη 29/3) από την
Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ, ο Χουάν
Αντόνιο Φερνάντεζ
Μαρίν είναι μέλος της
ΚΕΔ και υπεύθυνος
ορισμού των διαιτητών.
Πέντε αγωνιστικές, πριν
το φινάλε, εξασφάλισε
και αυτός μισθό. Για να
σώσει το ποδόσφαιρο,
όπως ο Περέιρα. Ο
Κουκουλάκης
βολεύτηκε με το VAR,
άρα δεν έχει λόγο ν’
ανοίξει το στόμα του. Ρε,
τι τραβάμε και δεν το
μαρτυράμε.

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

↪
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↪

Την Τετάρτη το
βράδυ –στη
συνάντηση με τον
Βασιλειάδη– ο Μάκης
Γκαγκάτσης θίχτηκε
όταν ο Βρέντζος
χαρακτήρισε
υπάλληλο του ΠΑΟΚ
τον Βαγγέλη της ΕΠΟ.
Γιατί; Ξέχασε, εκτός
των άλλων, τη
δήλωση του Ιβάν για
τον «δικό μας
πρόεδρο»; Σωστός ο
Ιβάν. Έβαλε βαθιά το
χέρι στην τσέπη
ακριβώς για να έχει
«δικό του» πρόεδρο…

↪

Το ποδόσφαιρο
είναι «στο χείλος
του γκρεμού» αλλά ο
Γραμμένος βρίσκεται –
στον κόσμο του και γι’
αυτό– σε μεγάλα κέφια.
Στη συνεδρίαση της
Πέμπτης, είπε: «Είναι
εμφανής η ομοψυχία της
Εκτελεστικής Επιτροπής
και απαρέγκλιτη η
βούλησή της να
προχωρήσει σε τομές».
Την Εκτελεστική
Επιτροπή την κατήργησε,
αφού πρώτα παίρνει τις
αποφάσεις και μετά τους
τις ανακοινώνει. Ακόμα
γελάνε και τα... ροδάκια
από τις καρέκλες στο
πάρκο Γουδή.

FIFA και UEFA
«κουνάνε το δάκτυλο» στο ελληνικό
ποδόσφαιρο. Εκτοξεύουν κατηγορίες για
την κατάσταση που
βιώνει και αποδίδουν
ευθύνες στους παράγοντες που το διοικούν. Όχι βέβαια σε
στελέχη της ΕΠΟ και
της Super League. Δέκα μήνες στην Ελλάδα
–όπως έλεγαν οι ίδιοι–
όλα πήγαιναν καλά,
δεν έβλεπαν την καρφίτσα μέσα στο λουκούμι; Πώς ξύπνησαν
τώρα και μας κουνάνε
το δάκτυλο με παραμύθια τύπου Grexit;

↪

Super League:

Μια ατελείωτη
κωμωδία
Βλέποντας τα αλλεπάλληλα κρούσματα με
αγώνες που δεν άρχιζαν, δεν τελείωναν ή
γινόταν ο κακός χαμός, εν γένει τα δεινά
που έρχονταν, η Nova ζήτησε από τη διοργανώτρια να επιτελέσει τον ρόλο της. Για να
πάρει την εξωφρενική απάντηση πως η
Super League «δεν έχει ευθύνη ή αρμοδιότητα».
Μετά το σοκ, αναρωτηθήκαμε μήπως όλοι
οι άλλοι κάνουμε λάθος και στην τοποθέτηση της λίγκας υπάρχει ψήγμα αλήθειας.
Ανατρέξαμε λοιπόν στις κείμενες διατάξεις
για να δούμε αν από εκεί επιβεβαιώνεται η
ανευθυνότητα και η αναρμοδιότητα της
διοργανώτριας του πρωταθλήματος.
Στην προκήρυξη της τρέχουσας ποδοσφαιρικής, στο άρθρο 7 (Γήπεδα Τέλεσης Αγώνων) παράγραφος 13, αναφέρεται: «Κάθε
γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να εξασφαλίζει

στη “Super League Ελλάδα” τη διάθεση του
γηπέδου του οποίου έχει τη χρήση, από τις
10.00 πμ. μέχρι και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη του αγώνα την ημέρα που αυτός γίνεται
στην έδρα της. Η “Super League Ελλάδα” ενεργεί στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με την
απόλυτη κρίση της και δεν επιτρέπεται ανάμιξη τρίτου στο έργο της».
Το άρθρο 16 (Παρατηρητής Αγώνα) ορίζει
πως ο εντεταλμένος από τη διοργανώτρια
έχει ως καθήκον «τη μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής αγώνα μέσα στον χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του σταδίου». Και στην παράγραφο 6 ορίζεται πως
μαζί με τον Συντονιστή Εγκατάστασης «αποτελούν επίσημους εκπροσώπους της
“Super League Ελλάδα” και ανώτατα εποπτικά όργανα για τη διεξαγωγή του αγώνα».

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 (Λειτουργία Γηπέδων & Θέματα Προετοιμασίας
Διοργάνωσης Αγώνων), αναφέρεται: «Στα
γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, κατά τις
ημέρες και ώρες τέλεσης των αγώνων του
Πρωταθλήματος “Super League Ελλάδα”,
λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων Αγώνων, με
σκοπό την παροχή υποστήριξης και τον συντονισμό των αγώνων μέσω της λεπτομερής
τηλεοπτικής παρακολούθησης, της καταγραφής των συμβάντων, της άμεσης επικοινωνίας με τους επίσημους εκπροσώπους της
“Super League Ελλάδα” και τα στελέχη των
Π.Α.Ε. μελών καθώς και την επίλυση τυχόν
προβλημάτων σχετικά με τη διοργάνωση των
αγώνων».
Κατά τα άλλα, ο Γιώργος, ο Βασίλης και
τ’ άλλα παιδιά της Super League δεν έχουν
«καμία ευθύνη και αρμοδιότητα».

Το γαϊτανάκι
των ανεύθυνων,
στην πλάτη του
ποδοσφαίρου
Το ελληνικό ποδόσφαιρο βάλλεται «κατά ριπάς» και οι... ταγοί παίζουν το γνωστό γαϊτανάκι της απόσεισης ευθυνών. Ο υφυπουργός
Αθλητισμού, Γιώργος
Βασιλειάδης, ισχυρίζεται ότι δεν φταίει. Παρ’
ότι στήριξε με τα μπούνια την «εξυγίανση»,
δεν ευθύνεται για τ’ αποτελέσματά της. Μιλάει για ανύπαρκτη λίγκα,
αλλά έχει προνομιακό
συνομιλητή τον παράνομα διορισμένο διευθύνοντα σύμβουλό της,
Βασίλη Γκαγκάτση. Ψέγει την ομοσπονδία, τα
στελέχη της οποίας έχει
υπό την προστασία του.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
Βαγγέλης Γραμμένος,
δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία. Υλοποιεί ό,τι
διατάξουν ο υφυπουργός, FIFA, UEFA. Είναι ο
καπετάνιος που εξαφανίστηκε όταν το... πλοίο
βρήκε στα βράχια. «Εχθροί και φίλοι» κατηγορούν τη διοίκηση για
ανυπαρξία, αλλά στο
πάρκο Γουδή «κάνουν
τους Κινέζους». Και
ξαφνικά την Πέμπτη θυμήθηκε, ο επικεφαλής
του ποδοσφαίρου, πως
η διοίκηση έχει «απαρέγκλιτη βούληση» για τομές και διαβεβαίωσε ότι
«θα υλοποιήσει τους
στόχους της». Καλά ξυπνητούρια, Ευάγγελε…
Οι ΠΑΕ εξαντλούν την
ενεργητικότητα και το
δυναμικό τους σε «μάχες χαρακωμάτων» και
«επικοινωνιακούς πολέμους». Ενώ, η Super
League, η διοργανώτρια του πρωταθλήματος, δηλώνει στη NOVA
ανεύθυνη ή αναρμόδια...
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου
ς ξεκινήσουμε από
ένα ηθικοπλαστικό αμιγώς ΠΑΟΚτσίδικο θεώρημα: Τι είναι ΠΑΟΚ; ΠΑΟΚ
δεν είναι η ομάδα του Σαββίδη, ούτε του Ζαγοράκη, ούτε
του Πέλκα και του Πρίγιοβιτς.
Ούτε ΠΑΟΚ είναι ο λαός του, που
κυκλοφορεί ως βαριεστημένο κλισέ.
Διότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από τον
λαό του, πάνω από τον Σαββίδη και
τους παικταράδες. ΠΑΟΚ είναι ένα ιδανικό με αιτία για τους αμέτρητους
φίλους του, που έχει βιώματα και θύμησες από τις ξεριζωμένες πατρίδες,
τους διωγμούς, τους εξευτελισμούς,
τον ίδιο τον θάνατο με την ελληνική
«Νύχτα των Κρυστάλλων» στην
Κωνσταντινούπολη τον Σεπτέμβριο
του ’55, ΠΑΟΚ είναι η «Νύχτα των Ικριωμάτων» της Γενοκτονίας των
Ποντίων το διάστημα 1914-1923.
Αυτά και άλλα πολλά συνετέλεσαν
ώστε ο «δικέφαλος του βορρά» να
μπολιαστεί στο κορμί του κάθε καταφρονεμένου Έλληνα με τον Σταυρό
του Πατριαρχείου για ελπίδα και οδηγό. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι
και η γειτονιά του Γιώργου Κούδα
και του Σταύρου Σαράφη και του
Λέαντρου πριν απ’ αυτούς. ΠΑΟΚ
είναι ένα πατριαρχείο στη Θεσσαλονίκη που έχει κερκίδα, σέντρα, μικρή
και μεγάλη περιοχή και λέγεται Τούμπα. Αυτό είναι ΠΑΟΚ.
…Κι εξέλιπαν οι ρομαντικές εποχές και ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης με
το γιο του, Γιώργο Σαββίδη, και μίλησαν για όλες εκείνες τις ιστορικές
αξίες που σε κάνουν έναν ΠΑΟΚτσή.
Και μετά, ήρθε η αποκάλυψη. Ένα από τα τελευταία post του μικρού
Σαββίδη στο instagram αποκρυπτογραφεί και την αντίληψή του για
τον ΠΑΟΚ. Φωτογραφίζει ένα
μπλουζάκι, ολόμαυρο t-shirt με τον
πατέρα του, τον Ιβάν, να είναι έτοιμος να τραβήξει το πιστόλι και πάνω αριστερά, στο μέρος της καρδιάς
να υπάρχει το ιερό έμβλημα του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό… ΠΑΟΚ; Μια σκηνή
μαχαίρι στην καρδιά του κάθε ΠΑΟΚτσή ήταν η έφοδος του Σαββίδη
στον αγωνιστικό χώρο και μόνο για
τους νεοΠΑΟΚτσήδες και τον Τύπο
της προσκολλήσεως ήταν κάτι σαν
«ηρωισμός». Ο μέγας, αξεπέραστος
και αείμνηστος Γιώργος Παντελάκης, πραγματικός «πατριάρχης» της
ΠΑΟΚτσίδικης ιδέας, δεν θα ασεβούσε ποτέ εις βάρος του ιερού εμβλήματος του ΠΑΟΚ.
Ο αντίθετος λόγος ότι οι εποχές
άλλαξαν κι ότι γίνεται ένας «πόλεμος» πια, με τον Μαρινάκη, τον
Μελισσανίδη και τον Αλαφούζο,
είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όπως μεγάλη αλήθεια είναι ότι στην εποχή

Α

Ο Σαββίδης
επιχείρησε να
χειραγωγήσει
το λαό
του ΠαΟΚ
Ο Ιβάν Σαββίδης, αφού
έγινε δυνατό εκτόπισμα
στο συνειδητό του λαού
του ΠΑΟΚ, άρχισε να
τον κατευθύνει, να τον
χειραγωγεί, να τον ποδηγετεί… κομματικά,
φυσικά. Στη μεγάλη συνέντευξή του προς το
«Πρώτο Θέμα» (Μάιος
2017) τόνισε ότι ο Αλ.
Τσίπρας είναι ο Έλληνας… Πούτιν και ότι όλοι έπρεπε να κρατηθούμε από τον Τσίπρα.
Τα είπε αυτά για να τ’ ακούσει ο λαός του ΠΑΟΚ κυρίως, προσβάλλοντάς τον κατάμουτρα, θεωρώντας ότι έχει «κοντή μνήμη». Μόλις 2,5 χρόνια πριν, Σεπτέμβριο του ’14 στη
ΔΕΘ, ο Τσίπρας ανακοίνωνε το… θαυματοποιό
«Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», το οποίο σε χρήμα κοστίζει όσο ένα…
κουλούρι Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν είναι
ΠΑΟΚ.

Με δική του την ΕΠΟ (Γραμμένος),
την Σούπερ Λίγκα (Β. Γκαγκάτσης-Σουρωτή),
«αγκαλιά» με την κυβέρνηση (Σκουτέρη επιτρέποντος)
τερματίζει... τρίτος!

Ιβαν ΣαββΙδηΣ

Πρώτα πλήρωσε
μετά έπαιξε
και στο τέλος έχασε
της «επικοινωνίας» ένας περήφανος
από τα γεννοφάσκια του λαός του
ΠΑΟΚ ταΐζεται με σανό και, μάλιστα,
πολυτελείας. Ο Ιβάν Σαββίδης,
που βιάζει τη συνείδηση των ΠΑΟΚτσήδων με το «αθηνοκεντρικό
κράτος», είναι αυτός που απέτυχε να
το καθυποτάξει και χρησιμοποιεί,
πλέον, ως «ασπίδα» τους νεοΠΑΟΚτσήδες για να έχει ερείσματα. Είναι αυτός που καλλιέργησε (μπορεί
και δίκαια, αλλά δεν έχει και τόση
σημασία) την εντύπωση στον λαό
του ΠΑΟΚ ότι η ομάδα αδικείται και
θα έκανε τα πάντα για να αρπάξει
την εξουσία της ΕΠΟ. Πράγματι,
βρήκε έναν «πρόθυμο» να ηγηθεί,
τον σημερινό πρόεδρο Βαγγέλη
Γραμμένο, και στις εκλογές του περασμένου Αυγούστου τον εξέλεγε
πρόεδρο, για να έχει το «παιχνίδι»
στα χέρια του. Εκλογές που στοίχισαν κάποια ρούβλια και κάποια ευρώ. Στη Super League έβαλε τον
Βασίλη Γκαγκάτση και «ξηλώθηκε» κάποια εκατομμύρια ευρώ με τη
χορηγία της Σουρωτής, για να κλείσει το στόμα «μικρών» και «μεγάλων» στο Συνεταιρισμό. Η αλλαγή
έγινε και βαφτίστηκε «εξυγίανση».
Υποτίθεται ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε το
πάνω χέρι στα κέντρα αποφάσεων

και κυρίως στη διαιτησία. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε από τη διαιτησία και οι κόποι του Ιβάν Σαββίδη απέδιδαν καρπούς, ενώ δημιούργησε και προσδοκία δεδομένου
ότι ο τίτλος θ’ ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ, μετά από δύο απανωτές τιμωρίες, είναι πίσω στη βαθμολογία και δεν θα
πάρει το πρωτάθλημα.
Εκτός και αν ο κ. Σκουτέρης της
Εφέσεων δει κάποιο όνειρο και ξυπνήσει στις 2μ.μ. για να βγάλει θετική απόφαση για μαύρο δικέφαλο,

μηδενίζοντας τον κίτρινο…
Και ποιος φταίει γι’ αυτό; Το «αθηνοκεντρικό κράτος»; Μα, ο Σαββίδης δεν καθησύχαζε τον λαό του
ΠΑΟΚ ότι το πρωτάθλημα είναι τελειωμένη υπόθεση; Ο Γιώργος
Σαββίδης δεν πόσταρε συνέχεια στο
instagram τη βεβαιότητα της κατάκτησης του τίτλου; Ο τίτλος, όμως,
δεν ήρθε. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν κατάφερε να πάρει μια παρτίδα, που ήξερε τα… φύλλα. Ο Ιβάν πρώτα πλήρωσε, μετά έπαιξε και… έχασε, στο
«πόκερ» του πρωταθλήματος. Και
τώρα, ξεσήκωσε θύελλα με ό,τι Μέσο ή μέσο διαθέτει για να κρατήσει
συσπειρωμένο τον λαό του ΠΑΟΚ
γύρω του. Μάταια. Αυτός ο λαός είναι από άλλο μέταλλο και δεν καταπίνει διλήμματα «ή εγώ ή η Αθήνα»,
είναι αυτή η ανένταχτη ρίζα του που
δεν τον αφήνει έρμαιο στις διαθέσεις
ή τις «δεύτερες σκέψεις» κανενός
Σαββίδη. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ,
25.000 είδαν τον ηγέτη τους να
μπουκάρει στον αγωνιστικό χώρο και
δεν τον ακλούθησε κανένας, ούτε
καν οι νεοΠΑΟΚτσήδες. Αυτό λέει
περισσότερα από τα… πολλά που νομίζει ότι είναι για έναν λαό που κουβαλάει στο συνειδητό του «νύχτες
Κρυστάλλων και Ικριωμάτων»…
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Ισχυρές επιδόσεις
για ισχυρότερο μέλλον

Απαιτητική χρονιά –κατά
δήλωση του διευθύνοντα
συμβούλου της– αλλά με
ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων ήταν το 2017
για τον ΟΠΑΠ, ο οποίος
έκλεισε την περσινή χρήση με αυξημένους τους
κύριους χρηματο-οικονομικούς δείκτες.

Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης

Κ

Η ΑΠΟΨΗ

αι δικαίως χαμογελούν στη λεωφόρο
Αθηνών τόσο ο
CEO Ντάμιαν Κόουπ όσο και τα υπόλοιπα υψηλόβαθμα στελέχη
του οργανισμού. Συγκεκριμένα,
η καθαρή κερδοφορία ξεπέρασε και φέτος τα 100 εκατ. ευρώ
–για την ακρίβεια ανήλθε στα
126,2 εκατ. ευρώ–, τα καθαρά
έσοδα προ εισφορών (GGR)
αυξήθηκαν κατά 4,1% στα
1,.455 δισ. ευρώ, ενώ και η ταμειακή θέση είναι ισχυρή με
τον καθαρό δανεισμό του ομίλου να ανέρχεται σε 436,2 εκατ. ευρώ.
Ακόμη και η απόφαση του
Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων που
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Απριλίου τη διανομή για
τη χρήση 2017 συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου,
αποτελεί ένδειξη σταθερότητας
και προοπτικής.
Σε κάθε περίπτωση, από τη
δημόσια τοποθέτηση του CEO
του ΟΠΑΠ προκύπτει η εκτίμηση ότι οι ισχυρές επιδόσεις του
Ομίλου στο δ΄ τρίμηνο της περ-

σινής χρονιάς προσφέρουν σοβαρές ενδείξεις και στηρίζουν
τις προσδοκίες για επιστροφή
σε ουσιαστική ενίσχυση των εσόδων τόσο για το 2018 όσο
και μετά από αυτό.
Μάλιστα, αυτές οι προσδοκίες δεν είναι αίολες αν συνυπολογιστεί η σημαντική αύξηση
στα στοιχηματικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων
των
Virtual παιχνιδιών και των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs), ενώ η συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) είχε σταθερά ανοδική πορεία.

Με «όπλο» τα VLTs
Ειδικά για τα τελευταία, αξίζει
να υπογραμμιστεί ότι κατά τη
διάρκεια του δ΄ τριμήνου του
2017 ο ΟΠΑΠ εγκατέστησε κατά τόπους περισσότερα από
4.700 VLTs, φτάνοντας στο τέλος του ίδιου χρόνου συνολικά
τα 10.007 μηχανήματα (σ.σ. η
στοχοθεσία ήταν για 10.000
μηχανήματα). Συνολικά οι αριθμοί καταδεικνύουν πως η ανάπτυξη
του
δικτύου
των VLTs προχωρά με βάση τον
σχεδιασμό που είχε κάνει ο ΟΠΑΠ και η συνεισφορά τους
στα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα αυξάνεται σταθερά γεγονός που αποδίδεται στη σταδιακή ωρίμανση των gaming
halls και της εξοικείωσης των
πελατών με τα παιχνίδια.
Υπό αυτό το πρίσμα δεν προκαλεί έκπληξη ότι για την τρέχουσα χρονιά στόχος του ΟΠΑΠ είναι να τεθούν σε λειτουργία
τουλάχιστον
20.000 μηχανήματα σε πρακτορεία και gaming halls.
Αντίστοιχη ανάπτυξη παρουσιάζει ο αριθμός των SSBTs, ο οποίος υπερδιπλασιάστηκε μέσα
στην ίδια περίοδο, φτάνοντας περίπου τις 1.400 μηχανές σε 676

ΛΟΣ ΟΠΑΠ)
ΝΤΑΜΙΑΝ ΚΟΟΥΠ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥ
πρακτορεία, αποδεικνύοντας τη θετική ανταπόκριση
των παικτών και των επαγγελματιών. Επί του παρόντος, έχουν εγκατασταθεί
σχεδόν 2.000 SSBTs σε περίπου 1.000 πρακτορεία ΟΠΑΠ και εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 2018 στη Ρωσία στοχεύεται η περαιτέρω αύξηση
του αριθμού τους.

Must o τεχνολογικός
μετασχηματισμός
Η ειδική αναφορά που έκανε
προ ημερών ο Ντάμιαν Κόουπ στην πρόοδο που συντελείται στο έργο του τεχνολογικού μετασχηματισμού του
ΟΠΑΠ, δείχνει και τη βαρύτητα που έχει δοθεί κεντρικά
στο συγκεκριμένο θέμα. Κι
αυτό διότι εκτιμάται πως η ολοκλήρωση των έργων τεχνολογικού μετασχηματισμού θα
προσφέρει στον ΟΠΑΠ μεγαλύτερες λειτουργικές δυνατότητες και περισσότερο στρατηγικό έλεγχο.

«Στον δρόμο για την επίτευξη
του Οράματος 2020»

σματα δ΄ τριμήνου και
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέ
ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κότου
χρήσης 2017 ο διευθύνων σύμβουλος
ρικά επιτεύγματα
εται
τα
ουπ, περιέγραψε σε αδρές γραμμές
ος, μεταξύ άλλων,
όμεν
φερ
ανα
του περασμένου δωδεκαμήνου
ες, καθώς και
κτορ
πρά
τους
με
σίας
στη νέα σύμβαση συνεργα
πρωτοβουλιών.
στην επιτυχή υλοποίηση σειράς νέων
την εξασφάλιση μακρογια
η
βάσ
ρή
ισχυ
«Αυτές αποτελούν
ν την επίτευξη του Οπρόθεσμων οφελών και θα διασφαλίσου
Κόουπ και συνέχισε λέράματος 2020 της εταιρείας», είπε ο κ.
γοντας:
εις, οι οποίες εξακο«Παρά τις μακροοικονομικές προκλήσ
α των καταναλωδημ
εισό
ο
έσιμ
λουθούν να επηρεάζουν το διαθ
στη διεύρυνση της πετών, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε
δίκτυό μας και τη συνελατειακής βάσης μας, τις επενδύσεις στο
κέδασης.
πή παροχή μιας παικτικής εμπειρίας διασ
μας προς την κοιευσή
δέσμ
τη
ης
επίσ
με
χύσα
»Το 2017 ενισ
ύ, όσο και μέσω
νιδιο
Παιχ
νωνία, τόσο στον τομέα του Υπεύθυνου
θυνότητας του
Υπευ
ς
ρική
του βραβευμένου προγράμματος Εται
ΟΠΑΠ.
σημαντικών έργων
»Το 2018 συνεχίζουμε την υλοποίηση
ϊόντων – και ιδιαίτερα
στους τομείς της τεχνολογίας και των προ
των SSBTs. Παράλληλα,
την ανάπτυξη του δικτύου των VLTs και
μας πλατφόρμες για τα
θα παρουσιάσουμε τις νέες στοιχηματικές
πρακτορεία μας και το διαδίκτυο».
της ομάδας του ΟΚλείνοντας ο CEO ευχαρίστησε τα μέλη
ς, για τη σκληρή
ευτέ
μηθ
ΠΑΠ, τους συνεργάτες και τους προ
αποτελεσμάτων
ευξη
επίτ
δουλειά και τη συμβολή τους στην
των της εταιρείας για το 2017.
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CREATIVE GREECE AWARDS 2018

Διάκριση
εξωστρέφειας
και καινοτομίας
για τη Λουξ
Σε μια βραδιά ανάδειξης και επιβράβευσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, η εταιρεία παραγωγής αναψυκτικών και χυμών Λουξ ανέβηκε στο βάθρο των διακριθέντων κατακτώντας το βραβείο
επιχειρηματικής αριστείας
Creative Greece 2018.
Η Λουξ έχει υιοθετήσει έναν συνεπή εξωστρεφή χαρακτήρα και
αναπτύσσει έντονη εξαγωγική
δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,
τα προϊόντα της ελληνικής εταιρείας «φιγουράρουν» στα λιανεμπορικά ράφια 24 χωρών του εξωτερικού, εκπροσωπώντας καθημερινά τις ελληνικές αυθεντικές γεύσεις με υψηλής ποιότητας αναψυκτικά και χυμούς στην
Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία.
Με αυτό το «βιογραφικό» δεν είναι τυχαίο ότι η Λουξ ξεχώρισε
για ακόμη μία φορά ως μία από
τις δυναμικότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας.
Την τιμητική διάκριση παρέλαβε
ο αντιπρόεδρος της Λουξ, Πλάτων Μαρλαφέκας, ο οποίος παρεμβαίνοντας τόνισε τη σημασία
της εξαγωγικής δραστηριότητας
και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στις αγορές του εξωτερικού για τη διαδικασία επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Στο ετήσιο forum εξωστρέφειας που διοργανώθηκε
από τον εκδοτικό οργανισμό
New Times Publishing παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τις
πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τους ισχυρότερους ομίλους της ελληνικής αγοράς, πρέσβεις και εμπορικοί
ακόλουθοι, εκπρόσωποι των
φορέων του κλάδου εξωστρέφειας και προσωπικότητες του
πολιτικού κόσμου. Ν.ΤΣ.

of

πένδυση ύψους
2 δισ. ευρώ από την
Deutsche Telekom αναμένεται τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην ελληνική οικονομία, για την ανάπτυξη
τεχνολογικών δικτύων οπτικών ινών για οικιακή χρήση
και 5G, όπως είπε και
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης
Τζανακόπουλος.
Πριν από λίγες ημέρες η DT
εξαγόρασε και το τελευταίο
5% του ΟΤΕ, ενώ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
Timotheus Höttges, συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Αντικείμενο ήταν η
πρόθεση της εταιρείας να
προχωρήσει σε αυτήν τη μεγάλη επένδυση δίνοντας αφενός ψήφο εμπιστοσύνης
στην ελληνική οικονομία και
κάνοντας αφετέρου σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.
Στη συνάντηση συμμετείχαν
επίσης, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ο υφυπουργός

Ε

DEUTSCHE TELEKOM ΣΕ ΟΤΕ

Ψήφος εμπιστοσύνης
αξίας 2 δισ. ευρώ!
παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος, και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.
Σύμφωνα με τον υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, η πολιτική του ΟΤΕ «είναι μία ψήφος
εμπιστοσύνης στην ελληνική
οικονομία. Τα θετικά σημάδια
πυκνώνουν και ειδικά για αυτού
του τύπου την τεράστια επένδυση, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη, διότι βάζει την Ελλάδα στην εποχή των νέων τεχνολογιών».
Παράλληλα ο Ν. Παππάς
σημείωσε πως «ο ρόλος της
Πολιτείας είναι να διασφαλίσει
ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις θα
πυκνώσουν και θα γίνουν με τέ-

τοιο τρόπο, ούτως ώστε όλοι οι
Έλληνες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις νέες
τεχνολογίες και στις καταπληκτικές και εξαιρετικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να ανα-

πτυχθούν πάνω σε αυτές τις υποδομές».
Από την πλευρά του ο T.
Höttges τόνισε πως «είμαστε
πολύ υπερήφανοι για τη διοίκησή μας στην Ελλάδα με τον

Πάνε καλά, προσέχουν τα «παιδιά» τους
Μια νέα διετής επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, που
όπως ομολογούν οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι κατοχυρώνει
βασικά δικαιώματα και κατακτήσεις τους, «τρέχει»
στην COSMΟΤΕ Α.Ε., μετά
την προ ημερών συμφωνία
που επιτεύχθηκε ανάμεσα
στη διοίκηση του Ομίλου
και στους εκπροσώπους της
ΟΜΕ-ΟΤΕ. Η νέα ΕΣΣΕ έχει

αναδρομική ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2018 και για
τους εργαζομένους της
COSMΟΤΕ Α.Ε. που προσλήφθηκαν από το 2015 και
μετά προβλέπει τα εξής:
α) Αύξηση 2% του μισθού
από 1/1/2018 και επιπλέον
αύξηση 3% από 1/1/2019.
β) Επιπλέον 260 ευρώ σε
κουπόνια ανά έτος, για τους
εργαζόμενους με μικτό μηνι-

αίο μισθό μικρότερο από
1.300 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω, στην
πλειονότητα των νέων εργαζομένων το ποσοστό της συνολικής αύξησης του καθαρού εισοδήματος θα ανέλθει
σε έως και 8%. Αντίστοιχα,
ο εισαγωγικός μισθός του
νέου εργαζομένου για το
2019 αυξάνεται στα 793 ευρώ, ποσό αισθητά υψηλότε-

ρο από τα σημερινά δεδομένα της αγοράς.
Για όσους εργαζομένους έχουν προσληφθεί στην
COSMΟΤΕ Α.Ε. πριν από το
έτος 2015, η νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας
προβλέπει:
α) Αύξηση 1% του μισθού
από 1/1/2018, σε σχέση με
το επίπεδο που είχε διαμορφωθεί την 30ή Δεκεμβρίου
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Ο Όμιλος AGT θα «ρετουσάρει» τους εμπορικούς
χώρους στα αεροδρόμια Ζακύνθου και Σάμου
Στο portfolio του Ομίλου AGT εντάσσεται και επισήμως το πρότζεκτ της αναδιαμόρφωσης του συνόλου των εμπορικών χώρων Hellenic Duty Free Shops στα αεροδρόμια της Ζακύνθου και της Σάμου, καθώς το ελληνικό γκρουπ αναδείχτηκε νικητής του σχετικού διαγωνισμού. Η εξειδικευμένη ομάδα AGT Airport Services που διαθέτει η AGT, σε
συνδυασμό με την ύπαρξη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (βλ. πολυετής συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών) και πορείας σε fit-out projects, αποτελούν τα εχέγγυα για συνέπεια και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
σε έργα τέτοιων προδιαγραφών, όπου οι εταίροι πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις διαρκείς
ανάγκες και απαιτήσεις του πρότζεκτ. Ο Όμιλος AGT κατατάσσεται στους κορυφαίους της αγοράς. Με αξιοπιστία, ποιότητα και ευελιξία ξεχωρίζει στον σχεδιασμό, κατασκευή, ανέγερση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση κατασκευών,
χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και τηρώντας τα αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας. Ν.ΤΣ.

Εξωτερικό «ψηφίζουν»
οι Έλληνες ταξιδιώτες
για το φετινό Πάσχα

ΟΤΕ και για όσα έχει πετύχει τα
τελευταία χρόνια. Η Deutsche
Telekom έχει προβεί σε ογκώδεις
επενδύσεις στη χώρα. Σε πρώτη
φάση φτιάξαμε το καλύτερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τώρα

2017 και επιπλέον αύξηση
0,5% από 1/1/2019.
β) Διασφάλιση των θέσεων

αποφασίσαμε να προχωρήσουμε
στην ανάπτυξη δικτύου Fiber To
The Home (FTTH)». Εξήγησε
πως «αυτή η απόφαση αποδεικνύει ότι η δέσμευσή μας για την
Ελλάδα είναι δεδομένη. Ακόμη έ-

εργασίας για τη διετία, καθώς η
εταιρεία δεσμεύεται να μην
προχωρήσει σε απολύσεις για

να δείγμα του καλού κλίματος που
έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια είναι η δέσμευσή μας να αγοράσουμε ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 5%
του ΟΤΕ».

οικονομοτεχνικούς λόγους.
Σε κάθε περίπτωση, πανθομολογούμενη είναι η αίσθηση ότι
ελάχιστες επιχειρησιακές συμβάσεις στην εγχώρια αγορά
εργασίας εμπεριέχουν αντίστοιχες πρόνοιες όπως αυτή
της COSMOTE A.E., επιβεβαιώνοντας μεταξύ άλλων ότι η ενίσχυση του εισοδήματος των
νέων εργαζομένων και η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας
για τους ανθρώπους της αποτελεί στρατηγική επιλογή της
διοίκησης Τσαμάζ. Ν.ΤΣ.

Μία εβδομάδα μάς χωρίζει από την Ανάσταση και το Πάσχα, και οι αεροπορικές κρατήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών έχουν ήδη γίνει. Τι δείχνουν, άραγε, τα στατιστικά δεδομένα για τους εντός και εκτός συνόρων προορισμούς τους
οποίους επέλεξαν να περάσουν τη φετινή Πασχαλιά οι συμπατριώτες μας; Με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία airtickets®, για την περίοδο από τις 4 μέχρι και τις
11 Απριλίου 2018,
η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και
η Κέρκυρα απαρτίζουν την τοπ τετράδα των πόλεων που διάλεξαν οι ταξιδιώτες. Αντίστοιχα, το Λονδίνο, η Λάρνακα και η Ρώμη παίρνουν κατά σειρά την «ψήφο εμπιστοσύνης» των ταξιδιωτών
που διάλεξαν να γιορτάσουν το Πάσχα στο εξωτερικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εκτός συνόρων αεροπορικά
ταξίδια έχουν φέτος την τιμητική τους, με το ποσοστό τους επί των κρατήσεων να ξεπερνά το 62%, όταν οι αντίστοιχες
κρατήσεις εισιτηρίων για πτήσεις σε προορισμούς του εσωτερικού αγγίζουν το υπόλοιπο 38%.
Σε ό,τι αφορά, τώρα, την ημέρα αναχώρησης, τα στατιστικά δείχνουν ότι τα αστικά κέντρα θα αρχίζουν να αδειάζουν από τη Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου, ενώ οι περισσότεροι έκλεισαν τα εισιτήρια της επιστροφής τους για τη Δευτέρα
του Πάσχα 9 Απριλίου 2018.
Κλείνοντας, να πούμε ότι ο μέσος όρος ταξιδιωτών ανά
κράτηση είναι 2 επιβάτες, ενώ ο μέσος όρος τιμής μετ’ επιστροφής των εισιτηρίων διαμορφώθηκε στα 235 ευρώ.
Ν.ΤΣ.
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24 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ «ΓΡΑΦΕΙ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αέρας (ανάπτυξης)
στα πανιά της Wind
Ως αντανάκλαση της δυναμικής των υπηρεσιών που
προσφέρει η Wind σε εταιρικούς και οικιακούς πελάτες καθώς και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της στην εγχώρια αγορά των telecoms μεταφράζουν στο Μαρούσι –στο στρατηγείο της εταιρείας– τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017. Αποτελέσματα που κατά γενική ομολογία αναδύουν αναπτυξιακό άρωμα με ισχυρές επαναλαμβανόμενες επιδόσεις.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
31η Δεκεμβρίου
2017 ήταν «επετειακή» για την
WIND καθώς με
το κλείσιμο της
χρήσης συμπληρώθηκαν 24
μήνες συνεχόμενης επιταχυνόμενης ανάπτυξης, με την εταιρεία να «γράφει» άνοδο σε όλους τους οικονομικούς και λειτουργικούς δείκτες σφραγίζοντας την αναπτυξιακή τροχιά
στην οποία έχει εισέλθει από το
2015.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εξεταζόμενη διετία τα έσοδα της WIND Ελλάς αυξήθηκαν σε ποσοστό +7,3%, ενώ
την ίδια περίοδο εντυπωσιακή
ήταν η αύξηση του EBITDA που
άγγιξε το 21,3%. Πιο εξειδικευμένα για το 2017, η WIND αύξησε και τους τζίρους της και τη
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λειτουργική κερδοφορία της,
κλείνοντας τη χρονιά με συνολικά έσοδα 494 εκατ. ευρώ και
EBITDA ύψους 102,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση
κατά 3,9% και 13,4% αντίστοιχα.
Όσο για τους πελάτες που είναι οι… βασιλιάδες κάθε εταιρείας, η WIND την περασμένη
χρονιά μεγέθυνε τη συνολική
πελατειακή βάση της στην κινητή τηλεφωνία σε 3,8 εκατομμύρια, με τους χρήστες καρτοκινητής να αγγίζουν τα 2,97 εκατ.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι
κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, η WIND παρουσίασε αύξηση κατά 25,2% στον
αριθμό των ενεργών χρηστών
smartphone σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Η τάση αυτή συνέβαλε στον διπλασιασμό
της κίνησης δεδομένων από έτος σε έτος, ενώ το 55% της κί-

νησης δεδομένων κατά το 2017
έγινε μέσω του δικτύου 4G.
Συνολικά περισσότεροι από
1.000.000 πελάτες της WIND
είναι χρήστες υπηρεσιών
mobile Internet, αξιοποιώντας
τις δυνατότητες του δικτύου 4G
της εταιρείας. Η κάλυψη 4G στο
τέλος του 2017 άγγιξε το 87,1%
με στόχο να αυξηθεί έως 95%
μέχρι το τέλος του 2018 χάρη
στις συνεχιζόμενες επενδύσεις
της εταιρείας σε δίκτυα και υποδομές.
Στη διάρκεια του 2017 η
WIND συνέχισε να αυξάνει το
μερίδιό της στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας καθώς πρόσθεσε 33.000 νέους πελάτες
LLU και NGA. Η συνολική βάση συνδρομητών LLU και NGA
αυξήθηκε κατά 5,9% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος σε
592.000.
Αντίστοιχα ο αριθμός των
πελατών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, που απολαμβάνουν υπηρεσίες σύγκλισης από τη WIND
(Κινητή, Σταθερή & Internet) ανήλθε σε 219.000 στο τέλος του
2017, σημειώνοντας αύξηση
4,6%.

Επενδύσεις €95 εκατ.
σε δίκτυα νέας γενιάς
Με ένταση φυσάει ο «άνεμος»
της Wind και στο κομμάτι των

επενδύσεων, όπου μόνο το
2017 η WIND Ελλάς έριξε στην
αγορά περί τα 95 εκατ. ευρώ. Τα
εν λόγω κεφάλαια διατέθηκαν
για την περαιτέρω ανάπτυξη
των δικτύων νέας γενιάς στην
κινητή (4G) και τη σταθερή
(VDSL, FTTx). Έχοντας λανσάρει με επιτυχία τις υπηρεσίες
WIND Fiber πάνω στο νέο δίκτυο οπτικών ινών, οι επενδύσεις της
WIND για
το 2018 εκτιμώνται
μεταξύ
95-105 εκατ. € και
θα επικεντρωθούν
στην εντατική επέκταση των υποδομών νέας
γενιάς καθώς
και στη δυναμική
είσοδο της εταιρείας
στην αγορά της
τηλεόρασης.
Θυμίζεται ότι η επιτυχημένη έναρξη
λειτουργίας του ιδιόκτητου

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ WIND ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ 2017
Α] ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
• Αύξηση εσόδων 2,8%
• 4,1% αύξηση σε συνδρομητές
συμβολαίου
• 25,2% αύξηση των χρηστών
smartphone
• Επέκταση της κάλυψης 4G στο 87%
• Περισσότεροι από 1 εκατ.
χρήστες Mobile Internet

Β] ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
• 5,9% Αύξηση πελατειακής
βάσης LLU&NGA
• 219.000 πελάτες με
συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής,
σταθερής και Internet
• Επένδυση στις οπτικές ίνες,
παροχή λιανικής και χονδρικής
υπηρεσίας

Γ] ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
• €95 εκατ. επενδύσεις το 2017
• Συνεχής επέκταση
των δικτύων νέας γενιάς
σε κινητή και σταθερή
• Είσοδος στην τηλεόραση

δικτύου οπτικών της WIND έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να προσφέρει στους πελάτες (λιανικής και χονδρικής) υπέρ-υψηλές ταχύτητες σύνδεσης. Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών γίνεται με εντατικούς ρυθμούς και αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις της διοικητικής ομάδας της εταιρείας
στο τέλος του πρώτου εννιαμήνου του 2018, το
δίκτυο οπτικών ινών
της WIND θα καλύπτει
170.000
γραμμές πανελλαδικά, με απώτερο
στόχο το νούμερο
αυτό να σκαρφαλώσει στις
442.000 γραμμές στο τέλος του
2019.
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TΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ AEGEAN ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AIRBUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 42 ΝΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

«Ιπτάμενη» επένδυση
5 δισ. δολαρίων από
τον Ευτύχη Βασιλάκη
Από τον 8ο όροφο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος και τον εσωτερικό χώρο του «Φάρου», οι επισκέπτες ατενίζουν τον ορίζοντα, εκεί όπου συναντιούνται το γαλάζιο του Σαρωνικού με το
γαλάζιο των αιθέρων. Είτε με τη σκέψη ότι η εταιρεία δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης, είτε με τη στοχοθεσία να κατακτήσει τους ελληνικούς αιθέρες, είτε
και με τα δύο μαζί, ο Ευτύχης Βασιλάκης, ο αντιπρόεδρος της Aegean Airlines, επέλεξε τον Φάρο του
ΚΠΙΣΝ για να δημοσιοποιήσει τη μεγάλη επενδυτική είδηση: την υπογραφή προσυμφώνου της αεροπορικής εταιρείας του με την Airbus για την αγορά
περισσοτέρων από 40 νέων αεροσκαφών, deal που
θα ανέλθει στο ποσό των 5 δισ. δολαρίων.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
αλήθεια είναι ότι η
αγορά περίμενε ένα μεγάλο νέο από
την Aegean, καθώς
το τελευταίο διάστημα η διοίκηση της ελληνικής
αεροπορικής εταιρείας «έτρεχε»
μία διαδικασία αξιολόγησης
προσφορών από δύο υποψηφί-
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ους κατασκευαστές, καλοβλέποντας την περίπτωση αεροσκαφών
νέας τεχνολογίας που είναι φτιαγμένα για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων.
Αυτό το νέο ήρθε με το πέρας
της αξιολόγησης, οπότε και η
Aegean στράφηκε στην Airbus
προκειμένου να αποκτήσει από
την ευρωπαϊκή πολυεθνική έως
και 42 αεροσκάφη νέας γενιάς

της «οικογένειας» Α320neo. Οι
διαδικασίες έτρεξαν, οι υπογραφές έπεσαν, και έτσι με βάση το
προσύμφωνο η Aegean θα παραγγείλει κατ’ αρχάς 30 αεροπλάνα των τύπων Α320neo και
A321neo της οικογένειας
A320neo, έχοντας δικαίωμα
προαίρεσης για επιπλέον 12 αεροσκάφη.
Η παραγγελία περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον 10 αεροσκάφη της
μεγαλύτερης έκδοσης Α321neo,
με δυνατότητα αύξησης του αριθμού μέσω περαιτέρω μετατροπής
μέρους της παραγγελίας από
Α320neo σε Α321neo.
Τo deal, το τελικό μέρος του οποίου αναμένεται να υπογραφεί
τον Ιούνιο, αποτελεί μέρος ενός
συνολικού προγράμματος επέκτασης και ανανέωσης του στόλου της Aegean, που έχει ως ορίζοντα υλοποίησης την πενταετία
2020-2025.

Τα οφέλη
Όπως προαναφέρθηκε η συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται

σε 5 δισ. δολάρια (σ.σ. σε τιμές
καταλόγου) και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση την οποία κάνει ιδιώτης στη χώρα μας.
Σε μία εποχή που ο ελληνικός
τουρισμός βρίσκεται στο πικ του
(σ.σ. το 2017 ήταν για την
Aegean η πιο πετυχημένη χρονιά της ιστορίας της, μεταφέροντας πάνω από 13.000.000 επιβάτες) και αναμένεται αυτή η τάση να συνεχιστεί, τα προς απόκτηση νέα αεροσκάφη δίνουν
στην Aegean τη δυνατότητα να
προσφέρει νέες υπηρεσίες προς
τους επιβάτες, χαράσσοντας παράλληλα τον… αεροδιάδρομο
για επέκταση της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας σε νέους
προορισμούς και αγορές και αυξημένη εμβέλεια από 600 έως
και 1.500 χλμ., απόσταση που
μεταφράζεται σε 1 έως 2 ώρες επιπλέον πτήσης.
Τέλος, η εν λόγω επένδυση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της
Aegean, μέσω ουσιαστικών ωφελειών που συμβάλλουν στη
βελτίωση του λειτουργικού κόστους. Και μια και ο λόγος για
κόστη, υπογραμμίζεται ότι οι κινητήρες των νέων αεροσκαφών
εξοικονομούν κατανάλωση καυσίμου σε ποσοστό έως και έως
15%.

«Νέος κύκλος
ανάπτυξης…»
Τον χαρακτηρισμό της επένδυσης της εταιρείας του ως της μεγαλύτερης που έγινε στην Ελλάδα από ιδιώτη επανέλαβε στη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αντιπρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, τονίζοντας
ότι αρχίζει ένας καινούργιος κύκλος ανάπτυξης και δημιουργίας
για την ΑΕGEAN.
«Με την επένδυση στα αεροσκάφη νέας τεχνολογίας A320neo ανανεώνουμε την υπόσχεση για ποιοτικές υπηρεσίες στους επιβάτες μας,
ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά
μας, πολλαπλασιάζουμε τις δυνατότητες συνεισφοράς και εξέλιξης των
ανθρώπων μας, βελτιώνουμε ακόμη
περισσότερο την πρώτη εντύπωση
για τη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ευτ. Βασιλάκης.
Σημειώνεται ότι το κλείσιμο
του 2017 βρήκε την Aegean με
ένα στόλο που αριθμεί 46 jet αεροσκάφη της οικογένειας A320,
καθώς και 12 turboprop αεροσκάφη.

Γιατί Airbus
και όχι
Boeing…
Την επιλογή της Aegean
να προτιμήσει την «πραμάτεια» της Airbus, και
μάλιστα σε αντιδιαστολή
με την αντίστοιχη προσφορά των Αμερικανών
της Boeing για το μοντέλο 737Max, την εξήγησε
ο ίδιος ο Ευτύχης Βασιλάκης.
Στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου που δόθηκε
με αφορμή την ανακοίνωση του προσυμφώνου, ο
αντιπρόεδρος της Aegean
ανέφερε ότι η Boeing δεν
διαθέτει τον τύπο των νέων αεροσκαφών μεσαίων
αποστάσεων Α 321 που ήθελε η ελληνική αεροπορική. Στην επιλογή βάρυνε, επίσης, το γεγονός ότι
η Aegean έχει ήδη στον
στόλο της «σκαριά» της
Airbus που για κάποιο
διάστημα θα συνυπάρχουν με τα καινούργια.
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• Κατασκοπική κινηματογραφική ταινία θυμίζει η απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα,
Σεργκέι Σκριπάλ, στη Μ. Βρετανία, αλλά το blame game που ακολούθησε μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας ξεπερνά
τη διακρατική αντιπαλότητα και τείνει να εξελιχθεί σε πόλεμο ολόκληρης της Δύσης με το Κρεμλίνο

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
ΠΟΥΤΙΝ:

Απόλυτος
κυρίαρχος
στη Ρωσία,
απόλυτος
εχθρός
στη Δύση
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανεξελέγη λίγες ημέρες πριν
για 4η συνεχή θητεία Πρόεδρος της Ρωσίας, έχοντας
επαναφέρει τα χρόνια αυτά τη χώρα του στο διεθνές
προσκήνιο, ανοίγοντας όμως μέτωπα παντού: με αφορμή την άτυπη υποστήριξη της αποσχιστικής εξέγερσης στην ανατολική
Ουκρανία, την προσάρτηση της Κριμαίας, την υποστήριξη προς την κυβέρνηση Άσαντ στη Συρία που
άλλαξε τη ροή του πολέμου παραγκωνίζοντας τη
Δύση, αλλά και τη φημολογούμενη εμπλοκή του
στην εκλογή Τραμπ, η ρήξη
του με τον Δυτικό κόσμο
λόγω Σκριπάλ πιθανώς να
αποτελέσει τη θρυαλλίδα
που θα πυροδοτήσει διεθνείς εξελίξεις. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η διακυβέρνηση Πούτιν εμφορείται από το πνεύμα της
Μεγάλης Ρωσίας και καθώς ο ίδιος είναι ο μακροβιότερος πολιτικός ηγέτης
στη Ρωσία μετά τον Ιωσήφ
Στάλιν, με την περίπτωση
Σκριπάλ το Κρεμλίνο έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι εξοντώνει τους προδότες όπου και αν τους βρει.

Θερμά επεισόδια
σε ψυχροπολεμικά
(νευρο)τοξικά ύδατα
Ψυχροπολεμικές διαστάσεις έχει πάρει η απόπειρα δολοφονίας του πρώην διπλού Ρώσου πράκτορα Σεργκέι
Σκριπάλ στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς ήδη δεκάδες Ρώσων διπλωματών απελαύνονται μαζικά από χώρες της
Ευρώπης, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, όταν
το Λονδίνο κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι ευθύνεται
για τη διπλή δηλητηρίαση –του Σκριπάλ και της κόρης
του– με τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ. Αν θα απελαθεί και η… λογική, μένει να αποδειχτεί.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

H

ταν μεσημέρι της
4ης Μαρτίου όταν ο
66χρονος Σεργκέι
Σκριπάλ και η
33χρονη κόρη του
Γιούλια εντοπίστηκαν από την αστυνομία σε εξαιρετικά κρίσιμη
κατάσταση σε παγκάκι σε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Σάλσμπερι της Μεγάλης Βρετανίας. Αμέσως διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται μέχρι σήμερα, αλλά η εκτίμηση των γιατρών είναι ότι κανείς τους δεν πρόκειται να επανέλθει πλήρως.
Τα όσα ακολούθησαν είναι λίγο-πολύ γνωστά: η Βρετανίδα
πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ανακοίνωσε την απέλαση 23 Ρώσων
διπλωματών, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Μπόρις Τζόνσον, κατήγγειλε ως εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο ο πρόεδρος
της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν,
να έλαβε την απόφαση για τη χρήση του νευροπαραλυτικού, και η
Ρωσία διέψευσε τα πάντα!
Μάλιστα η Μόσχα, με επίσημη
ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠ.ΕΞ.,
ισχυρίστηκε ότι πίσω από την
πρόκληση σε βρετανικό έδαφος
βρίσκονται αναμφίβολα ισχυρές

δυνάμεις σε ΗΠΑ και Ηνωμένο
Βασίλειο.

Αλληλέγγυο «πογκρόμ»!
Σε μία ιδιόμορφη επίδειξη αλληλεγγύης προς τη Μ. Βρετανία οι Ευρωπαίοι ηγέτες αρχικά αποφάσισαν
να απελάσουν Ρώσους διπλωμάτες
από τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν καθότι οι διπλωμάτες είναι επίσημα διαπιστευμένοι στο Βασίλειο του Βελγίου (αφού οι ευρωπαϊκοί θεσμοί φιλοξενούνται σε βελγικό έδαφος) και ως
εκ τούτου μόνο η βελγική κυβέρνηση θα μπορούσε να τους απελάσει.

Κατά συνέπεια, η κάθε μία χώρα ξεχωριστά ανακοίνωσε ένα πογκρόμ
κατά Ρώσων διπλωματών. Στο ίδιο
γαϊτανάκι πλειοδότησαν οι ΗΠΑ με
60 «κόκκινες» απελάσεις, εκ των οποίων οι 12 είναι αξιωματούχοι της
ρωσικής αποστολής στα Ηνωμένα
Έθνη, τους οποίους η αμερικανική
διπλωματία χαρακτήρισε ως πράκτορες των ρωσικών υπηρεσιών
πληροφοριών. Τη λίστα των προθύμων συμπληρώνουν –για την ώρα– η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία με 4 απελάσεις έκαστη, η
Τσεχία και η Λιθουανία με 3 απελάσεις η κάθε μία, η Αυστραλία (2), η
Ολλανδία (2), η Δανία (2), η Ρουμανία (1), η Λετονία (1), η Εσθονία
(1), η Φιλανδία (1), η Κροατία (1)
και η Σουηδία (1).
Χώρες όπως η Αυστρία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Πορτογαλία, Σλοβακία, Ουγγαρία
και Σλοβενία, που παραδοσιακά
πρόσκεινται προς μια διπλωματία
είτε ουδετερότητας είτε εξομάλυνσης των ρωσωευρωπαικών σχέσεων, αντιστάθηκαν στην πρακτική

των απελάσεων, με την υπηρεσιακή κυβέρνηση της Ιταλίας να αλλάζει στρατόπεδο την τελευταία στιγμή, απελαύνοντας 2 υπαλλήλους
της ρώσικης πρεσβείας. Απέμεινε
έτσι μια δωδεκάδα δυτικών χωρών
που δεν «συμπαραστάθηκαν» στον
βρετανικό πόνο, με ένα εντυπωσιακό σχήμα Ελλάδος - Κύπρου - Τουρκίας να βρίσκονται σε μια ιδιότυπη
συμμαχία. Ειδικά για τη στάση της
Αθήνας και της Λευκωσίας, δημοσίευμα του πανευρωπαϊκού ειδησεογραφικού πόρταλ EUObserver είχε
τη δική του εξήγηση. Τη μεν ελληνική αποστασιοποίηση την αποδίδει εμμέσως στον κυβερνητικό συνασπισμό «που συμμετέχει ένα φιλορωσικό ακροδεξιό κόμμα, οι ΑΝ.ΕΛ.»,
για δε την Κύπρο λέει ότι στις τράπεζές της «είναι κατατεθειμένα πολλά
δισ. ευρώ ρωσικών κεφαλαίων» και ότι
«πουλάει ευρωπαϊκά διαβατήρια σε
πλούσιους Ρώσους».

Επιμένει το Λονδίνο,
αντεπιτίθεται η Μόσχα
Πίσω, τώρα, στο νούμερο 10 της
Ντάουνινγκ Στριτ οι Βρετανοί επι-

ΣΕΡΓΚΕΪ ΣΚΡΙΠΑΛ:
Σεργκέι Σκριπάλ, συνταξιούχος συνταγματάρχης
της τρομερής υπηρεσίας πληροφοριών του ρώσικου στρατού GRU, καταδικάστηκε το 2006 στη Ρωσία για «υψηλή προδοσία υπό μορφή κατασκοπείας» για
λογαριασμό της Βρετανίας, η δίκη του έλαβε μεγάλη δημοσιότητα και αφού συνεργάστηκε πλήρως με τη ρωσική
υπηρεσία ασφαλείας FSB καταδικάστηκε τελικά σε 13
χρόνια φυλάκισης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Μόσχα. Το 2010 ο τότε Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ

Ο
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΙΤΒΙΝΕΝΚΟ:

Ο πράκτορας που κατήγγειλε
τον Πούτιν ως δολοφόνο του

Πάνω, οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν
προσεκτικά τον χώρο στον οποίο βρέθηκαν αναίσθητοι ο
Σεργκέι και η Γιούλια Σκριπάλ. Αριστερά, πατέρας και
κόρη σε ένα παλαιότερο στιγμιότυπο που υψώνουν χαρούμενοι τα ποτήρια τους σε
εστιατόριο του Σάλσμπουρι

μένουν (σ.σ. το είπε δημόσια στη
Βουλή των Λόρδων η Μέι) ότι διαθέτουν πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η Μόσχα έχει ερευνήσει τρόπους διανομής νευροτοξικών παραγόντων, πιθανώς για
τη διάπραξη δολοφονιών. Σε όλη
τη χώρα έχει ξεσηκωθεί κύμα έντονης αντίδρασης για το περιστατικό
της δηλητηρίασης, καθώς δεν είναι
το μόνο που έχει διαπραχθεί σε
βρετανικό έδαφος, ενώ ο Τύπος φιλοξενεί σχεδόν καθημερινά πρωτοσέλιδα υπό τον πηχυαίο τίτλο «Η
Δύση ενωμένη ενάντια στον Πούτιν».
Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ανεβάζει στροφές και αφού ξεπέρασε το αρχικό στάδιο των διαψεύσεων δηλώνει διά χειλέων του
Ρώσου υπουργού Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ ότι η χώρα του
θα απαντήσει σε αυτή την «αγενή
πράξη». «Κανείς δεν ανέχεται την αγένεια», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν λίγα
υπολείμματα ανεξάρτητων χωρών
στον σύγχρονο κόσμο και στη σύγχρονη Ευρώπη, και πως «η γλώσ-

σα της σύγχρονης Δύσης είναι εκβιασμός». Πιο… διευκρινιστικός, ο εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου
Πούτιν, Ντιμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι θα υπάρξει «αντίδρασηκαθρέφτης» της Ρωσίας για κάθε εμπλεκόμενη χώρα, «πάντοτε υπό
την αρχή της αμοιβαιότητας».

Και τώρα, τι;
Το παραπάνω «μία σου και μία μου»
το έκαναν ήδη πράξη οι Ρώσοι. Μέχρι την ώρα που γραφόταν το ρεπορτάζ η Μόσχα είχε προβεί σε αντίποινα απελαύνοντας 60 Αμερικανούς διπλωμάτες και το κλείσιμο
του γενικού προξενείου των ΗΠΑ
στην Αγία Πετρούπολη. Είχε προηγηθεί η διακοπή της λειτουργίας
του Βρετανικού Συμβουλίου, αλλά
και του Γενικού Προξενείου της
Βρετανίας επίσης στην Αγία Πε-

τρούπολη, μέτρα που η διεθνής
κοινότητα τα έχει χαρακτηρίσει
πρωτοφανή μετά την κατάρρευση
του κομμουνιστικού καθεστώτος,
σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση
μιας ψυχροπολεμικής περιόδου.
Το κακό μαντάτο περί ψυχρού πολέμου και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων παρόμοιων με εκείνης της περιόδου εξέφρασε και ο γενικός
γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτιέρες, επικαλούμενος την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη
«ρωσική αρκούδα» και τη Δύση.
Σύμφωνα, πάντα, με τον γ.γ. οι καιροί δικαιολογούν την (νεκρ)ανάσταση «μηχανισμών επικοινωνίας
και ελέγχου για την αποφυγή κλιμάκωσης και για τη διασφάλιση ότι
τα πράγματα δεν θα ξεφύγουν από
τον έλεγχο όπου οι εντάσεις μπορούν να ξεσπάσουν».

Ο Αλεξάντερ Λιτβινένκο ήταν πρώην κατάσκοπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), ο οποίος τον Νοέμβριο του
1998 ως πράκτορας της FSB κατηγόρησε σε συνέντευξη Τύπου
τον τότε Ρώσο πρόεδρο Μπορίς Γέλτσιν ότι χρησιμοποιούσε την
FSB για δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων του.
Με εντολή του Πούτιν, αρχηγού τότε της FSB, ο Λιτβινένκο απολύθηκε ατιμωτικά και έπειτα από πολλές περιπέτειες, κατέληξε
στο Λονδίνο όπου τον Μάιο του 2001 του χορηγήθηκε πολιτικό
άσυλο και τον Οκτώβριο του 2006 απέκτησε την αγγλική υπηκοότητα. Συμπίπτοντας με την άνοδο του Πούτιν στη ρωσική εξουσία, ο Λιτβινένκο αποτέλεσε σημείο τριβής στις ρωσοβρετανικές σχέσεις, ειδικά αφότου συνέχισε και από το Λονδίνο να ασκεί διαρκώς κριτική στην κυβέρνηση Πούτιν για αυταρχισμό, ενώ τον υπέδειξε προσωπικά ως ηθικό αυτουργό της
επίθεσης στο Κοινοβούλιο
της Αρμενίας, όπου έχασε
τη ζωή του ο πρόεδρος της
χώρας, για την ομηρία στο
θέατρο της Μόσχας το
2003 από Τσετσένους τρομοκράτες και για τη δολοφονία της αντιφρονούντος δημοσιογράφου Άννας Πολιτκόφσκαγια το
2006. Στα πλαίσια της έρευνάς του την 1/11/2007 συναντήθηκε
στο ξενοδοχείο Millennium του Λονδίνου με πρώην πράκτορα
της KGB και άγνωστο άντρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα συναντήθηκε με τον Ιταλό ακαδημαϊκό Μάριο Σκαραμέλα, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι είχε δεχτεί mail, στο οποίο περιέχονταν απειλητικές
αναφορές για την Πολιτκόφσκαγια, τον Μπόρις Μπερζόφσκι και
τον ίδιο.
Λίγες ώρες αργότερα από αυτή τη συνάντηση ο Λιτβινένκο μεταφέρθηκε με συμπτώματα δηλητηρίασης στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο του Λονδίνου, έχοντας ήδη υποστεί βλάβη τα νεφρά
του και ο μυελός των οστών του ενώ είχε χάσει και όλα τα μαλλιά
του. Την υπόθεση ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της
Σκότλαντ Γιαρντ και διαπιστώθηκε ότι ο Λιτβινένκο δηλητηριάστηκε με Πολώνιο 210, ένα τοξικό ραδιενεργό ισότοπο. Στις
24/11 ο πράκτορας απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή, έχοντας
κερδίσει λίγες εβδομάδες ζωής καθώς, διαπιστώνοντας τη δηλητηρίασή του πραγματοποίησε μόνος του πλύσεις στομάχου με
μαγγάνιο. Μετά τον θάνατό του, ο δικηγόρος του δημοσιοποίησε
μήνυμά του στο οποίο ανέφερε: «Μπορεί να καταφέρατε να μου
κλείσετε το στόμα, αλλά αυτή η σιωπή θα έχει κόστος. Αποδείξατε
ότι είστε τόσο βάρβαρος και άκαρδος, όσο ισχυρίζονται και οι πιο εχθρικοί επικριτές σας ότι είσθε. Μπορεί να καταφέρατε να κλείσετε
το στόμα ενός ανθρώπου. Αλλά η κατακραυγή από ολόκληρο τον
κόσμο θα αντηχεί, κ. Πούτιν, στ’ αυτιά σας για την υπόλοιπη ζωή
σας. Ας σας συγχωρήσει ο Θεός γι’ αυτό που κάνατε».

Ο «συνταξιούχος» με τη διπλή ζωή
τού απένειμε χάρη, και έτσι ανταλλάχθηκε μαζί με τρεις
άλλους δυτικούς πράκτορες έναντι 10 Ρώσων κατασκόπων που βρίσκονταν στα χέρια του FBI, σε μία κινηματογραφική ανταλλαγή κατασκόπων στο αεροδρόμιο της
Βιέννης στην Αυστρία τον Ιούλιο του 2010.
Υπό την αιγίδα των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών
και με βρετανικό πια διαβατήριο, ο Σκριπάλ ζει ήσυχα με
τη σύζυγό του Λιουντμίλα και τον γιο τους Αλεξάντερ στην
πόλη Σάλσμπερι της Μεγάλης Βρετανίας, ενσωματωμένος

στην τοπική κοινωνία που τον θεωρούσε συνταξιούχο υπάλληλο. Το 2012 πεθαίνει ξαφνικά από καρκίνο η σύζυγός του, ενώ έντονο παρασκήνιο συνόδευσε τον θάνατο
του 43χρονου γιου του, Αλεξάντερ, το 2017. Ευρισκόμενος
σε διακοπές με τη φίλη του στην Αγία Πετρούπολη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ηπατική ανεπάρκεια, παρ’ ότι αρχικά αναφέρθηκε ως θύμα τροχαίου ατυχήματος! Σύμφωνα με το BBC, η οικογένεια Σκριπάλ εξέφρασε υποψίες για την αιτία θανάτου του, καθώς ο άτυχος

άνδρας είχε ήδη καταγγείλει στη βρετανική αστυνομία ότι
φοβάται για την ασφάλειά του. Δύο εβδομάδες μετά την απόπειρα εναντίον του Σκριπάλ, βρέθηκε στραγγαλισμένος
στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο ο πρώην υποδιευθυντής
της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας AEROFLOT, Νικολάι
Γκλουσκόφ, αυτοεξόριστος μεγάλος επικριτής του Πούτιν
και στενός συνεργάτης του ολιγάρχη Μπορίς Μπερεζόφσκι. Ο αυτοεξόριστος αντιφρονών Μπερεζόφσκι βρέθηκε
απαγχονισμένος το 2012 στο Λονδίνο έχοντας εμπλακεί
στην περίφημη υπόθεση του Ρώσου πράκτορα Αλεξάντρ
Λιτβινιένκο, η δολοφονία του οποίου το 2007 στο Λονδίνο
με τοξικό ραδιενεργό πολώνιο είχε απειλήσει εξαιρετικά
τις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ
PHΟTO CREDITS:
ΑΠΕ – ΜΠΕ
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ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ…
Tο πέρασμα του Κάρλες Πουτζντεμόν από τη Δανία στη Γερμανία σήμανε και τη σύλληψη
του Καταλανού αυτονομιστή
που ζούσε εξόριστος στο Βέλγιο και εκζητείται από την Ισπανία. Το κτίριο στο βάθος της
φωτογραφίας δεν είναι άλλο από τις φυλακές της πόλης Νοϊμίνστερ, ενώ κάποιοι υποστηρικτές του Πουτζντεμόν στρατοπέδευσαν έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα κρατώντας
πλακάτ όπως αυτό που γράφει:
«Η εξέγερση είναι ανθρώπινο
δικαίωμα. Λευτεριά στον Πουτζντεμόν!»
EPA / FOCKE STRANGMANN

σε 9 κλικ
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Η ΠΙΟ ΠΙΣΤΗ
ΒΑΣΙΛΟΦΡΩΝ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Το όνομα αυτής Μαργαρίτα
Τάιλερ. Στους 74 Μάηδες της
ζωής της έχει συγκεντρώσει
χιλιάδες αναμνηστικά κάθε είδους για τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, μετατρέποντας 4 δωμάτια και ένα υπνοδωμάτιο του σπιτιού της
στο Γουέμπλεϊ σε μουσειακό…
γιουσουρούμ!
Το μεγάλο της πρόβλημα; Το
ξεσκόνισμα καθώς, όπως ομολογεί, μόλις τελειώσει πρέπει να ξαναρχίσει! Δικαίως έχει τον άτυπο τίτλο της πιο πιστής βασιλόφρονος Βρετανίδας.
EPA / NEIL HALL

ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΤΟ «ΚΡΑΝΟΣ» ΤΗΣ UBER
Οι Έλληνες επαγγελματίες αυτοκινητιστές ξεσηκώθηκαν για την είσοδο της Uber στην εγχώρια αγορά, αλλά και στο
Βιετνάμ τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για την αμερικανική εταιρεία, καθώς τα μηχανάκια και τα… κράνη της οσονούπω δεν θα κυκλοφορούν στο Ανόι. Όπως ανακοινώθηκε, η Uber πούλησε τις δραστηριότητές της στη ΝΑ Ασία στην
ανταγωνίστρια εταιρεία Grab, έναντι απόκτησης μεριδίου 27,5%.
EPA / LUONG THAI LINH

ΠΟΥ ’ΣΑΙ (ΠΡΩΗΝ)
ΠΡΟΕΔΡΕ ΝΑ ΔΕΙΣ…
Συγγενείς των 28 απαχθέντων στρατιωτών περιμένουν
την άφιξή τους μετά την απελευθέρωσή τους από τον
συριακό στρατό, έχοντας για φόντο μια τεράστια τοιχογραφία στην οποία απεικονίζεται ο πρώην πρόεδρος
της Συρίας –και πατέρας του Μπασάρ– Χαφέζ αλ-Άσαντ στην Ανατολική Γκούτα, στα προάστια της Δαμασκού
στη Συρία.
EPA / YOUSSEF BADAWI
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ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΑΜΑ» ΡΩΣΙΑ
Όποιος ισχυριστεί ότι η Ρωσία διάγει τις καλύτερες μέρες της θα λέει ψέματα. Από τη μία η φονική πυρκαγιά με
τους 60 και πλέον νεκρούς στο εμπορικό κέντρο του Κεμέροβο της Δυτικής Σιβηρίας, που βύθισε στη θλίψη τη
χώρα. Χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο (EPA / ALEXEI DRUZHININ) με τον πρόεδρο Πούτιν να περνά μπροστά από ένα βουνό αναθημάτων από λουλούδια και κουκλάκια που έχει δημιουργηθεί –σαν μνημείο– στον τόπο του δυστυχήματος.
Από την άλλη, πολλοί Ρώσοι αξιωματούχοι, όπως ο Ρώσος πρεσβευτής στην Αυστραλία Γκριγκόρι Λογκβινόφ (EPA
/ LUKAS COCH), τονίζουν τον κίνδυνο αναβίωσης του «ψυχρού πολέμου» με αφορμή το τσουνάμι απελάσεων Ρώσων
διπλωματών μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του. Δύσκολοι καιροί για τη «μητέρα» Ρωσία… «πρίγκιπες»!

ΓΟΥΛΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΟ
Στην Ισπανία και συγκεκριμένα τη γενέτειρά του τη Μάλαγα βρέθηκε επ’ ευκαιρία του Πάσχα των Καθολικών ο Ισπανός γόης της μεγάλης οθόνης Αντόνιο Μπαντέρας. Κατά την παραμονή του εκεί έδωσε το «παρών» στον ετήσιο απολογισμό του φιλανθρωπικού ιδρύματος Tears and Favors Foundation που ο ίδιος έχει «στήσει». Όσο για
το νέο look που ξένισε τους θαυμαστές του δεν ήταν το καπρίτσιο του ηθοποιού που τον έκανε να ξυρίσει μαλλιά,
γένια, ακόμη και τα φρύδια του, αλλά η τέχνη! Ο Μπαντέρας θα ενσαρκώσει τον… πατριώτη του (σ.σ. γεννημένος
στη Μάλαγα και αυτός) διάσημο ζωγράφο, Πάμπλο Πικάσο, στην τηλεοπτική παραγωγή του National Geographic με τον τίτλο «Genius Picasso».
EPA / CARLOS DIAZ

«ΙΕΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ «ΙΕΡΟ ΨΩΜΙ»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ!
Ο άντρας που φοράει προστατευτική μάσκα δεν είναι Έλληνας στη
σκονισμένη εξ Αφρικής Αθήνα. Είναι ένας Κινέζος που βαδίζει σε
μια πεζογέφυρα του Πεκίνου, έχοντας για φόντο την αιθαλομίχλη
που κόβεται με το… μαχαίρι στην κινεζική πρωτεύουσα. Οι αρχές έθεσαν την πόλη σε μπλε συναγερμό καθώς, εκτός από την «παραδοσιακή» ατμοσφαιρική ρύπανση, η κατάσταση επιδεινώθηκε από τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης που προήλθαν από τη Μογγολία.
EPA / WU HONG

Οι υπερ-ορθόδοξοι Εβραίοι συλλέγουν νερό από μια πηγή στο χωριό
Μάτα κοντά στο Beit Shemesh του
Ισραήλ. Το νερό θα χρησιμοποιηθεί
στην παρασκευή του μάτζα ή αλλιώς
του αζύμωτου ψωμιού που καταναλώνεται συμβολικά αντί του συνηθισμένου αρτοπαρασκευάσματος την
εβδομάδα πριν από το Πάσχα, εις ανάμνηση της βιβλικής Εξόδου των
Ισραηλιτών από την Αίγυπτο
EPA / ABIR SULTAN
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υγιαίνετε...
• Ούτε παλιά, ούτε ξεχασμένη η ασθένεια στην Ελλάδα

«Ζει» και απειλεί
η φυματίωση
ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ιατρικό
«εξεταστήριο»
η πλατεία
Αριστοτέλους
Σε ένα ιδιότυπο κέντρο πρόληψης μετατρέπεται σήμερα Σάββατο 31 Μαρτίου η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, καθώς φοιτητές της Ιατρικής θα διενεργούν
δωρεάν screening εξετάσεις, όπως μέτρηση σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, αλλά
και θα ενημερώνουν τους πολίτες για τον
σακχαρώδη διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, την πρόληψη και τον υγιεινό τρόπο
ζωής.
Το event θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του
1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής για τη Δημόσια Υγεία - Health
Festival, οι εργασίες του οποίου «κλείνουν»
το Σάββατο στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το Φεστιβάλ Υγείας διοργανώνεται αποκλειστικά από τη HelMSIC (Hellenic Medical
Students’ International Committee), η θεματολογία του κυρίως αφορά την πρόληψη
του σακχαρώδους διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ οι συμμετέχοντες σε workshops και βιωματικά σεμινάρια φοιτητές της Ιατρικής έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν πρακτικά τις δεξιότητές
τους.
Το Συνέδριο περιλαμβάνει ομιλίες από
εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και
διαδραστικές μεθόδους πρακτικής άσκησης
από εκπαιδευτές ομοταγούς εκπαίδευσης
της HelMSIC.
Μ.Κ.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της
Φυματίωσης, που εορτάζεται
κάθε 24 Μαρτίου, δυστυχώς
δεν αποτελεί για την Ελλάδα
απλή υπόμνηση μιας παλιάς
ξεχασμένης ασθένειας, αλλά
προειδοποιητικό καμπανάκι εγρήγορσης για τον έλεγχο και
την αντιμετώπισή της.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

O

πως προκύπτει από τα
συμπεράσματα επιστημονικής ημερίδας που
διοργάνωσε στην αρχή
της εβδομάδας το Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ) και για θέμα είχε το
σύγχρονο πρόσωπο της ασθένειας, η
επιδημιολογική εικόνα της φυματίωσης στην Ελλάδα μοιάζει να έχει δισυπόστατη ανάγνωση.
Η μεν πρώτη ανάγνωση είναι η καθησυχαστική, καθώς με βάση τα δεδομένα του ΚΕΕΛΠΝΟ το φαινόμενο δεν
δείχνει κάποια πολύ σπουδαία έξαρση. Συγκεκριμένα από το 2004 έως το
2016, κάθε χρόνο δηλώνονταν κατά
μέσο όρο 600 περιστατικά φυματίωσης, με τη μέση επίπτωση της νόσου να
υπολογίζεται στις 4,6 περιπτώσεις ανά
100.000 πληθυσμού. Μάλιστα, το
2016 δηλώθηκαν 439 περιστατικά φυματίωσης με την επίπτωση να υπολογίζεται σε 4,1 περιπτώσεις ανά
100.000 πληθυσμού.
Η δεύτερη και μάλλον απαισιόδοξη
ανάγνωση είναι ότι τα κρούσματα δεν
μειώνονται δραστικά, ενώ την ίδια ώρα
οι επιστήμονες υπογραμμίζουν το γεγονός των αδήλωτων περιστατικών,
πράγμα που σημαίνει ότι η επιδημιολογική εικόνα της φυματίωσης στην
Ελλάδα δεν μπορεί να αποτυπωθεί με
σαφήνεια. Όπως εξηγούν οι ειδικοί,
παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας η

δήλωση της ασθένειας είναι υποχρεωτική, η υποδήλωση είναι σημαντική
και ενώ οι περιπτώσεις που δεν δηλώνονται ετησίως είναι 5 έως 6 ανά
100.000 άτομα πληθυσμού, ο πραγματικός αριθμός είναι 3-5 φορές μεγαλύτερος!
Αν, τώρα, στα παραπάνω προστεθεί
το στατιστικό δεδομένο ότι η φυματίωση αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα παγκοσμίως, αριθμώντας παράλληλα την 9η
συχνότερη αιτία θανάτου γενικώς (σ.σ.
προκαλεί περισσότερους από 4.500
θανάτους την ημέρα), και ότι το 1/3
του πληθυσμού της γης έχει μολυνθεί
με το μυκοβακτήριο της φυματίωσης –
το οποίο έχει τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα από όλα τα παθογόνα του
ανθρώπου και έχει κοινή εξελικτική
πορεία με τον άνθρωπο–, τότε καθίσταται κάτι περισσότερο από αναγκαία

η εντατικοποίηση της προσπάθειας για
την εξάλειψή της.

Αιτίες
Μεταξύ των… πυροκροτητών της φυματίωσης, οι επιστήμονες συγκαταλέγουν τη μετανάστευση, τις λοιμώξεις από τον ιό HIV, την εξασθένιση των
προγραμμάτων ελέγχου, την εμφάνιση
πολυανθεκτικών και εκτεταμένα ανθεκτικών στελεχών, αλλά ακόμη και την
οικονομική κρίση! Ειδικά για τον συσχετισμό των κρουσμάτων φυματίωσης με την οικονομική δυσπραγία, σειρά μελετών που διενεργήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα καταδεικνύουν επίδραση της κρίσης στη συγκεκριμένη
νόσο, αύξηση της επίπτωσης, αυξημένο επιπολασμό ανθεκτικής νόσου, αυξημένη επίπτωση στις φυλακές, αύξηση στα παιδιά και αύξηση της θνητότητας.
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1 ΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Το μουντιάλ ως τηλεοπτικό προϊόν είναι από μόνο του σημαντικό. Πάντως στην ΕΡΤ ισχυρίζονται
ότι τα 10 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για να αποκτηθούν τα δικαιώματα θα βγουν και με το παραπάνω, κάτι που θέλουμε όλοι για να μην
κληθούμε να πληρώσουμε την όποια χασούρα. Ήδη έχει ξεκινήσει η αναζήτηση χορηγών και διαφημιζόμενων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε η ΓΓΕΕ, ενώ παράλληλα αναζητείται και διευθυντής Μάρκετινγκ στην εταιρεία για να αναλάβει
το εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά την αποστολή, αυτή θα αποτελείται από οκτώ απεσταλμένους, ενώ θα υπάρξουν και περιγραφές από το
στούντιο. Φυσικά, θα υπάρξουν και ειδικές εκπομπές, ενώ όλες οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ θα έχουν εκτενή ρεπορτάζ.

media
Το ΣτΕ
θα κρίνει
τις άδειες
Σ

το Συμβούλιο της Επικρατείας πέφτει το βάρος της οριοθέτησης της
αγοράς των σταθμών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. Η προσφυγή στο ΣτΕ
κατά του ΕΣΡ για την απόφαση κλεισίματος
του Mega από 120 εργαζομένους, την ΠΟ-

ΣΠΕΡΤ και την ΕΤΙΤΑ έρχεται να προστεθεί στις προσφυγές που έχουν καταθέσει
η ΕΙΤΗΣΕΕ, ο Alpha, ο ANt1, ο ΣΚΑΪ και
το Star κατά του νόμου 4339/2015, ζητώντας την ακύρωση της προκήρυξης των τηλεοπτικών αδειών, προσφυγές οι οποίες
θα συζητηθούν στις 4 Μαΐου.
Βέβαια, από τότε που κατατέθηκαν οι
προσφυγές, όμως, τα πράγματα έχουν
αλλάξει, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο
πρώτος στόχος ήταν να κλείσει το Mega,
όπως το επιδίωξε η ελεγχόμενη από την
ΕΙΤΗΣΕΕ, Digea, που εγγράφως το ζητούσε ο ΣΚΑΪ. Τώρα, ορισμένοι σταθμοί
θέλουν να αδειοδοτηθούν, όμως διεκδικούν να μειωθεί κι άλλο η αγορά και από
τις έξι άδειες που είναι προς διεκδίκηση
να δοθούν τελικά τέσσερις. Δηλαδή, να
πάρουν άδεια το Star, ο Alpha, ο ΣΚΑΪ
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και ο ΑΝΤ1 και να μείνει εκτός νυμφώνος η Τηλεοπτική Ελλάδος και, αν είναι
δυνατόν, και το epsilon, εκμεταλλευόμενοι το κλίμα των ημερών κατά του Ιβάν
Σαββίδη.
Για το Mega, που έχει εξασφαλίσει από
τον πρόεδρο του ΣτΕ Νικόλαο Σακελλαρίου προσωρινή διαταγή κατά της απόφασης του ΕΣΡ για το κλείσιμό του, υπάρχει η συζήτηση της αίτησης αναστολής. Αν την εξασφαλίσει, οι ελπίδες του
θα αναπτερωθούν μέχρι την κύρια εκδίκαση των προσφυγών στις 4 Μαΐου.
Διαφορετικά, το κανάλι θα κλείσει. Σε
ό,τι αφορά τον Τηλέτυπο παραιτήθηκαν
όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρος.
Πριν όμως από τις παραιτήσεις, αποφάσισαν να οριστεί γενική συνέλευση των
μετόχων στις 17 Απριλίου.

του Θοδωρή Κυριακού (φωτ.)
με τον Κώστα Κιμπουρόπουλο, προκειμένου ο τελευταίος να αναλάβει ηγετικό πόστο στον ΑΝΤ1. Να θυμίσουμε ότι ο Κιμπουρόπουλος επί πολλά χρόνια ήταν στον ΣΚΑΪ, ως βασική επιλογή και επί της ουσίας δεξί χέρι του αείμνηστου Αριστείδη Αλαφούζου, αλλά με τον Γιάννη αναγκάστηκε σε αποχώρηση.
Τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις ε
τοιμάζει στον Τύπο το αρμόδιο υπουργείο. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση του Τύπου σε αντιστάθμισμα για το
2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, η δεύτερη την
πλήρη τηλεοπτική κάλυψη όλης της
χώρας, και η τρίτη σχετίζεται με τη νέα
απόπειρα αναδιαμόρφωσης του νομικού πλαισίου πληρωμής των διαφημίσεων στην τηλεόραση.
Κύκλος επαφών έχει ξεκινήσει α
νάμεσα σε επιτελικά στελέχη του
Star και του Alpha για ενδεχόμενη τηλεοπτική συνεργασία. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν μετά το τέλος της άτυπης συγκατοίκησης Star, ΣΚΑΪ και
Mega στις εγκαταστάσεις της Star
Investments. Εξετάζεται η Plus
Productions του Alpha να αναλάβει και
την εκτέλεση των τηλεοπτικών παραγωγών του Star και οι δημοσιογράφοι
του καναλιού της Κάντζας να βρεθούν
υπό τη σκέπη του Star.

Με Β. Σκουρή διευθυντή η στροφή
στην ενημέρωση για το ραδιόφωνο του Δ. Μάρη
Μπορεί να αποχώρησε από το «Έθνος», αφού τα έσπασε με τον Ιβάν Σαββίδη, όμως ο Δημήτρης Μάρης θα επιμείνει στα ΜΜΕ και
ειδικά στο ραδιόφωνο 247, όπου θα μετατραπεί σε ενημερωτικός.
Ήδη νέος διευθυντής ανέλαβε ο Βασίλης Σκουρής που αποχώρησε από τη «Real». Ο Β. Σκουρής ξεκίνησε από τη Δευτέρα και
στο παρελθόν έχει εργαστεί σε «Ριζοσπάστη», «Αυγή», «Έθνος»
και «Ημερησία». Επιπροσθέτως, έχει εργαστεί στο ραδιόφωνο
του Alpha, ενώ υπήρξε διευθυντής στο Κανάλι 1. Μάλιστα, όπως
επισημαίνουν στελέχη του ομίλου τής 24Media, «τώρα που υπάρχει νέος διευθυντής θα γίνουν και προσλήψεις προσωπικού για να
ενισχυθεί ο ενημερωτικός τομέας».

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

στο κέντρο της Αθήνας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου έκανε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
παρέλασης από τις 11:00 έως τις
12:30, η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 έφτασε
μέχρι και το 45,5%. Ο μέσος όρος κινήθηκε στο 38,2% για το γενικό και
36,2% για το δυναμικό κοινό.
* Έχει δρόμο ακόμη ο ΕΔΟΕΑΠ μέχρι
να εισπράξει το 2% της νέας ασφαλιστικής εισφοράς από τα ΜΜΕ. Ο νόμος ισχύει εδώ και πέντε μήνες και
προβλέπει πως πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ ο νέος κανονισμός είσπραξης και εν συνεχεία να τον υπογράψει μετά ο υπουργός. Μέχρι στιγμής, ο υπουργός δεν
τον έχει υπογράψει, αλλά συνεχίζει κάθε εβδομάδα να συναντιέται με την ηγεσία του ΕΔΟΕΑΠ.
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Αλβανικής καταγωγής παίκτρια στο
«Power Of Love» αλλά το κρύβει καλά!
Έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω της όλα τα
φώτα της δημοσιότητας μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι αγάπης του ΣΚΑΪ. Πανέμορφη, εκρηκτική, με έντονη προσωπικότητα
και πολλές κατακτήσεις στο βιογραφικό της,
είναι μία γυναίκα που ξεχωρίζει χρόνια τώρα. Κρατώντας όμως καλά ένα επτασφράγιστο μυστικό, που γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν
συνεργαστεί μαζί της. Και αυτό δεν είναι άλλο από την αλβανική καταγωγή της, που
κρύβει επιμελώς, όπως αντίστοιχα είχε κάνει στο παρελθόν και η Ελένη Φουρέιρα και
άλλοι πολλοί καλλιτέχνες που βρίσκονται
στην Ελλάδα για καριέρα στο πεντάγραμμο
και όχι μόνο.

• ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Άγριος καβγάς
στα παρασκήνια
«

Θ

Της έκλεψαν το κινητό
με «καυτές» προσωπικές
φωτογραφίες

ερμό» είναι το κλίμα μεταξύ της Ντορέττας Παπαδημητρίου και της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, όπου πριν από λίγες
μέρες έγινε ο κακός χαμός στα παρασκήνια της εκπομπής «Survivor Πανό-

ραμα».
Σύμφωνα με αυτούς που ήταν παρόντες και έγιναν
λαλίστατοι, οι δυο γυναίκες είχαν έναν έντονο και τρικούβερτο καβγά, που χρειάστηκε να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όλα ξεκίνησαν, μετά από μία δήλωση που έκανε η πρώην παίκτρια του «Survivor» στο περιοδικό «People», τονίζοντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα να παρουσιάσει και εκείνη το «Survivor Πανόραμα».
Ποιος είδε την Ντ. Παπαδημητρίου και
δεν τη φοβήθηκε, όταν ενημερώθηκε για
την επίμαχη δήλωση της δημοσιογράφου
που εργάζεται στο πάνελ της εκπομπής της.
Την επόμενη κιόλας ημέρα που συναντήθηκαν, φέρεται να της ζήτησε
εξηγήσεις για αυτά που είπε, νιώθοντας ότι θέλει να της φάει τη θέση αλλά και την «καρέκλα». Επικράτησε ο κακός χαμός και, αν και
έκαναν προσωρινή «ανακωχή», η
μεταξύ τους σχέση από εκείνη την
επεισοδιακή ημέρα, κλονίστηκε και
το κλίμα είναι ψυχρό…
Η Ε. Βαλαβάνη για πολλές μέρες δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της
στον αέρα της εκπομπής της, δείχνοντας νευριασμένη, κάνοντας
πολλούς να πιστεύουν ότι υπήρχε
ερωτικό καβγάδακι με τον Βασάλο, και μη γνωρίζοντας ότι είναι

ΜΑΓΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΑΠΟ

ΚΛΕΙ

ΣΤΙΚΟ

αρπαγμένη με την παρουσιάστρια,
αναφέρουν οι φήμες που κάνουν
τον γύρο στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια.

Στενοχωρημένη και… ολίγον αναστατωμένη είναι από την προηγούμενη εβδομάδα η Μάγκυ Χαραλαμπίδου. Ο λόγος; Της έκλεψαν το κινητό της στο οποίο υπήρχαν ανέκδοτες προσωπικές
της ημίγυμνες φωτογραφίες, τις οποίες τώρα φοβάται μη διαρρεύσουν!
Η σέξι ραδιοφωνική παραγωγό ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της για το περιστατικό που συνέβη το βράδυ της
Τρίτης, περιγράφοντας: «Χτες το βράδυ μου έκλεψαν το αγαπημένο μου κινητό! Καθώς έτρωγα με τη μητέρα μου και την αδελφή
μου μπήκαν δυο τύποι μέσα στο
εστιατόριο, έσκυψα στην τσάντα μου να τους δώσω κάτι για
βοήθεια, κρατούσε ένα χαρτί
για να δείχνει και καλά κάτι και
από κάτω από το χαρτί μου πήρε πάνω από το τραπέζι το κινητό! Απίστευτο σενάριο!»
Όπως έγραψε η Μάγκυ
στενοχωρήθηκε μεν αρκετά,
αλλά θέλει πάντα να βρίσκει
έναν καλό λόγο για να συγχωρεί! Όσο για το «καυτό» υλικό, αυτοσαρκάστηκε γράφοντας ότι ελπίζει να μη δούμε
«τίποτα περίεργες μου φωτό
στο διαδίκτυο αν και νομίζω ότι
τα πρόλαβα όλα!!! Έλεος!».
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Mε τον Αλ Πατσίνο

Mε τη Lady Gaga

37

Mε τον Κέβιν Κόστνερ

Με την Ντέμυ Μουρ

• ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΟΥ: Mε το ελληνικό ταπεραμέντο της κατάφερε
να «μαγέψει» σκηνοθέτες και παραγωγούς και να κάνει πραγματικότητα
τα μεγάλα όνειρά της στη Μέκκα του κινηματογράφου

Η αυθεντικά διεθνής Ελληνίδα
με 7 ταινίες στο Χόλιγουντ

Η

Δέσποινα
Μοίρου
(Despoina Mirou όπως είναι
γνωστή πλέον στο εξωτερικό)
έχει καταφέρει να κάνει πραγματικότητα τα δικά της μεγάλα
όνειρα στη Μέκκα του κινηματογράφου στην
Αμερική, να έχει σημαντικούς ρόλους, εκ

των οποίων αρκετοί πρωταγωνιστικοί, σε εφτά σπουδαίες ταινίες, όπου πρωταγωνιστούν διάσημοι ηθοποιοί, ενώ διαπρέπει
στο stand up comedy, κερδίζοντας το πρώτο
της βραβείο «Oscar».
Απόφοιτη της δραματικής σχολής Ίασμος
του Βασίλη Διαμαντόπουλου, μούσα του
Νίκου Κούνδουρου και με συμμετοχές σε
πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, μία
επαγγελματική πρόταση το 2010 την οδήγησε στο Λος Άντζελες όπου έχει μείνει μόνιμα
μέχρι σήμερα.
Στην Ελλάδα επέστρεψε μόνο για λίγο το
2012, για να δώσει το «παρών» της στις λαμπερές πρεμιέρες των διεθνών παραγωγών
που συμμετείχε, όπως το «Ο Θεός αγαπάει το
χαβιάρι» του Γιάννη Σμαραγδή, αλλά και
στην πολιτική ταινία του Νίκου Κούνδου-

ρου «Το πλοίο για την Παλαιστίνη».

Το come back και η απογείωση
Η επιστροφή της στην Αμερική θα σηματοδοτούσε την έναρξη μίας σημαντικής καριέρας, ενώ το όνομά της φιγουράρει στο
IMDb, αφού θα την απολαύσουμε σε 7 ταινίες, εκ των οποίων κάποιες έχουν ολοκληρώσει τα γυρίσματα.
Όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να κάνει σπουδαίες γνωριμίες με διάσημους ανθρώπους, ενώ με το ταλέντο της και το ελληνικό ταπεραμέντο της έχει καταφέρει να «μαγέψει» σκηνοθέτες και παραγωγούς.
Μεγάλη της αγάπη το stand up comedy,
υπογράφοντας η ίδια τους μονολόγους της,
που την έχουν κάνει να ξεχωρίσει. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία

στο «Laugh Factory», ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ του Λος Άντζελες, όπου την προηγούμενη εβδομάδα, της είχαν μία μεγάλη έκπληξη. Μετά από ψηφοφορία που έγινε
στους φανατικούς οπαδούς του είδους, η Δ.
Μοίρου ψηφίστηκε ως η αγαπημένη τους
stand up comedian, μεταξύ εκατοντάδων ηθοποιών από όλο τον πλανήτη.
Φανερά συγκινημένη παρέλαβε το «Oscar
best stand up comedy» από την Daphne
Wright και αποθεώθηκε από το κατάμεστο
κόσμου κλαμπ, ευχαριστώντας τους όλους
και δημόσια για την τιμή που της έκαναν.
Η δημοφιλής Ελληνίδα ηθοποιός, που
κάνει πραγματική διεθνή καριέρα, αυτή την
περίοδο έχει ξεκινήσει παράλληλα μαθήματα αστρονομίας, ενώ δηλώνει μόνη στην
προσωπική της ζωή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού μετά ληστείας στη Ρόδο
Δραματικές στιγμές βίωσε ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου ο δημοφιλής τραγουδιστής
Γιώργος Δασκαλάκης, καθώς την ώρα που έκλεινε το μαγαζί του δέχτηκε άγρια επίθεση από τέσσερις άντρες. Οι νεαροί εισέβαλαν στο κέντρο
διασκέδασης «Blue Coast», που διατηρεί με μεγάλη επιτυχία τον τελευταίο χρόνο στη Ρόδο, για
να τον ληστέψουν. Ο Γ. Δασκαλάκης τους αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσουν πολύ
σοβαρά. Οι μώλωπες σε όλο του το σώμα, όπως
μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες, αποδεικνύουν τη μεγάλη μάχη που έδωσε ο τραγουδι-

στής για να σωθεί από τους ληστές, οι οποίοι αφού τον χτύπησαν έφυγαν τρέχοντας, έχοντας
πάρει τις εισπράξεις του Σαββάτου.
Βαριά χτυπημένος και σοκαρισμένος ο τραγουδιστής ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ κατέθεσε
μήνυση κατά αγνώστων. Το ευτυχές είναι ότι κατάφερε να σωθεί ο ίδιος, αφού οι 4 ληστές έβγαλαν όλο το μένος τους πάνω του, σε σημείο που
το πόδι του να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.
«Η αστυνομία έχει αναλάβει την υπόθεση. Ήταν
τέσσερις, κατάφερα να καταλάβω τον ένα. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα», εξομολογείται o Γ. Δα-

σκαλάκης. Το μεσημέρι της Πέμπτης και έχοντας
συνέλθει από το σοκ των τελευταίων ημερών, έγραψε στο προφίλ του στο Facebook:
«Καλημέρα φίλοι μου, Ευχαριστώ για τα χιλιάδες
μηνύματά σας. Έχω περάσει και χειρότερα. Αυτά
είναι πταίσματα Πίστη στον Θεό και αγάπη μόνο.
Τίποτα άλλο. Και νιώθω ευλογημένος γιατί βλέπω
ότι είναι δίπλα μου άνθρωποι που δεν με ήξεραν
και είχαν ποτέ συμφέρον στο παρελθόν από εμένα
σε αντίθεση με κάποιους άλλους που τους είχα στη
χλιδή και πίστευα ότι το άξιζαν. Έτσι είναι η ζωή,
και ρόδα που γυρίζει».
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ΙχνηλατωΝταΣ…
«The Met: Live in HD», στις συνεργαζόμενες αίθουσες του δικτύου
του Ομίλου ANTENNA, το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 19.55
σε ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη

«Έτσι Κάνουν Όλες»

με την Καίτη Νικολοπούλου

Θεά Υγιεία,
το μαρμάρινο
αγαλματίδιο
της Σπάρτης

του Wolfgang Amadeus Mozart

ο βραβευμένο πρόγραμμα
«The Met: Live in HD», μετά τη σπάνια αναβίωση της
«Σεμίραμις» του Rossini, επιστρέφει με την πρωτοποριακή,
«πικάντικη», κωμωδία του
Mozart, «Έτσι Κάνουν Όλες» σε νέα
παραγωγή της Met και συμπαραγωγή με την English National
Opera.
Το φιλόμουσο κοινό, θα έχει την
ευκαιρία να παρακολουθήσει, σε
ζωντανή μετάδοση από τη Νέα
Υόρκη, μία από τις πιο διάσημες,
κωμικές όπερες, σε σκηνοθεσία
Phelim McDermott, υπό τη διεύθυνση του David Robertson, στις
συνεργαζόμενες αίθουσες του δικτύου του Ομίλου ANTENNA, το
Σάββατο 31 Μαρτίου στις 19.55.
Η νέα παραγωγή της Met είναι
χρονικά τοποθετημένη στη δεκαετία
του 1950 στο Κόνεϊ Άιλαντ, σε ένα
φαντασμαγορικό σκηνικό αμερικάνικου λούνα παρκ. Η διανομή περιλαμβάνει μια σειρά καταξιωμένων
λυρικών τραγουδιστών με την
Amanda Majeski στον ρόλο της

Τ

διχασμένης Φιορντιλίτζι, τη Serena
Malfi στον ρόλο της αδερφής της,
της Ντοραμπέλα, τη βραβευμένη με
Tony Award Kelli O’Hara στον ρόλο της τσαχπίνας υπηρέτριάς τους,
της Ντεσπίνα, τους Ben Bliss και
Adam Plachetka στους ρόλους
των δύο αρραβωνιαστικών, του Φεράντο και του Γκουλιέλμο, και τον
Christopher Maltman στον ρόλο
του κυνικού Ντον Αλφρέντο. Ο φιλόσοφος Ντον Αλφρέντο βάζει στοίχημα με τους νεαρούς ερωτευμένους
Φεράντο και Γκουλιέλμο πως, αν ακολουθήσουν τις υποδείξεις του, θα
τους αποδείξει ότι οι αγαπημένες
τους Φιορντιλίτζι και Ντοραμπέλα
δεν είναι πιστές. Όχι επειδή οι συγκεκριμένες κοπέλες δεν έχουν σταθερά αισθήματα, αλλά επειδή όλες
οι γυναίκες είναι άπιστες.
Το «Έτσι Κάνουν Όλες» είναι
μια πρωτοποριακή για την εποχή της κωμωδία, με θέμα την
αιώνια διαμάχη των δύο φύλων και τη συζυγική πίστη. Τον
καιρό που προβλήθηκε ξεσήκωσε
τη συντηρητική κοινωνία της Βιέννης και θεωρήθηκε πολύ τολμηρή
για την εποχή της, όπως και για
πολλά χρόνια μετά. Αποτελεί την
τρίτη και τελευταία συνεργασία
του Mozart με τον ποιητή
Lorenzo Da Ponte, μετά τα αριστουργήματα «Οι Γάμοι του Φίγκαρο» και «Ντον Τζοβάννι» και
θεωρείται ένα από τα κορυφαία
έργα του Mozart.
Οι αίθουσες προβολής της Met
στην Ελλάδα αυξάνονται κάθε χρόνο
και ανάμεσά τους βρίσκονται οι σημαντικότεροι χώροι πολιτισμού σε

κάθε πόλη, μεταξύ αυτών το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αλλά και θέατρα, κινηματογράφοι και άλλοι χώροι πολιτισμού.
Μπορείτε να δείτε την όπερα «Έτσι Κάνουν Όλες» σε Ελλάδα και
Κύπρο, σε μια από τις παρακάτω
αίθουσες συνεργαζόμενων αιθουσών του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ:
• Αθήνα
(Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)
• Θεσσαλονίκη
(Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης)
• Βόλος (Κιν/τρο Αχίλλειον)
• Πάτρα (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών)
• Καστοριά (Αμφιθέατρο ΤΕΙ)
• Ρέθυμνο
(Σπίτι Πολιτισμού Ρεθύμνου)
• Σύρος (Θέατρο Απόλλων)
• Αλεξανδρούπολη
(Δημοτικό Θέατρο)
• Αγρίνιο
(Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο)
• Άγιος Νικόλαος
(Κινηματογράφος REX)
• Τρίκαλα (Δημοτικός Κιν/γράφος
Τρικάλων «CINE MΥΛΟΣ»)
• Λεμεσός (Θέατρο Rialto)
• Λάρνακα (Κ-CINEPLEX)
• Λευκωσία (Κ-CINEPLEX)
• Πάφος (Κ-CINEPLEX)
Βασικός υποστηρικτής του προγράμματος «The Met: Live in HD»
από την πρώτη σεζόν του στην Ελλάδα είναι η MYTILINEOS.
Η σεζόν 2017-18 της Met
Opera συνεχίζεται με μια σειρά από επιλεγμένες παραγωγές της
Met μέχρι και τον Απρίλιο 2018.

Στις 23 Μαρτίου 2018, ύστερα από
συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής,
κατασχέθηκαν στη Σπάρτη Λακωνίας, μεταξύ
άλλων, και αρχαία αντικείμενα, τα οποία
εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς».
Το σημαντικότερο αντικείμενο μεταξύ των
κατασχεθέντων είναι ένα μαρμάρινο αγαλμάτιο
της θεάς Υγιείας, ύψους 55 εκ., από το οποίο
λείπει η κεφαλή και τα χέρια.
Η θεά παριστάνεται κατενώπιον πάνω σε
συμφυή ελλειψοειδή πλίνθο. Από το σπάσιμο
του λαιμού φαίνεται ότι θα έστρεφε την
κεφαλή προς τα δεξιά της. Πατάει σταθερά
στο δεξί σκέλος, ενώ το άνετο αριστερό είναι
λυγισμένο στο γόνατο και το κινεί προς το
πλάι. Φοράει χιτώνα με κοντές χειρίδες
(μανίκια) και από πάνω ιμάτιο. Στο αριστερό
στήθος και μπροστά σώζεται τμήμα φιδιού
που κατεβαίνει από την πλάτη, το οποίο θα
κατευθυνόταν προς τη δεξιά πλευρά της θεάς,
προς το δεξί χέρι της, στο οποίο θα κρατούσε
φιάλη από την οποία θα έτρωγε το φίδι. Στο
αριστερό χαμηλωμένο χέρι θα κρατούσε
κάποιο αντικείμενο-σύμβολο, βοηθητικό για
την ταύτισή της .
Το αγαλμάτιο ανήκει στον τύπο της Υγιείας
Hope και αποτελεί μικρογραφική μετάπλαση
των ύστερων ελληνιστικών - πρώιμων
ρωμαϊκών χρόνων ενός μεγάλου μεγέθους
πρωτοτύπου του 4ου αιώνα π.Χ.
Τα αρχεία έχουν παραδοθεί προς φύλαξη
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης και θα
ακολουθήσει η συγκρότηση Τριμελούς
Εκτιμητικής Επιτροπής για τον καθορισμό
της αξίας τους.
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Λένα Πλάτωνος:
«Καρυωτάκης
- 13 τραγούδια»
και απαγγελίες
ποιημάτων και πεζών

ρόκειται για μία καλλιτεχνική σύμπραξη γεμάτη λυρισμό στο ποιητικό σύμπαν του Κώστα Καρυωτάκη.
Συγκεκριμένα, τα ενενήντα χρόνια από τον θάνατο
του πεσιμιστή και λυρικού Έλληνα ποιητή Κώστα Καρυωτάκη είναι η αφορμή για την παρουσίαση του οριακού έργου
της Λένας Πλάτωνος, του κύκλου «Καρυωτάκης 13 τραγούδια», που θα ερμηνεύσει η Σαβίνα Γιαννάτου με τον δικό
της μοναδικό τρόπο. Στα ενδιάμεσα των τραγουδιών, θα
διαβάσει ο συγγραφέας Γιώργος Κοροπούλης ποιήματα και
πεζά του Κώστα Καρυωτάκη όπως και ένα κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου σχετικά με το άδοξο τέλος του Κ. Καρυωτάκη.
Για την απόφασή της να μελοποιήσει Κώστα Καρυωτάκη
το 1979, η Λένα Πλάτωνος λέει: «Η ιστορία μου με τον Κώστα
Καρυωτάκη άρχισε στο Τρίτο Πρόγραμμα του Μάνου Χατζιδάκι, όταν μου έγινε πρόταση να τον μελοποιήσω για τις ανάγκες της εκπομπής για την ποίηση. Εγώ αρνήθηκα αρχικά, γιατί φοβήθηκα το τεράστιο καλλιτεχνικό του μέγεθος, και προσφέρθηκα να γράψω σκέτη μουσική που θα ταίριαζε στο ύφος
του για να υποστηρίξω τις απαγγελίες. Ο Χατζιδάκις δέχτηκε.
Τελικά, μια νύχτα, όπως είχα ανοιχτό στο πιάνο μου το βιβλίο με
τα ποιήματα του Καρυωτάκη, το βλέμμα μου αγκιστρώθηκε
σε ένα ποίημά του, το μελοποίησα αμέσως και έκλαψα. Ετσι, η
εκπομπή “ντύθηκε” και με τα τραγούδια μου, που είχαν αμέσως
μεγάλη απήχηση στο Τρίτο, αλλά ακόμα περισσότερη μέσα
στην ψυχή μου, όπου και “άκουσα” τη φωνή της Σαβίνας να τα
τραγουδάει. Άρεσαν επίσης πολύ και στον Χατζιδάκι κι έτσι έγιναν άλμπουμ στη Lyra του Αλέκου Πατσιφά». Οι ηχογραφήσεις ολοκληρώθηκαν το 1981 και ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1982.
Ο Κώστας Καρυωτάκης, ποιητής και πεζογράφος, είναι ίσως η σημαντικότερη λογοτεχνική φωνή που ανέδειξε η γενιά του ’20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία
του μοντερνισμού στην ελληνική ποίηση. Επηρέασε πολλούς από τους κατοπινούς ποιητές (Σεφέρης, Ρίτσος, Βρεττάκος) και δημιούργησε φιλολογική μόδα, τον Καρυωτακισμό, που πλημμύρισε τη νεοελληνική ποίηση. Η ποίηση του
Καρυωτάκη δεν έχει ίχνος φιλολογίας, αισθηματισμού και
φιλαρέσκειας, που υπάρχει σε αφθονία στους παλιότερους
ποιητές. Αποπνέει την αίσθηση του μάταιου, του χαμένου,
η στάση του είναι αντιηρωική και αντιδανική. Γράφει ποιήματα για το άδοξο, το ασήμαντο, ακόμα και το γελοίο, ως
διαμαρτυρία, που φθάνει στο σαρκασμό.
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Συντελεστές: Σύνθεση: Λένα Πλάτωνος
Τραγουδά η Σαβίνα Γιαννάτου
Στο πιάνο ο Θόδωρος Κοτεπάνος
Διαβάζει ο Γιώργος Κοροπούλης
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λένα Πλάτωνος,
Γιώργος Κοροπούλης, Σαβίνα Γιαννάτου
Οργάνωση παραγωγής: Cricos

Οι φωτογραφίες της
παράστασης έχουν
την υπογραφή του
διάσημου Βρετανού
φωτογράφου Nick Knight και
του SHOWstudio.
Διασκευή βασισμένη
στη μετάφραση του
Γιώργου Χειμωνά:
Άρης Μπινιάρης,
Θεοδώρα Καπράλου
Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης
Δραματουργική
Επεξεργασία:
Θεοδώρα Καπράλου
Σκηνικά & Κοστούμια:
Πάρις Μέξης
Φωτισμοί:
Λευτέρης Παυλόπουλος
Μουσική:
Βίκτωρας Κουλουμπής,
Πάνος Σαρδέλης
Κίνηση: Αμάλια Μπένετ
Sound design &
Ηχοληψία παράστασης:
Χάρης Κρεμμύδας
Βοηθός ενδυματολόγου:
Δάφνη Ηλιοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου (intern):
Δέσποινα Φαρίδου
Μετάφραση υπερτίτλων
στα αγγλικά: Μέμη Κατσώνη
Διεύθυνση Παραγωγής:
Μαρία Δούρου
Παραγωγή:
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
Ερμηνεύουν:
Γιώργος Γάλλος,
Άννα Καλαϊτζίδου,
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη,
Χρήστος Λούλης,
Αμάλια Μπένετ,
Άρης Μπινιάρης,
Εύη Σαουλίδου,
Κωνσταντίνος Σεβδαλής,
Ονησίφορος Ονησιφόρου,
Χάρης Χαραλάμπους
Μουσικοί:
Βίκτωρας Κουλουμπής
(ηλεκτρικό μπάσo),
Πάνος Σαρδέλης (τύμπανα
Άρης Μπινιάρης:
«Βάκχες» του Ευριπίδη
Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών (Συγγρού 107)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

«Βάκχες»:
Η μουσικότητα
ως πυρήνας
της τραγωδίας

ν κάτι σε επίπεδο περιγραφής και εικονοποιΐας
χαρακτηρίζει τις «Βάκχες»
του Ευριπίδη, αυτό είναι η σύνθεση δύο αντικρουόμενων αποδόσεων του φυσικού κόσμου.
Στις δύο αγγελικές ρήσεις καταδεικνύεται αυτή η διακριτότητα.
Στην πρώτη με την ειρηνική και
ανέφελη εικόνα του, όπου άνθρωποι, ζώα και φυτικό Βασίλειο συνυπάρχουν αγαστά συμμετέχοντας ισότιμα στο τελετουργικό θαύμα του και στο τέλος με την οργιαστική και εκδικητική έξαψη των μαινάδων,
που ανατρέπουν τη γαλήνη του
σπέρνοντας, σε κατάσταση ένθεης μανίας, την καταστροφή
και τον θάνατο.
Στην παράσταση της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη μια αντίστοιχη αντιθετικότητα ανασύρθηκε στην επιφάνεια: το κοντράστ που δημιουργεί αφενός
η νομοτελειακή οργάνωση της
κοινότητας των μυστών και αφετέρου η παροξυντική επενέργεια της ροκ που υπονομεύει
κάθε λειτουργία οργάνωσης.
Χωρίς αυστηρά προσωποποιημένες παρουσίες και με μια αφηγηματικότητα που αναιρεί
αλλά δεν καθιστά αδιόρατη τη
λειτουργία του δραματικού
προσώπου, το σύνολο των ηθοποιών συγκερασμένο, συμπα-
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γές, όσο και ως μονάδες ευδιάκριτο, συνέζευξε πιστά, σχεδόν
γραμμικά και γεωμετρικά, την
εκστατική προσήλωση στην τελετουργία με τις ψυχεδελικές
μουσικές εξάρσεις.
Η σχέση μουσικής-λόγου και
αρμονίας της κίνησης δημιούργησαν ένα επάλληλο στρώμα
που τελικά αφομοίωσε το υλικό
της τραγωδίας μετουσιώνοντάς
το σε μια σύνθεση, όπου όλα τα
δομικά συστατικά της να παίρνουν νέα πνοή και να επανασυστήνονται διάφανα.
Σκηνικές εικόνες λιτές, αλλά με αισθητική πυκνότητα και
«λιποβαρή» θεατρικότητα, χωρίς περίσσιες διογκώσεις, συναίσθηση του σκηνικού χρόνου
και κώδικες με ιδιαίτερο φορτίο, ολοκλήρωσαν έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης
της τραγικής ποίησης εμπεδωμένης μέσα από έννοιες όπως
μουσικότητα, καθαρότητα, μινιμαλιστική κομβικότητα. Δεδομένα με κοινές συντεταγμένες τόσο με τη σκηνογραφική
σύλληψη (Πάρις Μέξης), με
τον δεσπόζοντα άνωθεν κύκλο
που συμβολοποιούσε τη διαχρονική υπαγωγή του ανθρώπου στις ακατάλυτες ζωτικές
δυνάμεις, που ορίζουν τη φύση του και τη σχέση του με τον
κόσμο, όσο και με την έρρυθμη
κίνηση (Αμάλια Μπένετ), που
παρέπεμπε στον διονυσιασμό
και στα κατάλοιπά του.
Οι ερμηνευτές Γιώργος Γάλλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Χρήστος
Λούλης, Αμάλια Μπένετ, Άρης
Μπινιάρης, Εύη Σαουλίδου,
Κωνσταντίνος Σεβδαλής, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Χάρης
Χαραλάμπους αναδείχθηκαν
σε κάτι περισσότερο από ηθοποιούς. Η εκφορά του λόγου, ο
έλεγχος της αναπνοής, η σωματικότητα και η κίνηση έδεναν οργανικά με τη μουσική, το
κατ’ εξοχήν στοιχείο, που διαμόρφωνε και οργάνωνε όλες
τις επί σκηνής λειτουργίες.
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