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«Άσ’ τους να λένε, άσ’ τους να πουν...»

«Μαϊμού» η προστασία

των Ελλήνων
στην Αλβανία

• Σε απόλυτη ταύτιση οι απόψεις και οι κινήσεις του Αντώνη
Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά τα ζιζάνια που προσπαθεί
να σπείρει η γνωστή... 5η φάλαγγα και ο ΣΥΡΙΖΑ ▶ ΣΕΛ. 9

▶ ΣΕΛ. 26
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Σχέδια επί χάρτου
για αξιοπρεπή ήττα
• Ποιες εναλλακτικές συζητά
με τους στενούς συνεργάτες του
ο Αλέξης Τσίπρας
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ΤΟ «ΜΥΣΤΙΚΟ» ΤΗΣ ΡΩ
που ενοχλεί
την Άγκυρα

▶ ΣΕΛ. 5

• Η ύπαρξη κατοίκων ενισχύει την
υφαλοκρηπίδα της νήσου και δημιουργεί
κοινά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας
με Κύπρο και Αίγυπτο, «εγκλωβίζοντας»
την Τουρκία στα… κουβαδάκια της ▶ ΣΕΛ. 7

Το μνημόνιο
πέθανε, ζήτω το…
αναπτυξιακό
μνημόνιο!
• Τους όρους του 4ου
δημοσιονομικού προγράμματος
εξετάζουν κυβέρνηση και δανειστές
▶ ΣΕΛ. 3

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟΣ ΦΥΓΗΣ Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Ξηλώνεται το πουλόβερ
της σκευωρίας
• Ηχηρό «χαστούκι» στην εισαγγελέα Ειρήνη Τζίβα από το Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών που με βούλευμα έκρινε ότι δεν υπάρχουν επιβαρυντικοί στοιχεία στην εις βάρος του εφοπλιστή εισαγγελική δίωξη τα οποία θα
τον προέτρεπαν να φύγει από την Ελλάδα ▶ ΣΕΛ. 12-13

Ομοβροντία δηλώσεων εναντίον της… Αθήνας από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ

Το (κατά Ιβάν)
κράτος των Αθηνών
Τα «άσφαιρα» του Δήμου
για ΕΛ.ΠΕ.
και οι «μαχαιριές»
του Νίκου για τον Alpha
▶ ΣΕΛ. 27

• Συγχορδία δηλώσεων προπονητή, τεχνικού διευθυντή, ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ που βλέπουν πως η Αθήνα φταίει για όλα
• Όμως οι προκλήσεις που έφεραν ρήξη στη συμμαχία του Ιβάν
Σαββίδη με τους Δημήτρη Μελισσανίδη και Γιάννη Αλαφούζο,
δεν προήλθαν από την Αθήνα ▶ ΣΕΛ. 17-19
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κοιμάσαι…
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τις 23 Απριλίου συμπληρώνονται 8 χρόνια από όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, έχοντας για φόντο τα σπιτάκια και
τις βαρκούλες του Καστελόριζου, ανακοίνωνε την είσοδο της Ελλάδας στον αστερισμό των μνημονίων. Έκτοτε μάθαμε να μετράμε τις ζωές μας σε… δόσεις και με κρίσιμα κάθε φορά Eurogroup.
Έτσι και τώρα, πλησιάζοντας(;) στην έξοδο, άλλη μία ημερομηνία-ορόσημο (τουλάχιστον κατά πώς λένε οι Βρυξελλιώτες «αδελφοί» μας) είναι σημειωμένη στο εθνικό καλεντάρι: η 21η Ιουνίου! Είναι η μέρα στην οποία η μάζωξη των
υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα πρέπει να αποφασίσει συνολικά για το πέρας του τρίτου ελληνικού προγράμματος διάσωσης, έχοντας πρώτα απαντήσει στους επιμέρους 4 «μεσότιτλους»: α) Τι μέλλει γενέσθαι με την τέταρτη
αξιολόγησης, β) ποια θα είναι η στρατηγική ανάπτυξης της επομένης των μνημονίων ημέρας, γ) ποια μέτρα θα αναληφθούν για την απομείωση του ελληνικού χρέους, και δ) με ποιο μηχανισμό θα εποπτεύεται η «ελεύθερη» (ο Θεός να την
κάνει) ελληνική οικονομία.
Ας μας επιτραπεί να πιστεύουμε ότι οι ένοικοι του Μαξίμου καίγονται μόνο για τον τελευταίο αστερίσκο. Για το πώς,
δηλαδή, θα αποφευχθεί η πιστοληπτική γραμμή
στήριξης, για να πλασαριστεί στο πόπολο ότι η περήφανη διαπραγμάτευση απελευθέρωσε την Ελλάδα
από τα δεσμά της λιτότητας.
Μόνο που είχαν υπολογίσει χωρίς τον… ξενοδόχο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πρώην «σύντροφο»
των νυν κυβερνόντων, ο οποίος ξεσκέπασε τον…
δράκο του κυβερνητικού παραμυθιού. Τι είπε ο διαπρεπής εργατολόγος; Ότι η κυβέρνηση εμπαίζει εν
γνώσει της τους ψηφοφόρους, καθώς αυστηρή εποπτεία και μνημονιακά μέτρα θα υπάρξουν και μετά τον Αύγουστο! Το
αποδεικνύει, δε, αποκαλύπτοντας ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ ο Κανονισμός 472/2013 του Ευρωκοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21/5/2013 «Για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών
στη ζώνη του ευρώ, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα», ο οποίος στο άρθρο 14 επιβάlλει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που
εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους μέλους».
Σε άλλη δε παράγραφό του, το ίδιο άρθρο λέει: «Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές
επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
στην ΟΔΕ, καθώς και στο κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους, και εκτιμά ειδικότερα αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα».
Αν στην κυβέρνηση αυτό εννοούν ως «καθαρή έξοδο», ας κάνουν έναν κόπο να μας ενημερώσουν πώς είναι η… ακάθαρτη. Και αν δουν ότι τα κουκιά της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές δεν βγαίνουν, ας επικαιροποιήσουν το αναπτυξιακό σχέδιο που θα καταθέσουν, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό την υποχρεωτική καλλιέργεια κριθαριού. Ακόμη
και αν δεν το εξάγουμε τουλάχιστον θα έχουμε αρκετό ως… σανοτροφή!

Σ

Καθαρή έξοδος
από… κριθάρι
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• Τους όρους του 4ου δημοσιονομικού προγράμματος εξετάζουν
κυβέρνηση και δανειστές – Δεν ενθουσιάστηκαν οι Βρυξέλλες με την πρώτη
παρουσίαση του «ολιστικού σχεδίου» Τσακαλώτου

Το μνημόνιο πέθανε, ζήτω
το… (αναπτυξιακό) μνημόνιο!
Τους όρους του... 4ου μνημονίου εξετάζουν κυβέρνηση
και δανειστές. Το οποίο δεν θα τιτλοφορείται μνημόνιο
αλλά αναπτυξιακό σχέδιο, θα είναι καθαρά ελληνικής
«κατασκευής», ενώ θα φέρει την έγκριση των δανειστών.
Το χθεσινό (Παρασκευή) ταξίδι του Ευκλείδη Τσακαλώτου στο Βερολίνο, μόνο στόχο είχε αυτό το... μνημόνιο
και τις προβλέψεις για το χρέος.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Ε

μπλοκή παρατηρείται
στην επόμενη μέρα μετά τα μνημόνια. Το γαλλικό σχέδιο φαίνεται
να αντιμετωπίζει πρόβλημα και να υποχρεώνει τους δανειστές σε δεύτερες σκέψεις, το ελληνικό σχέδιο ανάπτυξης ακόμα
είναι στον αέρα και άγνωστο παραμένει προς ώρας τι ακριβώς θα
συμβεί με το χρέος. Το ΔΝΤ βλέπει να χάνει έδαφος και αυτό το
καθιστά ιδιαιτέρως επικίνδυνο για
την Ελλάδα, καθώς είναι και η τελευταία ευκαιρία της Κριστίν Λαγκάρντ να αποδείξει ότι μπορεί
και να παραμείνει στη θέση της.
Μετά την εκλογή Τραμπ, το Ταμείο έχασε την πρόσβαση στον
Λευκό Οίκο, ενώ ο στρατηγικός
διάλογος ΗΠΑ-Κίνας (US-China
Strategicand Economic Dialogue)
εκτόπισε την παρεμβατικότητα του
Ταμείου. Πονοκέφαλο στη Γαλλίδα
επικεφαλής προκαλεί και η δημιουργία τράπεζας τον περασμένο Ιούνιο από τις χώρες των BRICS
που, παρά τα προβλήματα, φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τις λειτουργίες του Ταμείου. Το μόνο που
μένει είναι ένα στραβοπάτημα στην
Ευρώπη που θα του επιτρέψει τη
μεγάλη επιστροφή. Αυτό βέβαια υπό τον όρο να μην έχει προχωρήσει το ΕΝΤ...
Μάλιστα, το Βερολίνο έχει στείλει μήνυμα στο ΔΝΤ πως η Ευρώπη μπορεί και μόνη της, για αυτό
και ασκούνται έντονες πιέσεις έτσι
ώστε στην κατάρτιση του πλαισίου

ων για το ελληνικό χρέος.

Συναγερμός…

λειτουργίας του ΕΝΤ να εμπεριέχεται μια παράγραφος που θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ταμείου σε προγράμματα σε ρόλο τεχνικού συμβούλου.

Επίσκεψη γνωριμίας…
Μέχρι τότε το ενδιαφέρον του ΔΝΤ
στρέφεται στην Ελλάδα, καθώς και
είναι η τελευταία ευκαιρία να παραμείνει στην Ευρώπη. Αυτό όμως
προϋποθέτει δύο πράγματα: είτε
μεγάλη απομείωση του χρέους, είτε επιπλέον (εμπροσθοβαρή) μέτρα που θα το καθιστούν βιώσιμο.
Το πρώτο η Ευρώπη ακόμα δεν το
έχει αποδεχθεί, οπότε προκρίνεται αυτονόητα το δεύτερο.
Για αυτό και το χθεσινό (Παρασκευή) ταξίδι του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου
στο Βερολίνο, όπου είχε και την
πρώτη συνάντηση με τον Γερμανό
ομόλογό του. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι αράδες δεν είχε γίνει
γνωστό το αποτέλεσμα της συνάντησης παρά μόνο οι προθέσεις.
Η συνάντηση έχει τον χαρακτήρα «επίσκεψης γνωριμίας», όπως
άλλωστε και μια σειρά άλλων συναντήσεων που πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στο Βερολίνο ο κ.
Σολτς. Οι πληροφορίες ήθελαν οι
δύο υπουργοί πριν και ούτε μετά
τη συνάντηση να προβούν σε δηλώσεις. Σύμφωνα με την DW, «η
μυστικότητα που τηρούν τα δύο υπουργεία για τη συνάντηση σχετίζεται με την κρίσιμη φάση της προετοιμασίας της εξόδου της Ελλάδας από
το πρόγραμμα προσαρμογής». Δημοσίως, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών κρατά κλειστά τα χαρ-

τιά του για τη στάση που θα τηρήσει στο ελληνικό ζήτημα. Είναι ωστόσο σαφές ότι ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών
Σολτς θέλει να βρεθεί μια λύση
στο θέμα του χρέους σύμφωνα με
την DW, αλλά πριν από αυτό βασική απαίτηση είναι η Ελλάδα να
σταθεροποιήσει τα δημοσιονομικά της, να βελτιώσει τη φορολογική συμμόρφωση και να αυξήσει τη
λειτουργικότητα της δημόσιας διοίκησης.
Ο κ. Σολτς, όπως έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη τελευταία ο
γερμανικός Τύπος, αν και έχει αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί στην Ελλάδα και έχει
δηλώσει ότι δεν είναι σωστό να υπαγορεύει η Γερμανία την οικονομική πολιτική των άλλων κρατών,
καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα
στις θέσεις του κόμματός του υπέρ
της διευθέτησης του χρέους και της
σκληρής στάσης πολλών στελεχών
της
Χριστιανικής
Ένωσης
(CDU/CSU), τα οποία διαφωνούν
με την παραχώρηση ελαφρύνσε-

Σε κάθε περίπτωση όλα θα κριθούν (και) από την πορεία της 4ης
αξιολόγησης, κάτι που έγινε ξεκάθαρο στον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη στο τελευταίο EuroWοrking
Group. Μάλιστα, αμέσως μετά τη
λήξη του στο κυβερνητικό επιτελείο σήμανε συναγερμός, ώστε να
ανέβουν οι ρυθμοί και να κλείσουν
άμεσα οι εκκρεμότητες και τα κυβερνητικά στελέχη να μπορούν από θέση ισχύος να διαπραγματεύονται. Άλλωστε, και ο χρόνος μέχρι το Eurogroup της 27ης Απριλίου εξαντλείται επικίνδυνα και αν
η Αθήνα φτάσει μέχρι εκεί με εκκρεμότητες είναι βέβαιο πως το
κλίμα που θα διαμορφωθεί θα είναι αρνητικό.
Πίσω στο EuroWοrking Group,
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών παρουσίασε το προσχέδιο
της αναπτυξιακής στρατηγικής που
θα ακολουθήσει η Ελλάδα μετά το
πρόγραμμα. Το τελικό σχέδιο θα
παρουσιαστεί στις 27 Απριλίου
στη Σόφια, από τον Ευ. Τσακαλώτο και, μεταξύ άλλων, θα θέτει στόχους για την προσέλκυση επενδύσεων, τη μείωση της φορολογίας,
τη μείωση των «κόκκινων» δανείων και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, αλλά και στόχους για τη μείωση της ανεργίας
και την τόνωση της παραγωγικότητας και των εξαγωγών. Μόνο που
στις Βρυξέλλες η παρουσίαση
Χουλιαράκη δεν κέρδισε τις εντυπώσεις μιας και κάποιοι ψιθύριζαν πως είναι σε πολύ αρχικό στάδιο ο σχεδιασμός...
Σε ό,τι αφορά την δ΄ αξιολόγηση, στο EWG επισημάνθηκε η ανάγκη να ολοκληρωθεί, το αργότερο, έως το Eurogroup του Ιουνίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δ΄ αξιολόγηση συνδέεται με μια σημαντική δόση των δανείων, της τάξεως

των 11,7 δισ. ευρώ, η οποία πρέπει να εκταμιευθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος στις 20 Αυγούστου 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη να
προχωρήσει ιδιαίτερα η υλοποίηση ορισμένων εκ των 88 προαπαιτούμενων της δ΄ αξιολόγησης, όπως είναι η αγορά ενέργειας, η ιδιωτικοποίηση του φυσικού αερίου και οι παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων. Οι επικεφαλής των θεσμών προγραμματίζεται να επιστρέψουν στην Αθήνα γύρω στις
15 Μαΐου.
Σημαντικό είναι πως οι δανειστές αλλάζουν στάση και για τη
«γαλλική πρόταση», δηλαδή τον
μηχανισμό που συνδέει την αποπληρωμή του χρέους με τον ρυθμό ανάπτυξης. Ο μηχανισμός αυτός θα ενεργοποιείται μόνο αν ο
ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας παραμένει κάτω από ένα ορισμένο όριο (και παρά τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων). Ωστόσο, δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί αν ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται αυτόματα, ή αν θα χρειάζεται η έγκριση των κρατών-μελών
της ευρωζώνης το οποίο είναι και
το πιθανότερο, ώστε να ελέγχεται
η πορεία των μεταρρυθμίσεων
στην Ελλάδα και να τίθενται επιπλέον στόχοι ή μέτρα.
Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από
τον «γαλλικό μηχανισμό», μεταξύ
των προτάσεων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση είναι το πακέτο των μεσοπρόθεσμων μέτρων,
όπως είναι η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, η
χρησιμοποίηση μέρους των αδιάθετων χρημάτων του προγράμματος του ESM, που φτάνουν τα 27
δισ. ευρώ, για την αγορά των δανείων του ΔΝΤ και η επιστροφή
των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα
(SMPs) που υπολογίζονται περί τα
4 έως 5 δισ. ευρώ.
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Στην παρασκευή του τραχανά, όπως λένε οι γιαγιάδες μας, απαραίτητο είναι
το άπλωμα στον ήλιο για
να ξεραθεί. Όταν, όμως,
χρησιμοποιούμε την έκφραση «έχω τραχανά απλωμένο», το κάνουμε ειρωνικά για κάποιον που
ψάχνει τον τρόπο, προκειμένου να αποφύγει μια
δουλειά. Στην πολιτική ο όρος «απλώνω τον τραχανά»
σημαίνει ότι ανοίγω θέματα, τα οποία βέβαια είναι
αμφίβολο εάν τελικά κάποια στιγμή θα κλείσουν.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

υτό, εξάλλου, επισημαίνουν σε ανάλυσή
τους οι Γιάννης Μαστρογεωργίου και
Γιώργος Παπούλιας, οι δύο αναλυτές του «Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση σε Ελλάδα κι Ευρώπη», το ελληνικό think
tank που ίδρυσε η Άννα Διαμαντοπούλου.
Οι αναλυτές του Δικτύου, λοιπόν, αναλύουν τη διαφορετική εκτίμησή τους σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα που απομένουν μέχρι
τον Αύγουστο, σε σχέση με την κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζει ότι
ο χρόνος είναι αρκετός. Και καταγράφουν τους «σταθμούς»:
• Ολοκλήρωση του μνημονίου: Οι εκκρεμότητες των αξιολογήσεων θα επανέλθουν πιεστικά στο προσκήνιο, ενώ τα χρονικά περιθώρια θα είναι ασφυκτικά
και για την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης.
• Δημοσιονομικά μεγέθη:
Ο προϋπολογισμός του 2018 είναι
ο πιο καθοριστικός των τελευταίων ετών, καθώς η πορεία εκτέλεσής του θα καθορίσει το οικονομικό μέλλον των πολιτών της χώρας
για την περίοδο τουλάχιστον μέχρι
το 2022. Από την εκτέλεση του
προϋπολογισμού θα καθοριστεί η
στάση του ΔΝΤ για την εξέλιξη των
δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας.
• Η «επόμενη ημέρα»: Τόσο
στην Αθήνα, όσο και στις Βρυξέλλες, ως επόμενη ημέρα έχει χαρακτηριστεί η 21η Αυγούστου, που
είναι και το πρώτο 24ωρο μετά τη
λήξη του 3ου μνημονίου. Ο σχεδιασμός προϋποθέτει σκληρή διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς.
Μόνο αν έχει κλείσει τα προαπαιτούμενα, έχει επιτύχει κούρεμα του
χρέους, την καθαρή έξοδο στις αγορές και την υβριδική συμφωνία
της μεταμνημονιακής περιόδου
που δεν θα διαλύει τις αδύναμες
οικονομικά τάξεις (άρση αφορολογήτου, μείωση συντάξεων), δι-
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• Οι αναλυτές του «Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση
σε Ελλάδα κι Ευρώπη» επισημαίνουν τα ελληνικά στραβά
κι ανάποδα σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα που απομένουν μέχρι
την αυγουστιάτικη έξοδο από το μνημόνιο

Ο… τραχανάς και
η (χαμένη) αναθεώρηση
καιούται η κυβέρνηση να μιλά για
την επόμενη μέρα.
• Διευθέτηση του χρέους:
Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες της παρούσας χρονιάς.
• Κεφαλαιακοί περιορισμοί:
Αν δεν υπάρξει πλήρης άρση των
περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων μέσα στο 2018, θα πρέπει
τουλάχιστον να υπάρξει ένας σαφής οδικός χάρτης για την πλήρη
κατάργησή τους, αλλά και σημαντικές κινήσεις χαλάρωσης μέσα στο
έτος.
• Έξοδος στις αγορές: Ο ευρύτερος σχεδιασμός προβλέπει
δύο με τρεις δοκιμαστικές εξόδους
εντός του μνημονίου και πριν από
τη λήξη του.
• «Κόκκινα» δάνεια: Μέχρι
τον Ιούνιο είναι αναγκαία η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τόσο για τα ανεξασφάλιστα καταναλωτικά, όσο και
στα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα.
Για τις τράπεζες, οι πωλήσεις των μη
εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις θα αποτελέσουν το μέγα
στοίχημα μαζί με την επιστροφή
των καταθέσεων που υπολογίζονται
σε 20 δισ. μόνο στα στρώματα.

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς το Δημόσιο: Το 2017 οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
δημόσιο ξεπέρασαν τα 100 δισ.,
τα 40 από τα οποία προστέθηκαν
την περίοδο μετά το 2015. Περί
4,2 εκατ. των φορολογουμένων
που είναι πάνω από το 50% του
συνόλου, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ήδη πάνω από 1 εκατ. έχουν υποστεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.
• Εξωτερική πολιτική: Η
χώρα έχει τρία δύσκολα μέτωπα ανοικτά παράλληλα: Σκοπιανό, Ελληνοτουρκικά και Αλβανία. Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας
έρχεται από Ανατολικά και δεν εί-
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ναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά
εντάσσεται στις ευρύτερες γεωπολιτικές αλλαγές της περιοχής μας.
Ως εκ τούτου μετά από αρκετές δεκαετίες απαιτείται χάραξη νέων εθνικών στόχων και στρατηγικής,
κάτι που δεν διαφαίνεται από την
κυβέρνηση. Είναι πολύ δύσκολο
να μπορέσει να διατηρήσει τον έλεγχο και στα τρία αυτά μέτωπα και
να έχει τις δυνάμεις της στραμμένες στην οικονομία και τη διαπραγμάτευση για την επόμενη ημέρα και μάλιστα από τη θέση του
λιγότερο ισχυρού.

Η συνταγματική
αναθεώρηση
και οι εκλογές
Οι αναλυτές του Δικτύου χαρακτηρίζουν ως θύμα και την περιβόητη
αναθεώρηση του Συντάγματος, για
την οποία όλοι κόπτονται, αλλά ουδείς φέρεται διατεθειμένος να κάνει ένα βήμα πίσω. Και δεν ομιλούμε μόνο για το κυβερνητικό
σώου με τις επιτροπές σοφών και
την ομιλία Τσίπρα στον αύλιο χώρο της Βουλής, ούτε τα όσα κατά
καιρούς έχει προτείνει η Ν.Δ., αλλά για τις τελευταίες προτάσεις του
Κινήματος Αλλαγής. Οι προτάσεις

της κας Γεννηματά δεν αντιμετωπίστηκαν στην ουσία τους και ως
προς το περιεχόμενό τους, αλλά
σύμφωνα με την άσκηση ισορροπίας και αποστάσεων ή προσεγγίσεων ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες
πολιτικές δυνάμεις.
Και όπως αναφέρουν οι αναλυτές: «Είναι φανερό, από σειρά γεγονότων και μετρήσεων, πως η διάρθρωση
των πολιτικών δυνάμεων στην παρούσα συγκυρία δεν προσφέρεται για κανενός είδους συναινετικές και μακρόπνοες θεσμικές διεργασίες. Αφενός η
πλήρης θεσμική αναξιοπιστία της κυβερνητικής πλειοψηφίας των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που ξεκινά από την πλήρη αθέτηση των προεκλογικών υπεσχημένων και
καταλήγει σε μια σειρά από θεσμικές
ακροβασίες και αντισυνταγματικές
(σύμφωνα με σειρά αποφάσεων του
ΣτΕ) νομοθετικές παρεμβάσεις και αφετέρου η εντατικοποίηση των αντιπολιτευτικών ρυθμών από τη Ν.Δ., η οποία σχεδιάζει τη στρατηγική της ως
διάδοχη δύναμη εξουσίας, κλείνουν
κάθε παράθυρο ουσιαστικών συζητήσεων και βιώσιμης διακομματικής συνεννόησης. Όμως, για να έχουν νόημα
αλλά και απτό αποτέλεσμα οι όποιες
πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις τους,
θα ήταν πιο αποτελεσματικό αν εντασσόταν η στρατηγική τους στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Ένα
σκηνικό με τα χαρακτηριστικά των δύο
Συμπληγάδων, ανάμεσα στις οποίες θα
διαδραματιστεί το έργο της πολιτικής
τους επιβίωσης, όπως είχαμε αναφέρει
σε παλαιότερες αναλύσεις μας. Διαφορετικά θα οδηγούμαστε σε αποτελέσματα όπως η πρόσφατη κατάληξη των
προτάσεων του ΚΙΝ.ΑΛ. για τη Συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις
κατέληξαν να θεωρηθούν εντός κι εκτός
του κομματικού σχηματισμού ως “πρώτη ύλη” για πιθανή μελλοντική συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με
όσα οι μετρήσεις αναδεικνύουν για τις
προθέσεις και τις επιλογές της κομματικής βάσης του νεοσύστατου σχηματισμού της κεντροαριστεράς».
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• Αντιλαμβανόμενος πως η κατάσταση είναι δυσκολότερη του αναμενόμενου,
ο Αλέξης Τσίπρας συζητά με τους στενούς συνεργάτες τους όλες τις
εναλλακτικές, ώστε είτε να ανατρέψει το κακό κλίμα είτε να… μετακομίσει εκλογικά
χαμένος στην αντιπολίτευση αλλά με αξιώσεις επιστροφής

Σχέδια επί χάρτου
για αξιοπρεπή ήττα
Σχέδια επί χάρτου κάνει ο πρωθυπουργός πλαισιωμένος από στενούς του συνεργάτες για την πορεία μέχρι τις κάλπες. Αντιλαμβανόμενος πως η κατάσταση είναι δυσκολότερη του αναμενόμενου, ο Αλέξης Τσίπρας συζητά όλες τις εναλλακτικές ώστε είτε να
ανατρέψει το κακό κλίμα είτε να παραμείνει στην αντιπολίτευση
με αξιώσεις επιστροφής.
Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

E

ίτε φέτος το φθινόπωρο, είτε του χρόνου τον Μάιο, είτε
εν τέλει στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, του
χρόνου το φθινόπωρο κάλπες για εθνικές εκλογές θα στηθούν.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο, κάτι
που επιβεβαιώνεται και από τις πρώτες παραιτήσεις εκείνων που υπηρετούσαν σε θέσεις κρατικές, όπως η σύντροφος του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα.
Η Πέτη Πέρκα παραιτήθηκε πριν
από περίπου ένα μήνα από τη θέση της
μετακλητής Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών. Ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας και ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος έκανε δεκτή
την αίτηση παραίτησης και αυθημερόν
την απάλλαξαν από τα καθήκοντά της.
Δεν είναι όμως η μόνη. Στην παραίτηση από τη θέση του ειδικού συμβούλου του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, προχώρησε και ο
Γιώργος Χριστοφορίδης. Η είδηση έγινε γνωστή από τον ίδιο τον Γιώργο
Χριστοφορίδη μέσω του προσωπικού
του λογαριασμού, στο facebook.
«Σε 18 μήνες ακριβώς έχουμε εκλογές!
Σήμερα υπέβαλα την παραίτησή μου από
τη θέση του ειδικού σύμβουλου του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Νίκο Παππά, πάμε γερά», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η επιλογή των δύο αυτών μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Δημήτρης Βίτσας

θυμίζεται πως ήταν ο γραμματέας που
οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Σε
ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου και τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, γνωρίζει την πραγματικότητα. Οπότε η επιλογή της συντρόφου του να εγκαταλείψει τη θέση της σημαίνει πως
τα σημάδια που είχαν είναι θετικά και
σίγουρα καμία σχέση δεν έχουν με τη
συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι
προβλέπουν.
Αντίστοιχα και στην περίπτωση
Χριστοφορίδη, αν υπάρχει κάποιος

που γνωρίζει τα πράγματα από μέσα και
από έξω, αυτός είναι ο Νίκος Παππάς. Δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης
του πρωθυπουργού, μάλλον θα είχε
προστατέψει τον συνεργάτη του κρατώντας τον στη θέση του.
Πώς, όμως, κάποιοι στο πρωθυπουργικό περιβάλλον είναι τόσο αισιόδοξοι; «Λόγω της κατάστασης στα άλλα
κόμματα» είναι μια πρώτη απάντηση
που μας δίνεται από κυβερνητικούς κύ-

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΝ

ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ –ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΙ–
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ
ΜΑΧΗ

κλους. Τι λένε δηλαδή; Ότι κατά την εκτίμησή τους ο ένας αντίπαλος, το Κίνημα Αλλαγής, προσπαθεί να βρει τα
βήματά του, με τη Φώφη Γεννηματά
να εμφανίζεται ως ισορροπιστής μεταξύ αυτών που ζητούν αυτόνομη πορεία,
και εκείνων που αφήνουν να εννοηθεί
ότι καλύτερη λύση θα ήταν οι μετεκλογικές συμπράξεις είτε με τη Νέα Δημοκρατία ή ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρώτο σενάριο υποστηρίζει κυρίως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ
πολλά είναι τα στελέχη που δεν θα έβλεπαν με κακό μάτι το δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση η ηγεσία του Κινήματος
έχει λάβει ξεκάθαρη απόφαση να συνεχίσει μέχρι τις εκλογές αυτόνομα και
να αποφασίσει για την επόμενη μέρα
μετά το άνοιγμα της κάλπης. Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως επιμένουν να πιστεύουν ότι πολύ σύντομα η πρόεδρος
του Κινήματος θα υποχρεωθεί να δείξει την έξοδο στον πρώην πρόεδρο,
κάτι που θα φέρει αναστάτωση στη Χαριλάου Τρικούπη. Αντίστοιχα νεφελώδες κλίμα, αν και σε μικρότερο βαθμό,
(θέλουν να) διαπιστώνουν οι κυβερνητικοί κύκλοι και στη Νέα Δημοκρατία, που επίσης διαψεύδεται μετ’ επιτάσεως από την οδό Πειραιώς.

Ή ανατροπή ή επιστροφή
Στον αντίποδα αυτών, η στόχευση του
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απαραιτήτως η άμεση επανεκλογή αλλά μια ισχυρή παρουσία στην αντιπολίτευση (για περίπου έναν χρόνο) και η επιστροφή με
τις προεδρικές εκλογές! Χωρίς όμως
να αποκλείει τη μεγάλη ανατροπή στις
ερχόμενες εθνικές εκλογές που θα επιτρέψουν και τη συνεργασία με την Κεντροαριστερά.
Εκείνο που θα μπορούσε να βλάψει
τον ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν η ισχυροποίηση
του Κινήματος Αλλαγής με τον επαναπατρισμό των παλαιών του ψηφοφόρων. Ελπίδα της Κουμουνδούρου είναι αυτό να μην συμβεί και φυσικά να
μην υπάρξουν διαρροές προς τη Νέα
Δημοκρατία, ώστε κόντρα στις προβλέψεις να έχουν κάποια κέρδη από τους
αναποφάσιστους οι οποίοι και θα κρίνουν τη εκλογική μάχη. Μεταξύ αυτών
και πολλοί κεντρώοι που θα επιθυμούσαν μια ευρύτερη συνεργασία.
Αν, λοιπόν, το Κίνημα Αλλαγής επιμείνει μέχρι τέλους στην πολιτική των
ίσων αποστάσεων περνώντας το μήνυμα πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο πράγμα, δεν αποκλείεται –όπως εκτιμούν οι κυβερνητικοί
κύκλοι– οι «ορφανοί» ψηφοφόροι να
οδηγηθούν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ως απογοητευμένοι από το παλιό τους κόμμα.
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• Παρά την αρχική «παγωμάρα» (και) στο ΓΕΑ, οι πρώτες εκτιμήσεις
συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο σμηναγός Μπαλταδώρος έπεσε σε vertigo
και χάνοντας τις αισθήσεις του ο κυβερνήτης του μαχητικού κατέληξε στη θάλασσα

Τι προκάλεσε τη «βουτιά»
θανάτου για το 11o Μιράζ
Βαθύτατη θλίψη στην οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων
προκάλεσε η είδηση της συντριβής του Mirage 2000-5
mk2 και του θανάτου του
34χρονου πιλότου, Γιώργου
Μπαλταδώρου, στη θαλάσσια
περιοχή κοντά στη Σκύρο. Ήταν πατέρας δύο ανήλικων
παιδιών, έφερε τον βαθμό του
σμηναγού και ήταν ιδιαίτερα
έμπειρος χειριστής.

Διερεύνηση
του δυστυχήματος

Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

Κ

άθε ιπτάμενος αξιωματικός
της Πολεμικής Αεροπορίας
γνωρίζει τους αυξημένους
κινδύνους που κρύβει η
καθημερινή δοκιμασία
στους ουρανούς του Αιγαίου. Το
Mirage 2000-5 mk2 του σμηναγού
Μπαλταδώρου ήταν το «νούμερο 1»
του ζεύγους που βρισκόταν σε ετοιμότητα στην 135 Σμηναρχία Μάχης στη
Σκύρο. Απογειώθηκε λίγο μετά τις 11
το πρωί, ώστε να αναχαιτίσει δύο τουρκικά F-16 που είχαν παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο (ΕΕΧ) στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Χίου. Όταν όμως
έφτασαν στο σημείο, τα τουρκικά F-16
είχαν περάσει ήδη στον τουρκικό εναέριο χώρο και κατευθύνονταν προς τη
βάση τους. Αντίστοιχη είσοδο στον ελληνικό εναέριο χώρο είχαν κάνει ακόμη δύο F-4 Phantom της γείτονος στο
Ν/Α Αιγαίο που διήρκεσε επίσης λίγα
λεπτά.
Το ζεύγος των γαλλικών μαχητικών
πήρε εντολή να κάνει εναέρια περιπολία κατά μήκος των συνόρων μέχρι τη
Ρόδο και εν συνεχεία να επιστρέψει στο
αεροδρόμιο της Σκύρου. Κατά την επιστροφή τους, τα δύο Mirage πετούσαν
σε μικρό ύψος πάνω από τη θάλασσα,
λόγω της χαμηλής νέφωσης και της αφρικανικής σκόνης που επηρέαζε την
ορατότητα. Στις 12:15΄ –σύμφωνα με
την ανακοίνωση του ΓΕΑ– ο κυβερνή-

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ,

ΤΑ ΔΥΟ Α/Φ ΠΕΤΟΥΣΑΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟ
ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ,
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

της του δεύτερου μαχητικού α/φ ειδοποίησε ότι είδε το Mirage του σμηναγού Μπαλταδώρου να «βουτάει» από-

τομα, μόλις 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σκύρου, και ανέφερε ότι
το σήμα τού «νούμερο 1» χάθηκε.

Οι 11 συντριβές ελληνικών Mirage
Το 1988 παρελήφθησαν τα πρώτα αεροσκάφη
τρίτης γενιάς, τα Mirage 2000 EGM/BGM, ενώ
το 2000 αποφασίστηκε η αγορά από τη Γαλλία
15 αεροσκαφών Mirage 2000-5 Mk2. Τον Σεπτέμβριο του 2004 ξεκίνησε ο εκσυγχρονισμός
δέκα επιπλέον αεροσκαφών της πρώτης παραγγελίας στο επίπεδο 2000-5 Mk2. Από το 1992 έως και σήμερα έχουν καταπέσει 11 Mirage. Το αεροσκάφος που κατέπεσε την Πέμπτη, στα ανοικτά της Σκύρου, παρελήφθη από την Π.Α. το 2007
και ήταν ένα από τα τελευταία αεροπλάνα που εντάχθηκαν στον ελληνικό στόλο.

• Ιούνιος 1992 - Συντριβή ανοιχτά του Αγίου Ευστρατίου
• Ιούλιος 1997 - Πτώση στη Σκύρο
• Σεπτέμβριος 1997 - Συντριβή αεροσκάφους ανοιχτά της Σκύρου
• Νοέμβριος 1998 - Πτώση στη Σκάλα Ωρωπού
• Νοέμβριος 2003 - Συντριβή ανοιχτά της Χίου
• Σεπτέμβριος 2004 - Πτώση στη Σκύρο
• Απρίλιος 2006 - Συντριβή στο Πτώον Όρος
• Φεβρουάριος 2007 - Πτώση στον ευβοϊκό κόλπο
• Ιούνιος 2011 - Συντριβή στη Σάμο
• Μάιος 2017 - Πτώση στη Σκόπελο

Τα αίτια της τραγωδίας που οδήγησε
στον θάνατο του σμηναγού Γιώργου
Μπαλταδώρου, αναζητούν οι ειδικοί
της Πολεμικής Αεροπορίας. Ήδη, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας, έχει συσταθεί επιτροπή η
οποία ερευνά τα αίτια της πτώσης του
Mirage 2000-5 Mk2 σε απόσταση 9
ν.μ. βορειοανατολικά της Σκύρου. Οι
πρώτες πληροφορίες δεν δίνουν σαφή
εικόνα για τα αίτια της πτώσης του γαλλικού αεροσκάφους, ωστόσο η προσοχή των αρμοδίων στρέφεται στο γεγονός ότι το γαλλικό μαχητικό α/φ δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου.
Με δεδομένο ότι ο άτυχος σμηναγός
δεν μίλησε με το δεύτερο Mirage και
χάθηκε αιφνιδιαστικά με το αεροσκάφος του ενισχύει την εκτίμηση ότι ο πιλότος έπαθε «vertigo», δηλαδή απώλεια προσανατολισμού και απώλεια αίσθησης του ορίζοντα. Ένα ενδεχόμενο
το οποίο ενισχύεται και από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην
περιοχή με την πολύ χαμηλή νέφωση.
Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί και
το ενδεχόμενο να παρουσίασε το αεροσκάφος ένα ξαφνικό πρόβλημα και ο
πιλότος να μην πρόλαβε να κάνει χρήση του εκτοξευόμενου καθίσματος.
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• Εδώ και χρόνια υλοποιείται μεθοδικά ο σχεδιασμός της Άγκυρας σε
βάρος του ελληνισμού, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει αφενός έξοδο
στο Αιγαίο και αφετέρου δικαιώματα στην ελληνική ΑΟΖ

Για να καταλάβει κανείς τους
σκοπούς τού –καθόλου τρελού– Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
θα πρέπει να γυρίσει τον χρόνο αρκετές δεκαετίες πίσω.
Και να κάνει μια στάση στον
χρόνο, ένα έτος περίπου μετά την εισβολή των Τούρκων
στην Κύπρο. Από τότε υλοποιείται μεθοδικά ο σχεδιασμός της Άγκυρας σε βάρος
του ελληνισμού, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει αφενός έξοδο στο Αιγαίο και αφετέρου δικαιώματα στην
ελληνική ΑΟΖ. Στα σχέδιά
του, ακόμα και νεκρή, στέκεται εμπόδιο η ηρωίδα Κυρά
της Ρω…
Του Θεοδόση Παπανδρέου

H

Δέσποινα Αχλαδιώτου είναι ίσως η
μόνη αιτία που το
Καστελόριζο ανήκει
ακόμα στην Ελλάδα και σε αυτό υπάρχουν κάτοικοι. Η ιστορία της
και η προσφορά
της στην πατρίδα
(θα έπρεπε να) είναι γνωστή. Σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Υπάρχει
όμως ένα περιστατικό, όταν εκείνη
ήταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία, που έρχεται να
δείξει πως ο σχεδιασμός των
Τούρκων προφανώς ξεκινά από
την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ένα χρόνο λοιπόν μετά τη μαύρη επέτειο της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, κάποιοι επεχείρησαν να καταλάβουν και τη νήσο
Ρω. Ήταν Αύγουστος του 1975 όταν ο Τούρκος δημοσιογράφος Ομάρ Κασάρ και δύο ακόμα άτομα,
παρακολουθώντας τη Ρω και εκμεταλλευόμενοι την ολιγοήμερη απουσία της Δέσποινας Αχλαδιώτου για λόγους υγείας, αποβιβάστηκαν εκεί και τοποθέτησαν πάνω σ’ ένα κοντάρι 4 μέτρων τη σημαία τους. Η Κυρά της Ρω την κατέβασε αμέσως, όταν γύρισε. Την
1η Σεπτεμβρίου 1975, κατέπλευσε στο Καστελόριζο το ανθυποβρυχιακό σκάφος «Γ. Πεζόπουλος» για

H κυρά
της Ρω
στη μύτη
του σουλτάνου
συμπαράσταση στην Κυρά της
Ρω.
«Η ζωή των Καστελοριζιτών ήταν η
βραχονησίδα Ρω, αν οι Τούρκοι την
παίρναν δεν θα υπήρχε Καστελόριζο», είχε πει η Κυρά, και είχε δίκιο.
Ακόμα και σήμερα, δεκαετίες
μετά τον θάνατό της, η Κυρά παραμένει φρουρός της νήσου, μιας
και εκεί βρίσκονται τα οστά της κάτω από τη σημαία που εκείνη μια
ολόκληρη ζωή υπηρέτησε. Και δίπλα της, για να της κρατούν συντροφιά, μερικοί φαντάροι στο φυλάκιο του νησιού.

Τι θέλουν οι Τούρκοι
Η παρουσία αυτή όμως ενοχλεί
τους Τούρκους. Γιατί η ύπαρξη κατοίκων ενισχύει την υφαλοκρυπίδα της νήσου... και εμποδίζει τα
σχέδιά τους.
Τι θέλουν λοιπόν οι Τούρκοι;

Το Καστελόριζο (το οποίο συνοδεύεται από νησίδες και βραχονησίδες). Ή έστω να μην έχει το
Καστελόριζο δικαίωμα ΑΟΖ. Γιατί τότε θα ευσταθεί ο ισχυρισμός
της Τουρκίας ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινά θαλάσσια σύνορα με
Κύπρο και Αίγυπτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή όλο και συχνότερα χειριστές πολιτικών αεροσκαφών αναφέρουν
ότι δέχονται τις «υποδείξεις» από
πιλότους τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών να απομακρυνθούν από τον… τουρκικό εναέριο χώρο,
ενώ το πρόσφατο περιστατικό με
το ελικόπτερο στη νήσο Ρω ήρθε

απλά να προστεθεί στη μακριά λίστα.
Για να μην έχει όμως ΑΟΖ, θα
πρέπει να είναι βράχος που δεν
μπορεί να συντηρήσει ανθρώπινη
διαβίωση ή δική του οικονομική
ζωή. Κάτι που δεν ισχύει ακόμα
και για τη μικρή νήσο.
Οι Τούρκοι πιέζουν –και θα συνεχίσουν να πιέζουν–, καθώς η
Ελλάδα αργά ή (μάλλον) γρήγορα
θα υποχρεωθεί στην οριοθέτηση
της ΑΟΖ. Μαζί με αυτή θα τελειώσει και το θέμα της επέκτασης των
χωρικών υδάτων (σε βάρος της
Τουρκίας). Η διαδικασία αυτή έχει
παγώσει από τα μέσα της δεκαετίας

του ’80.
Η Ελλάδα μετά τα γεγονότα του
1987 δεν προχώρησε σε επέκταση των χωρικών της υδάτων πέρα
από τα 6 μίλια, ούτε προχώρησε
σε συνομιλίες για την οριοθέτηση
της ΑΟΖ με την Τουρκία. Ο μόνος
λόγος που η Ελλάδα δεν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και δεν
διακηρύσσει την υφαλοκρηπίδα
της είναι η απειλή πολέμου από τη
Τουρκία. Η Ελλάδα και η Κύπρος
επέλεξαν να ακολουθήσουν τη
στρατηγική της εγκαθίδρυσης ΑΟΖ, και όχι της διεύρυνσης των
χωρικών υδάτων και της διακήρυξης υφαλοκρηπίδας.

Η κομβική διαφορά μεταξύ χωρικών υδάτων και ΑΟΖ
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η διαφορά χωρικών υδάτων και
ΑΟΖ είναι πως τα χωρικά ύδατα αφορούν σε πλήρη κυριαρχία, ενώ
η ΑΟΖ αποτελεί απλό «κυριαρχικό δικαίωμα», το οποίο αναφέρεται
στη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους μέχρι και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η επιφάνεια είναι διεθνή ύδατα. Αν λοιπόν η Ελλάδα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων,
τότε και η ΑΟΖ γίνεται κυριαρχικό δικαίωμα. Για αυτό άλλωστε ήδη
από το 1995 η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε ως αιτία πολέμου
(casus belli) την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια
για να προλάβει τις εξελίξεις.
Η επόμενη κίνηση ανήκει πλέον στην Αθήνα, και κατ’ επέκταση
στις Βρυξέλλες.
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Δεν είναι
προεδρικός
ο εξάδελφος

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Διάλεκτος
Η καθαρή έξοδος από τα
Μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ
μετατράπηκε από τον
Ευκλείδη Τσακαλώτο σε
«πρόγραμμα
μεταμνημονιακής
παρακολούθησης». Η
απίθανη ΣΥΡΙΖΑική
διάλεκτος.

Αύριο συνέρχεται για πρώτη
φορά η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής και στην αίθουσα θα βρίσκονται δύο… Σταύρος Θεοδωράκης εκ μέρους του Ποταμιού. Ο ένας είναι ο επικεφαλής του Ποταμιού και ο άλλος
ο πρώτος εξάδελφος Θεοδωράκης Σταύρος του Μιχάλη.
Μάλιστα, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο εξάδελφος δεν ανήκει στους λεγόμενους προεδρικούς του Ποταμιού. Αντίθετα, αναπτύσσοντας ενεργό δράση κυρίως στα Βόρεια Προάστια, έχει
ουκ ολίγες φορές εκφράσει τις
διαφωνίες του στο εσωτερικό του
κόμματος, καθώς φαίνεται όμως
με δημιουργική διάθεση.

Ο καύσωνας
«Γιώργο, δεν σε είδα
στην Αίγινα το Πάσχα;»

Επιδρομή ΣΥΡΙΖΑιων
στην Αίγινα
Μπορεί ο πρωθυπουργός να προτίμησε την Τήλο
για τις πασχαλινές διακοπές, αλλά η Αίγινα δεν γλίτωσε
από την επιδρομή των ΣΥΡΙΖΑιων. Λόγω Φλαμπουράρη, κόσμος και κοσμάκης πέρασε από το νησί το Πάσχα. Εκτός του υπουργού Επικρατείας, που έχει σπίτι –έστω και χωρίς υψηλούς φιλοξενούμενους αυτή τη φορά– στο νησί εθεάθησαν το ζεύγος
Θοδωρή Δρίτσα - Τασίας Χριστοδουλοπούλου, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, ο ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, και, φυσικά, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος είναι από τους φαν του νησιού, αλλά αποφεύγει τις παρέες με τους προερχόμενους από το Μαξίμου συναδέλφους του.

Να σταματήσουν τα άδεια έδρανα
Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Ν.Δ. Σάκης Μελιτσιώτης αναλαμβάνει περαιτέρω
αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την επικοινωνία
της Πειραιώς με τους «γαλάζιους» βουλευτές,
καθώς και τον συντονισμό τους σε κρίσιμες διαδικασίες. Μία από τις βασικές του προτεραιότητες θα είναι η εξάλειψη του φαινομένου των
άδειων εδράνων της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ακόμα και σε συζητήσεις που... καίνε! Το θέμα είναι ότι
το εν λόγω στέλεχος κάθε άλλο παρά... κολλητός ήταν με τα μέλη
της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο Ευάγγελος Αντώναρος
φτιάχνει «καραμανλικό»
κόμμα. Η Κατερίνα
Παπακώστα φτιάχνει
«καραμανλικό» κόμμα.
Είδατε τι παθαίνει ο
κόσμος με τον καύσωνα
του Απριλίου και τη
σκόνη από τη Σαχάρα...
Φανταστείτε να πιάσουν
και οι καλοκαιρινές
ζέστες...

Ανησυχία
«Δεν είναι στον αέρα ο
ΕΦΚΑ, είναι ασφαλής και
τίποτα δεν με ανησυχεί».
Αυτά δήλωσε ο
υφυπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Αλληλεγγύης, Τάσος
Πετρόπουλος, σχετικά με
την «υπό έκδοση»
απόφαση του ΣτΕ για τις
εισφορές των μη
μισθωτών και τον ΕΦΚΑ.
Και φυσικά όλοι πρέπει
να ανησυχούμε.

Η νέα γενιά θα συναντηθεί
τον Ιούνιο
Σε θεσμό τείνει να εξελιχθεί το «Young
Leader», που θα διοργανωθεί για δεύτερη
φορά φέτος από τη ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ τον Ιούνιο.
Αυτήν τη φορά στο Πόρτο Χέλι. Το «παρών» αναμένεται να δώσουν πολλοί πολιτικοί από όλους τους χώρους, όλοι τους νέοι
σε ηλικία –όπως μαρτυρά και ο τίτλος– και άρα
με κοινούς προβληματισμούς παρά τις πολιτικές τους διαφορές. Ήδη, στα ονόματα που ακούγεται ότι θα περιλαμβάνονται στη λίστα της ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ είναι αυτό του διευθυντή της
ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, του αναπληρωτή ή της
αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της Ν.Δ. Κωνσταντίνου
Κυρανάκη ή Σοφίας Ζαχαράκη αντίστοιχα, του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, της επικεφαλής
του Γραφείου Τύπου του Ποταμιού Λίνας Παπαδάκη, του
βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Μάριου Γεωργιάδη και του
πρώην στενού συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου, Αλέξανδρου Χατζόπουλου.

Τα σενάρια
για τον Άρη...
Μία απόφαση του Άρη Σπηλιωτόπουλου
να επενδύσει επιχειρηματικά στη γενέτειρα των προγόνων του, τη Δημητσάνα, μισθώνοντας ένα ξενοδοχείο έχει προκαλέσει ταραχή
στην Αρκαδία. Και φυσικά κυκλοφόρησαν σενάρια ότι ο Άρης Σπηλιωτόπουλος θα είναι υποψήφιος με τη Νέα
Δημοκρατία για τη θέση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
προκειμένου να πάρει τη θέση του Τατούλη, ο οποίος είναι σε
μόνιμη πτώση δημοσκοπικά. Όμως όσοι γνωρίζουν λένε πως
εάν ο Άρης ενδιαφερθεί για υποψηφιότητα στις περιφερειακές, μάλλον θα προτιμήσει να εκτεθεί στη Δυτική Ελλάδα.
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• Σε απόλυτη ταύτιση οι απόψεις και οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά τα ζιζάνια που προσπαθεί να σπείρει η… γνωστή
5η ενδοκομματική φάλαγγα και ο ΣΥΡΙΖΑ
Ποιος θα φανταζόταν ότι το
χιτ που τραγούδησε σε ένα
θρυλικό 45άρι δισκάκι του
1973 ο Σταμάτης Κόκοτας θα
ταίριαζε γάντι στην περίπτωση των δήθεν κακών σχέσεων
που λένε οι εχθροί τους ότι έχουν ο Αντώνης Σαμαράς με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Ίσως
κανείς, εκτός από τον νυν και
τον τέως πρόεδρο του κόμματος που στα ζιζάνια που προσπαθεί να σπείρει η… γνωστή
5η ενδοκομματική φάλαγγα
και ο ΣΥΡΙΖΑ απαντούν με μία
φωνή: «Άσ’ τους να λένε, άσ’
τους να πουν…».

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

«Άσ’ τους να λένε,
άσ’ τους να πουν…»

Ρεπορτάζ:
Αλέξανδρος Μιχαήλ

Δ

άκτυλο ΣΥΡΙΖΑ και
Μαξίμου» βλέπουν
στην Πειραιώς πίσω από δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου, στα οποία γίνεται λόγος για διάσταση απόψεων μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη
και Αντώνη Σαμαρά, εκτιμώντας ότι
λόγω πολιτικής ενόχλησης από τη «γαλάζια» συνοχή η κυβέρνηση προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Αφορμή το άρθρο του πρώην
πρωθυπουργού στην «Καθημερινή της
Κυριακής», το οποίο έσπευσαν να χαρακτηρίσουν «εκτός κομματικής γραμμής».
«Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί τον
λόγο που κάποιοι επιχειρούν να αναδείξουν σε θέμα ένα μη θέμα», σχολιάζουν
συνεργάτες του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι
δεν υπάρχει καμία εσωκομματική διαφωνία και υπενθυμίζουν δηλώσεις του
κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι «ακόμα και με αυτοδυναμία θα επιδιώξει τις μεγαλύτερες δυνατές συναινέσεις, στις οποίες συναινέσεις περιλαμβάνεται και το Κίνημα Αλλαγής». Ό,τι ακριβώς δηλαδή επεσήμανε και ο κ. Σαμαράς, ο οποίος στο άρθρο του χαρακτήρισε «απαραίτητο εταίρο» το Κίνημα Αλλαγής, ίσως το μοναδικό κόμμα με το
οποίο θα μπορούσε η «γαλάζια» παράταξη να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Κακά τα ψέματα, κάθε φορά που ο
Αντώνης Σαμαράς αποφασίζει να μιλήσει συγκεκριμένοι κύκλοι –που εκτελούν χρέη «αφανούς συνιστώσας της κυβέρνησης Τσίπρα»– σπεύδουν να παρερμηνεύσουν τα όσα πει.
Πώς; Διαρρέοντας ότι επιχειρεί να

«

«καπελώσει» τον νυν πρόεδρο της κεντροδεξιάς παράταξης και να κηδεμονεύσει την ηγεσία την ηγεσία της Νέας
Δημοκρατίας. Αστεία σενάρια, για τους
καλά γνωρίζοντες. «Οι απόψεις που διατύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός δεν διαφέρουν από τις θέσεις που διατύπωσε εδώ και ένα χρόνο ο πρόεδρος της Ν.Δ.»,
σχολιάζουν οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, πηγαίνουν
ένα βήμα παραπέρα και προσθέτουν ότι «στο τελευταίο άρθρο του ο κ. Σαμαράς
εύλογα υπενθυμίζει τις συνεργασίες που
είχε και την πολιτική που άσκησε ως πρωθυπουργός, αλλά και τον τρόπο που ο κ.
Τσίπρας εκβίασε τις εκλογές του 2015 για
να οδηγήσει τελικά τον τόπο σε αχρείαστα,
επώδυνα Μνημόνια».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον αντιπρόεδρο
της «γαλάζιας» παράταξης να ξεκαθαρίζει ότι «δεν υπήρχε καμιά διαφωνία Σαμαρά - Μητσοτάκη. (...) Διαβάζω το άρθρο, το ξαναδιαβάζω, το διαβάζω τρίτη φορά... πού υπήρχε διαφωνία Σαμαρά - Μητσοτάκη; Απολύτως πουθενά». Ο ίδιος
προσθέτει πως «δεν υπήρχε επίσης κανένα κάλεσμα στο άρθρο του κ. Σαμαρά να
έρθει ο κ. Βενιζέλος ή ο κ. Λοβέρδος στη
Ν. Δ. Υπήρχε η γενική άποψη ότι το Κίνημα Αλλαγής αποτελεί έναν στρατηγικό μας
εταίρο για να αλλάξουμε τη χώρα και αυτό
φυσικά δεν είναι σε διάσταση απόψεων
με τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθυμίζω

ότι ο ίδιος πήγε και μίλησε και είπε το ίδιο
πράγμα μέσα στο συνέδριο του Κινήματος
Αλλαγής προ τριών εβδομάδων».

Μετεκλογικές συνεργασίες
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης γνωρίζει ότι ακόμη κι αν κερδίσει με αυτοδυναμία τις εκλογές το έργο
του θα είναι δύσκολο. Η διακυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. έχει ανοίξει πολλές
«πληγές» και κάθε πραγματική μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα έχει «πετροβόλημα» τόσο απ’ τον κ. Τσίπρα όσο και απ’ τον κ. Καμμένο (εάν το κόμμα του βρίσκεται στη νέα Βουλή). Γι’
αυτό και σε κάθε ευκαιρία κάνει άνοιγμα στο Κίνημα Αλλαγής, έχοντας στο
πίσω μέρος του μυαλού του και το γεγονός ότι στη Χαριλάου Τρικούπη ακούγονται φωνές που ζητούν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε δεν ανακαλύφθηκε η πυρίτιδα. Τέτοιου είδους

«ΜΠΟ
ΡΕΙ Ο
ΚΑΘΕΝΑΣ
ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟΝ
ΔΑΚΤΥΛΟ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ»
ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΨΕΩΝ

μετεκλογικοί σχεδιασμοί είναι η πλέον
συνήθης πρακτική στην Ευρώπη των
τελευταίων ετών, όπου άλλοτε παραδοσιακοί αντίπαλοι (βλ. συγκυβέρνηση
Χριστανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες) όχι απλώς συζητούν αλλά
συγκυβερνούν, χωρίς αυτό να θεωρείται έγκλημα καθοσιώσεως.
Οι καλά γνωρίζοντες τα τεκταινόμενα στη Ν.Δ. σχολιάζουν ότι από την
Πειραιώς επιχειρείται μία συνεννόηση
με την ηγεσία του Κινήματος εστιασμένη στους θεσμικούς κινδύνους που
προκύπτουν από τη διακυβέρνηση
Τσίπρα - Καμμένου.
«Προχωρώντας προς τις εκλογές είναι
πολλά τα σημεία στα οποία μπορούμε να
συναντηθούμε, με πρώτους αυτονόητους
κοινούς σταθμούς την προστασία των θεσμών, την εύρυθμη λειτουργία του Πολιτεύματος και την καλλιέργεια ενός νέου πατριωτισμού και σύγκλισης στα μεγάλα εθνικά θέματα», είχε πει με νόημα από το
βήμα του Συνεδρίου του νέου κεντροαριστερού πολιτικού φορέας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι η απόπειρα συμπόρευσης στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης απέτυχε, με το μεγαλύτερο
βάρος να πέφτει στην πλευρά Γεννηματά - Θεοδωράκη - Θεοχαρόπουλου που ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσαν
από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσυπογράψει μια «προκάτ» πρόταση.
Στο πλαίσιο της προσέγγισης που επιχειρείται από την ηγεσία της Ν.Δ.,
πολύ εύστοχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει χώρος για στελέχη που θα αποσχιστούν από το πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ. Δεν
χρειάζεται κανείς να είναι μύστης των
πολιτικών θεμάτων για να αντιληφθεί
ότι τυχόν «μεταγραφή» στελέχους (σ.σ.
πολλώ δε μάλλον με ειδικό πολιτικό
βάρος του Ευ. Βενιζέλου ή του Ανδ.
Λοβέρδου) θα ήταν τρικλοποδιά σε
αυτή την προσέγγιση.
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Με την Ελλάδα να έχει
μπει ήδη σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο, μοιραία
τα φώτα πέφτουν πάνω
και στην 33χρονη υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου. Πότε για τις εξαγγελίες της, που πλέον θυμίζουν όλο και περισσότερο
το «λεφτά υπάρχουν», και
πότε για τις... σέξι ενδυματολογικές της επιλογές.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

Σ

το Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών, είπε πολλά
και ενδιαφέροντα. Κάποια σε εντελώς αντίθεση γραμμή απ’ το «ριζοσπαστικό» παρελθόν της. Για παράδειγμα, δεν θα περίμενε ποτέ κανείς
ν’ ακούσει από μία υπουργό Εργασίας της «πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνησης πως «η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με την μείωση του αριθμού των νέων εργαζομένων
και την υπογεννητικότητα αποτελούν τις
βασικές προκλήσεις του ασφαλιστικού
συστήματος». Μία δήλωση που μπορεί να εκληφθεί ως προάγγελος νέων περικοπών στις ήδη πενιχρές συντάξεις, παρά τη διαβεβαίωσή της
πως το νέο ασφαλιστικό σύστημα
(σ.σ. αυτό του κ. Κατρούγκαλου) «έχει στηθεί σε μία βάση που το καθιστά
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
βιώσιμο». Αυτό, όμως, που έμεινε χαραγμένο στις μνήμες όλων δεν είναι
τα λόγια της, αλλά το μίνι φόρεμα με
σκίσιμο στο πλάι που επέλεξε, με
τους φωτογράφους να μη χάνουν ευκαιρία να απαθανατίσουν τα καλλίγραμμα πόδια της.
Το μεγάλο στοίχημα για την Έφη
Αχτσιόγλου είναι να συνδυάσει τη
θητεία της στο υπουργείο με μία κίνηση που συμβολικά θα αποτελεί το
τέλος της εποχής των μνημονίων. Ο
λόγος για την αύξηση του κατώτατου μισθού, μία δέσμευση από το
ξεχασμένο «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» που πήγε... περίπατο λόγω του τρίτου μνημονίου. Η 33χρονη υπουργός έχει βάλει προσωπικό στοίχημα την επίτευξη έστω και
της εξίσωσης του βασικού μισθού
μεταξύ εργαζομένων κάτω και άνω
των 25 ετών. Δεν είναι τυχαίο ότι
σε πρόσφατη συνέντευξή της ανέφερε πως «η μείωση του κατώτατου μισθού στο σημερινό του επίπεδο, αλλά
και ο μισθολογικός διαχωρισμός μεταξύ των εργαζομένων με τη θεσμοθέτηση
του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού
για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών αναδεικνύουν τη μεροληπτικότητα
των προγραμμάτων προσαρμογής που
επιβλήθηκαν στη χώρα».

Η αλήθεια των αριθμών
Την ίδια ώρα, κάτι περισσότερο
1.200.000 παλαιοί συνταξιούχοι
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• Η υπουργός Εργασίας καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες να συνδυάσει τη θητεία
της με μία μεταμνημονιακή φιλολαϊκή κίνηση, όπως π.χ. η αύξηση του κατώτατου
μισθού, αλλά για την ώρα κερδίζει τις εντυπώσεις μόνο με την εμφάνισή της

EΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Μίνι φόρεμα,
μάξι «ψαλίδι»
(γήρατος και χηρείας) ετοιμάζονται
από 1/1/2019 να δουν νέες μειώσεις στις απολαβές τους, ακόμη
κι αν αυτές είναι μικρότερες των
500-600 ευρώ τον μήνα. Συντάξεις οι οποίες φέρουν την υπογραφή του προκατόχου της, Γιώργου
Κατρούγκαλου, στο γραφείο του
οποίου στο υπουργείο Εργασίας η
ίδια ήταν διευθύντρια. Σύμφωνα
με πληροφορίες, περικοπή 18%
θα υποστούν οι 240.000 συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ, καθώς εμφανίζουν μεγάλη προσωπική διαφορά (ανάμεσα στο ύψος των παλαιών και νέων συντάξεων). Μειώσεις 15%-18% θα δουν 600.000
συνταξιούχοι του Δημοσίου και απόστρατοι, ενώ στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα οι μειώσεις θα κυμανθούν από 10% έως
15%. Περικοπή 10% θα υποστεί
ακόμα και η κατώτατη σύνταξη του
ΙΚΑ, η οποία από 486 ευρώ μεικτά
θα μειωθεί στα 437 ευρώ. Απώλειες έως 18% θα δουν στις συντάξεις τους σχεδόν όλοι οι μηχανικοί και οι δικηγόροι.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μειώσεις
έως 18% θα υποστεί το 50% των
δικαιούχων επικουρικής σύνταξης
που εμφανίζουν προσωπική διαφορά και είχαν γλιτώσει από τη

«σφαγή» του φθινοπώρου του
2016 λόγω του πλαφόν των 1.300
ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής). Οι παράγοντες της α-

σφάλισης πιστεύουν ότι θα
διασωθούν μόνο οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικουρική κάτω από 200 ευρώ και το άθροισμα κύριας και επικουρικής δεν
υπερβαίνει τα 1.000
ευρώ. Πρέπει εδώ να
σημειώσουμε ότι τον
Δεκέμβριο του 2018
με τη σύνταξη του Ιανουαρίου 2019 επτά στους δέκα
συνταξιούχους
θα δουν μειώσεις έως 18%,
ακόμη κι αν
η προσωπική διαφορά είναι
σε ποσοστό
40%. Βέβαια,
αυτό που επιμελώς αποφεύγουν να
λένε από την
κυβέρνηση είναι
ότι η νέα προσωπική διαφορά που θα προκύψει,
μπορεί ανά πάσα ώρα
και στιγμή να μπει κι
αυτή στο κρεβάτι του
Προκρούστη.

Όταν ο φακός παίρνει φωτιά
Η δικηγόρος από Γιαννιτσά, με το αν μη τι άλλο αξιοσημείωτο σε ακαδημαϊκό επίπεδο βιογραφικό,
έχει αποδείξει εδώ και ενάμιση χρόνο πως έχει τον δικό της τρόπο να «κλέβει» τις εντυπώσεις.
Δυστυχώς σπάνια με τη ρητορική, τις προτάσεις και τα επιχειρήματά της, αλλά κυρίως με την εμφάνισή της. Αλήθεια ποιος θυμάται τι ειπώθηκε στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2017; Μάλλον ελάχιστοι. Κανείς όμως δεν έχει ξεχάσει την
πόζα της όταν πλησίασε τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, με την Έφη Αχτσιόγλου
να επιλέγει να μην καθίσει σε έδρανο, αλλά να στηριχτεί στα γόνατά της και σκύψει δίπλα του, προσφέροντας ένα ακόμη φωτογραφικό καρέ που τόνιζε τα καλλίγραμμα πόδια της... Και μπορεί εν έτει 2018 –και με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει φέρει άλλα ενδυματολογικά ήθη κι έθιμα στη Βουλή– το θέμα
της εμφάνισης να χαρακτηριστεί δευτερεύον, το ζητούμενο είναι αυτή (είτε θετικά, είτε αρνητικά) να
μην ξεπερνά τον πολιτικό σου λόγο. Εκτός εάν δεν έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις...
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Αναμφίβολα η επιλογή του
27χρονου Μανώλη Χριστοδουλάκη για τη θέση
του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
του Κινήματος Αλλαγής
προκάλεσε έκπληξη όχι μόνο στους ψηφοφόρους,
αλλά ακόμη και στα μέλη
του Πολιτικού Συμβουλίου.

• Πού αποσκοπεί
η απόφαση
της Φώφης
Γεννηματά να επιλέξει
για γραμματέα της
Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής
του φορέα έναν
27χρονο επιστήμονα,
υποψήφιο διδάκτορα
του Πολυτεχνείου

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

Φώφη Γεννηματά
κατέληξε στον νεαρό
υποψήφιο διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με στόχο να εκπέμψει συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα.
Εκτός του αυτονόητου, δηλαδή
της αλλαγής γενιάς και της επικοινωνιακής σημειολογίας να βγει
μπροστά ένα νέο πρόσωπο, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί και κάτι ακόμα. Την επείγουσα ανάγκη να
δείξει το Κίνημα Αλλαγής πως από πίσω έρχεται μια νέα γενιά που
μπορεί να στελεχώσει τον νέο φορέα και να επανασυνδέσει το κόμμα με τη γενιά των κάτω των 35 ετών, όπου οι ποιοτικές μετρήσεις
έχουν δείξει στελεχιακή λειψυδρία. Ταυτόχρονα με την κίνησή
της αυτή η κα Γεννηματά θέλει να
αναδείξει την αριστεία και να διαφοροποιηθεί σε υπερθετικό βαθμό με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό διότι ο
νέος γραμματέας έχει εξαιρετικές
σπουδές, παρά το γεγονός ότι σαν
φοιτητής ήταν ενεργός στον
ΠΣΑΠ.
Παράλληλα, η επιλογή του Μανώλη Χριστοδουλάκη θα πρέπει
να συνδυαστεί και με την αναβάθμιση του 34χρονου Παύλου Χρηστίδη, ο οποίος αναλαμβάνει και
εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος
Αλλαγής, καθώς κρίθηκε ότι τα πήγε εξαιρετικά ως εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ.
Οι δύο προτάσεις, πάντως, της
κας Γεννηματά δεν πέρασαν αβρόχοις ποσί, καθώς έχουν ένα
χαρακτηριστικό το οποίο αναγιγνώσκεται αντίστροφα από πολλούς που συναποτελούν το εγχείρημα. Το γεγονός πως προέρχονται και οι δύο από το ΠΑΣΟΚ, και
μάλιστα από τη Νεολαία του, κάνει
αρκετούς που συμμετέχουν στο κίνημα να μιλούν για «πασοκοποίηση
του νέου φορέα», κάτι που εκπέμπει
τελικά «λανθασμένο μήνυμα προς τα
έξω».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε τον Μιχάλη Κατρίνη, πρώην βουλευτή Ηλείας, εκφράζοντας
ανησυχίες για το νεαρό της ηλικίας
του Σταυρουλάκη. Ο Θανάσης
Θεοχαρόπουλος εκτίμησε πως η
καλύτερη επιλογή θα ήταν ο Μανώλης Όθωνας (ο πιο στενός συ-
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«Παιδομάζωμα»
και αριστεία στο
Κίνημα Αλλαγής
νεργάτης της κας Γεννηματά), επειδή μετείχε από την πρώτη στιγμή στο εγχείρημα της ενοποίησης
των κομμάτων και των Κινήσεων
της Κεντροαριστεράς. Ο Θεοδωράκης ζήτησε να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου ο Δημήτρης Τσιόδρας, ενώ για την ίδια θέση ο
Γιώργος Παπανδρέου πρότεινε
τον Δημήτρη Ρέππα.

Εθνικά
σε πρώτο πλάνο
Τα εθνικά θέματα και η συνταγματική αναθεώρηση τέθηκαν σε
πρώτο πλάνο κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στο Πολιτικό Συμβούλιο. Στην κοινή απόφαση που εξεδόθη αμέσως μετά την τρίωρη συνεδρίαση αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «η Τουρκία γίνεται ολοένα
και πιο επιθετική και προκλητική στην
αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου
και λειτουργεί με βάση συγκεκριμένη
στρατηγική, κάτι που απαιτεί πάνω
απ’ όλα εθνική συνεννόηση και επεξεργασμένη ολοκληρωμένη εθνική
στρατηγική».

Όσον αφορά το μείζον θέμα της
συνταγματικής αναθεώρησης, που
υπενθυμίζεται πως προκάλεσε
πολλές τριβές πριν από το Πάσχα
με τη διαφοροποίηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, το Πολιτικό Συμβούλιο επικύρωσε την άποψη που
υπήρχε στην κεντρική διοίκηση
του φορέα πως είναι «μια ευκαιρία
που δεν πρέπει να χαθεί και ως εκ
τούτου η συνταγματική αναθεώρηση,
η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του
πολιτικού συστήματος, η ενίσχυση
των θεσμών, η θωράκιση του κράτους
δικαίου πρέπει τώρα με θεσμικές διαδικασίες να ικανοποιηθούν».
Στο Πολιτικό Συμβούλιο ανακοινώθηκε ότι στο Κίνημα Αλλαγής ορίστηκε γενικός διευθυντής ο
Νίκος Σαλαγιάννης, ο οποίος
φυσικά και θα έχει την ευθύνη των
οικονομικών.
Επίσης ο πρόεδρος της
ΔΗΜ.ΑΡ., Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ζήτησε να ενοικιαστούν
νέα γραφεία, ώστε να στεγαστούν
τα στελέχη που θα δουλεύουν πλέον για τον νέο φορέα.

Επίσης οι μετέχοντες στο Πολιτικό Συμβούλιο ανέλαβαν τομείς
ευθύνης, πλην του Σταύρου Θεοδωράκη, λόγω του ότι είναι επικεφαλής κόμματος στο Κοινοβούλιο. Έτσι ο τομέας Εξωτερικών και
Άμυνας είναι υπό την καθοδήγηση
του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ
ο τομέας Κοινωνικών Υποθέσεων,
Θεσμών και Κράτους Δικαίου είναι
υπό την εποπτεία του Γιώργου
Καμίνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης
ανέλαβε τον τομέα Ανάπτυξης και
ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τον
τομέα Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας.

Η Κεντρική Επιτροπή
Η εισήγηση του Πολιτικού Συμβουλίου θα επικυρωθεί αύριο Κυριακή από την Κεντρική Επιτροπή,
που θα συνέλθει το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πρώτη πανηγυρική της συνεδρίαση. Εκεί σύμφωνα με τους επιτελείς της κας Γεννηματά, τόσο η επικεφαλής, όσο και
οι υπόλοιποι ομιλητές θα επαναλάβουν σε υψηλούς τόνους την επι-
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λογή του Κινήματος Αλλαγής να βαδίσει στον δικό του διακριτό και αυτόνομο δρόμο, ώστε με τις πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της πολιτική ζωή της χώρας.
Κι όπως θα πει η κα Γεννηματά: «Στηριζόμαστε στους προοδευτικούς πολίτες και απ’ αυτούς κρινόμαστε. Ζητούμε να μας δώσουν δύναμη
αλλάζοντας ριζικά τους πολιτικούς συσχετισμούς στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Ζητάμε να
καταδικαστούν οι συντηρητικές πολιτικές, τόσο αυτή που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αυτή που επαγγέλλεται
η Νέα Δημοκρατία. Και οι δυο καταφεύγουν στην πόλωση και τον διχασμό. Βάζουν σε κίνδυνο την Εθνική
προσπάθεια, με μοναδικό στόχο τα
κομματικά οφέλη και την νομή της εξουσίας. Το Κίνημα Αλλαγής δίνει
προοπτική, ελπίδα, ασφάλεια στους
πολίτες και ιδιαίτερα αυτούς που δοκιμάζονται σήμερα. Επιδιώκουμε αλλαγή πορείας για την αλλαγή της χώρας». Επίσης η κα Γεννηματά θα
υπερτονίσει ότι «το Κίνημα Αλλαγής
απορρίπτει ταυτόχρονα κατηγορηματικά την συμμετοχή μας σε “μέτωπα”,
που όψιμα ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. διαγκωνίζονται για να συγκροτήσουν», δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία έμμεση απάντηση, τόσο στις διαρροές της Κουμουνδούρου και στις επιθέσεις φιλίας των υπουργών του
Τσίπρα, όσο και στο άρθρο του Αντώνη Σαμαρά, εξηγώντας ότι «η
Εθνική Συνεννόηση δεν πρέπει να
συγχέεται με τις επιλογές για κυβερνητικές συνεργασίες».
Παράλληλα, στη συνεδρίαση
της Κεντρικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν οι δράσεις για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, οι περιοδείες που σχεδιάζονται σε όλη την
Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου οργανωτικού κορμού στη
βάση της παράταξης, ο οποίος θα
σηκώσει και το μεγαλύτερο προεκλογικό βάρος.
Παράλληλα, απαιτείται εξειδίκευση του προγράμματος των δώδεκα σημείων, όπως αυτά αναλύθηκαν από τη Φώφη Γεννηματά
στο ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος, και σε επόμενο στάδιο η δημόσια διαβούλευση που θα ανοίξει την πόρτα σε όλους όσοι συμμετείχαν στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.
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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;

Σ

το προηγούμενο φύλλο
της η «Α» με πρωτοσέλιδό της έκανε λόγο για
δικαστική, πολιτική, μιντιακή και αθλητική
σκευωρία εις βάρος του εφοπλιστή
και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού,
Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο 4σέλιδο
αφιέρωμά της εξηγούσε αναλυτικά
τους λόγους για τους οποίους τόσο
η δίωξη της εισαγγελέως κας Ειρήνης Τζίβα –δίωξη την οποία η
«Α» στο φύλλο της 24/3 είχε χαρακτηρίσει ως «δίωξη-μαϊμού»–,
όσο και η μετέπειτα αίτησή της
προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιώς για απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν στοιχειοθετού-

Ξηλώνεται το πουλόβερ
της σκευωρίας
Δεν είναι
ύποπτος φυγής
ο Β. Μαρινάκης

Ισχυρό «χαστούκι» του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών στην εισαγγελέα
κα Ειρήνη Τζίβα, το οποίο απέρριψε
το αίτημά της για απαγόρευση εξόδου
στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού
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πεια δεν θα τηρούσε τον περιοριστικό όρο περί εμφάνισής του στο
αστυνομικό τμήμα. Μόνο που στην
περίπτωση αυτή αρχικά μεν θα εκδίδετο εγχώριο ένταλμα σύλληψης
και στη συνέχεια διεθνές. Κάτι που
θα είχε ως αποτέλεσμα να δραστηριοποιείται μόνο σε χώρες υποσαχάριας περιοχής, στην Ρουάντα ή
στο Αφρίν…
Προφανώς τα μέλη του Συμβουλίου εκτίμησαν ότι με τα στοιχεία
και μόνο της δίωξης δεν θα ήταν
δυνατόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης,
χωρίς καν να κινδυνεύει, να αυτοεξοστρακιστεί από τον πολιτισμένο κόσμο που ζει ο ίδιος, η οικογένειά του, οι επιχειρήσεις του, η
ομάδα του και οι φίλοι του.

σαν τον ισχυρισμό της για «αποχρώσες ενδείξεις» που εμπλέκουν
τον εφοπλιστή.
Με απόλυτη γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, κάνοντας
φύλλο και φτερό τα εμβάσματα που
είχαν σταλεί στο Ντουμπάι, είχαμε
επισημάνει ότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτουν οι υποστηριζόμενες από την εισαγγελέα «αποχρώσες ενδείξεις» περί εμπλοκής
του Βαγγέλη Μαρινάκη σε βαριά
μάλιστα αδικήματα, όπως αυτά της
«κατοχής, μεταφοράς και χρηματοδότησηας ναρκωτικών» που… οσφρίστηκε η κα Τζίβα.
Χθες, Παρασκευή 13/4, το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιώς με βούλευμά του απέρριψε
την εισήγηση της εισαγγελέως και
έκρινε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι ύποπτος φυγής, ώστε να απαγορευθεί η έξοδός του
από τη χώρα.
Παρά το γεγονός ότι έχει δημοσιευθεί μόνο το διατακτικό του
βουλεύματος –λόγω του δικονομικού κανονισμού το βούλευμα έπρεπε να εκδοθεί εντός 15 ημερών
από την ημερομηνία της αίτησης
(3/4), ενώ για το σκεπτικό υπάρχει μεγαλύτερη προθεσμία–, δύο
είναι τα σημεία τα οποία οδήγησαν
το Συμβούλιο στην απόφασή του
περί απόρριψης του αιτήματος της
εισαγγελέως.

Α] Τα στοιχεία της δίωξης
Τα «επιχειρήματα» που αποτελούσαν κατά την κα Τζίβα «αποχρώσες ενδείξεις», για εμπλοκή του
Βαγγέλη Μαρινάκη στην υπόθεση του Noor 1, και τα οποία θα αποτελούσαν σοβαρό κίνητρο ώστε
ο εφοπλιστής να εγκαταλείψει την
Ελλάδα, λόγω ενδεχόμενου κινδύνου καταδίκης του, δεν κρίθηκαν
από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ότι στοιχειοθετούνται.
Όταν στην άσκηση της δίωξης
ως επιβαρυντικά στοιχεία εμφανίζονται τέσσερα εμβάσματα, δύο εκ

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το
σκεπτικό της δίωξης, ο Βαγγέλης
Μαρινάκης ενδεχομένως να συμμετείχε σε «επιχείρηση» ναρκωτικών χρηματοδοτώντας το 1/1.000
της αξίας τους(!!!).

Β] Ο ήδη υπάρχων
περιοριστικός όρος

των οποίων αφορούν πλοίο άλλου
πλοιοκτήτη (το ένα έμβασμα) και
έμβασμα κορυφαίας ασφαλιστικής
εταιρείας των ΗΠΑ (δεύτερο έμβασμα), χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ανάμιξη του εφοπλιστή, τότε
οι φερόμενες ως «αποχρώσες ενδείξεις» ενδεχομένως να υπάρχουν μόνο σε ευφάνταστα μυαλά.
Ακόμη όταν τα υπόλοιπα δύο
εμβάσματα αναφέρονται το μεν
πρώτο σε επικαιροποίηση αμοιβών δικηγόρου από το 2009 έως
το 2014, το δε δεύτερο (έμβασμα)
σε κονδύλι προς broker, δηλαδή

σε δύο περιπτώσεις αμιγώς ναυτιλιακών συναλλαγών στις οποίες
πουθενά δεν γίνεται μνεία για ναρκωτικά, τότε είναι δύσκολο δικαστές –ακόμη και αν υφίστανται αφόρητη πίεση– να αποφασίσουν
ότι ένας εφοπλιστής του μεγέθους
του Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδιοκτήτης περίπου 70 πλοίων, συμμετείχε μέσω κονδυλίων για αμοιβές
δικηγόρων και broker, με ένα ποσό της τάξεως των 350.000 ευρώ
σε αγορά 2,1 τόνων ηρωίνης, αξίας κτήσεως 500 εκατ. δολαρίων(!!!).

Ως γνωστόν, έστω και για τυπικούς
ακόμη λόγους, λόγω της προβλεπόμενης διαδικασίας, ο Βαγγέλης
Μαρινάκης υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο
αστυνομικό τμήμα λόγω σχετικού
περιοριστικού όρου για την περιβόητη «εγκληματική οργάνωση στο
ποδόσφαιρο», υπόθεση για την οποία ως γνωστόν έχει ουσιαστικά
αθωωθεί από το ποινικό τμήμα
του Αρείου Πάγου, αλλά τυπικά η
αθωωτική απόφαση πρέπει να εκδοθεί με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, διαδικασία που αναμένεται να περατωθεί σε 4-5 μήνες
περίπου.
Αν κανείς, και εν προκειμένω το
Συμβούλιο των Πλημμελειοδικών,
ακολουθούσε το σκεπτικό της κας
Τζίβα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν ύποπτος φυγής και κατά συνέ-

Πρόκριμα το βούλευμα
για τη δίωξη
Το βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών Πειραιώς αποτελεί σημαντικό πρόκριμα για την
έκβαση της δίωξης στο στάδιο της
ανάκρισης.
Όταν το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, εξετάζοντας αίτημα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα λόγω δίωξης για κατοχή, διακίνηση,
χρηματοδότηση ναρκωτικών ουσιών και σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης, που αφορά ποσότητα
2,1 τόνων ηρωίνης, δεν εντοπίζει
ορατά και ουσιαστικά στοιχεία εμπλοκής του εφοπλιστή ώστε να
του απαγορεύσει την έξοδο από
την Ελλάδα, απορρίπτοντας με
βούλευμά του το αίτημα της κας
Τζίβα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ανακρίτρια κα Αλεξακίδου με το υπάρχον υλικό της δικογραφίας να εντοπίσει διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που εντόπισε το Συμβούλιο. Αν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν ότι η έρευνα για το
Noor 1 ξεκίνησε το 2014, κατέληξε σε δίκη και σε καταδίκες επιπέδου ισόβιας κάθειρξης, έκδοσης
διεθνών ενταλμάτων σύλληψης
για Τούρκους χρηματοδότες, πολύμηνη έρευνα από την κα Τζίβα
με δικαστική συνδρομή από άλλες
χώρες, χωρίς να βρεθούν επιβαρυντικά στοιχεία για τον Βαγγέλη
Μαρινάκη, το πιθανότερο είναι η
δίωξη της εισαγγελέως να καταλήξει στο αρχείο με τυπική και μόνο
κλήση του εφοπλιστή, και αυτό
διότι δύσκολα θα μπορούσε να υπάρχει από έναν εισαγγελέα Εφετών παραπεμπτική διάταξη. Όλα
αυτά βεβαίως με την προϋπόθεση
ότι ο γνωστός λιμενικός, που θα
συνεχίσει την υπερπροσπάθειά
του να βρεθεί έστω και ένας ψευδομάρτυρας για τα μάτια του κόσμου, ώστε να συνεχιστεί για κάποιο διάστημα η οπερέτα της δίωξης, δεν θα μπορέσει τελικά να καταφέρει άλλο ένα πλήγμα στη Δικαιοσύνη.
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• Μετά την έφεση υπέρ του Νόμου που άσκησε στα τέλη Φεβρουαρίου η εισαγγελέας Αθηνά
Θεοδωροπούλου, ο νομικός κόσμος αλλά πρωτίστως η κοινωνία περιμένει την τελευταία φορά που
οι 36 κατηγορούμενοι για τις «φούσκες» του άλλοτε «ναού» της Σοφοκλέους θα καθίσουν στο εδώλιο

20 χρόνια,
36 «σκαμνιά»,
3 δικαστήρια
και 1 σκάνδαλο
Τον επόμενο Μάρτιο (του 2019) συμπληρώνεται ο χρόνος
της 20ετούς παραγραφής για το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου του 1999, καταγράφοντας ήδη στο ιστορικό του
36 (από τους αρχικούς 42) κατηγορούμενους που, ενώ έχουν ήδη απαλλαγεί των βαρύτατων κατηγοριών τους δύο
φορές από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών,
θα ξαναβρεθούν στο εδώλιο και μάλιστα πολύ σύντομα.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Η

υπόθεση αφορά τις
περιβόητες «φούσκες» του Χρηματιστηρίου κατά την
«άνθισή» του τα έτη
1999-2000, όταν αρχικά κατηγορήθηκαν 67 άτομα (42 στη συνέχεια με το 800σέλιδο βούλευμα
του Συμβουλίου των Εφετών) για
χειραγώγηση και τεχνητή αύξηση
της αξίας μετοχών, διαπράττοντας
έτσι τα αδικήματα της απάτης και
της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
Στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίες, εφοπλιστές και χρηματιστές, εκ των οποίων ο χρηματιστής Παναγιώτης Κονταλέξης,
μέλη της οικογένειας Στέγγου από
την εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή
(Κωνσταντίνος, Χρυσή, Στυλιανή, Γεώργιος, Ζωή Στέγγου), ο
Ηλίας Μπογδάνος της Active Επενδυτικής, ο Παναγιώτης Πανούσης μέτοχος της Αττικάτ, ο
Σπύρος Τασόγλου της ομώνυμης
εισηγμένης εταιρείας, Γεώργιος
Μπατατούδης μέτοχος της Ιντερσάτ, Ηλίας Τσοτάκος χρηματιστής, ο Δημήτριος Ράνιος χρηματιστής, η Ελένη Ζησιμοπούλου,

ο Θεοφάνης Ράνιος (χρηματιστής), ο Ιωάννης Σφακιανάκης,
η Αγγελική Ζησιμοπούλου, ο
Βασίλειος Μανιός (εφοπλιστής),
η Αναστασία Κολλάκη (σύζυγος
εφοπλιστή), ο Παντελής-Ελευθέριος Κολλάκης (εφοπλιστής), ο
Σταύρος Γαλανάκης, οι Ιωάννης
και Βαρβάρα Τσούρτη, η Σταυρούλα-Μαρία Λακοπούλου, ο
Ιορδάνης Αρζόγλου και άλλοι.

H πρόσφατα αποφυλακισθείσα
πρώην ανακρίτρια Κωνσταντίνα
Μπουρμπούλια, που είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για την υπόθεση
των μετοχών της κατασκευαστικής
εταιρείας Σιγάλας ΑΤΕ

Το γαϊτανάκι
των δικαστηρίων
Το 2000 ασκήθηκαν οι πρώτες
ποινικές διώξεις έπειτα από ανάκριση που διενήργησε η ανακρίτρια Κωνσταντίνα Μπουρμπούλια, η εμπλοκή της οποίας στο παραδικαστικό κύκλωμα με τη μετέπειτα ποινική και πειθαρχική δίωξή της να δημιουργεί τεράστιες καθυστερήσεις στην εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζεται ότι η Κ. Μπουρμπούλια καταδικάστηκε σε 12ετή
κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας
και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
για την υπόθεση των μετοχών της
κατασκευαστικής εταιρείας Σιγάλας
ΑΤΕ και πρόσφατα μάλιστα αποφυλακίστηκε.
Με εντολή του εισαγγελέα Χαράλαμπου Λακαφώση επανεξετάστηκε το ανακριτικό υλικό που
διαχειριζόταν η Κ. Μπουρμπούλια και με πρότασή του παραπέμ-

φθηκαν σε δίκη αρχικά 67, και τελικά 42 άτομα.
Η πρώτη δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών
κατέληξε τον Δεκέμβριο του 2013
σε ομόφωνη απαλλαγή και των 42
κατηγορουμένων για τα αδικήματα
της απάτης και ξεπλύματος μαύρου
χρήματος, με το σκεπτικό ότι αφού
δεν προέκυψε ότι η τιμή πώλησης
των επίδικων πακέτων μετοχών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και τελικά
επηρέασε την τελική τους τιμή στο

ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΜΑΡΤΙΟ (ΤΟυ 2019)
ΣυΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟυΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ υΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟυ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΤΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΙΦΙΦΙ ΤΟυ ΑΙΩΝΑ»

ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν
στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα για
το οποίο κατηγορήθηκαν.
Αμέσως μετά, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη
Κουτζαμάνη, παρήγγειλε κατά νόμο και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, άσκησε αναίρεση κατά της
αθωωτικής απόφασης. Το 2016 το
Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου
έκανε δεκτή την αίτηση και η υπόθεση παραπέμφθηκε να δικαστεί
για δεύτερη φορά μέσα στο 2017,
αλλά για 36 κατηγορούμενους, αφού στο μεσοδιάστημα είχαν αποβιώσει έξι άτομα.
Το δεύτερο κατά σειρά δικαστήριο εξέδωσε και πάλι απαλλακτική
απόφαση για τους κατηγορούμενους την 28 Φεβρουαρίου 2018,
αυτήν τη φορά όμως όχι ομόφωνη, αλλά με πλειοψηφία 2-1 και με
πρόταση για καταδίκη όλων από
την εισαγγελέα κα Αθηνά Θεοδωροπούλου, η οποία μάλιστα χαρακτήρισε «εσφαλμένη» την αθώωσή τους από το προηγούμενο δικαστήριο. Η εισαγγελέας στην καταδικαστική για όλους τους κατηγορούμενους πρότασή της είχε τονίσει ότι «δημιούργησαν μία επίπλαστη αγορά», την οποία στη συνέχεια
«καταπόντισαν», και έπειτα από την
αθώωσή τους άσκησε έφεση υπέρ
του Νόμου, με αποτέλεσμα να αναμένεται εξαιρετικά σύντομα η επόμενη φορά που οι 36 κατηγορούμενοι θα καθίσουν για τρίτη (και
τελευταία πια φορά) στο εδώλιο
του δικαστηρίου.
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• Σιγή ιχθύος τηρείται στο υπουργείο Εργασίας
μέχρι τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης απόφασης

ΣτΕλνει τον ΕΦΚΑ
στα… θυμαράκια
Χαράς Ευαγγέλια μέσα στην
Εβδομάδα των Παθών έφερε
σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους του
ΕΦΚΑ η –ανεπιβεβαίωτη μέχρι σήμερα– πληροφορία ότι
η Ολομέλεια του Συμβουλίου
της Επικρατείας έκρινε εν μέρει αντισυνταγματικό τον πολυδιαφημισμένο νόμο Κατρούγκαλου. Μόνο η κυβέρνηση δεν μοιάζει χαρούμενη,
που βλέπει άλλο ένα καρφί
στον… σταυρό των δίχως επαρκή νομική «κάλυψη» νομοθετήσεων που κάνει.

Σ

σια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις του,
για κοινωνική ασφάλιση, ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και την ελεύθερη συμμετοχή
στην οικονομική και κοινωνική ζωή
και, τέλος, την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων.
Επίσης τονίζεται ότι η νέα μέθοδος
υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοτελώς απασχολουμένων που προβλέπει εισφορές σε ποσοστό 26,95% επί του φορολογητέου εισοδήματος πριν από την αφαίρεση των
ασφαλιστικών εισφορών, περιορίζει
δραματικά το καθαρό τους εισόδημα.
Για παράδειγμα, από δηλωθέν εισόδημα €10.000 καταλήγει στα χέρια του
αυτοαπασχολούμενου το 50,5%, εξαιτίας των φόρων και των ασφαλιστικών
εισφορών που καταβάλλονται, ενώ αντιθέτως από το ίδιο δηλωθέν εισόδημα στα χέρια ενός μισθωτού δημοσίου
ή ιδιωτικού υπαλλήλου καταλήγει καθαρό το 90,8% του φορολογητέου του
εισοδήματος, δημιουργώντας έτσι άνιση μεταχείριση των αυτοτελώς απασχολουμένων σε σχέση με τους μισθωτούς.

Αρκετές οι «προβληματικές»
διατάξεις

Του Νίκου Τσαγκατάκη
ύμφωνα με δημοσίευμα της
εφημερίδας «Πρώτο Θέμα»
κρίθηκε παράνομη με ψήφους 17 υπέρ και 8 κατά η
ένταξη 1,4 εκατ. αγροτών
και ελεύθερων επαγγελματιών (μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων) στον ΕΦΚΑ, ενώ σύμφωνα με την αδημοσίευτη
ακόμα απόφαση κρίθηκε επίσης αντισυνταγματική και η μέθοδος υπολογισμού της εισφοράς για κύρια ασφάλιση
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με
ποσοστό 26,95% επί του εισοδήματος
που δηλώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Στο υπουργείο Εργασίας τηρείται σιγή ιχθύος μέχρι την δημοσίευση της
πολυαναμενόμενης απόφασης, διαρρέοντας ωστόσο ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας καθώς θεωρούν ότι το
ΣτΕ δεν έχει δικαιοδοσία να κρίνει θέματα που αφορούν στην οργάνωση του
κράτους, οπότε δεν είναι δυνατόν να
κριθεί αντισυνταγματική η ένταξη στον
ΕΦΚΑ της συγκεκριμένης ομάδας ασφαλισμένων.
Έπειτα όμως από το κύμα ενθουσιασμού που ξεσήκωσε η είδηση στους επιστημονικούς φορείς που αφορά και
τις δημόσιες δηλώσεις των συνδικαλιστικών τους φορέων, η κυβέρνηση άρχισε να ανησυχεί μήπως –είτε συντονισμένα, είτε αναμένοντας τη δημοσίευση
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της απόφασης περίπου σε δύο μήνες–
οι ασφαλισμένοι σταματήσουν την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, θέτοντας έτσι το σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης.
Είκοσι έξι (26) φορείς και φυσικά

πρόσωπα έχουν υποβάλει αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των
διατάξεων των άρθρων 39 του Ν.
4387/2016 και 58 του Ν. 4472/2017
ισχυριζόμενοι ότι αντίκεινται στις συνταγματικές επιταγές για ίση μεταχείριση, για συμμετοχή εκάστου στα δημό-

Δικαιωμένοι οι φορείς
Έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες αποχής από τα καθήκοντά τους μέσα στο 2016 καταγγέλλοντας
το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Κατρούγκαλου οι δικηγόροι αισθάνονται δικαιωμένοι, το ίδιο
και ο Ιατρικός Σύλλογος, ενώ ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε πως «εφόσον αληθεύουν οι τελευταίες πληροφορίες τότε μιλάμε για
πλήρη δικαίωση των θέσεων του Ε.Ε.Α. και γενικότερα των ελεύθερων επαγγελματιών και αποδεικνύεται περίτρανα η ορθότητα των απόψεων που είχαμε εκφράσει για τον νόμο Κατρούγκαλου,
χαρακτηρίζοντας τον από την πρώτη στιγμή ως ένα ακόμα “χαράτσι” και απόπειρα δήμευσης περιουσιών και σε καμία περίπτωση ως μία ασφαλιστική μεταρρύθμιση». Δικαιωμένος, όμως από
τον –ακόμα σε ισχύ νόμο Κατρούγκαλου– αισθάνεται και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
και Αλληλεγγύης, Τάσος Πετρόπουλος, ο οποίος σε συνέντευξή του κούνησε το δάχτυλο στους
Δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, λέγοντας ότι η οργάνωση του Κράτους δεν είναι δική τους δουλειά: «Αυτό ανήκει τη δημόσια διοίκηση. Εκείνο που θα πρέπει να κάνει το ΣτΕ είναι να
κρίνει τις νομικές έννοιες. Της αρχής της αναλογικότητας, της ισότητας. Όχι πρωτοβουλίες που αφορούν τη συγκρότηση του κράτους, αλλιώς δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να κυβερνά η κυβέρνηση η οποία εκλέγεται. Δεν νομίζω ότι τελικά το ΣτΕ θα δείξει μια τέτοια συμπεριφορά».

Πέραν αυτών, εξετάζεται η συνταγματικότητα συνολικά 17 διατάξεων και των
σχετικών υπουργικών αποφάσεων,
που αφορούν στα μεταξύ της κυβέρνησης και δανειστών συμφωνηθέντα: τις
περικοπές των επικουρικών συντάξεων, τον επανυπολογισμό και στη συνέχεια τις περικοπές των κύριων συντάξεων, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την
κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων αλλά και την επιβολή εισφοράς
6% υπέρ ΕΟΠΥΥ και στις επικουρικές
συντάξεις, θέματα δηλαδή ευρύτερου
δημοσιονομικού ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση, λοιπόν, που μία ή
περισσότερες διατάξεις κριθούν αντισυνταγματικές, οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς με την τέταρτη αξιολόγηση ακόμα ανοιχτή, μια πιθανή
δικαστική εμπλοκή θα απομείωνε ακόμη περισσότερο τα προσδοκώμενα έσοδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο επικαιροποιημένο τρίτο Μνημόνιο, κυβέρνηση και δανειστές αποτίμησαν 2
μονάδες του ΑΕΠ ή 3,6 δισ. ευρώ την
εξοικονόμηση από τη μη εφαρμογή
των παλαιότερων δικαστικών αποφάσεων. Εν όψει και της νέας μείωσης
των συντάξεων και την εφαρμογή του
αφορολόγητου που η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταθέσει για μετά το 2019,
η «αποχώρηση» μερίδας ασφαλισμένων από τον ΕΦΚΑ θα οδηγούσε δυνητικά σε κατάρρευση το ασφαλιστικό
σύστημα, ενώ με ανοιχτό ακόμα τον έλεγχο της συνταγματικότητας της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, μια
πιθανή ακύρωσή της θα δημιουργούσε
μια «μαύρη τρύπα» άνω των 2 δισ. ευρώ, τινάζοντας κυριολεκτικά την οικονομία στον αέρα.
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• Τι προκύπτει μέσα από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των 146 κατηγορουμένων,
που δικάζονται για την τεράστια και πολυπλόκαμη εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε
μετατρέψει πέντε κεντρικές πλατείες της Αθήνας σε… σουπερ μάρκετ διακίνησης ηρωίνης, κοκαΐνης, χασίς
και σκαγκ
Η.. μαύρη «βίβλος» των ναρκωτικών προκύπτει μέσα από τις
απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των 146 κατηγορουμένων, που δικάζονται, για την τεράστια και πολυπλόκαμη εγκληματική οργάνωση, η οποία
είχε μετατρέψει πέντε κεντρικές
πλατείες της Αθήνας σε στέκια
διακίνησης ηρωίνης, κοκαΐνης,
χασίς και σκαγκ.

Η «μαύρη βίβλος»
των ναρκωτικών

Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

τα οποία θα φτιάξει ο αποκαλούμενος
«Τυφλός», ενώ στη συνέχεια γίνεται λόγος για ποσότητα 6 κιλών.
Σε άλλη συνομιλία ο Αλβανός μιλάει
με Έλληνα συγκατηγορούμενό του και κανονίζουν να πάνε μαζί στον χώρο της καλλιέργειας κάνναβης, για να εκτελέσουν
«εργασίες».
Στις συνομιλίες γίνεται λόγος για «πότισμα», ενώ αναφέρει ότι έχει προβεί στην
καλλιέργεια κάνναβης και την προηγούμενη χρονιά (εννοώντας 2015) και για το
2016 έχει ήδη κόψει την πρώτη σοδειά
και έχει φυτέψει και τη δεύτερη.

E

κτός από τα σοκαριστικά στιγμιότυπα, που αποτυπώθηκαν
στο υλικό της δικογραφίας,
την οποία αποκάλυψε η «Α»,
με διακινητές και χρήστες να
συναλλάσσονται υπό το φως της ημέρας
και παρουσία κόσμου, από τις συνομιλίες
των μελών της οργάνωσης αποκαλύφτηκε
ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους ήταν επιφορτισμένοι με την... πρωτογενή
παραγωγή ναρκωτικών ουσιών και κυρίως με την παραγωγή κάνναβης, την οποία καλλιεργούσαν στον Μαραθώνα.
Έξι από τους 146 κατηγορούμενους,
μεταξύ των οποίων τέσσερεις Έλληνες –
μία από αυτούς γυναίκα– καλλιεργούσαν
κάνναβη σε φυτείες μεγάλης έκτασης στον
Μαραθώνα, ενώ μεγάλο μέρος της ποσότητας χασίς που παρήγαγαν διακινείτο από τους Αφρικανούς πωλητές της οργάνωσης, στις πιάτσες του κέντρου της Αθήνας.
Στην υπόθεση, που πήρε τη συμβολική
ονομασία «Χίμαιρα», οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, μετά από πολλούς μήνες παρακολούθησης, κατάφεραν καίριο πλήγμα στη δράση του κυκλώματος, καθώς πέτυχαν να ξηλώσουν
μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, υπό
την καθοδήγηση της 2ης ανακρίτριας ναρκωτικών Ελένης Γρυπάρη.
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.

Ο... τυφλός
Από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, που κατέγραψε ο υπερκοριός, και την
ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, Αλβανός, αρχηγικό
στέλεχος της υποομάδας, μιλάει με άγνωστο και του λέει ότι έχει κόψει μικρό μέρος
της φυτείας, το οποίο «βγήκε» σε ποσότητα
των χιλίων διακοσίων γραμμαρίων και

«Έφαγε... γκολ»
Ο Αλβανός αρχηγός αναφέρει ότι την ποσότητα που έβγαλε από την πρώτη σοδειά
την πούλησε ήδη αντί του χρηματικού ποσού των 2.000 ευρώ ανά κιλό και συμπληρώνει ότι «έφαγε γκολ» πριν κάποιες
μέρες, εννοώντας την ποσότητα 4 κιλών,
που του αφαίρεσε με τη βία συγκατηγορούμενος Αλβανός.

«Καταστρέψτε τη φυτεία!»
Σε άλλη συνομιλία τέσσερα από τα μέλη
της οργάνωσης έχουν αντιληφθεί ότι ο
χώρος της καλλιέργειας χασισοφυτειών
έχει εντοπιστεί και παρακολουθείται από
αστυνομικούς.
Έλληνας κατηγορούμενος αναφέρει λε-

πτομερώς σε άλλον, ονόματι «Αλέκο», το
τι έχει συμβεί και σε ποια σημεία έχει ψάξει η Αστυνομία και ότι έχει φύγει από το
σημείο μαζί με τη γυναίκα της οργάνωσης,
ενώ ο «Αλέκος» τού δίνει εντολή με κάποιον τρόπο να πάει στο σημείο και να καταστρέψει την καλλιέργεια κάνναβης.
Συμπληρώνει μάλιστα «θα πάμε κι εμείς», εννοώντας ότι θα προσπαθήσει να
προσεγγίσει το σημείο , για να καταστρέψουν τη φυτεία.

«Έλληνας Μαραθώνα», η
κόκα, ο... τσομπάνης και τα
γίδια
Ακολουθεί η συνομιλία μεταξύ δύο εκ
των κατηγορουμένων, εκ των οποίων ο
ένας έχει καταγραφεί ως «Έλληνας Μαραθώνα», ενώ ο άλλος ως «Άγνωστος», οι οποίοι ψάχνουν τρόπους να εξαφανίσουν
τη φυτεία, καθώς έχουν καταλάβει ότι έχουν γίνει αντιληπτοί από τους αστυνομικούς.
Έλληνας Μαραθώνα: «Nαι».
Άγνωστος: «Έλα, ρε φίλε».
Έλληνας Μαραθώνα: «Έλα, τι έγινε;»
Άγνωστος: «Καλά, κάνα νέο;»
Έλληνας Μαραθώνα: «Όχι, τίποτα».
Άγνωστος: «Τίποτα;»
Έλληνας Μαραθώνα: «Τίποτα, δεν ξέρω
τίποτα, δεν ξέρω. Και εγώ έφυγα, είμαι κάτω

Στενά περιθώρια χρόνου έχει το δικαστήριο
Όλοι τους, σύμφωνα με τις κατηγορίες για τις οποίες
δικάζονται, αποτελούν μέλη μιας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.
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. Στο υλικό της ογκωδέστατης δικο-

γραφίας, 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.
Το δικαστήριο έχει στενά περιθώρια χρόνου για
να ολοκληρώσει 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.

στο σπίτι μου, εσύ πού το έμαθες αυτό;»
Άγνωστος: «Mε πήρε ο τέτοιος».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ποιος;»
Άγνωστος: «Ο άλλος, ο δικός σου».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ο Γιάννης;»
Άγνωστος: «Nαι».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ααα…»
Άγνωστος: «Ο κουνιάδος σου».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ναι, ναι».
Άγνωστος: «Δεν έχουν μπει ακόμη εκεί, ε;»
Έλληνας Μαραθώνα: «Ένα αυτοκίνητο θα
είναι εκεί όλη τη νύχτα “να ’ούμε”, δεν φεύγουν από ’κεί, θα είναι μέχρι αύριο».
Άγνωστος: «Δεν μπορεί κάποιος με τρόπο;»
Έλληνας Μαραθώνα: «Οoo... τίποτα, αφού είναι μπροστά στο αυτό, δε… δεν γίνεται
όπου και να πας “να ’ούμε” θα σε δει».
Άγνωστος: «Εντάξει, αφού έχεις το μαντρί».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ε, ναι, θα πάω στο
μαντρί, αλλά μες στο θερμοκήπιο;»
Άγνωστος: «E, πήγα να δω τα… (ακατάληπτο)».
Έλληνας Μαραθώνα: «Μπορεί να σε ακολουθήσει και αυτός ο ίδιος, κατάλαβες;»
Άγνωστος: «Aυτός δεν έχει μιλήσει μέχρι
τώρα».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ε;»
Άγνωστος: «Aυτοί πήγαν από εκεί;»
Έλληνας Μαραθώνα: «Ήτανε τρία αυτοκίνητα. Τα δύο φύγανε, έμεινε ένα».
Άγνωστος: «Ναι».
Έλληνας Μαραθώνα: «Τώρα, πόσοι είναι
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Του Νίκου Συνοδινού
πικοινωνιακή πολιτική ή επιχείρηση διχασμού βορείων και
νοτίων; Πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς για
την… ελληνική Λέγκα του βορρά, η οποία, αν δεν είναι αποκύημα φαντασίας κάποιων θερμοκέφαλων, απαιτεί τη δημιουργία βάσεων, προκειμένου να
βρει πρόσφορο έδαφος να δημιουργηθεί και να έχει λόγο στα
πολιτικά πράγματα της χώρας.
Ο Ιβάν Σαββίδης επίσημα έχει
δηλώσει κατά καιρούς ότι δεν ασχολείται με την πολιτική, παρά το γεγονός ότι κάθε λίγο και λιγάκι με
τους πολιτικούς καταπιάνεται. Με
αυτούς συνδιαλέγεται, σε αυτούς απευθύνεται… Πόσες φορές έχει ακουστεί το αφεντικό του ΠΑΟΚ να
μιλά για τον Βαγγέλη Γραμμένο,
τον Γιώργο Στράτο και τον Βασίλη Γκαγκάτση; Την ηγεσία δηλαδή
της ΕΠΟ και της Super League; Από σπάνια έως ποτέ. Στον αντίποδα
σε πρώτο πλάνο παίζουν ο Γιώργος
Βασιλειάδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Καμμένος…
Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα με αφορμή τα ποδοσφαιρικά
δρώμενα, ολοένα και περισσότερο
επιχειρείται ν’ αναδειχθεί μια αντιπαράθεση βορρά-νότου με αιχμή
του δόρατος τον ΠΑΟΚ και τις αδικίες(;;) που γίνονται σε βάρος του από τους… Αθηναίους. Πλέον με ρυθμό πολυβόλου οι πάντες στον δικέφαλο του βορρά μιλούν όχι για τον
Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, ή τον Παναθηναϊκό, όχι για τον Μαρινάκη, τον
Μελισσανίδη ή τον Αλαφούζο,
αλλά για τους Αθηναίους. Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να
είναι σύμπτωση και τα μηνύματα
που στέλνονται είναι λανθασμένα
100% για ένα ποδοσφαιρικό στερέωμα που έχει πρόεδρο στην Ομοσπονδία από τη Θεσσαλονίκη και διευθύνοντα σύμβουλο της Super
League ή Νο 2 του Συνεταιρισμού,
Σαλονικιό.

Ε

Το μήνυμα
του Βαρέλα
Νερό στη διαμάχη βορρά-Αθήνας έριξε και ο
Φερνάντο Βαρέλα. Ο
Πορτογάλος αμυντικός
φαίνεται ότι πολύ γρήγορα ενημερώθηκε για
το κατεστημένο του ελληνικού ποδοσφαίρου,
που εδρεύει στην Αθήνα.
Ο Φερνάντο Βαρέλα μέσω του λογαριασμού του
στο instagram έστειλε
το δικό του… μήνυμα,
λέγοντας ότι «ο ΠΑΟΚ
κερδίζει στο γήπεδο και
όχι στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό κάνουμε
στο γήπεδο. Παίζουμε όμορφα και όχι στο δικαστήριο όπως κάποιοι
στην Αθήνα», έγραψε ο
Πορτογάλος αμυντικός
ανεβάζοντας και μία
φωτογραφία από το παιχνίδι της Τούμπας με τη
Λάρισα.

Φοβού τους… Αθηναίους
και δώρα φέροντες
Ο Ιβάν Σαββίδης ξέχασε πολύ
γρήγορα ότι συμμετείχε σε συμμαχία με τους Αθηναίους (ΑΕΚ και Παναθηναϊκό), προκειμένου να γκρεμίσει την παντοκρατορία του Ολυμπιακού στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και πώς δικαιολογεί την όποια διαφοροποίηση του Μελισσανίδη ή
του Αλαφούζου στη γραμμή πλεύ-

Θεσσαλονίκη Vs Αθήνα: Χωρίζουν την Ελλάδα
στα δύο (Σαββίδης, παίκτες, βουλευτές...)

Το (κατά Ιβάν)
κράτος των Αθηνών
• Συγχορδία δηλώσεων προπονητή, τεχνικού διευθυντή, ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ που βλέπουν πως η Αθήνα φταίει για όλα
• Οι προκλήσεις που έφεραν ρήξη στη συμμαχία του Ιβάν
Σαββίδη με τους Δημήτρη Μελισσανίδη και Γιάννη Αλαφούζο,
δεν προήλθαν από την Αθήνα
σης που χάραξε; Το κράτος των Αθηνών πάει να… καταπιεί τη Θεσσαλονίκη.
Το πρώτο ισχυρό μήνυμα Σαββίδη ήλθε μετά το τελευταίο παιχνίδι
των play off του ΠΑΟΚ την περασμένη περίοδο, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 στην Τούμπα. Ο

διαιτητής Χαράλαμπος Καλογερόπουλος δεν είδε –όπως ο Κομίνης– το αφεντικό του ΠΑΟΚ να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο με
πιστόλι, αλλά έγινε δέκτης σχολίων
σε βάρος του, που ουδεμία σχέση είχαν με το ματς. Ο ρέφερι θα μπορούσε να έχει δείξει από μια κόκκινη

κάρτα και σε καμία περίπτωση δεν
αδίκησε κάποια από τις δύο ομάδες.
Τι είχε γίνει στις 31 Μαΐου 2017
στην Τούμπα όπου ο Παναθηναϊκός
πήγε χωρίς τους τιμωρημένους
Μπεργκ, Λέτο, τους τραυματίες ΕΣυνέχεια στην επόμενη σελίδα ▶
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▶ Συνέχεια από την
προηγούμενη σελίδα

Μάτος:
«Η Αθήνα
έχει άλλους
τρόπους»
Για τους κακούς της Αθήνας που αναζητούν εξωαγωνιστικούς τρόπους
να κερδίσουν τα παιχνίδια μίλησε ο Λέο Μάτος.
Ο Βραζιλιάνος αμυντικός του ΠΑΟΚ ευθυγραμμίστηκε πλήρως
στην προέλευση των εχθρών.
Αναφέρθηκε στο ντέρμπι
με τον Ολυμπιακό. Και τι
είπε;: «Ένιωσα στεναχώρια γιατί όπως φαίνεται
οι ομάδες από την Αθήνα
έρχονται να κερδίσουν το
παιχνίδι με άλλους τρόπους και όχι αγωνιστικούς».
Όσον αφορά το ακυρωθέν γκολ επί της ΑΕΚ και
πώς ένιωσε: «Είχα στεναχωρηθεί πολύ να μην τελειώνουν τα παιχνίδια. Εμείς είμαστε η καλύτερη
ομάδα και παρόλα αυτά
ενώ πετυχαίναμε αυτήν
την νίκη στο τελευταίο
λεπτό, είδαμε το γκολ να
ακυρώνεται. Δυστυχώς
το ποδόσφαιρο παίζεται
εκτός γηπέδου και ΑΕΚ
και Ολυμπιακός προσπαθούν να κερδίσουν το
πρωτάθλημα με άλλους
τρόπους. Ουσιαστικά είμαστε η καλύτερη ομάδα,
έχουμε κερδίσει μέσα στο
γήπεδο. Στο μυαλό μου
είμαι πρώτος. Θέλουμε να
κερδίσουμε όλα τα επόμενα παιχνίδια και τα εξωαγωνιστικά τα αφήνω
στους άλλους τα βγάλουν
άκρη. Η Αθήνα προσπαθεί να μας το πάρει αυτό.
Εμείς κοιτάμε τον εαυτό
μας, να πάρουμε τα πέντε
παιχνίδια».

μποκού, Ζέκα και τον Μολέδο, και τελείωσε το ματς έχοντας στην ενδεκάδα Ευαγγέλου, Χατζηγιοβάνη, Πίσπα
και Μαρινάκη;
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να χάσει στο
γήπεδό του 3-2 όταν στο… 93’ με
προσωπική ενέργεια και σέντρα του
Κλωναρίδη από δεξιά, ο Μολίνς
με κεφαλιά-ψαράκι στο δεύτερο δοκάρι χάρισε τη νίκη στο «τριφύλλι».
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποφύγει την τελευταία θέση των play
offs, αλλά και να στερήσει από τον
ΠΑΟΚ την πρώτη θέση και το εισιτήριο των προκριματικών του
Champions League που πήρε η ΑΕΚ.
Σε ένα ματς όπου κανένα γκολ
δεν αμφισβητήθηκε, κι ενώ είχαν
προηγηθεί ο τελικός Κυπέλλου όπου ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ ευνοήθηκε και κατέκτησε το τρόπαιο,
αλλά και οι δύο αγώνες με τον Παναθηναϊκό (ο ημιτελικός Κυπέλλου
στον οποίο ο Κύζας «εκτέλεσε» το
«τριφύλλι» και το πρώτο ματς στα
play offs που δεν έληξε ο Κομίνης
μετά τον τραυματισμό του Βλάνταν Ίβιτς από κουτάκι μπύρας), ο
Ιβάν Σαββίδης μίλησε για… διαιτησία, πολιτικό σύστημα και την… Αθήνα!!!

Τι είχε πει ο μεγαλομέτοχος
του ΠΑΟΚ;
«Ο λόγος δεν ήταν ότι ο διαιτητής
στον τελικό Κυπέλλου δεν έδωσε το
πέναλτι ή έχασε το οφσάιντ. Το πολιτικό σύστημα μάλλον κάτι φοβήθηκε.
Νομίζουν ότι με τέτοιου είδους πράξεις θα μπορέσουν να καταφέρουν να
σπάσουν την επιθυμία μου να προχωρήσω. Όταν πήγα στα αποδυτήρια
είπα στα παιδιά πως σήμερα θα παί-

ξουν εναντίον του Παναθηναϊκού και
των διαιτητών που ήρθαν εδώ με δικό τους στόχο. Είναι ρεζίλι, είναι
ντροπή. Θα τα καταφέρω όλα αυτά
και τέτοιοι διαιτητές δεν θα υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Προσβλήθηκαν όταν προσπάθησα να φέρουμε
ξένους διαιτητές. Δεν θέλω να λέω
ότι υπέρ μας δεν κάνει κανένας λάθος, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχω
καμία σχέση με κανέναν διαιτητή (σ.σ.
!!!). Αν κάνουν λάθος υπέρ μας συνειδητά ή όχι δεν το γνωρίζω. Αυτές οι
υστερίες των Αθηναίων… έκαναν ένα κοκτέιλ από χρώματα για να παλέψουν με τον ΠΑΟΚ. Σκαρφίστηκαν
κάτι ανοησίες για τον Κύζα… Αν ήμουν κι εγώ στη θέση του Κύζα θα έκανα το ίδιο. Μαθαίνω μια μέρα πριν
το παιχνίδι ότι ο Κύζας είναι απαράδεκτος και δέχεται υπηρεσίες γυναικών με συμμετοχή του ΠΑΟΚ. Πώς
μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος
όταν ακούει αυτά τα πράγματα;»
Ο ομογενής επιχειρηματίας συνεχίζοντας είπε: «Η διαιτησία ήταν απαράδεκτη. Εγώ δεν θέλω να γίνω
χαλίφης. Σήμερα η ομάδα των διαιτητών έπαιξε για τον δικό της χαλίφη. Όταν θέλουν να σκοτώσουν τον
ΠΑΟΚ, βάζουν τον συγκεκριμένο διαιτητή. Η καριέρα του έχει ολοκληρωθεί. Εγώ έχω αρκετές δυνατότη-

τες να τον στείλω στη σύνταξη. Δεν
θέλω τέτοιοι διαιτητές να βγαίνουν
στο γήπεδο, ούτε υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο
Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερη επιθυμία. Ήρθαν εδώ πληγωμένοι, αλλά
δεν καταλαβαίνω γιατί ήταν πληγωμένοι με μας. Εγώ δεν πέταξα εκείνο
το κουτάκι της μπίρας, εγώ δεν σταμάτησα το παιχνίδι. Όλα αυτά έγιναν
στη Λεωφόρο. Ένα πράγμα με χαροποιεί, ότι όλες οι ομάδες των Αθηνών
έχουν εναντιωθεί απέναντί μας. Ούτε
κίτρινοι, ούτε πράσινοι, ούτε κόκκινοι
δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα.
Ας κάνουν και κοκτέιλ», ανέφερε και
συνέχισε: «Ο Ολυμπιακός πρέπει να
πέσει κατηγορία. Να αποκλειστεί. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα, αυτές
είναι οι αρχές τους».

τό και εξέφρασα τις ευχαριστίες μου
για όσους διοργάνωσαν τον αγώνα.
Πριν τον τελικό λάβαμε το μήνυμα, να
περιμένουμε την προβοκάτσια για να
υπάρχει αφαίρεση βαθμών. Γι’ αυτό
πρότεινα στον κ. Μελισσανίδη να
δούμε μαζί τον τελικό. Πείτε μου, σε
αυτή τη χώρα η αστυνομία δουλεύει;
Δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν να
μην υπάρχει επαφή σε αυτή την αερογέφυρα. Μπορούσαν. Δεν δικαιολογώ ούτε εμάς όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε μας. Θυμάστε όταν
πέταξαν ποτήρι σε προπονητή του Ολυμπιακού και ζήτησα συγγνώμη.
Δεν δικαιολογώ τέτοιες συμπεριφορές. Στο δικό μας γήπεδο απαγορεύεται».

Ήταν… μαζί στον αγώνα;
Δουλεύει η Αστυνομία
σε αυτή τη χώρα;
Προφητικά για τα όσα θα συνέβαιναν κάποιους μήνες αργότερα σε ένα άλλο ματς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ο Ιβάν
Σαββίδης είχε μιλήσει για προβοκάτσιες και την ικανότητα της Αστυνομίας στην Ελλάδα.
Σχετικά με τα επεισόδια στον τελικό του Βόλου είχε πει: «Για τα επεισόδια θέλω να βάλω μια τελεία. Όταν βγήκα από το γήπεδο, δεν ήξερα
τα επεισόδια και τις μαχαιριές, γι’ αυ-

Η συμμαχία Σαββίδη, Μελισσανίδη, Αλαφούζου πέρασε από δοκιμασίες. Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ αναρωτήθηκε πότε προκλήθηκαν οι τριγμοί; Η λογική του τα δικά
μας, δικά μας και τα δικά σας δικά
μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όχι στο… κράτος των Αθηνών, αλλά
πουθενά.
Το χτύπημα κάτω από τη μέση η
ΑΕΚ το δέχτηκε στον τελικό κυπέλλου του Βόλου. Εκεί που κρινόταν
ένας τίτλος. Ο διαιτητής Κομίνης
που τότε ήταν… καλός, δεν τιμώρησε καν με κίτρινη κάρτα τον Λέο
Μάτος για την αγκωνιά του στον
Πατίτο. Τα… σπόρια και κάτι παραπάνω ο ρέφερι τα έδωσε απλόχερα
στον «δικέφαλο του βορρά». Η βραδιά έμελλε να περιλαμβάνει όμως
και διαιτητικό έγκλημα, με τον επόπτη Καλφόγλου να μη βλέπει
μπροστά στα μάτια του το οφσάιντ
στο νικητήριο γκολ του ΠΑΟΚ, με
τον σκόρερ Ενρίκε να βρίσκει δίχτυα στο 81΄ από εμφανή θέση οφσάιντ.
Η ΕΠΟ είχε τοποθετήσει έξι διαιτητές στο ματς. Τον Γιώργο Κομίνη
από τη Θεσπρωτία, με βοηθούς τον
Χρήστο Μπαλτά (Αχαΐας) και
Γιώργο Καλφόγλου (Θεσπρωτίας), 4ο τον Χαράλαμπο Καλογερόπουλο (Αθήνας), κι επιπρόσθετους βοηθούς τούς Τάσο Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου) και Δημή-
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τρη Θάνο (Γρεβενών). Ορίστηκαν
όλοι αυτοί, κι όμως ο τελικός κρίθηκε από τη διαιτησία.
Είχε προηγηθεί ο δεύτερος ημιτελικός ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκού, όπου έγινε η ανατροπή του 2-0 της
Λεωφόρου με διαιτητή τον Δραμινό
Γιώργο Κύζα. Ο Παναθηναϊκός είχε
εκδώσει ανακοίνωση κάνοντας αναφορά σε διαιτητική σφαγή από τα
πιο σκοτεινά χρόνια της ΕΠΟ. Στάθηκε μάλιστα σε οκτώ κραυγαλέες
φάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις
στα πρώτα 19 λεπτά!! (ανατροπή
του Κλωναρίδη εντός περιοχής,
δεν δίνεται πέναλτι, κανένα φάουλ
του Μολέντο στον Πρίγιοβιτς στη
φάση του πρώτου γκολ, κλοτσιά του
Βαρέλα στον Μπεργκ εντός περιοχής, και πάλι δεν δίνεται πέναλτι, ο
Ουάρντα επιχειρεί να χτυπήσει με
κουτουλιά τον Κλωναρίδη και δεν
παίρνει ούτε κάρτα).

Οι καταγγελίες
Βιγιαφάνιες
Η διαιτησία του Κύζα αναμοχλεύτηκε από τον Λούκας Βιγιαφάνιες, αμέσως μετά τη μετακίνησή
του από τον Παναθηναϊκό στην Αλάνιασπορ. Ο Αργεντινός επιθετικός
τόνισε ότι το παιχνίδι ήταν κανονισμένο από τη διαιτησία!
«Ξεκάθαρα η διαιτησία επηρέασε.
Εμείς, τις μέρες που προηγήθηκαν
της αναμέτρησης, ξέραμε ότι οι διαιτητές θα ήταν μαζί τους. Δεν μου αρέσει να μιλώ για τέτοια πράγματα,
αλλά είναι κρίμα μια τόσο όμορφη
χώρα, με τόσο όμορφο κόσμο, με τόσο όμορφο ποδόσφαιρο, να έχει τέτοια πράγματα. Να προσπαθείς με
πονηριά να ξεγελάσεις τους διαιτητές, με “κανονισμένα” παιχνίδια, με
διαιτητές να σφυρίζουν υπέρ της μίας
μόνο ομάδας. Είναι κρίμα. Αυτό το

ματς, όπως νομίζω όλοι ξέρουν, ήταν
κανονισμένο από τους διαιτητές. Ένιωσα ανίκανος. Σαν να μου πήραν τη
δύναμη. Είναι πολύ άσχημο. Είναι άσχημα σε μια τέτοια χώρα να υπάρχουν αυτά τα πράγματα».
Αυτά λοιπόν έκαναν του σύμμαχου Παναθηναϊκού. Του… Αθηναϊκού σωματείου. Που λίγες μέρες
νωρίτερα είχε υποστεί ορθά τις συνέπειες του κανονισμού, σε ματς
που ήταν μπροστά στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Αλλά
ο ανεγκέφαλος οπαδός του «τριφυλλιού» πέταξε το κουτάκι μπύρας
που βρήκε στο κεφάλι του Βλάνταν Ίβιτς. Ουδείς δικαστής διανοήθηκε να πει αν ο προπονητής
του ΠΑΟΚ χτυπήθηκε πολύ ή λίγο.
Σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ο Παναθηναϊκός δέχθηκε τις σκληρές
συνέπειες. Οι δικαστές των… Αθηνών τον μηδένισαν, του αφαίρεσαν

τρεις βαθμούς από τα play offs και
δύο από την επόμενη περίοδο, ο
ΠΑΟΚ πήρε το ματς που έχανε 1-0
στον αγωνιστικό χώρο 0-3 και πέραν αυτών επιβλήθηκε ποινή κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.
Κάτι ανάλογο δεν συνέβη όταν
αντίστοιχα οπαδός του ΠΑΟΚ τραυμάτισε τον προπονητή του Ολυμπιακού Όσκαρ Γκαρθία, καθώς
το κράτος των Αθηνών ξημερώματα
έδωσε δικαιώματα με πρωταγωνιστή τον περίφημο δικαστή Δημήτρη Σκουτέρη. Ως διά μαγείας οι
βαθμοί που είχαν σε πρώτο βαθμό
αφαιρεθεί από τον δικέφαλο του
βορρά επιστράφηκαν, ενώ η ποινή
κεκλεισμένων των θυρών εξαφανίστηκε και η Τούμπα άνοιξε για το
ντέρμπι με την ΑΕΚ…
Κι όμως. Στην γραμμή Ιβάν Σαββίδη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζ-

βάν Λουτσέσκου ανακάλυψε τις ομάδες
της Αθήνας που κλέβουν.
Τι είπε στην κάμερα της
NOVA ο Ρουμάνος τεχνικός;
«Από εδώ και πέρα, αυτό που
θα κάνω είναι να μιλάω σε κάθε
ευκαιρία για όλη αυτή την αδικία,
για τους πόντους που μας πήραν, για
ένα κανονικό γκολ που ακυρώθηκε
και για τον διαιτητή που έκανε όσα έκανε και για το ρολό χαρτί… Με ρωτήσατε αν ήταν εύκολο να προετοιμάσω το ματς με τον Ατρόμητο κι εγώ έδωσα μία πολύ πιο μεγάλη απάντηση. Κάποιοι άνθρωποι πανηγυρίζουν που μας πήραν όλα αυτά, αν είναι χαρούμενοι που έγινε αυτό, τότε
μάλλον είναι μικροί άνθρωποι. Δεν
θέλω να σκέφτομαι οτιδήποτε για τα
δικαστήρια, γιατί ακόμη και με την
πρωτόδικη απόφαση, φάνηκε ότι οι
άνθρωποι αυτοί έχουν συνηθίσει να
κλέβουν αυτό τους άλλους. Σέβομαι
απόλυτα όλες τις ομάδες που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους
και να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να κλέβεις
πράγματα εκτός γηπέδου. Οι δύο ομάδες από την Αθήνα έκλεψαν πράγματα από εμάς».

Πόλεμος
με την… Αθήνα
Ο εκλεκτός του Ιβάν Σαββίδη, Σλοβάκος Λούμπος Μίχελ, γνωστός
πλέον από τις μπούκες του στους αγωνιστικούς χώρους, μίλησε για πόλεμο του ΠΑΟΚ με την Αθήνα!!
Ο Σλοβάκος τεχνικός διευθυντής
του «Δικεφάλου» τόνισε στην ιστοσελίδα της Ρωσίας «news.sportbox.ru»:
«Ο Υπουργός Αθλητισμού είναι γεννημένος στην περιοχή του Πειραιά
και υποστηρίζει ανοιχτά τον Ολυμπιακό. Η απόφασή του να διακόψει
το πρωτάθλημα ήταν βιαστική. Μαζί
με τη FIFA αποφάσισε ότι θα πρέπει
να αρχίσει και πάλι στις 31 Μαρτίου,
μετά από ένα διάλειμμα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Άρα, η απόφαση ήταν πολιτική και όχι αθλητική. Ο Υπουργός έκανε απλά δημόσιες
σχέσεις. Αν τα παιχνίδια κρίνονταν από ξένους διαιτητές, ο ΠΑΟΚ θα είχε
μία διαφορά 10-15 βαθμών. Υπήρχαν
ορισμένα λάθη που επηρέασαν. Το
παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν μία ακόμη
εγκληματική ενέργεια σε βάρος μας
και ο πρόεδρος δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Στα 6 χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα, είναι μόλις η δεύτερη
φορά που μπαίνει στον αγωνιστικό
χώρο.
»Θα ήθελα τα πάντα στην Ελλάδα
να αποφασίζονται εντός γηπέδου. Η
μόνη δυνατή ομάδα του Βορρά είναι
σε πόλεμο με όλη την Αθήνα. Οι οπαδοί είναι εξοικειωμένοι μ’ αυτό, το θεωρούν δεδομένο».

Ο Λαζαρίδης
και οι ομάδες
της Αθήνας
Η συγχορδία ανάδειξης
διαχωρισμού της Ελλάδας
με όχημα το ποδόσφαιρο
σε βορρά και νότο, περνάει
και μέσα από την πολιτική.
Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ,
Γιώργος Λαζαρίδης, μίλησε
για τα όσα συμβαίνουν
στον χώρο του ελληνικού
ποδοσφαίρου. «Ποτέ οι ομάδες από τη Μακεδονία
δεν αντιμετωπίσθηκαν στα
ίσια με τις ομάδες των Αθηνών. Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ,
παραβίασε ολόκληρο τον
ΚΑΠ και στο τέλος τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Έκανα μία
στατιστική ιστορική αναδρομή στον υπουργό που
παρουσίασα κάποια στοιχεία. To 1980/81 υπήρχαν
εφτά ομάδες στη Μακεδονία, τρεις εξ αυτών από τη
Θεσσαλονίκη και έξι από
την Αθήνα. To 1990/91 έξι
ομάδες Μακεδονίας, εφτά
των Αθηνών. To 2010/11
πέντε ομάδες στην Μακεδονία, πέντε των Αθηνών.
Φτάσαμε πέρυσι να έχουμε
δύο μόλις ομάδες από τη
Μακεδονία που είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής. Ζήτησα
από τον Βασιλειάδη πέρυσι
να προστατέψει τον Ηρακλή με την περιπέτεια της αδειοδότησης. Ακόμα και για
λόγους συμβολισμού θα έπρεπε να βρεθεί μία λύση.
Αρνήθηκε να το κάνει. Έτσι,
έπεσε ο Ηρακλής και φτάνουμε σήμερα όλη η Μακεδονία να εκπροσωπείται μόνο από τον ΠΑΟΚ και αυτή
την ομάδα να την αποκεφαλίσουν. Δεν φανταζόταν
κανείς πόσους τρόπους θα
σκεφτούν για να ανακόψουν την πορεία μίας ομάδας. Βλέπουμε 6-7 ομάδες
από την Αθήνα να εξασφαλίζουν μόνιμα την παρουσία τους και απορώ τι ακριβώς κάνουν και γίνεται αυτό. Αυτά γίνονται μόνο εδώ.
Στην Αγγλία υπάρχουν
τρεις ομάδες στο Λονδίνο
και όλες οι υπόλοιπες πόλεις έχουν από δύο. Στην Ιταλία υπάρχουν δύο ομάδες
στη Ρώμη, από δύο το Μιλάνο και το Τορίνο και όλες οι
υπόλοιπες πόλεις από μία ομάδα. Στη Γερμανία το ίδιο».
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Ηκυβέρνησηέδωσεκανονικά…
χαρτοφυλάκιοστονΙβάν
Σαββίδη,αγνοώνταςτην
παγκόσμιακατακραυγή
γιατηνπερίφημηείσοδό
τουστοναγωνιστικόχώρο,στοματςμετηνΑΕΚ,
κουβαλώνταςμαζίτου
το«σιδερικό».Γιατην
κυβέρνηση,όμως,αυτήη
ενέργειατουΣαββίδη
δενσυνιστάηθικόπρόβλημα.Είναιη«Αριστερήκυβέρνηση»μετο…ηθικόπλεονέκτημα,αλλά
ταπερίηθικήςστην
«μπούκα»τουΣαββίδη
πάνεπερίπατο.Κιαυτό
φάνηκεαπότιςχλιαρές
αντιδράσειςπουείχαν
κυβερνητικάστελέχηκαι
βουλευτέςτηςκυβερνητικήςσυμμαχίας,πουκινήθηκανστηλογικήτού
«ναιμεν,αλλά». Νομικοί
κύκλοιανέφερανδεότι
ητριετήςαπαγόρευσηεισόδουστουςαγωνιστικούςχώρουςπουεπιβλήθηκεστονΠόντιοιδιοκτήτητουΠΑΟΚκαι
δενείναιηπιοαυστηρή,
αλλάμπορείκαιναπέσει
στη δευτεροβάθμιαεπιτροπήΕφέσεωντηςΕΠΟ,γιατίυπάρχουνκι
άλλα«παραθύρια».Οψόμεθα.Πάντως,μιαματιάσταφιλοσαββιδικά
Μέσα,αλλάκαιστα
socialmedia,δείχνειότι
υπάρχειμιασιγουριάότι
ηποινήτριετούςαποκλεισμούτουΙβάνΣαββίδη θαμειωθείαπότην
επιτροπήτουΣκουτέρη.
Διαισθητικά,φυσικά,μιλούσανόλοι,όχιότιείχανκάποιαπληροφόρηση…

Η «διάσωση» του ελληνικού
ποδοσφαίρου από τον
(Τομ Χανκς)... Ιβάν Σαββίδη
Του ΆλκηΦιτσόπουλου
ήρεχαρτοφυλάκιοαπό
τηνκυβέρνησηκαιασχολείταιμεθέματαεξωτερικήςκαιεσωτερικήςπολιτικής,τηνώραπουουφυπουργόςΒασιλειάδηςπροκειμένουναμηνκαταρρεύσειτο
ελληνικόποδόσφαιροαπότον
υποβιβασμότουΠαναθηναϊκού
καιτων«άστεγων»τηλεοπτικά
ΠΑΕ,άνοιξε...μεσιτικόγραφείο
στηνΕΡΤ
Στην πολιτική και τη δημοκρατία,
δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όλα καλουπώνονται, αρκεί να υπάρχει ένας
καλός καλουπατζής. Τέτοιος είναι ο
ΙβάνΣαββίδης που έχει πάρει εργολαβία την εξωτερική πολιτική της
Ελλάδας, την εσωτερική πολιτική, τη
«σωτηρία» του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη διάσωση του Παναθηναϊκού από υποβιβασμό, σαν άλλος ΤομΧανκς στη «Διάσωση του
Στρατιώτη Ράιαν»! Σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση, βέβαια,
έχει το authority ο επιχειρηματίας να
διαχειριστεί μέχρι και τα εθνικά θέματα και να πιστώσει στην κυβέρνηση ότι αξίζει τον ρόλο που ήρθε να
παίξει στην Ελλάδα. Άλλωστε, από
την πρώτη στιγμή το είπε ο Ιβάν, κι
αυτό πρέπει να του αναγνωρίσουμε,
ότι στην Ελλάδα ήρθε γιατί δεν άντεχε άλλο οι αποφάσεις για τη χώρα να παίρνονται πέραν του Ατλαντικού. Δεν κρύφτηκε. Το είπε ξεκάθαρα ότι ήρθε να παίξει ένα ρόλο και
μετά από λίγο καιρό προέτρεψε τον
ελληνικό λαό να έχει εμπιστοσύνη
στον Αλ.Τσίπρα,που του θυμίζει

κά, αλλά και η κυβέρνηση. Κάτι πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση, για να
παρουσιάσει έργο. Κι αν οι Τούρκοι
τούς απελευθερώσουν, θα γίνει πανηγύρι «α-λά παλιό ΠΑΣΟΚ» για την
υποδοχή. Μόνο που στην πολιτική
είναι κανόνας ότι όταν κάτι δίνεις,
κάτι παίρνεις, δεν παίζουνε τις κουμπαριές.

Π

τον Πούτιν. Να τα δούμε τα θέματα
αναλυτικά.
1 Πρώτον: Ο ΙβάνΣαββίδης είδε τον υπουργό των Εξωτερικών της
Τουρκίας, ΜεβλούτΤσαβούσογλου, στην Άγκυρα, την περασμένη
Πέμπτη. Με χειραψίες και φωτογραφίες και γραβατωμένος, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο. Οι δε φωτογραφίες με τις αγκαλιές δεν βγήκαν στο
γραφείο του Τούρκου, αλλά στον
κήπο, δίπλα σε κουρεμένα κυπαρίσσια και ανθισμένη αμυγδαλιά. Συζήτησαν, λέει το ρεπορτάζ, θέματα πολιτισμού. Να λειτουργήσει η Παναγιά Σουμελά, να τελεστεί λειτουργία
στην Αγιά Σοφιά στην Τραπεζούντα,
σε μια προσπάθεια να έρθουν πιο
κοντά οι δυο λαοί, της Ελλάδας και
της Τουρκίας. Δηλαδή, σε μια ημέρα
που η Τουρκία είναι με το χέρι στη
σκανδάλη, με τους Ρώσους και τους
Αμερικάνους ν’ ανταλλάσουν tweet

ότι «ερχόμαστε», με τα πυραυλάκια
τους φυσικά, ο Τσαβούσογλου,
που μιλάει μονάχα με υπουργούς Εξωτερικών της Αμερικής και της Ρωσίας και όλα κρέμονται σε μια κλωστή, είδε τον Σαββίδη για να μιλήσουν για πολιτισμό και να γίνει Θεία
Λειτουργία στην Παναγιά Σουμελά.
Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας βρισκόταν κάπου σ’ έναν… χωματόδρομο μεταξύ
Σκοπίων και Αλβανίας και ο Ιβάν είχε χειραψίες στον κήπο με τον Τσαβούσογλου. Για κανέναν πολιτισμό,
βέβαια, δεν μιλήσανε. Εξωτερική πολιτική κάνει ο Ιβάν και όση ώρα μείνανε μαζί, για τους δυο Έλληνες αξιωματικούς που βούτηξαν οι Τούρκοι μιλήσανε. Και αν αύριο οι Τούρκοι θεωρήσουν ότι δεν τους χρειάζονται, θα τους αφήσουν ελεύθερους. Και ποιος θα πιστωθεί την ελευθερία τους; Ο Σαββίδης, φυσι-

1 Δεύτερον: Ο ΙβάνΣαββίδης
πρέπει να χειριστεί και την εσωτερική πολιτική. Σήμερα Σάββατο οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν
καλέσει όλους τους ΠΑΟΚτσήδες
του κόσμου στο συλλαλητήριο στην
Καμάρα. «Καμία ειρήνη, χωρίς δικαιοσύνη», έγραφαν τα φέιγ βολάν που
πετάχτηκαν σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
Το συλλαλητήριο, βέβαια, γίνεται εν
όψει της απόφασης της επιτροπής εφέσεων της ΕΠΟ, του Σκουτέρη,
για την πρωτόδικη ποινή του αγώνα
με την ΑΕΚ. Η επιτροπή, αφού άκουσε επτά ώρες και βάλε τις δυο πλευρές, ζήτησε και υπομνήματα για την
προσεχή Δευτέρα. Όταν στη FIFA και
την UEFA τα δικαιοδοτικά όργανα αποφασίζουν σ’ ένα τέταρτο της ώρας, η επιτροπή, λόγω της σοβαρότητος του θέματος προφανώς, ζήτησε και υπομνήματα. Και δεν την έβγαλε την απόφαση πριν από το
συλλαλητήριο, αλλά θα τη βγάλει
μετά. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Όταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ –μερικοί
ντεμέκ «προχώ»– μιλάνε για απόσχιση από το «κράτος της Αθήνας» και
στήνονται στο Μαραθώνιο «Μέγας
Αλέξανδρος» με τα πανό για να τα
παίρνει η τηλεόραση, είναι ένα θέμα
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που πρέπει να προσμετρηθεί. Όπως
κι ότι αν γίνει επιστράτευση, τα φύλλα πορείας τους θα είναι κουρελόχαρτα. Αυτό ανακοίνωσαν οι «προχώ». Λες και Ελλάδα δεν είναι ο Αριστοτέλης και ο Διογένης με τον
Πλάτωνα, αλλά ο Λουτσέσκου με
τον Μακ και τον Βαρέλα και τον
Κομίνη με τον Ποντίκη.
Ο δε Σαββίδης δεν καταδίκασε
ποτέ αυτούς τους «προχώ» («προχωρημένους», ντεμέκ) που μιλάνε γι’
απόσχιση. Γιατί δεν αποδοκίμασε ποτέ τους «προχώ» ο Σαββίδης; Διότι
θεωρεί «ευκολάκια» τους οπαδούς
του ΠΑΟΚ και μπορεί να τους κουμαντάρει εύκολα. Αλίμονο, δηλαδή.
Όταν είναι έτοιμος να ξεσπάσει πόλεμος στη Συρία και τον δέχεται ολόκληρος Τσαβούσογλου, θα του
είναι πρόβλημα να βάλει σε μια τάξη
τους οπαδούς του ΠΑΟΚ; Η κυβέρνηση, πάντως, του έδωσε τα κλειδιά
και σε θέματα εσωτερικής πολιτικής.
Όλα, βέβαια, θα εξαρτηθούν κι από

τις αποφάσεις της δευτεροβάθμιας
επιτροπής του Σκουτέρη, αν ο Ιβάν
θα χριστεί και άτυπος «Υπουργός Εσωτερικών», εκτός από «Εξωτερικών».
1 Τρίτον: Όσον αφορά στη «σωτηρία» του ελληνικού ποδοσφαίρου
και τη «διάσωση» του Παναθηναϊκού, ο Ιβάν Σαββίδης κλήθηκε να
παίξει τον εξής ρόλο. Θα υποχρεώσει το γκρουπ των πέντε, ώστε να
ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής του κανονισμού, ώστε να μην υποβιβάζονται οι ομάδες που δεν θ’ αδειοδοτηθούν. Ο ΠΑΟΚ έχει στο δικό του
γκρουπ τούς Αστέρα Τρίπολης, Κέρκυρα, Πλατανιά και ΠΑΣ Γιάννινα. Όλοι αυτοί είχαν ταχθεί κατά της αλλαγής του κανονισμού στην ψηφοφορία της Super League, που έγινε
ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Το όλο
project ανέβαλε ο υφυπουργός Βασιλειάδης. Αυτός, λένε τα φιλοκυβερνητικά Μέσα, έχει πάρει πρωτο-

βουλίες να πείσει τους τέσσερις να
αλλάξουν ρότα και να ψηφίσουν υπέρ της παραμονής του Παναθηναϊκού στην κατηγορία, αν δεν αδειοδοτηθεί, κάτι που είναι σχεδόν βέβαιο. Κι εδώ, τίθεται το ερώτημα:
Γιατί το κάνει αυτό ο υφυπουργός
Βασιλειάδης; Μεσιτικό γραφείο είναι η ΓΓΑ; Διότι έτσι λειτουργούν τα
μεσιτικά γραφεία. Δεν είναι δουλειά
του υπουργού να βρίσκει λύσεις, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για κανένα άλλο επαγγελματικό σωματείο.
Αν ο Παναθηναϊκός πρέπει να υποβιβαστεί, να υποβιβαστεί, όπως έγινε
πέρυσι με τον Ηρακλή. Ο Βασιλειάδης, ωστόσο, είναι ένας σοβαρός
πολιτικός και ξέρει ότι όσο και να
φωνάξουν οι Ηρακλειδείς, λίγοι είναι. Δεν έχουν τη μάζα των οπαδών
του Παναθηναϊκού ούτε τον ΣΚΑΪ
του Αλαφούζου. Κι αν περάσει από τη Super League η αλλαγή του
κανονισμού, τότε ποιος θα βγάλει
στον φιλικό Τύπο ότι είναι ο… Τομ
Χανκς του στρατιώτη Ράιαν Παναθηναϊκού. Ο υφυπουργός, φυσικά, ο
οποίος με λεπτούς χειρισμούς και
πολιτική ευελιξία, κατάφερε ώστε ο
ιστορικός σύλλογος να μην υποβιβαστεί. Θα έχει, έτσι, καταφέρει και
ένα πολύ σημαντικό χτύπημα στον
Αλαφούζο, όπως είναι και το πρωτεύον ζήτημα, μόλις αλλάξει ο κανονισμός.
Ο Βασιλειάδης, ωστόσο, δεν
μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο για
να μιλήσει με τον Μποροβήλο ή
τον Χριστοβασίλη και τον Πλατανιά και την Κέρκυρα, δεν το επιτρέπει
το κύρος του ως θεσμού. Και ποιος
θα το κάνει; Ο Ιβάν, φυσικά. Θα βάλει τον Μάκη να τηλεφωνήσει και
όλα καλά. Η «ομάδα» θ’ αντιδράσει
κανονικά και με τον νόμο, κι όσοι
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προσέλθουν και
ψηφίσουν υπέρ του
Παναθηναϊκού, θα δηλώσουν ότι έκαναν το
καθήκον τους έναντι της
μεγαλειώδους ιστορίας του
συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ, βέβαια,
θα εμμείνει στην άρνηση, έτσι
για ξεκάρφωμα. Το είπαμε στην
αρχή: στην πολιτική και τη δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο
Βασιλειάδης και η κυβέρνηση έχουν πάντοτε τον φόβο μη «σκάσει»
ο Παναθηναϊκός στα χέρια τους και
χάσουν σε ψηφαλάκια τη συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του. Αφού, λοιπόν, δεν έχουν να προσφέρουν στον Παναθηναϊκό σωτηρία
«άλλου τύπου», τουλάχιστον θα υπερηφανεύονται ότι δεν τον έριξαν
κατηγορία.
Θα μπορούσε, βέβαια, η κυβέρνηση να επικαλεστεί ότι τοποθέτησε ένα εφαλτήριο «σωτηρίας» του Παναθηναϊκού, με την αποδέσμευση
του ΟΑΚΑ από το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να μπορεί ο δράσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ως επικεφαλής του κονσόρτσιουμ με την επωνυμία «Athens Alive». Η κυβέρνηση, ωστόσο, γνωρίζει ότι ο έργο δεν
πρόκειται να γίνει.
Υπάρχει, ωστόσο κι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, που ο Βασιλειάδης
θα κληθεί να δώσει λύση. Είναι οι
τηλεοπτικά «άστεγες» ΠΑΕ, οι οποίες κινδυνεύουν να μην αδειοδοτηθούν, επειδή δεν θα παρουσιάσουν
εγγυημένα έσοδα. Είναι οκτώ τον αριθμό και η Nova το ξέκοψε ότι δεν
προτίθεται να κάνει προσφορά σε
καμία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το πρωτάθλημα θα τιναχτεί στον «αέρα», αφού δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν
μονάχα αυτές των εγγυημένων εσόδων του τηλεοπτικού συμβολαίου.
Ο υφυπουργός Βασιλειάδης, ενεργώντας επίσης ως επικεφαλής μεσιτικού γραφείου, έριξε την ιδέα να
πληρώσει η… ΕΡΤ! Κι αν βρει… τοίχο, να προσπαθήσει να πείσει την
COSMOTE TV. Το έτερο συνδρομητικό κανάλι το είχε ξεκόψει ευθύς εξ
αρχής, ότι δεν προτίθεται ν’ ασχοληθεί. Αν, ωστόσο… ασχοληθεί, έχει καλώς, δικά του είναι να χρήματα, ας
τα κάνει ό,τι θέλει. Η ΕΡΤ, ωστόσο,
είναι κρατικό κανάλι και το πληρώνουμε όλοι. Πώς θα δώσει χρήματα
σ’ ένα αναξιόπιστο πρωτάθλημα; Η
απάντηση είναι πως θα τα δώσει όπως τα έδωσε και στις ομάδες της
Football League, επίσης ένα πρωτάθλημα όπου οι καταγγελίες δίνουν
και παίρνουν, όπως αυτές του προπονητή της Καλαμαριάς, Καλαϊτζίδη, και του εφόρου της Καλλιθέας
Γιαννόπουλου για το ματς με τον
Απόλλωνα Λάρισας. Κι εκτός αυτού,
κάθε λίγο φτάνουν από την UEFA λίστες αγώνων «ύποπτων για χειραγώγηση».

↪

Σε αυτό το ζοφερό σκηνικό του
ελληνικού ποδοσφαίρου, να μη λησμονούμε
ότι υπάρχει και ένας
«οργανισμός» των λεγόμενων «επενδυτών» της
Super League, αλλά και
η προϊσταμένη αρχή του
ποδοσφαίρου, η ΕΠΟ.
Είναι κι οι δυο απλοί παρατηρητές. Κανένας δεν
κατάλαβε γιατί υπάρχει
ακόμα η Super League,
από τη στιγμή που καταργήθηκε από τη Nova
η κεντρική διαχείριση
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ποιες, ακριβώς,
αρμοδιότητες έχει, πλέον, η Super League; Διαπραγματεύτηκε με τη
Nova για τη συνέχιση
της κεντρικής διαχείρισης – και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Γιατί να
συνεχίσει να υπάρχει;
Βέβαια, αν διαλυθεί η
Super League, το πρωτάθλημα είναι υποχρεωμένη να το διοργανώσει
η ΕΠΟ. Εκεί… «ζήτω που
καήκαμε». Η ΕΠΟ δεν
μπόρεσε να διοργανώσει
έναν τελικό Κυπέλλου
Ελλάδος και θα διοργανώσει ολόκληρο πρωτάθλημα; Ύστερα, ο πρόεδρος Βαγγέλης Γραμμένος έχει στενοχώριες αυτόν τον καιρό, γιατί περιμένει να δει τι θα γίνει με
το GRExit. Που δεν θα
γίνει ποτέ, βέβαια, όπως
μόνο η «Α» έγραψε και
το… αντέγραψαν και οι
υπόλοιποι. Απλά, ο
Γραμμένος λύνει το… υπαρξιακό του πρόβλημα
με το GRExit.
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ΘΕΜΑ
Αλλάζουν ή
βουλιάζουν
Όλο και πληθαίνουν οι
φωνές παραγόντων, οι
οποίοι διαμαρτύρονται
για την κατάσταση στο
ελληνικό ποδόσφαιρο.
Επισημαίνουν την
τραγική ζώσα
πραγματικότητα και το
ζοφερό αύριο, αν δεν
υπάρξουν άμεσες και
καθοριστικές κινήσεις.
Είναι χαρακτηριστική η
τοποθέτηση ενός εκ των
σοβαροτέρων ανθρώπων
που βρίσκονται στον
χώρο. Του
μεγαλομετόχου στην ΠΑΕ
Παναιτωλικός, Φώτη
Κωστούλα: «Υπάρχει ο
συνεταιρισμός της Super
League που ιδρύθηκε πριν
από κάποια χρόνια με
στόχο ένα κοινό όφελος
για τις ομάδες που
μετέχουν. Αυτή τη στιγμή
κάποιες ομάδες έκαναν
ξεχωριστά τη δική τους
συμφωνία για τα
τηλεοπτικά.
»Οι υπόλοιπες έμειναν
στην απ’ έξω. Τι είδους
συνεταιρισμός είναι
αυτός; Ποιο είναι το κοινό
μας; Πλέον, δεν υπάρχει
κανένα κοινό σημείο.
Είμαστε δύο κομμάτια.
Πού είναι ο
συνεταιρισμός; Ο καθένας
κοιτά αποκλειστικά το
συμφέρον της ομάδας του
και όχι του
συνεταιρισμού».
Σωστός ο κυρ-Φώτης,
αλλά και ξεχασιάρης… Ας
θυμηθεί ποιοι ψήφισαν
για να πάρουν τα ηνία
του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου, οι
γνωστοί
«νταλαβεριτζήδες»
Γκαγκάτσης και Στράτος
(με την… αμέριστη
βοήθεια του δικηγόρου
Οικονομάκη), ποιοι
έκαναν λόγο για
επιταγές ενάμισι εκατ.
ευρώ, ώστε να πετάξουν
έξω τη NOVΑ, ποιοι
πήγαν στην COSMOTE
για να πουλήσουν αέρα,
και τέλος ποιοι το
έβαλαν στα πόδια όταν η
NOVA του προσέφερε
νέα συμβόλαια. Τότε ο
κυρ-Φώτης –άνθρωπος
καλής πίστης– δεν
αντέδρασε. Τώρα ο Θεός
να βάλει το χέρι του…

Και τους λέω, το κράτος των
Αθηνών μας πολεμάει
Τι είναι τελικά το
φύλλο αγώνα;
Στις 20 Μαρτίου, ο εκ των νομικών
εκπροσώπων του ΠΑΟΚ, Λάκης
Σημαιοφορίδης, είχε –για την εκδίκαση της υπόθεσης του διακοπέντα αγώνα με την ΑΕΚ σε πρώτο
βαθμό– αναφέρει στο ρ/σ «Arena
FM»: «Με φύλλα αγώνος και επίσημα
έγγραφα δικάζει ο δικαστής». Και στο
ρ/σ «Fair Play»: «Εγώ ήρθα να δικάσω με βάση ένα φύλλο αγώνα».
Πρωτόδικα ο ΠΑΟΚ, όπως είναι
γνωστό, τιμωρήθηκε και άσκησε έφεση. Η οποία εκδικάστηκε την Τετάρτη (11/4). Τόσο κατά τη διάρκεια
της ακροαματικής διαδικασίας, όσο
και με δημόσιες δηλώσεις του στη
συνέχεια, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, χαρακτήρισε το φύλλο αγώνα «κουρελόχαρτο».
Τελικά τι από τα δύο ισχύει; Το φύλλο αγώνα αποτελεί βάση της εκδίκασης, ή είναι «κουρελόχαρτο»; Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει, επί του
θέματος, να τοποθετηθεί και η ΕΠΟ.

Που είναι θεσμικά ο θεματοφύλακας του καταστατικού και των κανονισμών.

Πού χωράει
ανταπόδειξη στο
φύλλο αγώνα
Στην εκδίκαση της έφεσης του ΠΑΟΚ κύρια επιδίωξη των «ασπρόμαυρων» ήταν να γίνει δεκτό, ως ανταποδεικτικό των γραφομένων στο
φύλλο αγώνα, το βίντεο από τ’ αποδυτήρια. Γιατί;
Το αποκάλυψε στις 10 Απριλίου ο
νομικός –και σύμφωνα με «κακές
γλώσες» επίδοξος πρόεδρος της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ– Μπάμπης Αποστολίδης, στον ρ/σ «Αθλητικό
Metropolis»: «[...] ο Σκουτέρης ήταν
ο πρώτος δικαστής που έθεσε εν αμ-

φιβόλω την αποδεικτική δύναμη του
φύλλου αγώνα. Ο Σκουτέρης εκφέρει τη γνώμη ότι δεν είναι ευαγγέλιο
το φύλλο αγώνα που δεν χωρεί αμφισβήτησης.
[...] Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για ένα αίολο φύλλο αγώνα διά
χειρός του ανίκανου Κομίνη, το οποίο
βρίθει από ψέματα. Αυτό ο Σκουτέρης το έχει πάρει είδηση και θέλει να
λάβει γνώση όλων των στοιχείων. Ένα από αυτά είμαι σε θέση να γνωρίζω πως είναι και το βίντεο [...] Αυτά
θέλει ο Σκουτέρης να τα περιλάβει
στην κρίση του».
Το ερώτημα είναι: η επιδίωξη του
ΠΑΟΚ στηρίζεται από τις κείμενες
διατάξεις; Η απάντηση η δική μας είναι όχι. Του κυρίου Σκουτέρη και
των μελών της Επιτροπής Εφέσεων
θα τη μάθουμε από Δευτέρα. Ως τότε, ας δούμε τι προβλέπεται στον
ΚΑΠ.
Το άρθρο 15, παράγραφος 8 αναφέρει: «Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος αγώνα, όσο

και για τον πειθαρχικό έλεγχο. Επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών
παρατηρήσεων του διαιτητή με βάση
τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν
από τις εκθέσεις εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα,
προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών
αγώνα, παρατηρητών διαιτησίας).
»Η χρήση οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο,
φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού, σχετικά με τα διαδραματισθέντα
στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται,
αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας,
αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση λανθασμένης αναγραφής υπαίτιου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β) παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής του
διαιτητή [...]».
Ενώ στην παράγραφο 9, του ίδιου
άρθρου, αναφέρεται: «Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις
των διαιτητών, σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να ανταποδείξουν το
Φ.Α. στο σύνολό του, παρά μόνο να
χρησιμεύσουν ως στοιχεία διευκρίνισης ή συμπλήρωσης των αναγραφομένων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του
διαιτητή. Το ίδιο και οι συμπληρωματικές εκθέσεις των παρατηρητών.
Δεν μπορούν να ανταποδείξουν τα
γραφόμενα της αρχικής έκθεσης, παρά μόνο να διευκρινίσουν ή συμπληρώσουν αυτά. Στην περίπτωση που
υπάρχουν αντικρουόμενες εκθέσεις
από το ίδιο πρόσωπο ισχύουν τα γραφόμενα στην αρχική έκθεση».
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Ξε νοι
έ
μ
μ
Γρα
Δεν υπάρχει
σχεδόν ούτε μέρα
που στέλεχος της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ να μην κάνει –
κατά παράβαση των
κανονισμών–
δηλώσεις εναντίον
ΑΕΚ, Ολυμπιακού και
των δικαιοδοτικών
οργάνων που δεν
έβγαλαν αρεστές,
στους
«ασπρόμαυρους»,
αποφάσεις. Όμως, η
διοίκηση της ΕΠΟ,
ποδοσφαιρικοί
εισαγγελείς, αθλητικοί
δικαστές και Επιτροπή
Δεοντολογίας
συνεχίζουν να
«αμολάνε αετό». Ρε,
κάτι
(επαναλαμβανόμενες)
συμπτώσεις.

↪

φρρρρ
Τα «χίλια μύρια»
ακούνε οι διαιτητές
κάθε Κυριακή. Τους
αποδίδεται από
ανικανότητα μέχρι δόλο.
Οι ίδιοι δεν μπορούν να
τοποθετηθούν,
απαγορεύεται από τον
κανονισμό. Ο Περέιρα
και η ΚΕΔ, που στην
αρχή του
πρωταθλήματος είχαν
εκφράσει δημόσια την
εμπιστοσύνη τους, γιατί
«ήπιαν το αμίλητο νερό»;
To νέο μέλος της ΚΕΔ, ο
Ισπανός Μαρίν, που
έστειλε ο Θόδωρος, έχει
δει κάποιο παιγνίδι –
εκτός από την
τηλεόραση– ώστε να
έχει γνώμη για τους
διαιτητές που ορίζει;

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

↪
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↪

Ο Γιώργος
Βασιλειάδης,
εκτός από τη διοίκηση
της ΕΠΟ, υποκαθιστά
τώρα και αυτή της
Super League.
Ασχολείται με την
αλλαγή ποινής στις μη
αδειοδοτημένες ΠΑΕ,
να βρουν τηλεοπτική
στέγη όσες δεν έχουν,
τη δομή του
πρωταθλήματος και
άλλα. Αφού τα κάνει
όλα ο υφυπουργός
ποδοσφαίρου, ο
συνεταιρισμός γιατί
πληρώνει γραφεία και
στελέχη; Ας δίνει
κατιτίς στον
υφυπουργό και ας
ξενοικιάσει τα γραφεία.
Και η δουλειά θα
γίνεται και τα έξοδα θα
μειωθούν.

↪

Από όταν ο Τεό
ανέλαβε γ.γ. στην
UEFA, οι διαιτητικές
«ομορφιές» δίνουν και
παίρνουν σε κομτζάμ
Champions League και
Europa League. Και μετά
απορούμε γιατί με όσα
κάνουν τα «παιδιά» του
στη χώρα μας... γελάει ή
κλαίει και το παρδαλό
κατσίκι. Τώρα θα μου
πείτε ότι η UEFA έγραψε
στα παλιά της τα
παπούτσια εκατομμύρια
φιλάθλους που
παρακολουθούσαν στην
τηλεόραση τον αγώνα
στο Bernabeu. Στην
Ελλάδα θα κόλλαγε;

FIFA/UEFA έχουν
ισχυριστεί αρκετές
φορές πως η Επιτροπή
Παρακολούθησης είναι
εδώ για να επιβλέπει
την τήρηση του
καταστατικού και των
κανόνων. Προκύπτει
λοιπόν η απορία. Αφού
έχουν παραβιαστεί
περισσότερες φορές
και από το ελληνικό
FIR από τουρκικά
αεροσκάφη, γιατί –
όπως δηλώνουν–
συνεχίζουν να
στηρίζουν τον
Γραμμένο; Έχουν
πειστική απάντηση ο
Τεό ή/και ο
Βασιλειάδης;

↪

Ο επιλεκτικά ευαίσθητος Νίκος Παρασκευόπουλος
Καλώς τον και ας άργησε. Μια... ρηξικέλευθη
παρέμβαση έκανε την Πέμπτη (12/4) ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης και καθηγητής νομικής
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Νίκος Παρασκευόπουλος. Ανέλαβε –κατόπιν του αιτήματος εξαίρεσης που κατέθεσε η
ΑΕΚ– το καθήκον (υποτίθεται, γιατί άλλος είναι
ο καημός του και όχι) να υπερασπιστεί τον πρόεδρο στην Επιτροπή Εφέσεων, Δημήτρη
Σκουτέρη.
Τι είπε λοιπόν ο κύριος Παρασκευόπουλος;
«Ο δικαστής εκπληρώνει την αποστολή του, ενεργώντας ως αμερόληπτος τρίτος. Ένα κλασικό
τέχνασμα των διαδίκων είναι να προσπαθούν να
τον εμπλέξουν στην διαμάχη ως “φίλο”, “αντίπαλο” κτλ., και έτσι να τον εξουδετερώσουν.
»Αυτή την εξουδετέρωση επιχειρεί προφανώς
να μεθοδεύσει το αίτημα εξαίρεσης κατά του αθλητικού δικαστή, Δ. Σκουτέρη, που κατέθεσε η
ΑΕΚ. Βασικό όμως είναι η κακή αρχή να μην έχει
συνέχεια: Οι διάδικοι, εμπλεκόμενοι κ.λπ., να σέβονται την Δικαιοσύνη και να μην την καταγγέλλουν σε κάθε βήμα».
Η ξαφνική παρέμβαση θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια αληθινή απόπειρα υπεράσπισης
του τακτικού δικαστή, από τον πρώην πολιτικό

προϊστάμενο της Δικαιοσύνης. Αν δεν υπήρχαν τρεις... λεπτομέρειες που δείχνουν τα
πραγματικά εφαλτήρια του Ν. Παρασκευόπουλου.

1) Στη δήλωση υπάρχει και μια ακόμα φράση:
«Ευτυχώς το άμεσο σχόλιο του ΠΑΟΚ ήταν ευπρεπές». Δεν ξέρουμε αν αναφέρεται στην αναφορά περί σύγκλισης Ολυμπιακού και ΑΕΚ ή
σε άλλο σημείο του «ασπρόμαυρου» σχολίου.
Άλλωστε αυτό που έχει σημασία –κυρίως για
την επιδίωξή του– είναι ότι τάχθηκε υπέρ του
ΠΑΟΚ. Αυτό του αρκεί. Άρα, ικανοποιημένοι οι
κ.κ. Κοντονής και Καμμένος. Άρα, μπορεί ξανά στο εγγύς μέλλον να υπουργοποιηθεί
εκ νέου ο κ. Νίκος…
2) Αν το πραγματικό ενδιαφέρον
του ήταν η υπεράσπιση του δικαστή και της Δικαιοσύνης και
όχι του ΠΑΟΚ, τότε θα είχε τοποθετηθεί και όταν οι «ασπρόμαυροι» δεν σεβάστηκαν τη Δικαιοσύνη. Τότε, όμως, «έκανε
τον Κινέζο».
3) Η τρίτη... λεπτομέρεια –η οποία, από μόνη της είναι αρκετή για
να εξηγηθούν τα πάντα– είναι πως ο
Νίκος Παρασκευόπουλος είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Αν τώρα είναι και θιασώτης της Θύρας 4 του «Δικεφάλου», δεν το γνωρίζουμε…

Κοίτα ποιος
μιλάει
Την Πέμπτη (12/4) –στο
περιθώριο της
κλήρωσης του Final
Four Champions League
στο μπάσκετ– ο
υφυπουργός
Αθλητισμού, Γιώργος
Βασιλειάδης,
υποσχέθηκε
ανακοινώσεις για την
αναβάθμιση των
αθλητικών
εγκαταστάσεων «μόλις
τελειώσει το... μαρτύριο
του ελληνικού
ποδοσφαίρου».
Με όσα συμβαίνουν δεν
μπορεί κάποιος να
διαφωνήσει με τον
χαρακτηρισμό του
υφυπουργού περί
μαρτυρίου. Το ερώτημα,
όμως, που τίθεται είναι
αν και τι έχει κάνει ο
υφυπουργός, για να
τελειώσει αυτό το
μαρτύριο. Εκτός από
μεγαλόστομες δηλώσεις
και κινήσεις για το
θεαθήναι, όπως η
διακοπή του
πρωταθλήματος.
Ας δούμε,
σταχυολογικά. Ψέγει
τους παράγοντες για τις
εμπρηστικές δηλώσεις
που κάνουν, αλλά
αρνείται να εφαρμόσει
τις σχετικές διατάξεις
του νόμου. Επειδή τις
κυρώσεις θεσμοθέτησε
ο προκάτοχός του και
νυν υπουργός
Δικαιοσύνης, Σταύρος
Κοντονής.
Καταγγέλλει τη Super
League για ανυπαρξία,
αλλά έχει προνομιακό
συνομιλητή τον
παράνομα
προσληφθέντα υπόδικο
διευθύνοντα σύμβουλό
της, Βασίλη Γκαγκάτση.
Στηρίζει την ΕΠΟ και
στρουθοκαμηλίζει στην
ανικανότητα και τις
παρατυπίες των
διοικούντων της.
Δεν δικαιούται λοιπόν,
με αυτά και άλλα
πολλά, ο υφυπουργός
να παρουσιάζεται σαν
αμέτοχος. Έχει καταστεί
συνένοχος στο μαρτύριο
του ελληνικού
ποδοσφαίρου.
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Του Σωτήρη
Παρτσαλά
ον αποκάλεσαν
«άγγελο που ολοκλήρωσε το θαύμα»… φορώντας
του «φτερά και φωτοστέφανο», τον χαρακτήρισαν «τέρας
του αθλητισμού». Έγραψαν για
την κραυγή του, μετά το γκολ
της πρόκρισης, «μια κραυγή που
ηχούσε όλη τη νύχτα σε κάθε
γωνιά της Αιώνιας Πόλης». Τον
ανέφεραν ως εκείνον «που άλλαξε το πρόσωπο της Ιστορίας
του ποδοσφαίρου της Ρώμης»
και παρομοίασαν τον πανηγυρισμό του με εκείνον του Ταρντέλι
στον τελικό του Μουντιάλ 1982
κατά της Γερμανίας.
Οι Ιταλοί ανέσυραν τις καλύτερες λέξεις για να χαρακτηρίσουν τον
Κώστα Μανωλά, πρωταγωνιστή
στην ιστορική πρόκριση της Ρόμα απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, που εξακολουθεί να απολαμβάνει την αποθέωση, πρόσθεσε… πόντους στην
ήδη μεγάλη αξία του, στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, και σίγουρα έκανε καλοκαιρινούς και χειμερινούς διάσημους μνηστήρες να επιστρέψουν, γράφοντας το όνομά
του ξανά, στις μεταγραφικές τους
λίστες.
Ο Κώστας Μανωλάς, που στις
14 Ιουνίου θα συμπληρώσει 27
χρόνια ζωής, ξεκινώντας το 2003 από τον Πανναξιακό, πέρασε από το
Θρασύβουλο Φυλής (2007-09), την
ΑΕΚ (2009-12) και τον Ολυμπιακό
(2012-14), πριν φτάσει στη Ρόμα,
στις 27 Αυγούστου του 2014 με 15
εκατ. ευρώ.

Τ

Με όνομα
βαρύ σαν
ιστορία…
Ο Κώστας Μανωλάς
κατάφερε να ξεπεράσει
ακόμα και τον διάσημο
ποδοσφαιρικά θείο του,
Στέλιο Μανωλά, μία
από τις κορυφαίες
μορφές στην ιστορία
της ΑΕΚ που
μεσουράνησε στο
ελληνικό ποδόσφαιρο
τις δεκαετίες του ’80 και
του ’90.
Ο 56χρονος παλαίμαχος
άσος κατέγραψε
συνολικά 447
συμμετοχές και 34 γκολ
με την «κιτρινόμαυρη»
φανέλα, την οποία δεν
αποχωρίστηκε ποτέ.
Μαζί της αναδείχθηκε 5
φορές πρωταθλητής
Ελλάδος, κερδίζοντας
παράλληλα 3 Κύπελλα,
1 Λιγκ Καπ και 2
Σούπερ Καπ.
Ταυτόχρονα φόρεσε 71
φορές τη φανέλα με το
εθνόσημο και
αγωνίστηκε με την
Εθνική Ελλάδος στο
Μουντιάλ του 1994 στις
ΗΠΑ.
Σήμερα ο Στέλιος
Μανωλάς ακολουθεί
προπονητική καριέρα.
Βρέθηκε, μάλιστα, δύο
φορές ως υπηρεσιακός
στον πάγκο της
αγαπημένης του ΑΕΚ,
έχοντας προηγουμένως
καθοδηγήσει τεχνικά
την Εθνική Ελπίδων και
τη Νίκη Βόλου.

Πηγή γραφήματος: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το Θρασύβουλο
Φυλής, δήμιος της
Μπαρτσελόνα!
Απίστευτη η ποδοσφαιρική εξέλιξη του Κώστα Μανωλά
που είναι πλέον και επίσημα ο ακριβότερος Έλληνας
ποδοσφαιριστής στον πλανήτη
Κι αν τώρα, η αξία του, εκτιμάται
από την εξειδικευμένη γερμανική ιστοσελίδα Transfertmark, στα 35
εκατ. ευρώ, η πρώτη εκτίμηση γι αυτόν στις 8 Μαρτίου 2009, όταν α-

γωνιζόταν στον Θρασύβουλο, ήταν
μόλις στις 100.000 ευρώ.
Η τιμή του δεκαπλασιάστηκε όταν έκανε την πρώτη του μεγάλη
μεταγραφή στην ΑΕΚ στις 5 Οκτωβρίου 2010 και στις 11 Ιουλίου
2011 (δεύτερη σεζόν στην «Ένωση») πήγε στα 2 εκατ. ευρώ.
Σχεδόν τρία χρόνια μετά, στις 28
Μαρτίου 2014, η αξία του, παίζοντας με τον Ολυμπιακό, έφτασε στα
6 εκατ. ευρώ και, μόλις λίγους μήνες αργότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου
πήγε στα 11 εκατ. ευρώ. Τότε άρχισε η… εκτόξευση.
Έναν χρόνο μετά, στις 5 Νοεμβρίου 2015 και ενώ ήταν ήδη κάτοικος Ρώμης, πήγε στα 20 εκατ. ευρώ
για να… αγγίξει τα 30.000.000 στις
8 Ιουνίου 2017. Από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ακόμα πέντε εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα εκ
των οποίων προστέθηκαν στην αξία
του μετά το γκολ που πέτυχε κόντρα
στην Μπαρτσελόνα.
Ο Κώστας Μανωλάς είναι ο
κορυφαίος σε χρηματιστηριακή αξία Έλληνας παίκτης, αφήνοντας πίσω του τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, που κοστολογείται στα

22 εκατ. ευρώ. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Ρόμα κατέχει την
122η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της ιστοσελίδας Τransfertmark,
όπου την πρώτη θέση καταλαμβάνουν Νεϊμάρ και Μέσι με αξία 180
εκατ. ευρώ. Είναι ο 21ος σε ολόκληρη την Serie A, όπου την πρώτη θέση έχει ο Αργεντινός Πάουλο Ντιμπάλα της Γιουβέντους με 100 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατέχει την 18η
θέση μεταξύ των κεντρικών αμυντικών στον κόσμο, με πρώτο τον Γάλλο της Ρεάλ Μαδρίτης Ράφαελ
Βαράν, που η αξία του φθάνει στα
60 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα αποτελεί το τρίτο
πιο ακριβό περιουσιακό στοιχείο
των «τζιαλαρόσι», πίσω από τον
Βραζιλιάνο τερματοφύλακα Άλισον Μπέκερ, και τον Βέλγο μέσο
Ράτζα Ναϊνγκολάν, που κοστολογούνται από 45 εκατ. ευρώ.
Τέλος, ο Μανωλάς είναι 15ος,
ανάμεσα σε εκείνους που είναι γεννημένοι το 1991, σε μία λίστα που
στην κορυφή της βρίσκεται ο Βέλγος μέσος τη Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν ντε Μπρούινε, με αξία 110
εκατ. ευρώ.

16_25_THEMIDA_narkotika_830_APOPSI 4/13/18 8:39 PM Page 25

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 14/15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ
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6 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 146

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΟΠΟΙΩΝ 4 ΕΛΛΗΝΕΣ –
ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ–
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ
ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΕ
ΦΥΤΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΕΝΩ
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΣ,
ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΑΝ,
ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΟ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΣΤΙΣ
ΠΙΑΤΣΕΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ

πάνω να πούμε, δύο, τρεις, δεν ξέρω, θα σε
γελάσω, δεν πήγα και εγώ καθόλου πάνω».
Άγνωστος: «Ναι, για κάποιο λόγο να μπαίναμε, να τα τέτοιο…»
Έλληνας Μαραθώνα: «Δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο, δεν ξέρω τι να σου πω».
Άγνωστος: «Για να μη μιλήσει ο μαλάκας…»
Έλληνας Μαραθώνα: «Ε;»
Άγνωστος: «Mη μιλήσει ο μαλάκας».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ξέρω ’γώ, άμα τον
ζορίσουνε πολύ. Αυτό φοβάμαι, αλλά εγώ δεν
μπορώ να καταλάβω ποιος τον έβγαλε, είναι
αυτό που σου έλεγα όμως, ότι αυτός είναι πάρα πολύ μπλεγμένος».
Άγνωστος: «Αυτό κάπου τέτοιο, κάπου έχει
γαμ...».
Έλληνας Μαραθώνα: «Είναι σε διάφορα
μέρη μπλεγμένος».
Άγνωστος: «Ναι».
Έλληνας Μαραθώνα: «Είναι σε πολλούς
δηλαδής, όπως σε εμένα και στον Γιάννη και
στον άλλον και στον άλλον και στον άλλον,
μπορεί να έχει δέκα μέτωπα αυτός να πούμε.
Όπως τον έλεγα και την άλλη φορά να πούμε,
δεν μου έκατσε λέει να πούμε η φάση να πούμε με την κόκα, κάτσε, ρε φίλε, κατάλαβες;
Άγνωστος: «Aυτόν τον πήρανε, ε;»
Έλληνας Μαραθώνα: «Ναι, και τη γυναίκα του».
Άγνωστος: «Που δεν ξέρεις πού τους πήγανε, ε;»
Έλληνας Μαραθώνα: «Όχι, δεν ξέρω, δεν
ξέρω, δεν ξέρω πού τους πήγανε, τώρα ας πούμε αν μπορέσω να μάθω να ’ούμ, αύριο αν

τον πήγανε στο τμήμα στο Μαραθώνα, αλλά τι
σχέση έχει στο Μαραθώνα, αφού αυτοί ήτανε
από την Ασφάλεια (ακατάληπτο). Άραγες αν
ήταν από την Ασφάλεια, πρέπει να τους πήγανε να ’ούμε κάτω, Ευελπίδων, ποιοι είναι
αυτοί να ’ούμε, η κεντρική ασφάλεια, δηλαδή».
Άγνωστος: «Ναι, ο τσομπάνης έφυγε από
’κεί;»
Έλληνας Μαραθώνα: «Ε;»
Άγνωστος: «Tσομπάνης».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ο τσομπάνης δεν
πήγε από το μαντρί να ’ούμε, γιατί δεν έχει
χαρτιά, πήγα και τον πήρα εγώ από το βουνό
και τον πήγα στο σπίτι να ’ούμε, δεν πήγε καθόλου και πήγε η γυναίκα του στα γίδια».
Άγνωστος: «Ναι. Η γυναίκα σου είναι σπίτι;»
Έλληνας Μαραθώνα: «Nαι, εδώ μαζί είμαστε».
Άγνωστος: «Να βρίσκαμε κάποιο τρόπο για
αύριο το πρωί, δεν ξέρω τι…»
Έλληνας Μαραθώνα: «Τέλος πάντων, αύριο πρωί θα πηγαίνει, θα πάει ο κουνιάδος
μου να ’ούμε στα γίδια, ξέρω και ’γώ τι θα κάνει, κάτι να γίνει (ακατάληπτο)».
Άγνωστος: «Μίλα του, πες του, πες του να
πάει κάτω, ααα... τέτοιο να μην μπλέξει και
αυτός».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ναι, θα φύγει, θα
πάει στα γίδια, σε κάποια φάση θα πάμε κι εμείς να ’ούμε…»
Άγνωστος: «Ναι, να μην μπλέξει, αυτός να
πάει να γαμ... να μην μπλέξει ο άλλος».

Έλληνας Μαραθώνα: «Τέλος πάντων, ξέρω εγώ, εγώ θα του έλεγα να ’ούμε να πάει μέσα να ’ούμε, να τραβήξει μια φρέζα και να
πάνε να γαμ...».
Άγνωστος: «Τι να κάνει; Ε, ναι, αυτό λέω κι
εγώ, να πάει μία μέσα και να τα τέτοιο…»
Έλληνας Μαραθώνα: «Ε, ναι, μια φρέζα
μαζί και με τα αλάτια και πάει στο διάλο».
Άγνωστος: «Αυτοί δεν έχουν πληροφορία
για εκεί, οπότε δεν μπορούν να σου πουν κάτι».
Έλληνας Μαραθώνα: «Αυτοί, αυτοί όμως
δεν έχουν πληροφορία για εκεί, για αλλού
πηγαίνανε».
Άγνωστος: «Ναι».
Έλληνας Μαραθώνα: «Κατάλαβες; Γιατί
λέγανε να πούμε στη στέρνα, εκεί που είναι η
στέρνα, στο βουνό, δεν λέγανε να πούμε ότι είναι μέσα στο θερμοκήπιο, δεν ξέρανε ακρι-

βώς τι γίνεται και τι παίζει».
Άγνωστος: «Ναι, ναι, κάπου θα έχει μιλήσει
αυτός, κάπου δεν θα έχει τέτοιο, το καλό είναι
να πάει κάποιος εκεί και να μην μπλέξει».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ε, ναι, ας κάνει αύριο ό,τι θέλει».
Άγνωστος: «Πες στον κουνιάδο σου, ό,τι και
να γίνει, να πει ότι δεν ξέρει τίποτα».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ε, εννοείται, τι…»
Άγνωστος: «(ακατάληπτο) ότι το έχει κάνει
αυτός».
Έλληνας Μαραθώνα: «Εννοείται, εγώ ήμουν στην Αθήνα, ξέρω εγώ, κάτι θα πει, ότι
είναι το θερμοκήπιο ελεύθερο, πήγαινε, έκανε,
φύτεψε».
Άγνωστος: «Ναι, ωραίος, έτσι θα πει».
Έλληνας Μαραθώνα: «Ε, τι να κάνουμε».
Άγνωστος: «Ααα… ότι δεν ξέρει κανένα, δεν
ξέρει τίποτα».
Έλληνας Μαραθώνα: «Αλλά δεν ξέρει κανένας ότι υπάρχει μέσα στο θερμοκήπιο».
Άγνωστος: «(ακατάληπτο)».
Έλληνας Μαραθώνα: «Δεν γνωρίζει κανένας, ούτε και αυτοί μπήκανε μέσα, αλλά το
αύριο δεν το γνωρίζουμε, τι θα κάνουνε…»
Από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, που κατέγραψε ο υπερκοριός και την
ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, προκύπτει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ναρκωτικών συνέτασσαν και «συμβόλαια θανάτου», για όσους δεν συμμορφώνονταν με
τους «κανόνες - νόμους» της οργάνωσης.
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• Με ερώτησή της στο Eυρωκοινοβούλιο, η Εύα Καϊλή επανέφερε το
ξεχασμένο, αλλά πολύ σημαντικό, θέμα της κατεδάφισης των περιουσιών των
ομογενών στη γειτονική χώρα

«Μαϊμού»
η προστασία
των Ελλήνων
στην Αλβανία
Σε μία εποχή όπου το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο Μακεδονικό και στα ελληνοτουρκικά, η Εύα Καϊλή με ερώτησή
της
στο
Eυρωπαϊκό
Kοινοβούλιο επανέφερε ένα
ξεχασμένο, αλλά πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της κατεδάφισης των περιουσιών
των Ελλήνων της Αλβανίας.
πως επισημαίνει η ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής στην ερώτησή της προς τον
αρμόδιο Επίτροπο Γιοχάνες Χαν, «ο νόμος - πλαίσιο περί
προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων που ψήφισε η Αλβανία, έγινε για
να ανασκευάσει τις εντυπώσεις και να ανατρέψει τη δυσμένεια της Ε.Ε.».
Όπως τονίζει, ο νόμος αυτός «θίγει
εμμέσως πλην σαφώς τα δικαιώματα της
ελληνικής μειονότητας, καθώς παραμένουν τα εμπόδια στην ταυτοποίηση των
μελών της, στη δυνατότητα χρήσης της
ελληνικής γλώσσας στη δημόσια ζωή, στη
δυνατότητα εκπαίδευσης στην ελληνική
γλώσσα. Αφήνει επίσης άλυτο το περιουσιακό και συνεχίζει να μην αναγνωρίζει
–γεγονός πρωτοφανές στο διεθνές δίκαιο–
ως μειονοτικές, περιοχές με πολυπληθείς
ελληνικές κοινότητες που βρίσκονται εκτός των ορίων των Δήμων Δρόπολης και
Φοινίκης, όπως είναι η Χειμάρρα και τα
ελληνικά χωριά στον Αυλώνα».
Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης της κ. Καϊλή είναι το ακόλουθο:
«Η ΕΕ στα κριτήρια που θέτει με τις
ετήσιες εκθέσεις προόδου της, ως απα-

O

ραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει
η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, περιλαμβάνεται ο σεβασμός των μειονοτικών
δικαιωμάτων. Γεγονός που η Αλβανία επιδιώκει τυπικά να καλύψει κατ’ ελάχιστον,
με νόμο - πλαίσιο χωρίς να λύνει προβλήματα ενώ επιπλέον δημιουργεί περαιτέρω για την ελληνική μειονότητα με τις
οικίες διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος και τις πρακτικές που υιοθετεί, (κατεδαφίσεις, απαγορεύσεις κ.ά.).
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει
το θέμα με την ελληνική μειονότητα που εγείρεται καθώς και το φαινόμενο η Αλβανία να είναι η μόνη χώρα που ορίζει γεωγραφικά τις μειονότητες; Θα ζητηθούν από την Επιτροπή διορθώσεις αναφορικά
με αυτό στους εφαρμοστικούς νόμους που
αναμένονται;
2. Η Επιτροπή θεωρείται και είναι θεματοφύλακας των Συνθηκών και των αρχών της ΕΕ, ήτοι, μεριμνά για το σεβασμό και την εφαρμογή τους. Ως εκ
τούτου, είναι δόκιμο να συζητά
και σε ποια βάση εν τέλει με την
Αλβανία των ανωτέρω πρακτικών;
3. Γνωρίζει η Επιτροπή άλλες
παρόμοιες περιπτώσεις όπου έχουμε γεωγραφικό προσδιορισμό
μειονοτήτων;»

Τι έχει συμβεί
Στην Ελλάδα η εκλογή του Έντι Ράμα στην ηγεσία της Αλβανίας χαιρετίστηκε από τις
πολιτικές δυνάμεις με ικανοποίηση, λόγω του ότι ως δήμαρχος Τιράνων έδειξε ότι ήταν προοδευτικός με διάθεση
καλής γειτονίας. Όμως η αλήθεια είναι ότι επί ημερών του ο
εθνικισμός χτύπησε κόκκινο

Οι Αλβανοί εθνικιστές θέτουν τα
νότια σύνορα της μεγάλης Αλβανίας
στον Αμβρακικό κόλπο! Σχετικοί χάρτες κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στα
Τίρανα, στην Πρίστινα και στο Τέτοβο. Οι εθνικιστικές αυτές φαντασιώσεις είναι τόσο παράλογες, που δεν θα
άξιζε τον κόπο να αναφέρεται κανείς
σ’ αυτές. Διδάσκονται, όμως, στα αλβανικά σχολεία και επιπροσθέτως ο
αλβανικός εθνικισμός έχει αποδείξει
ότι ρέπει στον τυχοδιωκτισμό. Οι Αλβανοτσάμηδες υποστηρίζονται ποικιλοτρόπως και από την Άγκυρα, η οποία τους θεωρεί ένα χρήσιμο μοχλό
πίεσης σε βάρος της Ελλάδας. Ας σημειωθεί πως όταν ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί την Αλβανία είχε συναντήσει όχι μόνο τον Αλβανό ομόλογό
του, αλλά και τον πρόεδρο του κόμματος των Αλβανοτσάμηδων Ιντρίζι.
Από την εποχή που ο Ράμα ήταν
δήμαρχος Τιράνων, είχε καλλιεργήσει για τον εαυτό του την εικόνα ενός διανοούμενου ευρωπαϊστή πολιτικού, ο οποίος
δεν διστάζει να συγκρούεται
με οργανωμένα συμφέροντα.
Ως αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος και ως πρωθυπουργός, όμως, αποδείχθηκε
άξιος συνεχιστής της θλιβερής αλβανικής πολιτικής παράδοσης.
Αν και από καταγωγή ο
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ Ράμα δεν έχει τουρκαλβανιΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΙ- κή παράδοση, ο καιροσκοπιΜΑΡΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ σμός του τον ώθησε να παίζει
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ. το τουρκικό χαρτί. Δεν είναι
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ μόνο ότι θαυμάζει ειλικρινώς
ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ
ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ τον Ερντογάν και όπου μπορεί μιμείται τις αυταρχικές μεΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΙΡΑΝΩΝ
θόδους του. Θεωρεί ότι η γο-



και ο ανθελληνισμός, με συνέπεια να
επανέλθει η ένταση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Δεν είναι μόνο η κλιμάκωση των κινήσεων αφελληνισμού της Χιμάρας με την περιοδική
κατεδάφιση αποκλειστικά ελληνικών
περιουσιών. Είναι και η εδώ και χρόνια αναγόρευση της απαίτησης των
Αλβανοτσάμηδων σε κεντρική συνιστώσα
της
εξωτερικής
πολιτικής των Τιράνων. Ο αλβανικός μεγαλοϊδεατισμός συντηρήθηκε
σε χαμηλή ένταση από το καθεστώς
του Χότζα και αναζωπυρώθηκε όταν
η Αλβανία εισήλθε στην μεταψυχροπολεμική εποχή. Η ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου τροφοδότησε
τον αλβανικό εθνικισμό και του προσέδωσε μία επιθετικότητα. Οι Αλβανοί θεώρησαν τότε ότι ήταν η ώρα να
διεκδικήσουν και να αποσπάσουν όσα περισσότερα μπορούσαν από
τις γειτονικές χώρες.

νατισμένη λόγω της κρίσης Ελλάδα όχι μόνο δεν μπορεί να του προσφέρει,
όπως παλαιότερα, αλλά και είναι εύκολος στόχος.

Αποκαλυπτικές ομολογίες
Αναφορικά με την επιχείρηση αφελληνισμού της Χειμάρρας, είναι αξιοσημείωτο ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι
Ράμα και Μπερίσα είχαν ανταλλάξει
το 2016 αλληλοκατηγορίες, οι οποίες αποδεικνύουν τις μεθοδεύσεις του
αλβανικού κράτους σε βάρος της ελληνικής μειονότητας. Ο Ράμα είχε καταγγείλει ότι «έχουν πάρει τα κτήματα
των Χειμαρραίων με πλαστογραφίες και
διαφθορά, άτομα που δεν έχουν καμία
σχέση η καταγωγή από την περιοχή».
Πράγματι, αυτά τα άτομα έχουν αρπάξει από τους ιδιοκτήτες τους 50.000
στρέμματα στην παραθαλάσσια περιοχή των Αγίων Σαράντα και της Χειμάρρας.
Η απάντηση Μπερίσα στη Βουλή
είναι αποκαλυπτική: «Εγώ έχω δουλέψει με πρόγραμμα. Στους Αγίους Σαράντα έχω κατεβάσει Λάμπηδες και μόνο
Λάμπηδες». Οι Λάμπηδες είναι μουσουλμάνοι που ζουν σε περιοχή ανατολικά της Χειμάρρας. Αυτό που έχει
σημασία είναι ότι επιβεβαιώθηκε στο
ανώτατο επίπεδο και επισήμως η επιχείρηση
αλλοίωσης
του
πληθυσμού της Χειμάρρας.
Η επιχείρηση στηρίζεται στην αρπαγή των περιουσιών που υποχρεώνει τους Έλληνες μειονοτικούς να αποκόπτονται από τις πατρογονικές εστίες τους. Για να μπορεί αυτό να συμβεί, το αλβανικό κράτος δεν δίνει τίτλους ιδιοκτησίας στους Έλληνες, αλλά διευκολύνει την πώληση των ελληνικών περιουσιών σε Αλβανούς.
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• Αποφασισμένη η διοίκηση του ενεργειακού ομίλου να διεκδικήσει το δίκιο της στα δικαστήρια,
μετά από τις συνεχείς και στοχοπροσηλωμένες – αλλά δίχως στοιχεία – επιθέσεις που δέχεται από
συγκεκριμένη μερίδα ΜΜΕ

Τα «άσφαιρα»
του Δήμου
για τα ΕΛ.ΠΕ.
Την ώρα που τα ΕΛ.ΠΕ. γίνονταν πρωτοσέλιδο στα ρεπορτάζ του
οικονομικού –και όχι μόνο Τύπου– για το πόσο κομβικό ρόλο θα παίξει η επιτυχής ή όχι αποκρατικοποίησή τους στην επόμενη ημέρα του
συνόλου της ελληνικής οικονομίας, η διοίκηση του ενεργειακού ομίλου επωμίστηκε άλλες… έννοιες: να αντιμετωπίσει τις ανοίκειες
και συκοφαντικές, όπως τις χαρακτηρίζει, επιθέσεις που δέχεται από
μερίδα ΜΜΕ, αλλά και από συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Μάλιστα επειδή αυτή τη φορά τα περιστατικά ήταν απανωτά και κρίθηκε ότι το γαϊτανάκι έχει παρατραβήξει, από την οδό Χειμάρας στο
Μαρούσι άφησαν ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να σύρουν στη δικαιοσύνη όσους χωρίς στοιχεία τσαλακώνουν την εταιρική εικόνα τους.

K

άπως έτσι αργά το βράδυ
της Πέμπτης 12 Απριλίου
ο ενεργειακός όμιλος κατήγγειλε ότι τα ΕΛ.ΠΕ. στοχοποιήθηκαν εκ νέου από δυσφημιστικές αναφορές συγκεκριμένου δημοσιογράφου και πως η εταιρεία θα
προβεί στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την προάσπιση των
δικαιωμάτων της. Συγκεκριμένα
στην ανακοίνωσή τους τα ΕΛ.ΠΕ. αναφέρουν τα εξής:
«Σήμερα ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. αποτέλε-

σε εκ νέου στόχο ανοίκειας και δυσφημιστικής επίθεσης από συγκεκριμένο
δημοσιογράφο σε τηλεοπτική εκπομπή,
όπου παρουσιάστηκε ως δήθεν σκάνδαλο, που μάλιστα χρήζει διερεύνησης
από οικονομικό Εισαγγελέα, η άσκηση
δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stockoptions) της Εταιρείας από δικαιούχους-στελέχη της.
»Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται
σύμφωνα με τους όρους σχετικού προγράμ¬ματος που έχει εγκρίνει η Γενική
Συνέλευση των μετόχων διαδοχικά κατά

το 2005, 2014, 2015 και 2017. Η πράξη άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων
από τους δικαιούχους τους, αποτέλεσε
αντικείμενο σχολαστικής ενημέρωσης
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α.
και του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα
με το Νόμο.
»Η ΕΛΠΕ Α.Ε. θα προβεί στις κατά
νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την
προάσπιση των δικαιωμάτων και της δημόσιας εικόνας της, την οποία θίγει κατάφορα η προαναφερθείσα δυσφημιστική ενέργεια».
Μπορεί στην παραπάνω ανακοίνωση τα ΕΛ.ΠΕ. να κράτησαν τον
πρωτόκολλο της ευγένειας και να
μην αναφέρθηκαν σε ονόματα αλλά
δεν χρειαζόταν πτυχίο πυρηνικής
φυσικής για να καταλάβει κάποιος ότι η καμπάνα χτύπησε για τον δημοσιογράφο Δήμο Βερύκιο, ο οποίος
από το «βήμα» του τηλεοπτικού
Αlpha και της εκπομπής «Happy
Day» την Πέμπτη άρχισε τα τροχιοδεικτικά πυρά εναντίον των ΕΛ.ΠΕ.
για το θέμα με ίδιες μετοχές των

ΕΛ.ΠΕ. που δήθεν μοιράστηκαν σαν
μπόνους σε 76 δικαιούχους του
προγράμματος stock options. Σαν να
μην έφτανε αυτό ο Βερύκιος καλούσε τους οικονομικούς εισαγγελείς να
παρέμβουν «ανακαλύπτοντας» (σ.σ.
ο δημοσιογράφος) οσμή (δήθεν)
σκανδάλου.
Προφανώς η απάντηση των
ΕΛ.ΠΕ. ότι στην περίπτωση των μετοχών όλα έγιναν κατά γράμμα, δεν
ήταν αρκετή ώστε ο δημοσιογράφος
να ανασκευάσει την κακή πληροφόρηση που είχε. Σημειώστε ότι το…
μεγαλειώδες σκάνδαλο αφορούσε
μεταβιβασθείσες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το «ιλιγγιώδες» ποσοστό του 0,027% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ούτε αυτό έβαλε σε σκέψεις
τον κατά τα άλλα έμπειρο δημοσιογράφο. Όπως δεν του ήταν αρκετή η
άλλη αποστομωτική απάντηση των
ΕΛ.ΠΕ. ότι στον όμιλο δεν υπάρχουν «κάτεργα», «Νταχάου» και «σύγχρονοι σκλάβοι» για τους οποίους ο

Δήμος Βερύκιος στην ίδια εκπομπή
του καναλιού της Κάντζας, λίγες ημέρες νωρίτερα (στις 10/4) μιλούσε
για «κολασμένους εργολαβικούς εργαζόμενους» που απεργούν και οι οποίοι στερούνται –πάλι δήθεν– βασικά εργασιακά δικαιώματα!!!
Επειδή ο Δήμος φαίνεται από τη
συχνότητα των «άσφαιρων» καταγγελιών του να έχει μεγάλη αδυναμία
στα ΕΛ.ΠΕ. ίσως θα έπρεπε να έχει
παραδειγματιστεί από την αλήστου
μνήμης γκάφα του τότε υπουργού Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Τέρενς
Κουίκ, που τον Αύγουστο του 2015
βιάστηκε να συνταχθεί με τη φημολογία ότι πλοία των ΕΛ.ΠΕ. έκαναν
λαθρεμπόριο πετρελαίου. Την αθωωτική για τα ΕΛΠΕ έκβαση της υπόθεσης ο υπουργός την είχε κάνει…
γαργάρα ο υπουργός. Το τι θα κάνει
σήμερα ο Βερύκιος δεν το ξέρουμε.
Αλλά το να ακολουθήσει την προτροπή της παλιά καλής διαφήμισης
«καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς»
θα ήταν μια καλή αρχή…

Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Πώς επετράπη η πώληση των μετοχών Κοντομηνά στον Αlpha Κύπρου»
ε χλωρό κλαρί δεν αφήνει τον Δημήτρη Κοντομηνά και τον
Alpha ο Νίκος Νικολόπουλος. Ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Ελλάδος και βουλευτής Αχαΐας κατέθεσε και νέα επερώτηση για τον Δημήτρη Κοντομηνά προς τους
υπουργούς Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, Δικαιοσύνης
Σταύρο Κοντονή και Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά.Θέμα της
ερώτησης του κ. Νικολόπουλου η πώληση του Αlpha Κύπρου. Με
αφορμή αυτή την επιχειρηματική κίνηση του κ. Κοντομηνά, ο Νίκος Νικολόπουλος επαναφέρει το ερώτημα που είχε θέσει και
στο παρελθόν εάν καταβλήθηκαν τα μισά των 77 εκ. ευρώ που
καταλογίσθηκαν για τον «διορθωτικό προσδιορισμό φόρου δωρεάς» και με τα σχετικά «σημειώματα διαπιστώσεων ελέγχου» από τους τέσσερις μετόχους της Alpha Δορυφορικής
Τηλεόρασης, ώστε να γίνει παραδεκτή η άσκηση και η εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής αυτών. Όπως ο
Βουλευτής αναφέρει στην επερώτησή του “επειδή, δυστυχώς η υφυπουργός κ. Παπανάτσιου και ενώ είχε ήδη

Σ

κατατεθεί η ενδικοφανής προσφυγή, αντί να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, απλά διαβίβασε τις αοριστόλογες επιστολές της ΑΑΔΕ, χωρίς
καμιά απάντηση για την «ταμπακέρα» της υπόθεσης, τα πραγματικά
στοιχεία της οποίας και πάλι επιμελώς συγκαλύπτονται μέχρι και
την τελική απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών. Επειδή,
επίσης, όπως εγράφη σ’ όλα τα ΜΜΕ, ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, να έχει διαμηνύσει στους τραπεζίτες να σπεύσουν και να ελέγξουν όλα τα δάνεια που δόθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια
σε μιντιακές επιχειρήσεις και να διασφαλίσουν με πρόσθετες εγγυήσεις αυτά, αλλά και να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων των μιντιαρχών, που έπαιρναν τα θαλασσοδάνεια και ήδη
είναι κατηγορούμενοι. Γεννώνται τα εξής ερωτήματα:
• Ο διοικητής της ΑΑΔΕ (Γ. Πιτσιλής) έσπευσε να εισπράξει
τον φόρο που αναλογεί από τα 7 εκατ. της πώλησης;* Εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής επίλυσης διαφορών για
τα 77 εκ ευρώ;

• Υπάρχει δικαστική ή άλλη απαγόρευση της
διαθέσεως της περιουσίας του κ. Κοντομηνά,
με αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη μεταβίβαση,
να συνιστά ενδεχομένως παράνομη πράξη;
• Κύριε Υπουργέ της Ψηφιακής Πολιτικής έχετε ζητήσει ενημέρωση από το ΕΣΡ πώς ενέκρινε την μεταβίβαση των μετοχών του κ. Δ.
Κοντομηνά, καθώς ο ίδιος έχει δηλώσει αρμοδίως, ότι “οι μετοχές είναι στο όνομα της κόρης μου”;
• Ζήτησε ο κ. Τσακαλώτος να ενημερωθεί, με ποιες πράξεις ο διοικητής της ΑΑΔΕ προστάτευσε τα συμφέροντα του Δημοσίου;
• Πως επετράπη η πώληση μετοχών του AlphaΚύπρου από την
στιγμή που οι δικαστικές αρχές έχουν απαγορεύσει την μεταβίβαση
οποιουδήποτε τίτλου και έχουν δεσμεύσει κινητή και ακίνητη περιουσία, όπως και τους τραπεζικούς λογαριασμούς;
• Το ΕΣΡ έχει υπόψη του ότι πιθανόν και να παραβιάζει συστηματικά εισαγγελικές αποφάσεις, ο κ. Κοντομηνάς”;
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Και τυπικά
στην HELLENIC
HEALTHCARE
το ΙΑΣΩ
General
Αυτό που είχε συμφωνηθεί στις
αρχές Νοεμβρίου του 2017, η
πώληση δηλαδή του ΙΑΣΩ
General
στην
HELLENIC
HEALTHCARE S.A R.L., ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί και τυπικά.
Όπως ανακοινώθηκε αμέσως μετά την αργία του Πάσχα, στις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές,
το 97,2% των μετοχών της γενικής κλινικής που κατείχε ο Όμιλος ΙΑΣΩ μεταβιβάστηκε έναντι
τιμήματος €19.446.000 (σ.σ. καταβλήθηκε για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού)
στην αγοράστρια εταιρεία. Αντίστοιχα, οι μετοχές που κατείχε η
ΙΑΣΩ GENERAL σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΙΑΣΩ, σημαντικότερη εκ των οποίων ήταν η
συμμετοχή στο ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(72,31%), αποκτήθηκαν, νωρίτερα, από την ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του
Ομίλου ΙΑΣΩ, Δρ. Γ. Σταματίου, η
παραπάνω συμφωνία υλοποιεί
μια στρατηγική απόφαση του
group που δραστηριοποιείται
στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας,
η οποία βελτιώνει την χρηματοοικονομική εικόνα του και ειδικά
το επίπεδο δανεισμού του. «Με
την κίνηση αυτή επαναπροσδιορίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και καταδεικνύεται ότι βασικός πυρήνας της είναι
η Μαιευτική και η Γυναικολογία.
Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη μέρα
μάς βρίσκει περισσότερο ενισχυμένους για να αντιμετωπίσουμε
τις επερχόμενες εξελίξεις στον
κλάδο, διαδραματίζοντας ενεργό
ρόλο», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Σταματίου.
MIX.KA.

ΟΠΑΠ και ΟΤΕ «σήκωσαν»
τα βραβεία στα Sales
Excellence Awards 2018
ε επτά σημαντικές διακρίσεις
για τον ΟΠΑΠ
και συνολικά 16
βραβεύσεις για
την COSMOTE, οι δύο όμιλοι
ήταν… δικαιωματικά οι πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης των Sales Excellence
Awards 2018.
Ξεκινώντας από τον πολυνίκη του θεσμού, η COSMOTE απέσπασε 16 βραβεία, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία συνεχώς
εξελίσσεται στον τομέα των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης
του πελάτη, κάνοντας καλύτερη
την καθημερινότητα των συνδρομητών της. Ειδικότερα, η
COSMOTE κυριάρχησε με 6
Gold, 8 Silver και 2 Bronze
Sales Excellence Awards, εκ

Μ

των οποίων τις 9 διακρίσεις
συγκέντρωσε η ομάδα τηλεφωνικών πωλήσεων της Εξυπηρέτησης Πελατών (σ.σ. αναδείχθηκε «Τμήμα Πωλήσεων της
Χρονιάς», και ήρθε πρώτη στις
κατηγορίες «Τηλεφωνικές Πωλήσεις», «Υιοθέτηση και Αξιοποίηση Βέλτιστων Πρακτικών», «Παραγωγικότητα & Απόδοση», «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη»).
Τρία βραβεία κέρδισε η
COSMOTE e-Value, για τις call
center υπηρεσίες που προσφέρει, για την ανάπτυξή της σε
διεθνείς αγορές, αλλά και για τα
εκπαιδευτικά της προγράμματα.
Εξάλλου, η COSMOTE βραβεύτηκε για τις καινοτόμες τεχνολογίες αυτοματοποίησης & αναβάθμισης των πωλήσεων,

για την επιτυχημένη εισαγωγή
υπηρεσιών cloud σε εταιρικούς
πελάτες και για την αποτελεσματικότητα του νέου εναλλακτικού καναλιού πώλησης μέσω των τεχνικών πεδίου, ενώ
το πρότυπο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο The Mall Athens αναδείχθηκε για την καινοτομία
του.

«Σάρωσε» και ο ΟΠΑΠ
Σαρωτική ήταν και η παρουσία
του ΟΠΑΠ στα Sales
Excellence Awards 2018, με
την ομάδα πωλήσεων PLAY ΟΠΑΠ να αναδεικνύεται σε
«Τμήμα Πωλήσεων της Χρονιάς» στην κατηγορία «Υπηρεσίες». Συνολικά ο ΟΠΑΠ απέσπασε 7 διακρίσεις, πέντε
«χρυσές» και δύο «ασημένιες»,

επιβεβαιώνοντας στην πράξη
το σημαντικό έργο και τη ραγδαία ανάπτυξη που έχει υλοποιηθεί στο δίκτυο λιανικής και
ιδίως στα νέα καταστήματα
PLAY OPAP της εταιρείας.
Οι «χρυσές» διακρίσεις του
ΟΠΑΠ περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες με τις αντίστοιχες συμμετοχές:
1 «Αύξηση Πωλήσεων» Νέο Δίκτυο Καταστημάτων
PLAY ΟΠΑΠ
1 «Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Πωλητών» - Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΠΑΠ (360)
1 «Καινοτόμες Τεχνολογίες
Αυτοματοποίησης & Αναβάθμισης των Πωλήσεων» - ΟΠΑΠ SalesAutomation
1 «Υπηρεσίες Οργάνωσης
& Ανάπτυξης Πωλήσεων /

NESTLE: Mega πρότζεκτ ανακύκλωσης όλων των πλαστικών
Τo σχέδιό της να ανακυκλώνει ή να επαναχρησιμοποιεί το
100% των συσκευασιών των προϊόντων της μέχρι το 2025 ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες η Nestlé. Στόχευση-δέσμευση του πολυεθνικού ομίλου τροφίμων είναι να οδηγούνται
όλες οι συσκευασίες των προϊόντων του –συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών– σε χώρους υγειονομικής επεξεργασίας απορριμμάτων, δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της συσκευασίας στο περιβάλλον.
Σε αυτό το πρότζεκτ, η Nestlé επικεντρώνεται σε 3 βασικούς
πυλώνες: α) Στην εξάλειψη των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών συσκευασιών, β) στην ενθάρρυνση της χρήσης πλαστικών
που να επιτρέπουν υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, και γ)
στην εξάλειψη ή τον επαναπροσδιορισμό των πολύπλοκων υ-
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ΕΥΔΑΠ: Αναβαθμισμένη και με νέα χαρακτηριστικά η εφαρμογή EydApp
Περισσότερο εύχρηστη και πιο φιλική με την προσθήκη νέων λειτουργιών είναι πλέον η εφαρμογή EydApp της ΕΥΔΑΠ μετά την πρόσφατη αναβάθμισή της. Ειδικότερα, το EydApp
διατηρεί πλέον ιστορικό από αναφορές προβλημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να δουν και να υποβάλουν εκ νέου την αναφορά τους.
Επιπλέον, οι πολίτες, μπορούν να δουν τον τελευταίο λογαριασμό τους, εισάγοντας τον αριθμό μητρώου και τον αριθμό μετρητή. Επίσης, με τη νέα λειτουργία «Οι Μετρητές Μου» δίνεται η
δυνατότητα εισαγωγής και αποθήκευσης πολλαπλών μετρητών
με φιλική ονομασία.
Εξάλλου, μέσω της δωρεάν εφαρμογής EydApp που είναι συμ-

βατή για iOS και Android, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλήσουν άμεσα και γρήγορα το λογαριασμό ύδρευσή τους, να ενημερωθούν αναλυτικά για τις χρεώσεις τους, να πληροφορηθούν
για τις προγραμματισμένες και έκτακτες διακοπές υδροδότησης, καθώς και να αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβλημα ύδρευσης ή αποχέτευσης, είτε με την
αποστολή φωτογραφιών, είτε επικοινωνώντας με την 24ωρη
Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 1022. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν τα πλησιέστερα εξουσιοδοτημένα
σημεία πληρωμής καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ μέσα από τον χάρτη πλοήγησης.
Ν.ΤΣ.

Τμήματος» - Εισαγωγή ενός
Oλιστικού Συστήματος Διαχείρισης Απόδοσης στο Δίκτυο Πρακτόρων του ΟΠΑΠ
• «Τμήμα Πωλήσεων της
Χρονιάς - Υπηρεσίες» - Ομάδα Πωλήσεων PLAY ΟΠΑΠ
Αντίστοιχα, «ασημένια»
βραβεία η εταιρεία έλαβε στις
παρακάτω κατηγορίες:
• «Πωλήσεις Third Party»
- Νέο μοντέλο πλανόδιων
πωλητών (Sales Promoters)
• «Συνεργασιακές Πρακτικές - Cross Functional
Team Co-operation» - Διατμηματική Συνεργασία στο
Έργο Ανάπτυξης του Δικτύου
Play
Ν.ΤΣ.

Ατάραχη η Fraport για
το… grexit της Ryanair

συσκευασιών της μέχρι το 2025
λικών συσκευασίας. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη
για ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, η Nestlé
δεσμεύεται:
• Να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη συστημάτων για τη συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση συσκευασιών σε όλες τις χώρες όπου
δραστηριοποιείται
• Να συνεργαστεί με τους εταίρους της και τις
ενώσεις του κλάδου της για να ερευνήσει διαφορετικές λύσεις στους τομείς της συσκευασίας για
τη μείωση των πλαστικών, τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης αλλά και την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την εξάλειψη των πλαστικών απορριμμάτων

• Να προσαρμόσει τις συσκευασίες της με σημάνσεις που θα περιέχουν όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες ανακύκλωσης για τους καταναλωτές
• Να προωθήσει την αγορά για την ανακύκλωση των πλαστικών μέσα από την αύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες της, συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλωμένης περιεκτικότητας σε φιάλες πολυαιθυλενίου
στην Ευρώπη κατά 25% έως το 2025 .
Η πρόληψη των απορριμμάτων στις θάλασσες,
τους ωκεανούς και τις πλωτές οδούς αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της δέσμευσης της
Ν.ΤΣ.
Nestlé.

Χαλαρά αντέδρασε η διαχειρίστρια εταιρεία των 14 ελληνικών
περιφερειακών αεροδρομίων Fraport Greece στο άκουσμα της
είδησης ότι η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Ryanair
θα προχωρήσει από την 1η Ιουνίου σε κλείσιμο της βάσης της
στα Χανιά και σε μείωση των πτήσεων εσωτερικού στη χώρα
μας.
Συγκεκριμένα, ο γενικός διευθυντής Εμπορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση
των Ιρλανδών να περιορίσουν το πτητικό έργο της
Ryanair στην ελληνική εσωτερική αγορά οφείλεται
σε επιχειρησιακούς λόγους
της εταιρείας και υπό αυτό
το πρίσμα δεν μπορούν
παρά να γίνει σεβαστή.
Σε κάθε περίπτωση από τη
Fraport Greece ξεκαθαρίστηκε ότι η Ryanair εξακολουθεί να αποτελεί έναν
στρατηγικό συνεργάτη που
επιχειρεί στα 9 από τα 14
αεροδρόμια, με την υποσημείωση ότι προτεραιότητα
για τον διαχειριστή των αεροδρομίων αποτελεί η εξυπηρέτηση της αυξημένης όπως αναμένεται και φέτος επιβατικής κίνησης.
Επιστρέφοντας στην… ταμπακιέρα για το τι ώθησε εντέλει τη
Ryanair στο grexit η απάντηση δόθηκε από τον Έλληνα διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ της Ryanair για την ανατολική
Μεσόγειο, Νικόλαο Λάρδη, ο οποίος «ενοχοποίησε» τις χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων, οι οποίες όπως είπε στην
πλειοψηφία τους ενθαρρύνουν τα δρομολόγια μόνο το καλοκαίρι και μόνο σε διεθνείς προορισμούς.
Επί του πρακτέου, τώρα, το κατέβασμα των… ρολών της
Ryanair στα Χανιά θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση 4 πτήσεων χαμηλής συχνότητας από τα Χανιά προς το Κατόβιτσε, το
Μέμινγκεν, τη Βενετία Τρεβίσο και το Βίλνιους. Η Ryanair θα
συνεχίσει τις υπηρεσίες της από Αθήνα προς Μύκονο, Σαντορίνη και Θεσσαλονίκη αυτό το καλοκαίρι. Όλα τα υπόλοιπα
δρομολόγια εσωτερικού στην Ελλάδα θα ακυρωθούν από 1η
Ιουνίου. Αυτά μέχρι νεωτέρας, τουλάχιστον, καθώς κατά δήλωσή της η Ryanair «παραμένει ανοικτή σε συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης των αεροδρομίων για τη δημιουργία
σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο θα αφορά όλες τις αεροπορικές εταιρείες, θα υποστηρίζει πτήσεις καθ’ όλο το έτος και θα δικαιολογεί επιπλέον αεροσκάφη με μόνιμη βάση στα ελληνικά αεροδρόμια».
Ν.ΤΣ.
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Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα τις πολεμικές προετοιμασίες πέριξ της Συρίας. Το μεγάλο ερώτημα, πλέον, δεν είναι το εάν οι ΗΠΑ
και οι συμμαχικές δυνάμεις θα χτυπήσουν το καθεστώς Άσαντ, αλλά το πότε θα
ξεκινήσει η «βροχή» των πυραύλων.
Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

T

α τύμπανα του πολέμου ηχούν πιο δυνατά από ποτέ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, με Ουάσιγκτον και Μόσχα να επιδίδονται σε ένα «παιχνίδι» επίδειξης δύναμης. Ντόναλντ Τραμπ
και Βλάντιμιρ Πούτιν εμφανίζονται αποφασισμένοι να... πατήσουν το κουμπί, με τους μεν
Αμερικάνους να εκτοξεύουν τους φοβερούς πυραύλους κρούσης τύπου «tomahawk», τους δε
Ρώσους να απαντούν με το πλέον εξελιγμένο αντιαεροπορικό - αντιπυραυλικό σύστημα στον
κόσμο «S-400». Ίσως η πιο ψύχραιμη φωνή να είναι αυτή του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών, Μιχαήλ
Μπογκντανόφ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν διακρίνει τον κίνδυνο στρατιωτικής αντιπαράθεσης των δύο υπερδυνάμεων.
Χρησιμοποιώντας το... αγαπημένο του Twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αιφνιδίασε ακόμη και τους
συμβούλους του στο Πεντάγωνο, όταν την Τετάρτη δήλωσε ότι «νέοι, όμορφοι και έξυπνοι πύραυλοι» θα
εκτοξευθούν σύντομα στη Συρία, ως απάντηση στη χημική επίθεση που φέρονται να δέχτηκαν άμαχοι αντάρτες από στρατιωτικές δυνάμεις του Μπασάρ αλ Άσαντ. Νωρίτερα, Ρώσος διπλωμάτης είχε πει, επικαλούμενος τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ότι οποιοσδήποτε αμερικανικός πύραυλος εκτοξευθεί στη Συρία θα
καταρριφθεί, ενώ θα καταστραφεί και η βάση από την οποία θα προέλθει. Μία δήλωση που προκάλεσε
τον έντονο εκνευρισμό τόσο του Ντόναλντ Τραμπ, με το Λευκό Οίκος πάντως να ξεκαθαρίζει πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καθορίσει χρονοδιάγραμμα δράσης.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα κρατήσει το Ισραήλ, με τον ρώσο πρόεδρο να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό πρωθυπουργό. «Θα ακολουθήσουμε μια θετική ατζέντα
για τον πλανήτη, που να εστιάζει στο μέλλον, και θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε σταθερή ανάπτυξη, ευημερία και άνθιση για την ανθρωπότητα» δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος τον προέτρεψε
τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην κάνει
τίποτε που θα αποσταθεροποιούσε τη Συρία. Ο Πούτιν υπογράμμισε στον Νετανιάχου ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η
κυριαρχία της Συρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Η Συρία, το Ιράν
και η Ρωσία υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ
βρίσκεται πίσω από μια αεροπορική επιδρομή ενάντια σε μια συριακή αεροπορική
βάση την Κυριακή που είχε ως αποτέλεσμα
τον θάνατο επτά Ιρανών στρατιωτικών. Το
Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει αυτόν τον ισχυρισμό.

• Με τα αμερικανικά σκάφη και υποβρύχια να πλέουν στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο φορτωμένα με πυραύλους κρούσης
«tomahawk», οι Ρώσοι απαντούν ότι έχουν «κλειδώσει» τον
εναέριο χώρο της Συρίας με τους S-400 που έχουν αναπτύξει

Οι πιθανοί στόχοι

Σε θέσεις μάχης
ΗΠΑ και Ρωσία
στη Μεσόγειο

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επιχείρησε να «σκιαγραφήσει» τους στόχους που
ενδεχομένως να «χτυπήσουν» οι ΗΠΑ και
οι σύμμαχοί τους στη Συρία. Θέλουν να
στείλουν σαφές μήνυμα στον Άσαντ, τον οποίο κατηγορούν για επίθεση με χημικά,
γι’ αυτό και ίσως ένας από τους πρώτος
στόχους να είναι εργοστάσια και αποθήκες
χημικών όπλων. Δεν αποκλείεται όμως
στο στόχαστρο να μπουν και οι αεροπορικές υποδομές του καθεστώτος Άσαντ. Όπως αναφέρει, πάντως, το δημοσίευμα «ο
Άσαντ δεν είναι... χθεσινός και το πιθανότερο είναι να έχει μεταφέρει τα μαχητικά αεροσκάφη του καθεστώτος του σε ασφαλές
μέρος».
Όπως δήλωσε στο AFP η Τζένιφερ Καφαρέλα, αναλύτρια του Institute for the Study of War, στην Ουάσινγκτον, ένας ακόμη πιθανός στόχος είναι το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ντιμάιρ. Βρίσκεται βορειοανατολικά της Δαμασκού και από εκεί απογειώθηκαν τα αεροσκάφη που έκαναν την επίθεση του περασμένου Σαββάτου.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την συμφωνημένη αποχώρηση των Σύρων αντικαθεστωτικών ανταρτών και
μεγάλου μέρους του ντόπιου πληθυσμού, η Ντούμα, μεγαλύτερη πόλη της Ανατολικής Γούτα, περιοχής
στις θύρες της πρωτεύουσας Δαμασκού, πέρασε τα χέρια των δυνάμεων του καθεστώτος Άσαντ και της
Ρωσίας. Όπως ανακοίνωσε επισήμως ο Ρώσος υποστράτηγος Γιούρι Γεβτουσένκο, τον έλεγχο της ασφάλειας στην πόλη έχει ήδη αναλάβει η ρωσική στρατονομία. Στην πόλη υψώθηκε η σημαία με τα
δύο αστέρια, σημαία επί καθεστώτος Άσαντ, στη θέση εκείνης με τα τρία αστέρια, την οποία χρησιμοποιεί
η συριακή κοσμική και ισλαμική αντιπολίτευση.

Τουρκία και Ελλάδα
Αξίζει να σημειώσομε ότι σε μια ενδεχόμενη κλιμάκωση εντός της Συρίας, η Τουρκία θα βρεθεί σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Ο Ερντογάν σίγουρα δεν μπορεί να στραφεί κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, αλλά επίσης δεν θέλει να βρεθεί απέναντι στην Ρωσία με την οποία έχει ενισχύσει σημαντικά την συνερ-
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γασία το0υ το τελευταίο διάστημα. Άγνωστο παραμένει το
Αναπόφευκτη
κατά πόσο θα μπορούσε η Τουρκία να διαδραματίσει το
η ελληνική εμπλοκή
ρόλο του διαμεσολαβητή για να αποκλιμακωθεί η κατάμε τη χρήση της Σούδας
σταση, καθώς οι σχέσεις της με την Δύση είναι ιδιαίτερα
από τις αμερικανικές
τεταμένες, παρ’ όλα αυτά δεν είναι καθόλου απίθανο η Άγκυρα, τουλάχιστον, να το επιχειρήσει.
ένοπλες δυνάμεις,
Την ίδια ώρα, δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η ελμετά την «υποβάθμιση»
ληνική εμπλοκή μέσω της βάσης της Σούδας σε περίπτωτου Ιντσιρλίκ
ση που η Δύση αποφασίσει να εξαπολύσει επίθεση στη
Συρία. Πέρα από τις διευκολύνσεις προς το Πολεμικό
Ναυτικό των ΗΠΑ με καύσιμα, πυρομαχικά, και παροχή
συντήρησης στα ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα, η βάση της Σούδας διαθέτει αεροδρόμιο από το
οποίο μπορούν να επιχειρούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ιπτάμενα τάνκερ, ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη P-8 Poseidon, τα οποία ήδη επιχειρούν στα ανοιχτά των συριακών ακτών εκτελώντας περιπολίες
καθώς και αεροσκάφη ηλεκτρονικής συλλογής πληροφοριών EC-135.
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9 αναπτύχθηκε στην
110 Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας εδώ και μερικές εβδομάδες στο πλαίσιο της διευρυμένης ελληνοαμερικανικής στρατιωτικής συνεργασίας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ
Το «πράσινο φως» από το Πεντάγωνο περιμένουν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία και υποβρύχια που
βρίσκονται στην περιοχή και είναι εξοπλισμένα με πυραύλους κρούσης. Δεν αποκλείεται ήδη οι Αμερικανοί να έχουν αναπτύξει και μη αναγνωρισμένα υποβρύχια ανοιχτά των ακτών της Συρίας κι αυτά εξοπλισμένα με «έξυπνους» πυραύλους που ελέγχονται από δορυφόρο. Οι Αμερικανοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν και μαχητικά α/φ F-22 Raptor που έχουν στο Κατάρ.
• Το αεροπλανοφόρο «USS Truman» με συνολικό προσωπικό 5.680 άτομα και 90 αεροσκάφη και ελικόπτερα τελευταίας γενιάς, καθώς και 60 πυραύλους κρούσης
• Ένα καταδρομικό κατευθυνόμενων βλημάτων κλάσης Ticonderoda: USS Normandy
• Επτά αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke: USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman,
USS Farragut, USS Donald Cook, USS The Sullivans, USS Jason Dunham

Οι δυνάμεις της Ρωσίας
Η Ρωσία έχει συνολικά 15 πλοία μαζί με τα υποστήριξης από τον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας στην Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένων των φρεγατών Admiral Grigorovich και Admiral Essen που μπορούν να
εκτοξεύσουν πυραύλους κρούσης ενώ υπάρχουν και υποβρύχια κλάσης Kilo. Επίσης έχουν σε πλήρη
ετοιμότητα μαχητικά
αεροσκάφη Sukhoi
κλάσης Su-24, Su-25
και Su-35 (φωτό), τα
οποία βρίσκονται
σταθμευμένα στην αεροπορική
βάση
Khmeimim της Συρίας. Στην περιοχή έχουν μετασταθμεύσει
και τα κατασκοπευτικά / καταδιωκτικά αεροσκάφη τελευταίας
γενιάς Su-57, τα οποία είναι ικανά να αναχαιτίσουν τις εναέριες δυνάμεις των αντιπάλων τους, ωστόσο,
είναι μόλις δύο. Τέλος, στις δυνάμεις των Ρώσων περιλαμβάνονται σμήνη ελικοπτέρων Mi-8 και Μi-24.

Οι δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας



Με «νέους, όμορφους
και έξυπνους πυραύλους»
απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ να
πλήξει τις θέσεις των δυνάμεων
του Μπασάρ αλ Άσαντ

Σε καθεστώς ύψιστης ετοιμότητας βρίσκονται και οι στρατιές του Ηνωμένου Βασιλείου, με την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι να έχει δώσει ήδη διαταγή για τη μεταφορά μεγάλου αριθμού υποβρυχίων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι Βρετανοί, πέραν του ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού που διαθέτουν, έχουν στη
διάθεσή του και μια ικανή δύναμη αεροσκαφών, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν ως ορμητήριο
την αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Στη βάση αυτή βρίσκονται σταθμευμένα:
• 8 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Tornado
• 2 αναγνωριστικά αεροσκάφη
• 1 μεταγωγικό αεροσκάφος C-17
• 2 αεροσκάφη C-130 Hercules
• 1 αεροσκάφος εναέριας ανατροφοδότησης καυσίμων

Οι δυνάμεις της Γαλλίας
Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία έχει να επιδείξει έναν ισχυρό αεροπορικό στόλο, ο οποίος βρίσκεται μετασταθμευμένος σε βάσεις της Ιορδανία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου. Στην
Ιορδανία υπάρχουν ήδη σταθμευμένα 6 Mirage 2000-5 Mk2, ενώ άλλα έξι αεροσκάφη Rafale τελευταίας
γενιάς βρίσκονται σε βάσεις του Κόλπου.
Επίσης, οι Γάλλοι διαθέτουν κι ένα αεροσκάφος Atlantique Maritime - 2, το οποίο χρησιμοποιείται
για εναέρια επιτήρηση και «σάρωση» περιοχών.
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ΠΕΡΠΑΤΩ
ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ…
Περιστοιχισμένος από
Αβορίγινες υπηκόους
του περπατά ο πρίγκιπας Κάρολος, σε μία
παραδοσιακή τελετή
καλωσορίσματος που
έλαβε χώρα στο Arnhem Land, της Βόρεια
Επικράτειας της Αυστραλίας. Ο πρίγκιπας
της Ουαλίας και η δούκισσα της Κορνουάλλης βρίσκονται σε μια
επταήμερη περιοδεία
της Αυστραλίας
EPA / BROOK
MITCHELL

σε 9 κλικ
ΣΑΒΒΑΤΟ - KΥΡΙΑΚΗ
14/15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΘΥΜΑ ΤΟΥ
«ΦΑΤΣΟΒΙΒΛΙΟΥ»
ΚΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ
ΤΟΥ
Ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου, Επιστήμης και
Μεταφορών της αμερικανικής Γερουσίας, o «μπαμπάς» του… φατσοβιβλίου,
Μαρκ Ζούκερμπεργκ, παραδέχτηκε τα λάθη και τις
παραλήψεις που οδήγησαν στη διαρροή προσωπικών
δεδομένων
50.000.000 χρηστών του
Facebook. Δεσμευόμενος,
δε, για τη λήψη μέτρων, αποκάλυψε ότι έπεσε και ο
ίδιος θύμα του σκανδάλου.
EPA / SHAWN THEW

ΜΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ… ΞΟΡΚΙ
Σε μια μικρή βάρκα για απάγκιο και κρατώντας μια πολύχρωμη ομπρέλα για προστασία, δύο κάτοικοι της καλοκαιρινής
πρωτεύουσας του Κασμίρ, το Σριναγκάρ, προσπαθούν να γλυτώσουν τη βροχή που πέφτει σαν ξόρκι για την 48ωρη ξηρασία που είχε προηγηθεί…
EPA / FAROOQ KHAN

Η ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΕΓΙΝΕ 80
Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε περιμένει με το μικρόφωνο στο χέρι να αρχίσει η συνέντευξη Τύπου στο θέατρο του Σαν Κάρλο στη Νάπολη,
επ’ ευκαιρία των 80ων γενεθλίων της που θα γιορτάσει
στις 15 Απριλίου. Ο χρόνος ομολογουμένως την άγγιξε
για τα καλά, αλλά η θύμηση της απαράμιλλης νεανικής
ομορφιάς της Κλαούντια δεν πρόκειται να γεράσει ποτέ…
EPA / CIRO FUSCO
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΥΓΕΛΩΜΑ
Πιο… σχολικό το πασχαλινό έθιμο στην πόλη Lviv της Δυτικής Ουκρανία, όπου
Ουκρανοί μπουγελώνουν ο ένας τον άλλον. Το έθιμο έχει τις ρίχζες του αρχαίες
τελετές εαρινής αποκάθαρσης που λαμβάνει χώρα την Δευτέρα μετά το Ορθόδοξο Πάσχα (EPA / MARKIIAN LYSEIKO).
Αντίθετα, το ελληνο-ορθόδοξο εθιμοτυπικό στο Τολό της Αργολίδας τήρησε
για ακόμα μία φορά την παράδοση με το κάψιμο του Ιούδα, μέσα στη θάλασσα, σε ένα θέαμα που συγκέντρωσε τα βλέμματα εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών (ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ).

Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΜΑ
Μέχρι και τα… λάμα μαγνητίζει ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος συνελήφθη από τον φωτογραφικό φακό να κοιτάζει
κατάματα το περίεργο θηλαστικό, στο περιθώριο συνάντησης που είχε ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας
με κτηνοτρόφους στην ιταλική επαρχίας Bolzano EPA / CLAUDIO PERI

«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ
ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΜΟΥΣ»
ΔΑΚΡΥΑ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ!
Μια ηλικιωμένη Ινδή σκουπίζει τα δάκρυά της, καθώς ο κοινωνιολόγος και «πατέρας» του ιδρύματος Sulabh International, Bindeshwar Pathak, της παραδίδει τα κλειδιά μιας καινούργιας τουαλέτας
που τοποθετήθηκε έξω από το σπίτι της στο χωριό Sarisab Pahi,
στο Bihar της Ινδίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του, ο επιχειρηματικός βραχίονας της εταιρείας
Boeing στην Ινδία χρηματοδότησε το συνολικό έργο του ιδρύματος
Sulabh International, που είχε για τίτλο «Τουαλέτα για κάθε σπίτι»
και στόχευε στην εγκατάσταση 100 τουαλετών για τους κατοίκους
του συγκεκριμένου χωριού. EPA / HARISH TYAGI

Ο βιασμός και η μετέπειτα δολοφονία της
8χρονης Ασίφα Μπάνο από μία συμμορία
στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, προκάλεσε οργή και διαμαρτυρίες. Άλλωστε το
πλακάτ που κρατά η μικρούλα είναι σαφές: «Σταματήστε τους βιασμούς». Συνολικά, οι διαδηλωτές απαιτούν να παρθούν
αυστηρά μέτρα κατά των νομοθετών που
εκτιμάται ότι προστατεύουν τους ύποπτους βιασμών.
EPA / SANJEEV GUPTA
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υγιαίνετε...
τομογραφία συνοχής και η αγγειογραφική μελέτη της αιμάτωσης του οπτικού νεύρου

• Άμεση απειλή και για τους συγγενείς των ασθενών

Γλαύκωμα: «Ο σιωπηλός
κλέφτης της όρασης»
Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος (11-18 Μαρτίου), ο Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέντρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών, κ. Βασίλειος Κοζομπόλης, μας ενημερώνει σχετικά με την επικίνδυνη αυτή πάθηση, τους παράγοντες κινδύνου και τους τρόπους θεραπείας της.
Επιμέλεια: Καίτη Νικολοπούλου

Α

υξημένο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος έχουν
οι συγγενείς εξ αίματος
(αδελφός, αδελφή, γονέας, παιδί) των ασθενών
με χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας
(ΧΓΑΓ)!
Αυτό αναφέρει στο φετινό της μήνυμα, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος 11 με 18 Μαρτίου, η Παγκόσμια Οργάνωση Γλαυκώματος.
«Πράγματι, σύμφωνα με επιστημονικά
ερευνητικά στοιχεία οι συγγενείς των ασθενών με γλαύκωμα έχουν τετραπλάσιες
πιθανότητες να αναπτύξουν γλαύκωμα από
άλλα άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό»,
αναφέρει ο διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέντρου
Γλαυκώματος & Laser Αθηνών κ. Βασίλειος Κοζομπόλης και προσθέτει:
«Συγκριτικά ο κίνδυνος είναι υψηλότερος στους αδελφούς και τις αδελφές απ’
ό,τι στους γονείς και τα παιδιά. Άλλα και
μακρινοί συγγενείς διατρέχουν επίσης κάποιον αυξημένο κίνδυνο.
»Εάν δύο ή περισσότερα μέλη μιας οικογένειας έχουν ήδη διαγνωσθεί με ΧΓΑΓ,
τότε τα άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν και αυτά ΧΓΑΓ».
Για τον λόγο αυτό η Παγκόσμια
Οργάνωση Γλαυκώματος, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Γλαυκώματος, συνιστά φέτος «οι άνθρωποι με ΧΓΑΓ να ενημερώνουν τους συγ-

γενείς τους για την ανάγκη τακτικής διενέργειας οφθαλμολογικού ελέγχου (τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια)».
Όπως εξηγεί ο κ. Κοζομπόλης όταν
κάποιος πάει στον οφθαλμίατρο, θα
πρέπει να αναφέρει αν συγγενής του
πρώτου βαθμού πάσχει από γλαύκωμα, προκειμένου ο γιατρός να προχωρεί στις τρεις απαραίτητες εξετάσεις για
την διάγνωση του γλαυκώματος.
Αυτές οι εξετάσεις είναι γρήγορες
και ανώδυνες:
• Οφθαλμοσκόπηση: Αξιολόγηση
από τον οφθαλμίατρο της εμφάνισης
του οπτικού νεύρου (οπτικής θηλής)
στο πίσω μέρος του ματιού με χρήση
οφθαλμοσκοπίου ή στη σχισμοειδή
λυχνία με τη βοήθεια ειδικών φακών,
• Τονομέτρηση: Μέτρηση του επιπέδου της ενδοφθάλμιας πίεσης,

• Περιμετρία: για τον έλεγχο του οπτικού πεδίου, διότι στο γλαύκωμα
προσβάλλεται πρώτα η περιφέρεια του
πεδίου.
Για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων μπορούν να γίνουν ακόμη πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως η οπτική

Ο Καθηγητής
Οφθαλμολογίας
του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θράκης,
κ. Κοζομπόλης

Παράγοντες κινδύνου Θεραπεία
Το γλαύκωμα, σύμφωνα με την ΠΟΥ,
είναι μια από τις κύριες αιτίες τύφλωσης στον κόσμο, καθώς πάνω
από 65 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν σε όλο τον κόσμο. Ευθύνεται για
το 8% της καταγεγραμμένης τυφλότητας.
Πρόκειται για μια ομάδα παθήσεων,
με κοινό χαρακτηριστικό τη συνεχιζόμενη φθορά του οπτικού νεύρου, τη
συνακόλουθη μείωση των οπτικών πεδίων και την αύξηση στις περισσότερες φορές της ενδοφθάλμιας πίεσης.
Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η νόσος είναι ασυμπτωματική –δηλαδή, ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται κάτι που να τον ενοχλεί– και
δικαίως έχει πολύ εύστοχα ονομασθεί
ως ο «σιωπηλός κλέφτης της όρασης».
Η αιτία του γλαυκώματος είναι πολυπαραγοντική και οι βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι:
• H αυξημένη ενδοφθάλμια
πίεση,
• Tο οικογενειακό ιστορικό,
• O λεπτός κερατοειδής,
• H μυωπία,
• O σακχαρώδης διαβήτης,
• Ιστορικό οφθαλμικού τραύματος,
• Μακροχρόνια τοπική ή συστηματική χρήση κορτιζόνης.
«Η έναρξη της θεραπείας του ασθενή
γίνεται σχεδόν πάντα με τη φαρμακευτική
θεραπεία η οποία πρέπει και αυτή να είναι
προσαρμοσμένη μεταξύ άλλων και στις ιδιαιτερότητες της γενικότερης κατάστασης
της υγείας του», αναφέρει ο κ. Κοζομπόλης και καταλήγει πως οριστική
λύση στο πρόβλημα προσπαθεί να δώσει η χειρουργική αντιμετώπιση.
«Ευτυχώς, σήμερα οι χειρουργικές προσεγγίσεις για το γλαύκωμα είναι ποικίλες
και απαιτείται η σωστή επιλογή της χειρουργικής μεθόδου με βάση τα ανατομικά
χαρακτηριστικά και τις πιθανές συνοδές οφθαλμικές παθήσεις που ενδεχομένως συνυπάρχουν, π.χ. καταρράκτης.
»Συγκεκριμένα διαθέτουμε τις διάφορες
χαμηλής επεμβατικότητας χειρουργικές
τεχνικές που καλύπτονται κάτω από τη γενική ονομασία MIGS (Microinvasive
Glaucoma Surgery).
»Χάρη στις τεχνικές αυτές μπορούμε να
μειώσουμε ή να απαλλάξουμε τελείως τους
ασθενείς από την καθημερινή βάσανο των
σταγόνων, να ρυθμίσουμε την ενδοφθάλμια πίεση, να διαφυλάξουμε την όρασή
τους και την αυτονομία τους, προσφέροντας ποιοτική ζωή».
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1 ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ MEGA-ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ Οι τράπεζες αποφάσισαν να αναθέσουν τη
φύλαξη της ταινιοθήκης του Mega σε ιδιωτική εταιρεία, την οποία πληρώνουν οι ίδιες, γιατί γνωρίζουν ότι, αν το κανάλι
οδηγηθεί στο λουκέτο, το σημαντικότερο στοιχείο της εταιρείας είναι οι τηλεοπτικές της σειρές. Εκτιμάται ότι η Grant
thornton, που είχε αναλάβει να συντάξει δύο σχέδια διάσωσης, θα αναλάβει και την ειδική εκκαθάριση της εταιρείας.
Το κρίσιμο σημείο είναι η αποτίμηση της ταινιοθήκης της Τηλέτυπος. Η τελευταία αποτίμηση της ταινιοθήκης, που έγινε
τον Μάιο του 2015, είχε υποχωρήσει στα 85 εκατ. ευρώ από 111 εκατ. ευρώ.

media
Έτοιμο το σχέδιο για
νέο ανοιχτό αθλητικό κανάλι
t
ΕΡΤ1 και το αθλητικό κανάλι θα έχει τις υπόλοιπες
μεταδόσεις αλλά και διαρκή ενημέρωση για το

Μουντιάλ. Με αυτό θα συμπράξουν η ΕΡΑ ΣΠΟΡ και η
αθλητική ιστοσελίδα της ΕΡΤ,
που σχεδιάζεται να αναβαθμιστεί.
Μετά το τέλος του Μουντιάλ,
το αθλητικό κανάλι θα συνεχίσει τη λειτουργία του με τα
δικαιώματα μετάδοσης των
αθλημάτων που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ (μπάσκετ, βόλεϊ
στίβος), μαζί με δελτία ειδήσεων, ντοκιμαντέρ (συμπαραγωγή με Nova) και μεταδόσεις ιστορικών αγώνων από το Αρχείο της ΕΡΤ. Επόμενος στόχος θα είναι η κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020. Και φυσικά εάν τελικά η ΕΡΤ αποκτήσει
δικαιώματα ΠΑΕ της Super
League, τότε δεν θα αναστείλει καθόλου τη λειτουργία
του.

Χωρίς δημοπρασία οι ραδιοφωνικές άδειες
Με κατάθεση προσφορών και όχι με δημοπρασία θα δοθούν από την ΕΕΤΤ οι
άδειες παρόχου δικτύου ραδιοφωνικού
σήματος. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στις αρχές Μαΐου θα διαφέρει από
αυτήν του τηλεοπτικού διαγωνισμού,
καθώς δεν θα υπάρχουν γύροι προσφορών για τις άδειες. Ένας ενδιαφερόμενος, επίσης, θα μπορεί να λάβει άδεια
παρόχου για μία ή περισσότερες περιοχές, για μία ή περισσότερες συχνότητες
ανά περιοχή. Μία και μοναδική είναι η
άδεια ανάπτυξης πανελλαδικού δικτύου ραδιοφωνικού σήματος, η οποία είναι η ακριβότερη, καθώς η κατώτατη τι-

Inside

StorIeS
Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι

είναι στην 24MeDIA,
καθώς όπως τονίζουν οι ι-

ΕΡΤ ΣΠΟΡ:

ο σχέδιο για τη λειτουργία αθλητικού καναλιού
από την ΕΡΤ, εν όψει
του Μουντιάλ του Ιουνίου, έπεσε ξανά στο τραπέζι στο ραδιομέγαρο. Στην Αγία Παρασκευή σκέφτονται τη δημιουργία ενός νέου καναλιού, προκειμένου να αξιοποιηθεί το
πολυπληθές προσωπικό του
αθλητικού τμήματος, που αριθμεί σχεδόν 100 δημοσιογράφους.
Το νέο αθλητικό κανάλι, ΕΡΤ
ΣΠΟΡ, στην περίπτωση που
το Δ.Σ. εγκρίνει τη δημιουργία του, θα μεταδίδεται ελεύθερα μέσω του επίγειου ψηφιακού δικτύου, στη θέση άλλου δορυφορικού στην πλατφόρμα της ΕΡΤ και δορυφορικά, χωρίς συνδρομή, μέσω
Cosmote tV και Nova. Οι σημαντικοί αγώνες θα είναι στην
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μή προσφοράς είναι 1,4 εκατ. ευρώ. Για
τις άδειες παρόχου για τις περιφέρειες
η κατώτατη τιμή είναι 200.000 ευρώ,
συν 40.000 ευρώ για τη δυνατότητα εκπομπής σε DAB+.
Η ΕΕΤΤ απέστειλε οδηγίες προς τους ενδιαφερομένους, με τις λεπτομέρειες για
την υποβολή των προσφορών. Να σημειωθεί ότι οι άδειες θα είναι 15ετούς
διάρκειας και το ποσό θα καταβληθεί, είτε εντός 90 ημερών από την απόφαση
της ΕΕΤΤ είτε σε δόσεις. Το 50% άμεσα
και το υπόλοιπο σε τρεις ετήσιες δόσεις,
με πρώτη καταβολή την 1η Ιουνίου
2021.

στοσελίδες του ομίλου Μάρη τον Μάρτιο είχαν
14.080.290 μοναδικούς επισκέπτες. Μάλιστα, τα δύο βασικά sites το News 24/7και το
Sport24.gr έσπασαν όλα τα ρεκόρ.
Όχι μόνο από τη διεύθυνση του ραδιοφώνου, αλλά και από όλα
τα media του «Πρώτου Θέματος» αποχώρησε ο Βασίλης Χιώτης.
Επιστρέφει στην ΕΡΤ ο Κώστας Αρβανίτης.
Αλλαγές ακούγονται για τον ΑΝΤ1
μετά τη λήξη της συνεργασίας του
σταθμού με τον Γιάννη Λάτσιο. Το κανάλι ετοιμάζεται να προτείνει σε όλους τους
παρουσιαστές μείωση των αποδοχών τους
από 15-20%. Πάντως, ο Όμιλος ΑΝΤ1
συμφώνησε στρατηγική συνεργασία με το
γκρουπ Kanal D International. Το τουρκικό δίκτυο θα εκπροσωπεί αποκλειστικά το
πρόγραμμα του ΑΝΤΕΝΝΑ International,
με πρόσβαση σε πρόγραμμα 600 ωρών,
για όλο τον κόσμο. Το Kanal D
International ανήκει στον όμιλο Dogan,
ο οποίος μεταξύ άλλων έχει και το CNN
turk.
Στην πώληση του Alpha
Cyprus προχώρησε ο
Δημήτρης Κοντομηνάς. Η
μεταβίβαση ολοκληρώθηκε
την περασμένη εβδομάδα, έναντι τιμήματος 7 εκατ. ευρώ,
και προβλέπει τη διατήρηση της
συνεργασίας του κυπριακού σταθμού με τον Alpha tV, στην Αθήνα.
Με χρέωση επιπλέον €3 ο συνδρομητής της Cosmote tV αποκτά το δικαίωμα με την ίδια συνδρομή να τοποθετήσει και δορυφορικό πιάτο για να παρακολουθεί το πρόγραμμα των καναλιών και
στο εξοχικό του. Η ίδια υπηρεσία παρέχεται από τη Nova, χωρίς επιπλέον χρήματα.
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε την
διαγραφή 10 δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ
που δεν απέργησαν στην τελευταία 48ωρη
απεργία του κλάδου για τον ΕΔΟΕΑΠ. Η
απόφαση του Πειθαρχικού θα συζητηθεί
και στο δευτεροβάθμιο όργανο, γι’ αυτό
και δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΕΣΗΕΑ. Όλοι οι εγκαλούμενοι, δηλαδή
οι Νίκος Φιλιππίδης, Άρης Πορτοσάλτε, Γιάννης Πιτταράς, Δημήτρης Οικονόμου, Γιάννης Ντσούνος, Χρήστος
Κούτρας, Άννα Μπουσδούκου, Μαρία
Αναστασοπούλου, Μάρκος Δεϊμέζης
και Εύα Αντωνοπούλου, κατέθεσαν πανομοιότυπα υπομνήματα, στα οποία δηλώνουν το δικαίωμα της απεργοσπασίας
ως «υποχρέωση» του δημοσιογράφου
στην ενημέρωση.
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Έγιναν και πάλι viral
τα οπίσθιά της

Επιμέλεια:
Σπυριδούλα Κάμπου

Σε ησυχία δεν αφήνει τους διαδικτυακούς
φανς της η Μάγκυ Χαραλαμπίδου. Η
ραδιοφωνική παραγωγός, έχοντας καιρό
να αναρτήσει στο Instagram αισθησιακή
φωτογραφία της, είπε να τους ταράξει τις
Άγιες Ημέρες. Απολαμβάνοντας τις
πασχαλινές διακοπές της αλλά και τα
πρώτα της μπάνια στη θάλασσα, ανέβασε
μία πόζα των οπισθίων της που φάνταζαν
να είναι γυμνά, προκαλώντας ντελίριο
στους διαδικτυακούς της φίλους.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
14/15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

1 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ

H αποκάλυψη για τον κοινό
«πρώην» που είχε με τη… νυν
του μπαμπά της!
α απίστευτα παιχνίδια που παίζει καμία φορά η
μοίρα... Η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου έσπασε
τη σιωπή της επτά μήνες μετά τον θάνατο της μητέρα της, μιλώντας μεταξύ άλλων και για τη νέα
σχέση του πατέρα της, που έχει προκαλέσει
«θύελλα» δημοσιευμάτων, αρνητικών και μη.
Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «You
Weekly», η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που έχει με τον
πατέρα της, Αλέξανδρο Λυκουρέζο, αλλά και τη σχέση του
πατέρα της με τη Νατάσα Καλογρίδη.
«Θα ήταν εγωιστικό αν με ενοχλούσε. Ο χρόνος είναι σχετικός
για τον καθένα και πότε νιώθει την ανάγκη να περάσει καλά. Τι
πάει να πει 7 ή 5 μήνες; Ο πατέρας μου βιολογικά μπορεί να είναι
μεγάλος, το λέει όμως η ψυχούλα του και η καρδιά του. Τον έβλεπα επτά μήνες μαραζωμένο, ζούσε και δεν ζούσε, περπατούσε με
σκυμμένο κεφάλι μέσα στα νεύρα και τη μιζέρια, τον προτιμώ τώρα που είναι ευτυχισμένος… Η Νατάσα είναι εκκεντρική μεν κοπέλα αλλά αληθινή. Από το να είχε μια δήθεν, καλύτερα με μία έξυπνη γυναίκα», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.
Τι είναι αυτό όμως που τη συνδέει με τη
Νατάσα Καλογρίδη και έκανε τον πατέρα της να πέσει κάτω από τα γέλια μόλις το έμαθε; Ένας άντρας! Ο πρώην σύζυγος της νέας συντρόφου του πατέρα
της, Γιώργος Μενεγάτος, ήταν σε σχέση με τη Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου.
«Ήταν το ’96 πριν 20 χρόνια, που ήμουν με
τον Γιώργο Μενεγάτο. Αυτό μου έλεγε ο
πατέρας μου αστειευόμενος: “Είναι δυνατόν από όλες τις γυναίκες στην Ελλάδα να
βρεθεί αυτή που ήταν παντρεμένη με έναν πρώην σου; Κουλό!” Επειδή για κάποιο λόγο γίνονται όλα, ευχαριστώ τη
Νατάσα που βρέθηκε δίπλα στον πατέρα μου τη στιγμή που εκείνος κατέρρεε»,
αποκάλυψε η κόρη της Ζωής Λάσκαρη.

Τ

Η αλήθεια για
την «ανάσταση»
του Κ. Αγγελίδη
Το θαύμα που περίμενε η οικογένεια
του Κωνσταντίνου Αγγελίδη συνέβη,
και τρεισήμισι μήνες μετά το σοβαρό
τροχαίο του πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και μεταφέρθηκε σε θεραπευτήριο των Βορείων προαστίων για την αποκατάστασή
του!
«Εμείς σήμερα κάνουμε Ανάσταση. Είναι
ένα ακόμα θαύμα στη ζωή του Κωνσταντίνου… Ένα θαύμα ήταν ότι γλίτωσε ξημερώματα Χριστουγέννων και ένα ακόμα
θαύμα ήταν ότι μέσα στην εντατική όταν
είχε συμπληρώσει τις 57 μέρες αντιμετώπισε τις λοιμώξεις…» εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά το πρωί της Τρίτης
του Πάσχα η σύζυγός του Εβελίνα Βαρσάμη στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.
Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του
σήμερα; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της
εκπομπής, αναγνωρίζει τα πρόσωπα, τη
γυναίκα του, τους γιατρούς, δεν μπορεί
να μιλήσει γιατί έχει ακόμα τραχειοτομή και θα συνεχίσει να έχει και τις επόμενες ημέρες.
Τρέφεται κανονικά, στάθηκε στα πόδια
του, κάθεται καθιστός σε καρέκλα, αλλά η εγκεφαλική βλάβη που έχει, δεν
δίνει ακόμα εντολή για να κάνει τα
πρώτα του βήματα…
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Προκάλεσε διασκέδαση μέχρι και
στον δρόμο του Μικρολίμανου
Ασύλληπτες στιγμές έζησαν όσοι βρισκόντουσαν εντός αλλά και εκτός του μουσικού μεζεδοπωλείου που εμφανιζόταν το βράδυ της Παρασκευής ο δημοφιλής τραγουδιστής. Έχοντας φτάσει στο τσακίρ κέφι, άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω, για να μεταφέρει τη διασκέδαση και το κέφι στους περαστικούς. Επικράτησε ένας μικρός πανικός, με τους οδηγούς να αναγνωρίζουν τον
Άκη Δείξιμο, και να δημιουργείται για λίγο ένα ευχάριστο «κυκλοφοριακό κομφούζιο». Η συνέχεια από τον Άκη Δείξιμο, που φημίζεται για τη φωνάρα του αλλά και το χιούμορ του, δόθηκε εντός του κατάμεστου κόσμου «Σπάγγου», όπου πολλοί επώνυμοι φίλοι του βρέθηκαν εκεί για
να διασκεδάσουν μαζί του και να ζήσουν από κοντά το απίστευτο πρόγραμμα που παρουσιάζουν
κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο Άγγελος Λαδάς, η Ελπίδα Βλάχου και ο Νίκος Δούρος. Ανάμεσά τους, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Ζαν Μπατίστ, αλλά και οι Droulias Brothers, που όταν ανέβηκαν επί σκηνής εκτόξευσαν το κέφι και τη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

• ΝΑΤΑΛΙ ΚΑΡΤΕΡ: Η πρώην σύντροφος του Δώρου Παναγή
περιγράφει το νταηλίκι που υπέστη στον δρόμο από γνωστό αλλοδαπό
παίκτη μεγάλης κυπριακής ομάδας

Κατήγγειλε στην αστυνομία
τον ποδοσφαιριστή
που της επιτέθηκε
νεαρή χορεύτρια και παρουσιάστρια Νάταλι Κάτερ κατήγγειλε γνωστό
ποδοσφαιριστή ότι τη χαστούκισε. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε με
ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ενώ επέστρεφε στο σπίτι της στις 4:30 τα ξημερώματα, το μπροστινό της αμάξι φρέναρε απότομα με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει.
Έτσι κόρναρε ώστε να προτρέψει τον οδηγό να προχωρήσει κανονικά. Όμως για
κακή της τύχη αυτός κατέβηκε από το αμάξι του, την έφτυσε και τη χαστούκισε. Γράφει
στην ανάρτησή της η νεαρή γυναίκα:
«Θέλω να αναφερθώ σε ένα περιστατικό που μου συνέβηκε χθές την νύχτα γυρνώντας σπίτι απ την δουλειά. Και αυτό γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις μπροστά σου, δεν ξέρεις τι θα σου
τύχει και ναι διαπιστώνω για ακόμα μια φορά πόσο ανάρμοστοι και ανήθικοι είναι κάποιοι άνθρωποι. Κατά τις 4.30 λοιπόν πρωινές ώρες επιστρέφοντας σπίτι είχα ένα αμάξι μπροστά μου
μάρκας BMW, το οποίο άλλωστε προχωρούσε πολύ αργά και άλλοτε φρέναρε απότομα με αποτέλεσμα να μην μπορώ να οδηγήσω σωστά και να κινδυνεύω να τρακάρω μαζί του 2-3 φορές.
Σε κάποια φάση του κόρναρα γιατί δεν πήγαινε άλλο.. σταμάτησε το αμάξι, κατέβηκε και ήρθε
προς το μέρος μου . Άνοιξε την πόρτα μου και με άρπαξε από τον γιακά
φωνάζοντας και ζητώντας τον λόγο. Κατέβηκα κάτω και τον
σκούντηξα να κάνει πίσω λέγοντας του να φύγει. Λογομαχήσαμε για λίγο, και από εκεί κατάλαβα ότι ήταν μεθυσμένος,
με αποτέλεσμα σε κάποια φάση να με χαστουκίσει στο πρόσωπο και να με φτύσει. Εγώ είχα μείνει σε κατάσταση σοκ.
Προχώρησε να φύγει βρίζοντας με, (you are a fuc**ng bit*h)
..μπήκα στο αμάξι μου και εγώ.. και σαν να μην ικανοποιήθηκαν τα νεύρα του, γυρνάει πίσω και κλοτσάει την πόρτα μου.
O ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΧΡΩΜΟΣ “ΚΥΡΙΟΣ” ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΙΧΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ και ήδη τον έχω καταγγείλει στην αστυνομία.
Δεν μπορώ να δώσω τα στοιχεία του ακόμη αλλά θα γίνει και
αυτό σίγουρα. Να πω οτι αυτό δεν θα μείνει έτσι και πρέπει να
καταλάβουν μερικοί ότι δεν μπορούν να συμπεριφέρονται όπως και όποτε θέλουν. Χρόνια μας πολλά λοιπόν».

Η

Έτοιμοι για το επόμενο
βήμα Κολιδά και
Μποφίλιος
Είναι ζευγάρι περισσότερο από εφτά μήνες, και όσοι τους ζουν από κοντά, εξομολογούνται ότι είναι πολύ ερωτευμένοι και ταιριαστοί.
Η Ειρήνη Κολιδά και ο Χρήστος Μποφίλιος, που
δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους, δείχνοντας μέσω των προσωπικών λογαριασμών τους στο
Instagram ότι έκαναν από κοινού Πάσχα στη Σέριφο, είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα. Η
πρώην παίκτρια του «Survivor» και ο πρωταθλητής
κολύμβησης είναι έτοιμοι για τη συγκατοίκηση. Κατά τα λεγόμενα ανθρώπων του στενού τους περιβάλλοντος, ήδη ψάχνουν το σπίτι που θα στεγάσει τον έρωτά τους.

«Σύννεφα» στη σχέση
Αλεξανδράκη Μηλιώνη
Την πιο σοβαρή κρίση στην τετράχρονη σχέση τους
φέρεται να περνούν η Δήμητρα Αλεξανδράκη και ο
Δημήτρης Μηλιώνης. Το ζευγάρι, που πέρασε το
πρώτο του Πάσχα χωριστά, σύμφωνα με όσα ακούγονται από το στενό τους περιβάλλον, καιρό
τώρα έδιναν μάχη για να σώσουν τον έρωτά τους.
Κατά τα λεγόμενά τους, οι καβγάδες και οι σκηνές
είχαν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο, με τους
δυο να παίρνουν από κοινού την απόφαση να κάνουν ένα μικρό
διάλειμμα, μέχρι
να πάρουν την
τελική απόφαση
για το μέλλον
τους. Αν θα είναι κοινό ή αν
θα μείνουν για
πάντα χώρια.
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ΙχνηλΑτΩΝτΑΣ…

Ψηλά από τη γέφυρα:

«Ο νόμος είναι φύση»
το δοκίμιό του «Η τραγωδία
και ο κοινός άνθρωπος» ο
Άρθουρ Μίλλερ επιχειρεί
να καταρρίψει τον μύθο ότι τον
φυσικό χώρο της τραγωδίας συνιστούν αποκλειστικά ανώτερες
φυλές και τάξεις και ύπατα αξιώματα. Καταρρίπτει και τη μεταφυσική διάστασή της, τονίζοντας ότι
ο αντικειμενικός της στόχος δεν
είναι παρά η κατάδειξη του ηθικού νόμου, κάτι καθόλου αφηρημένο ή υπερβατικό και κοινό σε
όλη αδιακρίτως την κοινωνική
κλίμακα. Στις διατυπώσεις του εμμένει στη θέση ότι η τραγωδία είναι η συνέπεια της έμφυτης τάσης
του ανθρώπου να αποτιμηθεί δίκαια και η αποτυχία αυτής της διαδικασίας είναι που ξεσκεπάζει στο
περιβάλλον του ανεπάρκειες και
σπέρνει την οδύνη. Το πλέον ενδιαφέρον στη σύλληψή του εντοπίζεται στο πώς ταυτίζει την «τραγική αδυναμία» του ανθρώπου με
την ενδιάθετη τάση του να υπεραμύνεται της τιμής και της νομιμότητάς του. Εξίσου ενδιαφέρον και
το πώς «φωτίζει» το ζοφερό του
τραγικού μέσα από την αισιόδοξη, ακατάλυτη βούληση του ανθρώπου να εκπληρώσει τη φύση
του και να κατακτήσει την ελευθερία του.
Ωστόσο, ο Μίλλερ δεν αρκείται στη μονομερή εξήγηση της τραγωδίας μέσα από τα γρανάζια του
όποιου κοινωνικοπολιτικού συστήματος. Καταφεύγει στο βάθος
της ιστορικής παρατήρησης και
καταγραφής όχι μόνο των προσώπων αλλά και του περιβάλλοντός

Σ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

τους έτσι, ώστε να αναδειχθεί η οργανική σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Αυτό ακριβώς το ενδιαφέρον
του Μίλλερ για το περιβάλλον και
τη θέση και τον ρόλο του ανθρώπου στην κοινότητα, αναφορά
στην αρχαιοελληνική Πόλη-Κράτος, επιχειρεί να καταγράψει στο
«Ψηλά από τη γέφυρα».
Το δράμα του Έντι Καρμπόνε
αρχίζει με την περιχαράκωσή του
σε ένα πάθος που δεν υπακούει
στη φυσική λειτουργία του νόμου
και καταλήγει στην τραγωδία ενός
ανθρώπου, που επιζητά απεγνωσμένα την τιμή, την αξιοπρέπεια
και τη θέση του, όπως εκείνος την
όριζε, μέσα στην κοινότητά του.
Αυτό το δίπολο ανάμεσα στην

καταγραφή μιας ανθρωπογεωγραφίας στη διαχρονική εγκάρσια
διαδρομή της, τις ζυμώσεις μέσα
στους κόλπους της και την τελική
εν πλήρει εκτάσει έκρηξη της τραγικότητας διαχειρίστηκε με τρόπο
λιτό, ανεπιτήδευτο και χωρίς παραμορφωτικές πτυχές η Νικαίτη
Κοντούρη στην παράσταση του
Εθνικού Θεάτρου. Εξίσου απέριττος αλλά ισχυρά συμβολοποιημένος ο σκηνικός χώρος (σκηνικά
Γιώργος Πάτσας), ένα άτυπο
ρινγκ διάσπαρτο από απειλητικούς γάντζους, που «μεταφράζουν» τα στοιχεία της αρπαγής του
κεκτημένου, της μετατόπισής του,
της αποστέρησης.
Ο Γιώργος Κιμούλης αποδί-

δει τον κεντρικό ήρωα με την άνεση του παλαίμαχου ηθοποιού,
που διατηρεί το δικαίωμα να ενδύεται μεγάλους ρόλους αλλά και
ταυτόχρονα να τους ενδύει στον
προσωπικό του χαρακτηριστικό
υποκριτικό κώδικα, στοίχημα άλλοτε γοητευτικό κι άλλοτε οριακά
λυσιτελές. Ο Έντι του, ωστόσο,
παρά τους σκόρπιους υποκριτικούς περισπασμούς τού α΄ μέρους, συγκροτείται επαρκώς σε
μεστή και αναγνωρίσιμη τραγική
οντότητα στο δεύτερο μέρος. Η
Μπέατρις της Μαρίας Κεχαγιόγλου καταφέρνει, δίπλα στην
πληθωρικότητα του κεντρικού ήρωα, να περιχαρακώσει έναν
προσωπικό ζωτικό υποκριτικό
χώρο, ενώ η Κάθριν της Ηλιάνας
Μαυρομάτη διεκπεραιώνεται με
μια σχετική γλισχρότητα εκφραστικών μέσων και εσωτερικής δυναμικής. Ο Μάρκο του Στάθη
Παναγιωτίδη εξαντλείται σε αμιγώς ρεαλιστικές αποχρώσεις, ενώ ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος διασώζει με σκηνική συναίσθηση την ισορροπία τού σαφώς
πιο σύνθετου χαρακτήρα του Ροντόλφο. Στον ρόλο ενός άτυπου
χορού ο δικηγόρος Αλφιέρι του
Νίκου Χατζόπουλου μεταφέρει το αίσθημα επίγνωσης και
της προσήμανσης του τραγικού,
εκπέμποντας, χωρίς δογματισμό
αλλά με στιβαρό τρόπο, θετικότητα και ορθοφροσύνη.

με την Καίτη Νικολοπούλου

Τo Εθνικό Θέατρο
παρουσιάζει για πρώτη φορά
στην ιστορία του ένα από τα
εμβληματικότερα θεατρικά
κείμενα του εικοστού αιώνα,
το έργο του Άρθουρ Μίλλερ
«Ψηλά από τη γέφυρα».
Η παράσταση παρουσιάζεται
στην Κεντρική Σκηνή, με τον
Γιώργο Κιμούλη, μέσα από τη
διεισδυτική ματιά της
Νικαίτης Κοντούρη. Oι δυο
τους συνυπογράφουν και τη
μετάφραση του έργου.
Ο Αμερικανός συγγραφέας,
με αφορμή ένα πραγματικό
γεγονός, στήνει ένα σχεδόν
αστυνομικής ροής δράμα,
άμεσα επηρεασμένο ως προς
τη δομή του από την αρχαία
ελληνική τραγωδία. Το έργο
ανέβηκε για πρώτη φορά ως
μονόπρακτο στο Θέατρο
Coronet του Μπρόντγουεϊ
τον Σεπτέμβριο του 1955. Ο
Μίλλερ το ξαναδούλεψε
δίνοντάς του δίπρακτη μορφή
για τον Πίτερ Μπρουκ που
ανέβασε το έργο στο Γουέστ
Εντ στο Λονδίνο (1956).
Αμερική, Μπρούκλιν, δεκαετία
του ’50. Ένας Ιταλός
μετανάστης, ο Έντι
Καρμπόνε, εργάζεται σκληρά
στο λιμάνι για να συντηρήσει
τη σύζυγό του Μπέατρις και
την ανιψιά της Κάθριν, την
οποία μεγαλώνουν σαν δικό
τους παιδί. Η άφιξη Ιταλών
συγγενών τής Μπέατρις, που
μπήκαν παράνομα στη χώρα
αναζητώντας ένα καλύτερο
μέλλον και φιλοξενούνται
στο σπίτι τους ανατρέπει την
ισορροπία της οικογένειας. Η
Κάθριν ερωτεύεται τον
Ροντόλφο, τον νεαρό
ξάδελφο της Μπέατρις,
ξυπνώντας στη ψυχή του Έντι
μια καταστροφική ζήλια, που
τον ωθεί σε ακραίες
συμπεριφορές.
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Τίτος Πατρίκιος:
«Ποιήματα Β΄, 1959-2017»

ΕθνΙΚo θeατρΟ,
ΚτiρΙΟ τσiΛΛΕρ,
ΚΕντρΙΚh σΚΗνh

«Ψηλά από
τη γέφυρα»
του Άρθουρ Μίλλερ
Συντελεστές
Μετάφραση:
Γιώργος Κιμούλης Νικαίτη Κοντούρη
Σκηνοθεσία-διασκευή:
Νικαίτη Κοντούρη
Σκηνικά-κοστούμια:
Γιώργος Πάτσας
Μουσική:
Σοφία Καμαγιάννη
Φωτισμοί:
Λευτέρης Παυλόπουλος
Επιμέλεια κίνησης:
Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου
Βίντεο: Γιώργος Ζώης
Βοηθός Σκηνογράφος:
Τότα Πρίτσα
Βοηθός σκηνοθέτη:
Θάλεια Γρίβα
Διανομή
Γιώργος Κιμούλης,
Μαρία Κεχαγιόγλου,
Νίκος Χατζόπουλος,
Ηλιάνα Μαυρομάτη,
Στάθης Παναγιωτίδης,
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος,
Κώστας Φαλελάκης,
Πάρις Θωμόπουλος,
Τάσος Πυργιέρης,
Νικόλας Χανακούλας,
Ίλια Αλγκάερ,
Κώστας Κοράκης,
Θάλεια Γρίβα,
Γιώργος Ματζιάρης,
Αναστ. Συμεών Λαουλάκος
Μουσικός Επί Σκηνής:
Χρήστος Καλκάνης
Φωτογράφος παράστασης:
Μαριλένα Σταφυλίδου

Oι εκδόσεις Κίχλη και ο ΙΑΝΟS παρουσιάζουν το νέο
βιβλίο του Τίτου Πατρίκιου, «ΠΟΙΗΜΑΤΑ Β 1959-2017».
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Ελένη Αντωνιάδου, φιλόλογος,
Αναστάσης Βιστωνίτης, ποιητής-δοκιμιογράφος, Παναγιώτης
Νούτσος, ομ. καθ. κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και ο ίδιος ο Τίτος Πατρίκιος,
ενώ θα χαιρετίσουν η Άλκη Ζέη και ο Δημήτρης
Ραυτόπουλος.
Η παρουσίαση θα γίνει στον IANOS (Σταδίου 24, Αθήνα),
την Πέμπτη, 19 Απριλίου, στις 8.30 μ.μ.
Τίτος Πατρίκιος γεννήθηκε στην Αθήνα, γιος των ηθοποιών
Σπύρου και Λέλας Πατρικίου. Το 1946 ολοκλήρωσε τα γυμνασιακά του μαθήματα στο Βαρβάκειο και γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε για κάποια χρόνια ως δικηγόρος. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής πήρε μέρος στην Εθνική
Αντίσταση, στρατευμένος αρχικά στην ΕΠΟΝ και στη συνέχεια στον ΕΛΑΣ. Το 1944 καταδικάστηκε σε
θάνατο από συνεργάτες των γερμανών και η εκτέλεσή του ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Κατά τη
διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας εξορίστηκε στη Μακρόνησο
(1951-1952) και κατά τη διετία
1952-1953 στον Άη Στράτη, από
όπου επέστρεψε στην Αθήνα με άδεια εξορίστου. Από το 1959 έως
το 1964 σπούδασε κοινωνιολογία στην Ecole
Pratique des Hautes
Etudes του Παρισιού
και πήρε μέρος σε έρευνες του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά την επιβολή της δικτατορίας του Παπαδόπουλου όμως κατέφυγε ξανά
στο Παρίσι, όπου πήρε μέρος σε εκδηλώσεις ενάντια στο παράνομο καθεστώς, και εργάστηκε στην έδρα της Unesco στο Παρίσι και στη Fao στη
Ρώμη. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1975 και εργάστηκε ως δικηγόρος, κοινωνιολόγος και λογοτεχνικός μεταφραστής. Το 1982 επέστρεψε στη θέση
που κατείχε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών πριν από το 1967.
Στην Αθήνα εργάστηκε επίσης στο Κέντρο Μαρξιστικών Μελετών.
Η πρώτη του εμφάνιση στον χώρο των γραμμάτων πραγματοποιήθηκε
το 1943 με τη δημοσίευση ενός ποιήματός του στο περιοδικό «Ξεκίνημα
της Νιότης», ενώ το 1954 εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή του με
τίτλο «Χωματόδρομος». Ιδρυτικό μέλος του περιοδικού «Επιθεώρηση
Τέχνης» από το 1954 δημοσίευσε πολλά άρθρα και κριτικές στις στήλες
του, ενώ πολλά δοκίμιά του συμπεριλήφθηκαν σε συγκεντρωτικές εκδόσεις. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση (κείμενα των Σταντάλ, Αραγκόν, Μαγιακόφσκι, Νερούντα, Γκόγκολ, Γκαρωντύ, Λούκατς και
άλλων) και την πεζογραφία, ενώ τα περισσότερα κοινωνιολογικά έργα
του είναι γραμμένα στα γαλλικά. Έργα του μεταφράστηκαν στα γαλλικά, τα
φλαμανδικά, τα γερμανικά και τα ολλανδικά. Το 1994 τιμήθηκε με ειδικό
κρατικό βραβείο για το σύνολο του έργου του. Επίσης το 2008 έλαβε το
Βραβείο Ιδρύματος Κώστα & Ελένης Ουράνη Ακαδημίας Αθηνών, το
2009 το βραβείο Premio Letterario Internazionale «Laudomia Bonanni»,
και το 2016 το Max Jacob Étranger.

O

τον Απρίλιο
στον Πολυχώρο VAULT

«ΕΚΠΛΗΞΗ»

ε την «ΕΚΠΛΗΞΗ» συνεχίζεται τo
Φωτογραφικό Project FEELINGS
που διοργανώνει αυτήν τη σεζόν ο
Πολυχώρος VAULT, μετά το περσινό SEVEN
(που βασιζόταν στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα).
Η έκθεση θα έχει διάρκεια 8 ημέρες, από την
Τετάρτη 18 έως την Τετάρτη 25 Απριλίου.
Πρόκειται για ένα Project από 8 εκθέσεις
φωτογραφίας εμπνευσμένες από τον Κύκλο
των Συναισθημάτων, που περιλαμβάνει τα 8
βασικά συναισθήματα που καθορίζουν τη ζωή
και την πορεία των ανθρώπων.
Πώς αποτυπώνονται η Χαρά, η Θλίψη, η Αγάπη, η Αηδία, ο Φόβος, ο Θυμός, η Έκπληξη
και η Ντροπή του σύγχρονου Έλληνα; Πώς μπορούν να γίνουν πηγή έμπνευσης τα συγκεκριμένα συναισθήματα σε έναν καλλιτέχνη που ζει
στην Ελλάδα; Με τι χαιρόμαστε, τι μας προξενεί θλίψη, τι αγαπάμε, τι
μας αηδιάζει, τι μας φοβίζει, τι μας θυμώνει, τι ακόμη μπορεί να μας
εκπλήξει και με τι ντρεπόμαστε στη χώρα μας
σήμερα;
Πρόκειται για ένα Project από 8 εκθέσεις
φωτογραφίας εμπνευσμένες από τον Κύκλο
των Συναισθημάτων, που περιλαμβάνει τα 8
βασικά συναισθήματα που καθορίζουν τη ζωή
και την πορεία των ανθρώπων.
Συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Γεωργία Αντωνοπούλου, Γιώργος Αργυρόπουλος, Ιωάννης Βλαχιώτης, Ευάγγελος Γουβέλης, Λίντα Ζοίτζε, Κωνσταντίνος Ιωάννου, Εύα Ζαμπετάκη-Καλύβη, Νικόλαος Κάρμαν, Κατερίνα Κασιδιάρη, Χρήστος Κατσίνης, Νίκος κιχεμ, Κωνσταντίνος Κρίτσαλος, Γεώργιος
Μακρίδης, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Κωνσταντίνος Μητροβγένης,
Άγγελος Μπαράι, Νίκος Μπίμπιζας, Πέννυ Ορφανού, Στέφανος Παπαζαπραΐδης, Μαρία Παπαναστασίου, Ευγενία Παππά, Κατερίνα
Παυλιδάκη, Κατερίνα Πουλέα, Νικόλας Πουρλιάρος, Στέλλα Πυλαρινού, Βασιλική Σφήκα, Γεωργία Τσόκου,
Παναγιώτης Φελούκας, Στέλιος Χαραλαμπάκης, Μαρία Χατζημηνά, Χρήστος Χήρμπος, Βασιλική Χίου, Αννίτα Χριστοφίδου.
Στο τέλος του φωτογραφικού project οι
64 επιλεγμένες φωτογραφίες θα εκτεθούν
στις 8 Ιουνίου στο VAULT και θα εκδοθούν σε
φωτογραφικό λεύκωμα από την Κάπα Εκδοτική. Στον νικητή ο Πολυχώρος VAULT θα
διοργανώσει την προσωπική του έκθεση φωτογραφίας την επόμενη χρονιά.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 8:00 μ.μ., στον Πολυχώρο VAULT (Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός, τηλ. 213-0356472)
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