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«Πράσινο» αποκούμπι
στους δήμους
ψάχνει ο ςΥρΙΖΑ

Αντωνης ςΑΜΑρΑς:
«Πατήσατε πάνω στις νάρκες σας»
«Θα σας πάω μέχρι τέλους» ▶ ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ.
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«Μακεδονία»
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και τα Σκόπια...
• Παρά τις λαϊκές αντιδράσεις και
τα συλλαλητήρια, το ονοματολογικό
της ΠΓΔΜ μάλλον θα πρέπει να
θεωρείται λήξαν
• Μεγάλο αναμένεται το κόστος
για τον ΣΥΡΙΖΑ, άγνωστο τι θα
πράξει ο Πάνος Καμμένος
• Το Ίλιντεν που κρύβει
αλυτρωτισμό!

ΝΕΑ δΗμοΚρΑΤιΑ

Πέταξε το γάντι
για εκλογές
ο Μητσοτάκης

▶ ΣΕΛ. 11

▶ ΣΕΛ. 9

Πάμε για σκληρή
εποπτεία
• Πιθανότερη εξέλιξη η λύση της
πιστοληπτικής γραμμής στήριξης
▶ ΣΕΛ. 4

ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Τα ‘ριξε στον ΣΥΡΙΖΑ
(με τήβεννο…)
• Τι κρύβει η από τηλεοράσεως
παραίτηση του τέως πλέον
προέδρου του ΣτΕ ▶ ΣΕΛ. 14-15

Έτσι τα έζησε,
έτσι τα έγραψε…
• Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση
του βιβλίου του Γιάννη Βαρβιτσιώτη
«Όπως τα έζησα 1981-1993»
▶ ΣΕΛ. 36-37

Η ΔΥΣΚΟΛΗ «ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ» ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ
• Ο Ιβάν ςαββίδης πρώτα «πρόδωσε» αυτός τον
Μελισσανίδη στον τελικό
του Βόλου και μετά υπαινίχτηκε ότι ο «τίγρης» είναι «προδότης», ενώ με ύφος… Λουδοβίκου είπε ότι
«έσωσα τον Παναθηναϊκό», αλλά δεν μπήκε καν
στον κόπο να καταδικάσει
τις δηλώσεις Λουτσέσκου
ότι η Ελλάδα μοιάζει με τη
φασιστική Γερμανία, όπως
τουμπεκί έκανε η πολιτεία
και ο Βαγγέλης της ΕΠΟ
▶ ΣΕΛ. 16-17

Στην Πάολα οι «ομορφιές» Σαββίδη...

ΣΕΛ.

5

ιπποδρομιΕΣ

Βαριές
κατηγορίες για
τον πρόεδρο...
• Επίθεση τριών μελών
της ΦEE κατά του Γιάννη
Μυτιληναίου
▶ ΣΕΛ. 27
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ην περιμένεις τελικά τίποτα από τους φύλακες. Τι και αν είναι η δουλειά τους να σε προστατέψουν; Αν ο εχθρός είναι ισχυρότερος εσού, αν τα συμφέροντα είναι υπέρ του επιτιθέμενου, τότε το θύμα δεν έχει καμία ελπίδα. Κάπως
έτσι και με την Παλαιστίνη. Εκεί όπου το Ισραήλ για ακόμα μια φορά ανακάλυψε τρομοκράτες, είδε κίνδυνο και εξαπέλυσε τα σκυλιά του πολέμου να καθαρίσουν.Όπλα τελευταίας τεχνολογίας κατά αμάχων. Σφαίρες απέναντι σε σφεντόνες. Τους απειλούσαν οι σφεντόνες και υπερασπίστηκαν τα… εδάφη τους. Και οι νεκροί έπεφταν βροχή, οι τραυματίες
καταιγίδα. Γιατί τέντωσαν τη σφεντόνα τους κατά του ισχυρού. Και εκείνος ως ανασφαλής και προβληματικός όφειλε να αποδείξει την υπεροχή του. Ως ο αφέντης στον δούλο, ο σατράπης στο γύναιο. Έτσι και εκεί, στη μόνιμα ανοιχτή πληγή της
Μέσης Ανατολής που απειλεί να κακοφορμίσει, το ισχυρό Ισραήλ με τις ευχές του θείου Σαμ έδειξε ποιος είναι το αφεντικό, αλλά κυρίως ότι οι Παλαιστίνιοι είναι αναλώσιμοι. Ακριβώς όπως οι Εβραίοι υπήρξαν αναλώσιμοι για τους Ναζί. Καμία τιμή για την αιματοβαμμένη ιστορία του έθνους τους.
Και ο ειρηνιστής κυανόκρανος ΟΗΕ; Ο παγκόσμιος διαιτητής που όφειλε να υποστηρίξει τον αδύναμο ή έστω να σταματήσει
τη σφαγή; Χουβαρντάς στα λόγια, σπαγκοραμμένος τσιγκούνης στις πράξεις. Πώς αλλιώς να
χαρακτηριστεί ο… διπολισμός ή η αδυναμία να
βγάλει και να επιβάλει μία απόφαση; Διπολισμός διότι οι ισχυροί και οι ισχυρότεροι (σ.σ. οι
ΗΠΑ) ήταν στη μια πλευρά. Και το δίκιο στην
άλλη. Αλλά το δίκιο έχει ειδικό βάρος. Είναι ελαφρύ και ποτέ δεν είναι αρκετό για να γύρει
την πλάστιγγα υπέρ του αδικημένου.
Και παρά το γεγονός ότι η Γάζα αιμορραγεί, τα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορούν να κοιμούνται ήσυχα. Έπραξαν όσα το καθήκον τούς επέβαλε. Η συνεδρίαση ξεκίνησε,
με τους διπλωμάτες να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Μεγάλη τιμή που απάλυνε τον πόνο της μάνας που
είδε το ανήλικο παιδί της να πέφτει νεκρό από ισραηλινές σφαίρες. Αυτές που ξερνά με τρομακτική ταχύτητα το υπερσύγχρονο όπλο του στρατιώτη, ο οποίος υπερασπίζεται τα εδάφη του και εκτελεί εν ψυχρώ την ανθρωπιά του.
Τελείωσε με τις φωτογραφίες των «ομάδων»: αρχικά, των εκπροσώπων 15 αραβικών χωρών του ΟΗΕ που ζητούν μια «ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα» για τα γεγονότα στη Γάζα, και στη συνέχεια των 8 ευρωπαϊκών χωρών (Σουηδία, Γαλλία, Βρετανία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ιταλία) που διάβασαν μια ανακοίνωση με την οποία καλείται το Ισραήλ να
δείξει αυτοσυγκράτηση και «να σεβαστεί το δικαίωμα στη διαδήλωση». Και το πρόβλημα τελείωσε. Το είχε αποφασίσει έτσι άλλωστε ο θείος Σαμ: «Οι ΗΠΑ εκφράζουν τη λύπη τους για τους θανάτους όμως υπάρχει πολλή βία στην περιοχή», είπε η Αμερικανίδα αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι λυπάται διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν συζητά αρκετά σχετικά με τις ενέργειες
του Ιράν στη Συρία και την Υεμένη. Εκεί είναι τα συμφέροντα του αφεντικού της…

M

Συμβούλιο
ανασφάλειας
και υποκρισίας
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«Από τον φόβο, περνάμε
στην κανονικότητα(…) Από
τις θυσίες των πολλών,
περνάμε στις ανάγκες, στο
δίκιο των πολλών και στα
δικαιώματα για όλους». Αυτά αναφέρει σε διαφημιστικό μήνυμα ο Αλέξης
Τσίπρας, σε μία απέλπιδα
προσπάθεια να πείσει την
κοινή γνώμη ότι ζει σε έναν παράδεισο.

Η ΑΠΟΨΗ

• Παρά τους κυβερνητικούς λεονταρισμούς
η μεταμνημονιακή Ελλάδα σχεδιάζεται από τους Γερμανούς
και το πιθανότερο όλων είναι να ακολουθηθεί τελικά
η λύση της πιστοληπτικής γραμμής στήριξης

Του Μιχάλη Κωτσάκου

H

αλήθεια βέβαια είναι διαφορετική και
η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε
περιδίνηση. Κι αυτό
διότι η μεν κυβέρνηση εξακολουθεί να λέει ψέματα και στον εαυτό
της, περί καθαρής εξόδου από τα
μνημόνια στις 20 Αυγούστου, όμως γνωρίζει πολύ καλύτερα από
τον καθένα ότι τελικά θα υποκύψει
σε αυτό που θέλουν οι δανειστές.
Δηλαδή, να υπάρξει μία περίοδος
πιστοληπτικής γραμμής στήριξης,
όπως προτείνει η ΕΚΤ. Κάτι που έχουν επισημάνει εκτός του Γιάννη Στουρνάρα και οι Κώστας
Σημίτης και Ευάγγελος Βενιζέλος, οι οποίοι ακόμη και όταν ο
Γιούνκερ χασκογελώντας μας χτύπαγε την πλάτη, εξέφραζαν δημοσίως την αντίθετη άποψη. Και βέβαια τώρα που η πατάτα είναι καυτή ο πρόεδρος της Κομισιόν και οι
λοιποί αξιωματούχοι έχουν εξαφανιστεί. Ακόμη και τώρα, που
βρισκόμαστε σχεδόν στο παρά πέντε της ολοκλήρωσης του 3ου προγράμματος, η κυβέρνηση συνεχίζει
να ψεύδεται. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι η ελληνική οικονομία
δεν έχει ανάγκη την πιστοληπτική
γραμμή στήριξης παρά το γεγονός
ότι τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν
την ευνοούν.
Άραγε οι κυβερνώντες θα διακινδυνεύσουν να βρεθεί για μία ακόμη φορά η χώρα στον αέρα χωρίς τα λεφτά της τελευταίας δόσης,
που περιέχει ένα ποσό που αγγίζει
τα 11,7 δισ., μέρος των οποίων
(περίπου 8 δισ.) θα κατευθύνονταν
για το περίφημο αποθεματικό; Επίσης, τι θα συμβεί εάν η Ελλάδα από
τις 21 Αυγούστου βρεθεί χωρίς τη
φτηνή ρευστότητα της ΕΚΤ και με
τις αγορές να καραδοκούν για να οδηγήσουν σε επίπεδα χρεοκοπίας
κάθε ελληνικό asset που διαπραγματεύεται, είτε αυτό είναι κρατικό
είτε εταιρικό ομόλογο;
Αναμφίβολα σε αυτά τα καίρια
ερωτήματα ακόμη δεν έχουμε λάβει ξεκάθαρη απάντηση εκ μέρους
της κυβέρνησης, παρά μόνο το μονότονο σλόγκαν περί καθαρής εξόδου. Όμως όσοι γνωρίζουν από
τη διεθνή πολιτική και οικονομι-

Πάμε για
σκληρή
εποπτεία
κή σκηνή αναρωτιούνται τι θα
συμβεί εάν δεν επέλθει οριστική
συμφωνία στις 21 Ιουνίου. Μετά
από αυτή την ημερομηνία ο χρόνος θα μετρά ανάποδα για την ελληνική πλευρά. Η πίεση κάθε μέρα
θα αυξάνεται, όσο περιορίζονται οι
ημερομηνίες πριν από τις 20 Αυγούστου που μπορεί να συνεδριάσει το γερμανικό Κοινοβούλιο για
να εγκρίνει πιθανή συμφωνία.

Πιέζει η ΕΚΤ
Ήδη ο επικεφαλής της αποστολής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ελλάδα, Φραντσέσκο
Ντρούντι, με συνέντευξή του στη
«Ναυτεμπορική» ανέλυσε επί της
ουσίας την πρόταση της ΕΚΤ και
του Μάριο Ντράγκι για μια προληπτική γραμμή στήριξης μετά τον
Αύγουστο. Όπως είπε, «με το προληπτικό πρόγραμμα η Ελλάδα θα διατη-

ρούσε το waiver για τα ελληνικά ομόλογα, θα προλάμβανε τις διακυμάνσεις
στις καταθέσεις, θα επιτάχυνε την άρση των capital controls και θα επέτρεπε τη συμπερίληψη της Ελλάδας στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης». Κάτι που έχει αναφέρει πλειστάκις ο Γιάννης Στουρνάρας, ο
οποίος κρατά την ίδια γραμμή εδώ
και πολλούς μήνες, παρά το
bullying που υφίσταται από το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου.
Στην πραγματικότητα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΚΤ
δεν είναι ο μόνος θεσμός που προκρίνει την προληπτική γραμμή.
Την ίδια άποψη έχουν επίσης ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάτι που δείχνει ότι η κυβέρνηση αναμένεται
να δεχθεί πιέσεις το επόμενο διάστημα για να επανεξετάσει τη στάση της στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό θα σήμαινε, βεβαίως, ότι θα εγκατέλειπε ακόμη και τα τελευταία
προσχήματα περί καθαρής εξόδου
από το μνημόνιο.
Το αργότερο έως την 1η Ιουνίου
θα έχει αποσαφηνιστεί εάν το ΔΝΤ
θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, καθώς ο χρόνος πλέον
πιέζει ασφυκτικά. Τα ερωτήματα
που ανακύπτουν εάν τελικά το
ΔΝΤ δεν μπει στο ελληνικό πρόγραμμα, είναι κυρίως δύο:
Το πρώτο αφορά στο πώς θα
δοθεί στις αγορές το αναγκαίο σήμα για τη βιωσιμότητα του χρέους.
Το δεύτερο ερώτημα είναι εάν θα
υλοποιηθεί η περικοπή των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου
2019 και του αφορολόγητου από
την 1η Ιανουαρίου 2020 που νο-
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μοθετήθηκαν, μετά από απαίτηση
του ΔΝΤ, εάν το Ταμείο αποχωρήσει από το πρόγραμμα και δεν υπάρξει αυτόματος μηχανισμός για
το χρέος.

Στα χνάρια του Σόιμπλε
και ο διάδοχός του
Πάντως, όσοι ήλπιζαν ή και πίστευαν ότι ο διάδοχος του Βόλφρανγκ Σόιμπλε θα είναι πιο
διαλλακτικός στο ελληνικό ζήτημα
δεν φαίνεται να δικαιώνονται μέχρι στιγμής. Αντιθέτως, ο Σοσιαλδημοκράτης διάδοχός του (Όλαφ
Σολτς) κινείται προς το παρόν
στην ίδια σκληρή γραμμή. Αυτό αφορά κατ’ αρχάς τη μεταμνημονιακή επιτήρηση της Ελλάδας στο πεδίο της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Η σκληρή αυτή γραμμή αφορά όμως επίσης και το θέμα του
χρέους.
Όπως εκτιμάται στο Βερολίνο,
η ρύθμιση του χρέους καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη
αυστηρής εποπτείας, που θα διασφαλίζει τη μεταμνημονιακή επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Βερολίνο φαίνεται να απορρίπτει το
ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιος
αυτοματισμός στον μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους.
Και όχι μόνον: σε αντίθεση με
το ΔΝΤ που αξιώνει έναν αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης μέτρων ελάφρυνσης, η Γερμανία φέρεται να προτείνει έναν αυτόματο
μηχανισμό αναστολής των μέτρων
ελάφρυνσης, κάθε φορά που η Ελλάδα θα αποκλίνει από το συμπεφωνημένο δημοσιονομικό και μεταρρυθμιστικό πλαίσιο. Κοινώς, όταν δεν θα προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, ή όταν δεν θα επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τότε θα μπαίνει αυτομάτως
φρένο και στις ελαφρύνσεις.
Ενδεικτικό του κλίματος είναι τα
όσα διαδραματίστηκαν πρόσφατα
στην επιτροπή Προϋπολογισμού
της γερμανικής Βουλής, στο παρά
πέντε του Eurogroup της Σόφιας,
όπου επρόκειτο να συζητηθεί το
θέμα του χρέους. Εκεί οι Φιλελεύθεροι εισηγήθηκαν να απαιτηθεί η
σύμφωνη γνώμη της γερμανικής
Βουλής σε περίπτωση νέας ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους,
μια πρόταση που απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία.
Και βέβαια και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η προ ετών δήλωση του πρώην διεθνούς Άγγλου
ποδοσφαιριστή, Γκάρι Λίνεκερ:
«Το ποδόσφαιρο είναι ένα σπορ που
παίζουν δύο ενδεκάδες και στο τέλος
κερδίζουν οι Γερμανοί». Και μπορεί
στο ποδόσφαιρο πλέον να μην ισχύει η ρήση του Λίνεκερ, αλλά
στην Ενωμένη Ευρώπη, Άνγκελα
Μέρκελ και η Γερμανία παίζει χωρίς αντίπαλο.
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• Στην κυβέρνηση θέλουν να ξεμπερδεύουν με το Ταμείο επειδή –όπως λένε–
έκανε αλλεπάλληλα λάθη και επέβαλε στη χώρα σκληρά αναποτελεσματικά
μέτρα, ωστόσο ξέρουν πως ο παλιός «αγαπημένος» Πολ Τόμσεν και οι συν αυτώ είναι στην
παρούσα φάση ο καλύτεροι σύμμαχοι του ελληνικού αιτήματος για ελάφρυνση του χρέους

Η δύσκολη
«κολοκυθιά»
με το ΔΝΤ
Μπορεί κυβερνητικοί παράγοντες επί σειρά ετών να έβαλαν κατά
του ΔΝΤ, αλλά ο καιρός έχει όντως γυρίσματα και σήμερα στο Μαξίμου επικρατεί έντονη ανησυχία για το τι θα συμβεί τις επόμενες
μέρες. Άλλωστε, όλα θα κριθούν στο επικείμενο Eurogroup το οποίο μπορεί είτε να σημάνει την επόμενη μέρα είτε μια ακόμα πιο
ταραγμένη περίοδο.
Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

E

πί της ουσίας στην κυβέρνηση θέλουν να ξεμπερδεύουν
με το Tαμείο, το οποίο κατηγορούν για αλλεπάλληλα λάθη τα οποία επέβαλαν στη
χώρα σκληρά μέτρα προς τη λάθος κατεύθυνση. Από την άλλη όμως είναι ίσως ο καλύτερος σύμμαχος στην παρούσα φάση.
Από τη Νέα Υόρκη έχουν κάνει σαφές
πως ανεξαρτήτως των εξελίξεων υπάρχει η πρόθεση του ΔΝΤ να μείνει στην
Ελλάδα ως τεχνικός σύμβουλος. Αυτό το
σενάριο ικανοποιεί ιδιαιτέρως το Βερολίνο διότι σε αυτή την περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση θα πιέζεται για σκληρά
μέτρα αλλά χωρίς όφελος. Αν το ΔΝΤ δεν
μπει στο πρόγραμμα τότε πολύ απλά η συζήτηση για το χρέος παρά τα συμφωνηθέντα πάει περίπατο.
Το ΔΝΤ σε κάθε τόνο έχει κάνει ξεκάθαρο πως δεν προτίθεται να μπει στο
πρόγραμμα αν πρώτα η Ευρώπη δεν πάρει απόφαση για το ελληνικό χρέος. Το
είπε ο… παλιός αγαπημένος Πολ Τόμσεν, ο οποίος άφησε και ένα χρονικό περιθώριο μετά το επικείμενο Eurogroup,
το είπε ο εκπρόσωπος του Ταμείου, Τζέρυ
Ράις, το είπε και ο Έλληνας εκπρόσωπος
στο ΔΝΤ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος μέσα στην ελληνική Βουλή.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο κ. Ψαλιδόπουλος είχε δηλώσει ότι αν δεν δοθούν έως τη συνεδρίαση του Eurogroup την επόμενη Πέ-

μπτη ή λίγες μέρες μετά, από τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας, τα μέτρα,
τα οποία ζητά το ΔΝΤ για την ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους, τότε αυτό δεν θα
ενεργοποιήσει το πρόγραμμα που έχει ήδη εγκρίνει κατ’ αρχήν τον Ιούλιο του
2017. Προσέθεσε ότι «το Ταμείο φυσικά
θα είναι παρόν στις ανάγκες των μελών του,
είτε είναι χώρες της Ε.Ε. είτε είναι η ίδια η
Ελλάδα», καθώς δεν δρα ανεξάρτητα από
τη θέληση των μελών του. «Τα μέλη του είναι αυτά που ζητάνε την ανάμειξή του και σε
ποιο βαθμό», είπε, σημειώνοντας ότι το
ΔΝΤ συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος
στις διαβουλεύσεις που γίνονται στα
πλαίσια του προγράμματος του ΕSΜ.

Τελειώνει ο χρόνος
Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τη
συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα ξεκαθάρισε από την πλευρά του και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, διευκρινίζοντας πως υπάρχουν ακόμα ανοιχτές
διαφορές ανάμεσα στους θεσμούς για
το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους
παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
στις συζητήσεις.
Ο εκπρόσωπος του Ταμείου επανέλαβε την πάγια θέση του ΔΝΤ για τα δύο
σκέλη του προγράμματος, λέγοντας πως
η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και
πως πλέον απομένει να ρυθμιστεί το ζήτημα του χρέους.
«Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε έγκριση του
προγράμματος επί της αρχής. Η ενεργοποίη-

σή του εξαρτάται από τις μεταρρυθμίσεις, όπου έχουμε σημειώσει πολύ καλή πρόοδο,
και το δεύτερο σκέλος, δηλαδή την ελάφρυνση του χρέους. Το ΔΝΤ έχει θέσει αυτό το ζήτημα ξεκάθαρα στο τραπέζι σχετικά με το τι
πιστεύουμε ότι χρειάζεται η Ελλάδα για την
πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους», τόνισε ο
εκπρόσωπος του Ταμείου.
«Ο χρόνος τελειώνει και ο Πολ (Τόμσεν) ανέφερε ότι η συνεδρίαση του Eurogroup την
επόμενη εβδομάδα είναι πολύ σημαντική.
Συνεπώς, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά με τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια επιτυχή κατάληξη, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της ελάφρυνσης του
χρέους», συμπλήρωσε.

Το Βερολίνο
Οι πιέσεις πάντως δεν φαίνεται να αγγίζουν το Bερολίνο, όπου o νέος υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ
Σολτς είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και
συνεχίζει να κρατά τα χαρτιά του κλειστά. Εδώ και εβδομάδες και ενώ οι σχετικές συζητήσεις για το ελληνικό χρέος
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι εκπρόσωποί του απαντούν πάντα με τον ίδιο
τρόπο σε σχετικές ερωτήσεις της
«Ντόιτσε Βέλλε»: H Γερμανία βρίσκεται σε διαβούλευση με τους εταίρους της και οι όποιες αποφάσεις για το χρέος θα ληφθούν
πριν από την ολοκλήρωση του
τρέχοντος προγράμματος.
Σε άρθρο της «Ντόιτσε Βέλλε»
τονίζεται πως όσοι ήλπιζαν ή και
πίστευαν ότι ο διάδοχος του Β.

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΦΑΙ
ΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ BΕΡΟΛΙΝΟ, ΟΠΟΥ O ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ, ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ
ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ

Σόιμπλε θα είναι πιο διαλλακτικός στο
ελληνικό ζήτημα δεν φαίνεται να δικαιώνονται μέχρι στιγμής. Αντιθέτως, ο σοσιαλδημοκράτης διάδοχός του φαίνεται
να κινείται προς το παρόν στην ίδια σκληρή γραμμή. Αυτό αφορά καταρχήν τη μεταμνημονιακή επιτήρηση της Ελλάδας
στο πεδίο της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Όπως σημειώνουν αναλυτές, λόγω του συχνά «αμαρτωλού» παρελθόντος
όλων των ελληνικών κυβερνήσεων της
κρίσης –με μη τήρηση των συμφωνηθέντων αλλά και μονομερείς ενέργειες όπως
το κοινωνικό μέρισμα– η εποπτεία αναμένεται να είναι πολύ πιο αυστηρή απ’
ό,τι υπήρξε στις υπόλοιπες χώρες που είχαν υπαχθεί σε παρόμοια προγράμματα
στήριξης.
Σε αντίθεση με το ΔΝΤ που αξιώνει έναν αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης
μέτρων ελάφρυνσης, η Γερμανία φέρεται
να προτείνει έναν αυτόματο μηχανισμό
«αναστολής» των μέτρων ελάφρυνσης,
κάθε φορά που η Ελλάδα θα αποκλίνει
από το συμπεφωνημένο δημοσιονομικό
και μεταρρυθμιστικό πλαίσιο. Κοινώς, όταν δεν θα προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις ή όταν δεν θα επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τότε θα
μπαίνει αυτομάτως φρένο και στις
ελαφρύνσεις.
Το θέμα πάντως για ακόμα μια
φορά έθεσε και ο πρωθυπουργός
στη Γερμανίδα καγκελάριο κατά τη
συνάντησή τους την Πέμπτη το απόγευμα στη Σόφια. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας
εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως η
μη λήψη απόφασης για το χρέος
ναρκοθετεί την ολοκλήρωση του
προγράμματος. Πάντως από την κυβέρνηση έχουν διαμηνύσει στους Ευρωπαίους πως μιας και οι προτάσεις του ΔΝΤ
συνδέονται άμεσα με το χρέος αν το Ταμείο δεν συμμετάσχει, τότε και η Αθήνα
θα επανεξετάσει τα μέτρα αυτά.
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• Σε προεκλογική ετοιμότητα τίθεται η Κουμουνδούρου, με τις διαφορετικές
συνιστώσες του κόμματος να παίρνουν θέσεις μάχης όχι μόνο για την
αναμέτρηση με τη νυν αντιπολίτευση, αλλά και για να καταγράψουν δυνάμεις
ενόψει της επόμενης ημέρας στο κόμμα

Διαφορετικές… συνιστώσες
οι μηχανισμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
Σε προεκλογική ετοιμότητα τίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τις διαφορετικές
τάσεις να παίρνουν θέση για την επικράτηση στην κάλπη. Επιπλέον και κεντρικά σήμανε συναγερμός ώστε να καλυφθεί το χαμένο διάστημα της αδράνειας μεταξύ κόμματος και κυβέρνησης.
Αποτελεί πια κοινή διαπίστωση πως από το 2015 μέχρι και σήμερα ο κομματικός μηχανισμός τείνει προς διάλυση, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό στις εκλογές.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Γ

ράφτε μέλη, κρατήστε τα
σε εγρήγορση αλλιώς θα
χάσουμε την επαφή με
την κοινωνία», είχε προειδοποιήσει παλαιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ λίγο μετά την εκλογική νίκη του 2015 και όταν οι περισσότεροι βρίσκονταν σε νιρβάνα. Δεν εισακούστηκε όμως με αποτέλεσμα στα χρόνια που ακλούθησαν να καταγραφεί ένα
τεράστιο κενό μεταξύ κόμματος και κυβέρνησης αλλά και μεταξύ κόμματος και
κοινωνίας. «Έτσι όπως πάμε δεν θα μείνει κανένας για να μπορέσουμε να δουλέψουμε», δήλωνε μετά και το διαζύγιο
με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη το εν λόγω
στέλεχος εξηγώντας πως οι εργάτες του
κόμματος έχουν σκορπιστεί στους πέντε
ανέμους. «Όσο καλούς στρατηγούς και
να έχεις, αν δεν υπάρχουν στρατιώτες
μάχη δεν κερδίζεις», συμπλήρωνε.
Χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια
για να το καταλάβουν αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ
και να δραστηριοποιηθούν. Πρώτος
στόχος ήταν να ανακτήσουν δυνάμεις από εκείνους που επέλεξαν λόγω μνημονίου να αποστασιοποιηθούν ή να μετακινηθούν σε άλλο σχηματισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Α.Τ., ο οποίος
πίσω στον Αύγουστο του 2015 επέλεξε
να ακολουθήσει τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Σήμερα βρίσκεται πάλι πίσω
στο κόμμα, στο μαντρί όπως το είχε αποκαλέσει ο Ευάγγελος Αβέρωφ.
Το γιατί μας το εξηγεί ο ίδιος: «Αν είναι να πέσουμε, να πέσουμε όλοι μαζί.
Δεν είναι δυνατόν τις θυσίες που έγιναν
να τις καρπωθεί η Νέα Δημοκρατία.
Πρέπει να κερδίσουμε επιπλέον χρόνο

«

για να διορθώσουμε και τα τυχόν λάθη».

Στρατολόγηση νέων
στελεχών
Ακριβώς αυτά τα επιχειρήματα χρησιμοποιούνται στο έπακρον το τελευταίο διάστημα ώστε να πεισθούν οι… εργάτες να
επιστρέψουν, ενώ παράλληλα σε εξέλιξη
βρίσκεται και η στρατολόγηση νέων στελεχών κυρίως από τη δεξαμενή της κεντροαριστεράς με επιχείρημα ότι «τα χειρότερα πέρασαν. Υιοθετήσαμε πολιτικές που
δεν πιστέψαμε για να κλέψουμε την ευκαιρία
να εφαρμόσουμε στη συνέχεια τη δική μας
πολιτική».
Αλλά και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ
καταγράφεται κινητικότητα, ώστε οι συνιστώσες (τάσεις) να καταγράψουν δυνάμεις. Την Τρίτη διοργανώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών συζήτηση για
«το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία και
τις προκλήσεις τού αύριο». Η εκδήλωση έρχεται ως συνέχεια συνάντησης που είχαν

πριν από λίγες εβδομάδες κομματικά στελέχη προερχόμενα από την Ενωτική Κίνηση, την Πλατφόρμα 2010 και τους πασοκογενείς.
Οι περισσότεροι ομιλητές συνέκλιναν
στη διαπίστωση ότι υπάρχει δυσαρμονία
ανάμεσα στο κόμμα και στην κοινωνική
του βάση, καθώς οι οργανωμένες δυνάμεις σε σχέση με την εκλογική του κόμματος είναι ένα προς εβδομήντα. Υποστήριξαν, επίσης, ότι χρειάζεται νέο σχέδιο
για ένα κόμμα «ενιαίο και πολύχρωμο»,
συμμετοχικό με αμεσοδημοκρατικά χαρακτηριστικά, με ανοικτές κομματικές λειτουργίες, χωρίς υποομάδες και αποκλεισμούς.
Η σημασία που το Μέγαρο Μαξίμου
έδινε σε αυτή την εκδήλωση φάνηκε από το γεγονός πως όλα τα πρωτοκλασάτα
υπουργικά στελέχη έδωσαν το «παρών»,
ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση τόνιζε το γεγονός πως πρόκειται για μια
δράση των προεδρικών ώστε να χτυπήσεις τις υπόλοιπες τάσεις.

Άνοιγμα στην κοινωνία
Επιπλέον στην Κουμουνδούρου εν όψει
και των αυτοδιοικητικών εκλογών στοχεύουν σε ένα άνοιγμα στην κοινωνία και
σε ανθρώπους που έχουν απήχηση σε
τοπικό επίπεδο, έχουν αναγνώριση και
χαίρουν εκτίμησης, ώστε να τους αξιοποιήσουν ως υποψηφίους. Αν και η σχε-

ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΠΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ
ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΒΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ 1 ΠΡΟΣ 70!

τική συζήτηση είχε γίνει και στο παρελθόν, εν πολλοίς είχαν επικρατήσει οι
κομματικές αγκυλώσεις. Η προσπάθεια
που καταβάλλεται τώρα είναι να μην ανακύψουν και πάλι τα ίδια εμπόδια από
τοπικές κομματικές οργανώσεις. Το ζήτημα της εκπροσώπησης στις αυτοδιοικητικές εκλογές και ο οδικός χάρτης μέχρι αυτές θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο.
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, έχουν πέσει στο τραπέζι τα πρώτα ονόματα, τα οποία θα μπορούσε να στηρίξει ο
ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν εκείνα του περιφερειάρχη Κρήτης Στέλιου
Αρναουτάκη, του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα
και του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη
Μπουτάρη (βλ. ρεπορτάζ σελ. 7).
Το πόσοι θα ανταποκριθούν σε αυτό
το κάλεσμα παραμένει μέχρι τώρα άγνωστο. Είναι σίγουρο όμως ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει ένα πρώτο δείγμα
γραφής αναφορικά με το πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως αν θα επιβεβαιωθεί ή
όχι αυτό που oι προεδρικοί τονίζουν σε
κάθε ευκαιρία δοθείσα: ότι οι τάσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, έχουν εξαντλήσει τον
ρόλο τους.
Άλλωστε το μήνυμα έστειλε και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος είχε προετοιμάσει το έδαφος και με
σχετική αρθρογραφία σε καθαρά πρωθυπουργοκεντρική εφημερίδα. Τόνισε χαρακτηριστικά πως «το κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ
οφείλει να προετοιμαστεί και να απαντήσει
εγκαίρως και με ευκρίνεια στα ζητήματα της
νέας περιόδου.
»Οι απόψεις όλων όσων βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι πολύ κοντά εδώ και αρκετά
χρόνια. Σήμερα δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω, αλλά και τίποτα λιγότερο από το να ενώσουμε τους προβληματισμούς μας, να ανταλλάξουμε απόψεις και να γονιμοποιήσουμε τη
συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος, που
πρέπει να γίνεται με απόψεις και επιχειρήματα και όχι με κελύφη οργανωτικών σχηματισμών που έρχονται από το παρελθόν».
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• Το σχέδιο της Κουμουνδούρου για τις δημοτικές εκλογές προκειμένου να κρύψει τις αδυναμίες του
κυβερνώντος κόμματος στην τοπική αυτοδιοίκηση – Ήδη συζητούν να στηρίξουν Κατσιφάρα και Αρναουτάκη –
δηλαδή περιφερειάρχες που έχουν παρουσιάσει σημαντικό έργο αλλά εξελέγησαν πανηγυρικά από άλλες
πολιτικές δυνάμεις (π.χ. ΠΑΣΟΚ), καθώς οι δικοί τους υποψήφιοι εκτιμάται ότι θα καταποντιστούν στην κάλπη
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι
οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ
στην τοπική αυτοδιοίκηση
γυροφέρνουν στο 5% ακόμη και σε περιοχές που στις
εθνικές εκλογές σάρωσε
και του έδωσαν αέρα νίκης
τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Μόνο
που όσοι έδωσαν τότε την
κυβέρνηση στον ΣΥΡΙΖΑ
δεν προέρχονται από τα
σπλάχνα της ανανεωτικής
αριστεράς, αλλά προέκυψαν εκ μεταγραφής από το
ΠΑΣΟΚ. Κι όπως γνωρίζουν οι «εγκέφαλοι» της
Κουμουνδούρου, αν δεν αποκτήσεις ρίζες στις τοπικές κοινωνίες, όπως ανέβηκες έτσι θα γκρεμιστείς.

«Πράσινο»
αποκούμπι
στους δήμους
ψάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Του Μιχάλη Κωτσάκου

ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ακόμη κι εάν διεξαχθούν οι εκλογές στην τοπική
αυτοδιοίκηση με απλή αναλογική,
είναι βέβαιο ότι η επόμενη κυβέρνηση θα στείλει τον νόμο Σκουρλέτη στα σκουπίδια, οπότε και το
σχέδιο θα πάει περίπατο. Απλά εάν προλάβουν να γίνουν οι εκλογές των ΟΤΑ το 2019 με απλή αναλογική, θα ταλαιπωρηθούν οι
δημότες για πέντε χρόνια, καθώς
οι δήμαρχοι θα έχουν δεμένα τα
χέρια και όλοι μαζί θα σιχτιρίζουν
τον νυν υπουργό Εσωτερικών και
τον ιδεοληπτικό ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι και
πολλοί εντός του ΣΥΡΙΖΑ έχουν
σοβαρές επιφυλάξεις με τον «Κλεισθένη» και απλά ποιούν την ανάγκη φιλοτιμία για το κομματικό καλό και σιωπούν.

Τ

ο ΠΑΣΟΚ, αντίθετα,
παρά το γεγονός ότι έπεσε σε μονοψήφια
ποσοστά στις εθνικές εκλογές, εξακολουθεί να
είναι η πρώτη δύναμη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κι εδώ είναι το
παράδοξο. Οι πολίτες ψήφισαν
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προτιμούν δήμαρχο προερχόμενο από τα παλιά
κόμματα. Στις επόμενες δημοτικές
εκλογές, όπως λένε οι γνωρίζοντες
την τοπική αυτοδιοίκηση, οι στηριζόμενοι από την Κουμουνδούρου θα κυμανθούν σε επίπεδα του
5% και φυσικά με τον υπάρχοντα
εκλογικό νόμο θα αποτελούν μία
αμελητέα ποσότητα, η οποία θα
διαμαρτύρεται στις συνεδριάσεις
των δημοτικών συμβουλίων και οι
εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίζονται από τις δημοτικές
αρχές ως γραφικοί.
Έτσι με τον «Κλεισθένη» ο Πάνος Σκουρλέτης προσπαθεί με
την καθιέρωση της απλής αναλογικής να υπάρχει αναρχία στη διοίκηση των δήμων, οπότε οι συνδυασμοί του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε
θέση να παίξουν κάποιο ρόλο. Με
αυτό τον τρόπο ελπίζουν πως θα
καταφέρουν να διατηρήσουν τις
δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την επερχόμενη ήττα στις εθνικές εκλογές και να μπορέσουν να παραμείνουν ένα κυβερνητικό κόμμα.
Αυτό το σχέδιο που βλέπουμε
να ξεδιπλώνεται μέσω του «Κλεισθένη», μάλλον δεν θα σώσει τον

Άλλη πρόταση
Ήδη στον κ. Τσίπρα υπάρχουν
πολλοί που του εισηγούνται να κάνει στροφή προς το κέντρο, προκειμένου να μην επιτρέψει στο Κίνημα Αλλαγής να μεγαλώσει. Μάλιστα εκπρόσωποι των τριών τά-

σεων του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή των
προεδρικών, της Πλατφόρμας
2010 και των ΠΑΣΟΚογενών, έχουν έτοιμη πρόταση για να αντιμετωπιστεί ο πονοκέφαλος των
δημοτικών εκλογών.
Η πρόταση αυτή είναι να στηριχθούν ψηφοδέλτια εκτός ΣΥΡΙΖΑ
και πιο σωστά υποψήφιοι που προέρχονται από το Κίνημα Αλλαγής κι
έχουν μεγάλες πιθανότητες νίκης.
Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα καρπωθούν μέρος της επιτυχίας του νικητή και δεν θα επιτρέψουν στο Κίνημα Αλλαγής να προσμετρά τους
δήμαρχους και τους περιφερειάρχες μόνο στο ενεργητικό του. Και εάν φυσικά οι επιλογές δεν καταφέρουν να κερδίσουν, τότε θα φορτώνουν την ήττα στο πρόσωπο του επιλεγόμενου, κάτι που είχε κάνει με
επιτυχία στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ
κόντρα στον Δημήτρη Αβραμόπουλο το 1998 με την επιλογή της
Μαρίας Δαμανάκη. Τότε, όπως
ενθυμούνται όλοι, ο Κώστας Λαλιώτης είχε επικοινωνήσει το «νικάμε εμείς, χάνει η Μαρία». Και βέβαια αυτή η νίκη του Αβραμόπου-

λου δεν στοίχησε στο ΠΑΣΟΚ.
Ήδη έχουν ενημερωθεί στη Χαριλάου Τρικούπη για τις πλαγιοκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και λαμβάνουν
τα μέτρα τους. «Έχουν γνώση οι φύλακες», λένε από το Κίνημα Αλλαγής, που με τον πρώην δήμαρχο
Καλλιθέας, Κώστα Ασκούνη, ως
επικεφαλής του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στοχεύουν σε πρωταθλητισμό. Εξάλλου οι περισσότεροι εκ των περιφερειαρχών και
δημάρχων που έχουν δεχθεί
κρούση από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ενημερώσει το Κίνημα Αλλαγής για
να λάβουν οδηγίες.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία) είναι βέβαιο ότι θα κατέλθει
ως υποψήφιος εκ νέου με πολλές
πιθανότητες νίκης ο νυν περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα διαφωνεί με
τη στήριξη στον Κατσιφάρα. Κι όμως, από την Κουμουνδούρου έχουν λάβει διαφορετική απόφαση,
κάτι που φρόντισε να επικοινωνήσει και ο βουλευτής Αχαΐας, Κώ-

ΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» Ο
 ΜΕ
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΡΧΙΑ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΟΠΟΤΕ
ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ
ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΛΟ

στας Σπαρτινός, σε πρόσφατη
συνέντευξή του: «Θα διερευνήσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας με τον
Απόστολο Κατσιφάρα, όσον αφορά
τις επόμενες περιφερειακές εκλογές».
Το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη, όπου μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις στους κόλπους
της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου, όπου έχουν ακουστεί απειλές για παραιτήσεις, καθώς υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν με
την ενδεχόμενη στήριξη του προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη.
Από την πλευρά των αυτοδιοικητικών, μία ενδεχόμενη στήριξη
δεν τους ενοχλεί καθόλου, καθώς
αυξάνει τους ψηφοφόρους και το
ενδεχόμενο να εκλεγούν, ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή του Αρναουτάκη να κερδίσουν
ακόμη πιο άνετα.
Αυτό βέβαια δεν θα ισχύσει σε
όλους τους δήμους και σε όλες τις
περιφέρειες.
Σε ό,τι αφορά το Κίνημα Αλλαγής, δεν προτίθεται να στηρίξει –
τουλάχιστον προς το παρόν– κανένα στέλεχος που θα προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τουναντίον, όπως
ισχυρίζονται συνεργάτες του Κώστα Ασκούνη, το πιθανότερο σενάριο είναι τη δεύτερη Κυριακή
των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης να επιστρέψουμε στα παλιά
με κόντρες Νέας Δημοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ. «Και τότε θα δούμε πόσα απίδια χωράει ο σάκος», λένε με νόημα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
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Δυσπιστία και
εκνευρισμός

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Σάρωσε
η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ,
βυθίστηκε
το BLOCO

«Να τα πούμε και μόνοι μας,
μη μας βλέπει η Φώφη»

Αεικίνητος Αυγενάκης
Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που αυτήν τη στιγμή στη
Ν.Δ. συναγωνίζεται σε χιλιόμετρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτός δεν είναι άλλος από τον γραμματέα
του κόμματος, Λευτέρη Αυγενάκη. Ο Κρητικός πολιτικός γυρνάει πόλη-πόλη όλη την Ελλάδα, επικοινωνώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα της «γαλάζιας» παράταξης. Την Τρίτη ήταν στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ίμβρο, σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, λόγω και της συνάντησης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο. Την επόμενη
ημέρα, επικεφαλής κλιμάκιου στελεχών της Ν.Δ., επισκέφτηκε τη
Σαμοθράκη. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθεί από φορείς
και κατοίκους για τα προβλήματα του νησιού και την κατάσταση που
επικρατεί μετά τις πλημμύρες του περασμένου φθινοπώρου. Παπ.

Ήττα στις εσωκομματικές
εκλογές για τον Πατούλη
Μπορεί ο ίδιος να έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά
του για τον δήμο της Αθήνας και η σύζυγος για τον δήμο
Πεύκης, αλλά το ζεύγος Πατούλη γνώρισε μια βαριά ήττα
στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη Κυριακή. Κι όπως λένε οι άσπονδοι φίλοι του δημάρχου Αμαρουσίου, όσους στήριξε στη ΔΗΜ.Τ.Ο. της Ν.Δ. στον δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και στην νομαρχιακή Β4 των Βορείων Προαστίων απέτυχαν να εκλεγούν. Κι όπως λένε πλέον, το ζεύγος θα πρέπει να αναθεωρήσει τα
σχέδιά του, ειδικά μετά τη διφορούμενη δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη ότι θα είναι σίγουρα υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Με Μπακογιάννη υποψήφιο για την Αθήνα, δεν είναι λίγοι που βλέπουν τον Πατούλη να μένει Μαρούσι, ώστε να τσακώνεται με την άνεσή του με τον Καραμέρο (αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα).

Σαρωτική ήταν η επικράτηση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στις
φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές, με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να καταγράφει στα ΑΕΙ ποσοστό 50,1% και στα
ΤΕΙ 56,05%. Η Νεολαία της
Ν.Δ. έχει ακόμα έναν λόγο
να πανηγυρίζει, καθώς σε
αυτές τις φοιτητικές εκλογές καταγράφηκε η πλήρης
κατάρρευση του BLOCO,
της παράταξης της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, σε ποσοστά κάτω του 1%. Στην ΟΝΝΕΔ
θεωρούν ότι το αποτέλεσμα δικαίωσε τη δουλειά
που έγινε όλη τη χρονιά σε
επίπεδο ιδεών και πρακτικών, καθώς η ανανεωμένη
και πιο πολιτικοποιημένη
εικόνα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έθελξε περισσότερους φοιτητές. «Οι φετινές φοιτητικές εκλογές αποτελούν ορόσημο στην ιστορία της
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Εκτός από την
32η συνεχόμενη νίκη, η παράταξή μας αναδείχθηκε
αυτοδύναμη τόσο στα Πανεπιστήμια, όσο και στα
ΤΕΙ», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Παπ.

Τον αποκαλούν
Μπορεί ο Καρανίκας να είναι στρατηγικός σύμβουλος του πρωθυπουργού,
αλλά δεν σημαίνει ότι έχει
πολλές συμπάθειες στην
κοινοβουλευτική ομάδα
του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι’ αυτό
κάποια παλιόπαιδα τον αποκαλούν «υπουργό της
κάνναβης».

Διάφορες πληροφορίες λαμβάνει το
επιτελείο της Φώφης Γεννηματά
και είναι μονίμως εκνευρισμένο το
τελευταίο διάστημα. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι σε ανοιχτή
γραμμή με τον Γιώργο Παπανδρέου
και συζητούν όχι μόνο το μέλλον
του εγχειρήματος, αλλά και τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΚΙΝΑΛ. Παπανδρέου και Θεοδωράκης έχουν έναν εξαιρετικό δίαυλο
επικοινωνίας και οι προσωπικές
τους σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές εδώ και πολλά χρόνια. Ας μην
ξεχνάμε ότι ο Παπανδρέου ήταν μόνιμος θαμώνας στο εστιατόριο του
Σταύρου, το Αλάτσι, ενώ του είχε κάνει πρόταση για να αναλάβει την επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ το 2007. Και όπως μαθαίνω, αρκετοί εκ των συνεργατών της κας Γεννηματά εκφράζουν
δημόσια τη δυσπιστία τους βλέποντας
ότι το Μαξίμου έχει σταματήσει τις επιθέσεις τόσο στον πρώην πρωθυπουργό,
όσο και στον επικεφαλής του Ποταμιού.
Βέβαια λησμονούν ότι το ίδιο ισχύει και με
τη Φώφη.

Ξεκίνησαν
οι διαρροές
σεναρίων
Πριν καλά-καλά κοπάσει ο θόρυβος από
την παραίτηση Σακελλαρίου από το ΣτΕ με
αιχμές προς την κυβέρνηση, στον ΣΥΡΙΖΑ
έπιασαν δουλειά. Κυκλοφόρησαν αμέσως ένα σενάριο, που ουδείς γνωρίζει εάν επαληθευθεί. Το σενάριο αναφέρει ότι ο κ. Σακελλαρίου θα είναι σε εκλόγιμη θέση στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, οι
διακινητές του σεναρίου έβαζαν και στοίχημα και μιλούσαν
για δικαίωση σε λίγους μήνες. Φυσικά, όταν έρθει η ώρα των
εκλογών ποιος θα θυμάται τι έλεγαν. Εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
ειδικότητα στα fake news. Απλά να θυμίσουμε ότι ο κ. Σακελλαρίου ήταν επιλογή του Τσίπρα.

Απέσπασε τον
τεράστιο αριθμό
των 79 likes
Ορισμένες φορές διαβάζεις κάποια
πράγματα και απορείς με αυτά που αναφέρουν οι συγγραφείς. Όπως για παράδειγμα μία ανάρτηση του Ευάγγελου Αντώναρου, η οποία αναφέρεται στην πρωτοβουλία
που έχει αναλάβει ο ίδιος μαζί με την Κατερίνα Παπακώστα και τον Νίκο Καραχάλιο για την ανασύνταξη της Κεντροδεξιάς. Και αφού γράφει διάφορα ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλήγει με στόμφο: «Είμαστε εδώ. Είμαστε παντού. Είμαστε πολλοί. Είμαστε όλο και πιο πολλοί». Η
ανάρτηση όντως αποδεικνύει ότι είναι πολλοί που ακολουθούν τις κινήσεις των τριών, καθώς απέσπασε τον εντυπωσιακό αριθμό των 79 likes.
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• Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων στο μικροσκόπιο των επιτελών της Νέας Δημοκρατίας,
καθώς φαίνεται ότι η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα καταρρέει σε τέτοιο βαθμό που ο νυν
πρωθυπουργός ξεπερνά σε δημοφιλία μόνο τον Πάνο Καμμένο και τον Νίκο Μιχαλολιάκο!

Πέταξε το γάντι
για εκλογές
ο Μητσοτάκης
Στο τελευταίο «Πολιτικό Βαρόμετρο» της Public Issue, που
δόθηκε στη δημοσιότητα στα
μέσα της εβδομάδας, καταγράφεται –ίσως για πρώτη
φορά τόσο ανάγλυφα– η υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα.
Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

Θ

α μπορούσε κανείς να
σχολιάσει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εικόνα του πρωθυπουργού
καταρρέει σε τέτοιο βαθμό
ώστε να εμφανίζεται δημοφιλέστερος
μόνο από τους κ.κ. Καμμένο και Μιχαλολιάκο. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό το στοιχείο που δίνει στον πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας τον τίτλο του
«καταλληλότερου». Ο κ. Μητσοτάκης,
μέσα από μiα πολύ δύσκολη πολιτική
συγκυρία και με την κυβέρνηση να του
πετά «πέτρες» και «λάσπη», κατάφερε
μήνα με τον μήνα να βελτιώνει την εικόνα του, τη «δημοφιλία» του αν μιλήσει κανείς με όρους δημοσκοπήσεων.
Όλα αυτά είναι στοιχεία που δεν περνούν απαρατήρητα απ’ το επιτελείο του,
γι’ αυτό και εσχάτως βλέπουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να επιδίδεται σε μία προσωποκεντρική εκστρατεία, με κατ’ ιδίαν επισκέψεις
σε ευαίσθητες περιοχές (π.χ. Δυτική
Αττική, Θράκη κ.ά.).
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
πέταξε στον πρωθυπουργό το γάντι για
εκλογές το φθινόπωρο. Ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, όσο η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή και
οι δανειστές δεν δείχνουν καμία διάθεση να υποχωρήσουν στο θέμα των
συντάξεων. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης

δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα
χέρια αλλά θα συνεχίζει να «χτίζει» το
προφίλ τού εν δυνάμει πρωθυπουργού. Τόσο με το... κλασικό «σφίξιμο χεριών» όπως έκανε στην Αλεξανδρούπολη, στην Καρδίτσα, στην Καβάλα ή
ακόμα και στα σοκάκια της Ίμβρου, όσο
και με επαφές σε ανώτατο επίπεδο όπως με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό
Μπόικο Μπόρισοφ, τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο
Ταγιάνι ή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Αν δεν φοβάστε,
στήστε κάλπες»
Το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει να
πετάει το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «εάν όντως πιστεύετε πραγματικά ότι κλείνει με επιτυχία τον Αύγουστο
ένας κύκλος για την χώρα και “μνημόνια
τέλος” τότε δεν έχετε παρά να ζητήσετε τη
γνώμη των πολιτών. Αν σέβεστε, όπως λέτε,

ΦΟΥΛ

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ

τον λαό, ας τον εμπιστευτείτε. Κι αν δεν
φοβάστε τη Ν.Δ., ας αναμετρηθείτε μαζί
της». Από την ανάλυση των δημοσκοπήσεων και τα μηνύματα που φτάνουν
στην Πειραιώς τόσο απ’ τα αστικά κέντρα όσο κι απ’ την περιφέρεια, η αγανάκτηση των πολιτών γιγαντώνεται ημέρα με την ημέρα. Μία αγανάκτηση
που έχει ως βάση την οικονομία, την
υπέρμετρη φορολόγηση για την ακρίβεια, δεν σταματά όμως μόνο εκεί.
Πιο συγκεκριμένα στη Ν.Δ. προσλαμβάνουν μηνύματα ότι η «ανασφάλεια» έχει χτυπήσει κόκκινο, με τη λεγόμενη μικροεγκληματικότητα (κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες π.χ. σε περίπτερα) να καλπάζει. Μάλιστα, σε πρόσφατη έρευνα σχεδόν ένας στους δύο
ερωτώμενους τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς της θανατικής ποινής. Στις ίδιες
έρευνες αποτυπώνεται ακόμα η δυσαρέσκεια που υπάρχει για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα (ονομασία ΠΓΔΜ, τουρκική προ-

κλητικότητα κ.ά.), στην Παιδεία (τουλάχιστον 6 στους 10 τάσσονται υπέρ
της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων), αλλά και στην επονομαζόμενη
προοδευτική ατζέντα που εσχάτως αναδεικνύει η κυβέρνηση (π.χ. αναδοχή
παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια).

Για το Σκοπιανό
Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας διαπραγματεύεται –ερήμην των κομμάτων
της αντιπολίτευσης– το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει σαφές και ξεκάθαρο
μήνυμα υπέρ της ενιαίας και συνολικής λύσης στο Σκοπιανό. Πηγές της
Νέας Δημοκρατίας εξηγούν ότι, προκειμένου η όποια συμφωνία να είναι
βιώσιμη και συμφέρουσα για την Ελλάδα, θα πρέπει να έχει ως απαραίτητο
συστατικό τη συνταγματική αλλαγή στη
γείτονα, με την οποία θα διασφαλίζεται
η χρήση του όποιου ονόματος συμφωνηθεί έναντι όλων (ergaomnes). Γι’ αυτό και οι διαρροές για λύση σε δύο φάσεις προβληματίζουν τους επιτελείς της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι
εδώ και καιρό έχουν προειδοποιήσει
για τους κινδύνους που εγκυμονεί μια
τυχόν «σαλαμοποίηση» της διαδικασίας επίλυσης του ονοματολογικού.
Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σόφια, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ, συνοδεύτηκε από σειρά
επαφών για το ζήτημα της ονομασίας
της ΠΓΔΜ. «Η επίλυση του προβλήματος
του ονόματος πρέπει να είναι συνολική,
αλλά και ενιαία. Η οποία έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνο το ergaomnes,
αλλά και τη συνταγματική αλλαγή στη γειτονική χώρα. Και αυτή η συνταγματική αλλαγή είναι μια προϋπόθεση για την επίλυση, από την οποία η χώρα μας δεν μπορεί
να κάνει πίσω ούτε ένα χιλιοστό», είναι το
μήνυμα που έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
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• Αν και οι συνεργάτες της Φώφης Γεννηματά θεωρούν πως λύθηκε οριστικά η παρεξήγηση
με τον Σταύρο Θεοδωράκη, όλοι αναμένουν ποια στάση θα κρατήσει ο επικεφαλής του
Ποταμιού στην προ ημερησίας κοινοβουλευτική συζήτηση για την οικονομία καθώς δεν
φαίνεται να έχει πειστεί για το δίκαιο του αιτήματος πρόωρης προσφυγής στις κάλπες

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κρας τεστ
την Τετάρτη
στη Βουλή
«Καβγαδάκι ήταν και πέρασε», λένε από την Τετάρτη το
απόγευμα όλοι οι εμπλεκόμενοι στο Κίνημα Αλλαγής, μετά
τη συνάντηση της Φώφης Γεννηματά με τον Σταύρο Θεοδωράκη, προκειμένου να λυθεί η παρεξήγηση. Διότι τόσο η
ανακοίνωση της επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ ότι «δεν θα δεχθώ άλλο προσωπικές στρατηγικές και όποιος δεν θέλει
μπορεί να αποχωρήσει», αλλά και η απάντηση της Σεβαστουπόλεως «το Ποτάμι και ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν
δέχονται εντολές από κανέναν», μάλλον δείχνουν ότι ελλοχεύει η ρήξη.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ελικά, σύμφωνα με τους
συνεργάτες των δύο αρχηγών, το θετικό κλίμα
αποκαταστάθηκε και
συμφώνησαν για τις
κοινές δράσεις εντός κοινοβουλίου. Διότι δεν ήταν μόνο η χθεσινή
συνεδρίαση της ολομέλειας για την
υπόθεση της Νοvartis (το Ποτάμι
απέφυγε να μιλήσει για σκευωρία),
αλλά και η κοινή γραμμή στο αίτημα της κυβέρνησης για την κατάτμηση της Β΄ Αθήνας. Αυτά ήταν
τα εύκολα και ξεπεράστηκαν μάλλον ανώδυνα στη συζήτηση των
δύο την Τετάρτη το μεσημέρι.
Το νέο crash test της ενότητας
είναι την ερχόμενη εβδομάδα, την
Τετάρτη συγκεκριμένα, όπου θα
διεξαχθεί η προ ημερησίας συζήτηση στην Βουλή για την οικονομία
με αίτημα της κας Γεννηματά. Ένα
αίτημα που συνοδεύτηκε με την άμεση προσφυγή στις κάλπες, πριν
από την ολοκλήρωση του 3ου μνημονίου. Καλά πληροφορημένες
πηγές αναφέρουν ότι η κα Γεννηματά δεν κατάφερε να πείσει τον
Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος εί-

ναι υπέρμαχος του σταθερού εκλογικού κύκλου.
Οπότε αναμένεται με ξεχωριστό
ενδιαφέρον η ομιλία του επικεφαλής του Ποταμιού την Τετάρτη στη
Βουλή, αλλά και η θέση που θα πάρει. «Ο Σταύρος δεν θα δημιουργήσει
πρόβλημα», λένε από τη Χαριλάου
Τρικούπη, αλλά όσοι γνωρίζουν
τον Θεοδωράκη ανησυχούν μήπως το «αγύριστο κεφάλι» διαφοροποιηθεί και πάλι. Απλά οι περισσότεροι εκτιμούν πως η ανάλυση εκ μέρους των πολιτικών επιστημόνων του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση σε Ελλάδα και Ευρώπη της Άννας Διαμαντοπούλου
θα παίξουν τον ρόλο τους. Οι αναλυτές υποστηρίζουν πως «οι εκλογές πριν από τη λήξη του μνημονίου
είναι πολιτικός ορθολογισμός, καθώς
έτσι τα κόμματα θα παρουσίαζαν
στους πολίτες το σχέδιό τους και η χώρα θα άφηνε πίσω της πολιτικά και
σημειολογικά την μνημονιακή εποχή,
ανοίγοντας μία νέα σελίδα». Αντίθετα,
οι αναλυτές θεωρούν ως «πολιτικό
καιροσκοπισμό» τη διεξαγωγή εκλογών στα τέλη του 2018 και ως
«πολιτικό αμοραλισμό» την πραγματοποίησή τους το 2019.

Και οι επιθέσεις
Ένα άλλο στοιχείο που θεωρούν
στη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα επηρεάσει τον Σταύρο Θεοδωράκη να αποφύγει μία νέα ηχηρή διαφοροποίηση (καθώς τα όσα λένε οι
Κύρκος και Δανέλλης δεν ενοχλούν τόσο πολύ) είναι και οι προσωπικές επιθέσεις που δέχεται από κύκλους της Νέας Δημοκρατίας.
Η αρχή έγινε με τη συνέντευξη του
Κυριάκου Μητσοτάκη στο «Βήμα»
την προηγούμενη Κυριακή, όπου ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταξύ άλλων είπε ότι «το
Ποτάμι δεν έχει λόγο ύπαρξης», σε μία
προφανή προσπάθεια να κερδίσει
τη βάση του Ποταμιού, που ακόμη
δεν έχει πειστεί με το νέο εγχείρημα
του Κινήματος Αλλαγής.
Αυτή την επίθεση ομολογουμένως δεν την περίμενε ο Θεοδωράκης, ειδικά από τον Μητσοτάκη,
με τον οποίο διατηρεί πολύ καλές
διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες
πλέον πρέπει να θεωρούνται παγωμένες. Και δύο ημέρες αργότερα
δέχθηκε και νέο χτύπημα, όταν μεταδόθηκε από την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ ότι θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος μίλησε για
νέα εποχή fake news κι έγραψε στα
social media: «Ακούς έναν πολιτικό
αρχηγό να λέει ότι ο πρώτος στόχος
είναι να ηττηθούν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και
εσύ το μεταφράζεις ότι αυτός ο πολιτικός αρχηγός θα κατέβει βουλευτής επικράτειας με τον ΣΥΡΙΖΑ! Έλεος!» Όμως άκουσε με ικανοποίηση τον
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
στην ίδια εκπομπή να λέει: «Θεωρώ
ότι οι πληροφορίες είναι ανυπόστατες. Είμαι σίγουρος ότι θα σας δια-

ψεύσει ο ίδιος και θα μιλήσει για προβοκάτσια. Είναι προσβολή να λέγεται
ότι θα πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Στους ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι ο άνθρωπος του Μπόμπολα και τον πληρώνει ο Μπόμπολας».

Στρατηγικός αντίπαλος…
Βέβαια, εάν οι δημοσκοπήσεις γίνουν πιο ευνοϊκές το επόμενο διάστημα για το ΚΙΝΑΛ, τότε όλες οι
γκρίνιες και οι μουρμούρες θα
σταματήσουν. Με βάση το Πολιτικό Βαρόμετρο της Public Issue, το
Κίνημα Αλλαγής είναι στην τρίτη
θέση με 11%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται με το ζόρι να ξεπερνά το 20%
και να υπολείπεται σχεδόν 19 μονάδες πίσω από τη Ν.Δ.
Εξάλλου όλοι στο Πολιτικό
Συμβούλιο συμφωνούν ότι «στρατηγικός μας αντίπαλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ». Κι εννοούν ότι η εκλογική επιτυχία του Κινήματος Αλλαγής
δεν θα επιτευχθεί χωρίς την ανάλογη εκλογική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με την ανάλυση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναγνωρίσει
ως ζωτική ανάγκη την απαγκίστρωση από τους ΑΝΕΛ και την επανατοποθέτηση του κόμματος
προς τις «συγγενείς» δυνάμεις. Δεν
βλέπουν, ωστόσο, προσπάθεια
προσέγγισης, αλλά άλωσης της Κεντροαριστεράς, με τη συνεργασία
πρόθυμων στελεχών της ίδιας. Η
καμπάνια αυτή θεωρούν ότι εκδηλώθηκε απροκάλυπτα στην εκδήλωση του Γιάννη Ραγκούση με
την παρουσία του Νίκου Βούτση,
του Νίκου Παππά και του Δημήτρη Παπαδημούλη. Στόχος του
κυβερνώντος κόμματος είναι, σύμ-

φωνα με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, «είτε η δορυφοριοποίηση του
Κινήματος Αλλαγής, είτε η διάσπαση
και διάλυσή του». Οι προσπάθειες
του ΣΥΡΙΖΑ για να χτυπήσει το ΚΙΝΑΛ εκτυλίσσονται σε πολλά επίπεδα. Από την Αυτοδιοίκηση (που
προσεγγίζουν «πράσινους» δημάρχους) έως τις Βρυξέλλες και το
κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να
αποκτά νέα ερείσματα. «Οι αυτοδιοικητικοί μας, ήδη, ομολογούν ότι δεν
έχουν λόγο να ματώσουν κατά του ΣΥΡΙΖΑ», λέει πηγή της Χαριλάου Τρικούπη.
Πάντως στο ΚΙΝΑΛ το έχουν
πάρει απόφαση ότι θα υπάρξουν
και κάποιες μετακινήσεις στελεχών
προς τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα του Ραγκούση, ή του Κύρκου και του Δανέλλη, αλλά δεν ανησυχούν. Ειδικά για τον Ραγκούση που ήταν και υποψήφιος για
αρχηγός ακούγεται όλο και πιο έντονα: «Καλύτερα να μας αδειάσει τη
γωνιά».
Και βέβαια ως αντίδοτο θα χρησιμοποιηθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος τη Δευτέρα σε τηλεοπτική του συνέντευξη υποστήριξε πως ήταν απόλυτα σωστό το αίτημα της Γεννηματά για πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες. Δύο ημέρες αργότερα υπήρξε τηλεφωνική
επικοινωνία με την επικεφαλής
του ΚΙΝΑΛ. Και όπως λένε συνεργάτες της κας Γεννηματά, «με τον
Βενιζέλο θα επιτευχθεί η συσπείρωση του Κινήματος αναχαιτίζοντας τις
φυγόκεντρες τάσεις». Εξάλλου οι ομιλίες Βενιζέλου στη Βουλή αποτελούν τεράστιο πλήγμα για τον
ΣΥΡΙΖΑ.
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• Παρά τις λαϊκές αντιδράσεις και τα συλλαλητήρια, το θέμα του
ονοματολογικού της ΠΓΔΜ μάλλον θα πρέπει να θεωρείται λήξαν – Μεγάλο
αναμένεται το κόστος για τον ΣΥΡΙΖΑ, άγνωστο προς ώρας τι θα πράξει ο Πάνος Καμμένος

Μονά-ζυγά χαμένο
το όνομα «Μακεδονία»
Δεν υποχωρεί η κυβέρνηση από τις «κόκκινες» γραμμές της αναφορικά με την επίλυση του ονοματολογικού της ΠΓΔΜ, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. «Erga omnes με συνταγματική αναθεώρηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει συμφωνία», τονίζουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν πως «η υλοποίηση της συνταγματικής αναθεώρησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη σε διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ - ΝΑΤΟ)».
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου
ο μόνο που θα πρέπει να
θεωρείται δεδομένο πια
είναι πως στην όποια λύση δοθεί στο Σκοπιανό
ζήτημα, στο όνομα θα εμπεριέχεται και η λέξη «Μακεδονία». Παρά τις αντιδράσεις στη βόρεια Ελλάδα κυρίως και τα αντίστοιχα συλλαλητήρια και στην Αθήνα,
το θέμα αυτό θεωρείται λήξαν μολονότι το πολιτικό κόστος για τον
ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται μεγάλο, ενώ άγνωστο παραμένει προς ώρας τι θα
πράξει ο μικρός κυβερνητικός εταίρος. Θυμίζεται πως ο Πάνος Καμμένος έχει ξεκαθαρίσει πως δεν
μπαίνει σε τέτοια συζήτηση.
Επί του πρακτέου, τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σήμερα
Σάββατο να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Όπως έγινε γνωστό, αυτό θα γίνει τηλεφωνικά και
πιθανότατα κάποια ραντεβού να γίνουν και την Κυριακή. Το μόνο βέβαιο είναι πως στις 09.30 το πρωί
θα περάσει τις πόρτες του
προεδρικού μεγάρου για να ενημερώσει τον Προκόπη Παυλόπουλο.

T

Η σημειολογία
του Ίλιντεν
Την ίδια ώρα πάντως από την κυβέρνηση προσπαθούν να κρατήσουν
χαμηλούς τόνους, ειδικά μετά τα
σκοπιανά δημοσιεύματα που αποκάλυψαν άλλη μία πρόταση από την
αντίθετη πλευρά: «Δημοκρατία της

Μακεδονίας του Ίλιντεν». Ταυτόχρονα
επικρατεί προβληματισμός καθώς
η υιοθέτηση μιας τέτοιας ονομασίας
επιτρέπει στους γείτονες να συντηρούν τις αλυτρωτικές τάσεις τους.
Και αυτό γιατί η μάχη του Ίλιντεν –εθνική εορτή στη ΦΥΡΟΜ– έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εκείνους:
Η Εξέγερση του Ίλιντεν ήταν μία
επανάσταση σλαβοφώνων της Μακεδονίας που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε στο Μακεδονικό έδαφος
από την αυτονομιστική οργάνωση
Εσωτερική Μακεδονο-Αδριανουπολιτική Επαναστατική Οργάνωση
τον Ιούλιο (Ιουλιανό Ημερολόγιο)
/ Αύγουστο (Γρηγοριανό Ημερολόγιο) του 1903 ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σήμερα αυτή η
επανάσταση γιορτάζεται στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας στις 2 Αυγούστου (η
χρονική διαφορά λόγω του νέου ημερολογίου) ως εθνική επέτειος και
για πολλούς στη χώρα θεωρείται η
αρχή της Σλαβομακεδονικής εθνογένεσης, ενώ την υιοθετεί και η
Βουλγαρία.
Στα τότε σχέδια για την αυτονόμηση της
Μακεδονίας
περιλαμβάνονταν και τα ελληνικά εδάφη.
Μάλιστα, η

στάση τού τότε ελληνικού κράτους,
αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα ιστορικά, επάνω στη Σλαβομακεδονική επανάσταση του Ίλιντεν, δεν φαίνεται να ήταν θετική,
γιατί προφανώς μια αυτόνομη ή ανεξάρτητη Μακεδονία θα ήταν κόντρα στις εδαφικές βλέψεις της χώρας στην περιοχή. Σύμφωνα με τον
Πεζά, τον τότε πρόξενο της Ελλάδας στο τότε Οθωμανικό Μοναστήρι (Μπίτολα), και τα όσα γράφει σε
έκθεση προς τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης το 1902, η επερχόμενη εξέγερση (Ίλιντεν) έχει
ως στόχο μια αυτόνομη ή ανεξάρτητη Μακεδονία, προτίθενται να
την ακολουθήσουν και πατριαρχικοί και εξαρχικοί πληθυσμοί και
περιγράφονται οι άθλιες συνθήκες
ζωής πολλών Μακεδόνων (κυρίως
αγροτών). Δεν είναι δε λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο όνομα είναι η απόλυτη
δικαίωση του αλυτρωτισμού όχι
μόνο των Σκοπιανών αλλά και των
Βουλγάρων!

Επιβεβαιώνει την πολιτική
βούληση ο
Τζανακόπουλος
Ερωτώμενος σχετικά πάντως ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ξεκαθάρισε πως «πολλά ονόματα έχουν πέσει
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω κάτι
περισσότερο. Όλα αυτά αφορούν το
ουσιαστικό περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης, που θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε ότι δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο δημόσιων συζητήσεων. Σας
ξαναλέω ότι πολλά ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε κάτι».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
ρωτήθηκε εάν, όπως αναφέρουν τα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗ
ΣΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΜΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΛΙΝΤΕΝ»

γερμανικά ΜΜΕ, θα υπάρξει συμφωνία με την πΓΔΜ, μέσα στον Ιούνιο και σημείωσε: «Δεν πρόκειται
να προεξοφλήσω την κατάληξη των
συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, το
βέβαιο είναι ότι πολιτική βούληση υπάρχει. Ωστόσο, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, έχουμε ακόμα αρκετή απόσταση να διανύσουμε μέχρι να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή
συμφωνία». Επανέλαβε πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαπραγμάτευση με αίσθημα ευθύνης για την
επίλυση ενός ζητήματος που ταλαιπωρεί τη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή για σχεδόν 30
χρόνια.
Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές
υπενθυμίζουν τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι «έχουμε διανύσει μεγάλο μέρος της απόστασης, αλλά υπάρχει ακόμα απόσταση να διανυθεί».
«Ως εκ τούτου, η συζήτηση για οποιοδήποτε όνομα είναι κενή περιεχομένου, εάν δεν έχουν πρώτα εκπληρωθεί οι δύο βασικές προϋποθέσεις, τις
οποίες η κυβέρνηση έχει θέσει, ακολουθώντας την εθνική γραμμή, από
την αρχή της διαπραγμάτευσης για το
ονοματολογικό», τονίζουν και διευκρινίζουν ότι:
«1. το erga omnes με συνταγματική αναθεώρηση είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να υπάρξει συμφω-

νία.
2. η υλοποίηση της Συνταγματικής
Αναθεώρησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη σε διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε. - ΝΑΤΟ)».

Προετοιμάζουν το έδαφος
για αποτυχία
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος
προετοιμάζοντας το έδαφος ακόμα
και για μια αποτυχία τόνισε πως «υπάρχει δρόμος να διανυθεί με την έννοια ότι χρειάζονται διεργασίες» και
ότι «στη χώρα μας δεν υπάρχει πίεση
χρόνου», ρίχνοντας το γάντι στο αντίπαλο στρατόπεδο.
Πάντως, στην κυβέρνηση υποστηρίζουν πως υπάρχουν ευρωπαϊκές πιέσεις για να κλείσει η υπόθεση, κάτι που επανέλαβε και ο
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης σχολιάζοντας πως «και στις Βρυξέλλες οι πάντες εκτιμούν –συμπεριλαμβανομένου
και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της πολιτικής οικογένειας που ανήκει η ΝΔ– ότι αυτή η ευκαιρία για
μια λύση δεν πρέπει να χαθεί», επιμένοντας πως «το κλειδί είναι το erga
omnes, για τη σύνθετη ονομασία έναντι όλων των χρήσεων, για όλους τους
τρόπους και λόγους».
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Κυβερνητικές σκοπιμότητες, λάσπη στον ανεμιστήρα και τακτικές που θα ζήλευαν απολυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιήθηκαν στην φούσκα της
Νovartis. Και έμεινε μια
κυβέρνηση να αναζητά μάταια ένα φύλλο συκής για
να καλύψει την γύμνια
της. Όχι και την ντροπή της
μιας και ούτε δευτερόλεπτο τους τελευταίους μήνες δεν έδειξε να ντρέπεται για τις μηχανορραφίες
της.

Τ

όλμησε η κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα να
διασύρει 10 προσωπικότητες της πολιτικής
της οικονομίας και της
δικαιοσύνης. Επιλέγοντας πολύ
προσεκτικά ποιους θα στοχοποιήσει και εξαιρώντας επίσης προσεκτικά τους σιωπηλούς συμμάχους
της (ή εν δυνάμει συμμάχους).
Τόλμησε να μιλήσει δια των
στρατιωτών της για το μεγαλύτερο
σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Και
ενώ οι ψυχραιμότεροι (ακόμα και
στους κόλπους της) ξεκαθάριζαν
πως αν υπάρχει κάτι είναι δουλειά
της δικαιοσύνης να το ψάξει, εκείνοι έστησαν εκτελεστικό απόσπασμα – έτσι αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι την επιτροπή- για να σκάσουν
κάνοντας πάταγο: σαν φούσκα!

Πρωτοφανής
διαδικασία…
Αλλά και την τελευταία στιγμή σε
μια πρωτοφανή διαδικασία που
ευλόγως θέτει συνταγματική νομιμότητα έστησαν δέκα κάλπες για να
κλέψουν τις εντυπώσεις. Άλλωστε
αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει
κατά την θητεία της πως τις εντυπώσεις αναζητά γιατί ουσία δεν υπάρχει. Πολιτικά ανθρωπάκια καθοδηγούμενα από την δίψα της εξουσίας αλλά και μια εκδικητική
διάθεση απέναντι στους αντιπάλους τους. Ίσως γιατί εκείνοι τα κατάφεραν, έχουν δείγματα δουλειάς
ενώ οι ίδιοι αποδείχθηκαν μετρ
της κωλοτούμπας και των μεγάλων
αλλά κενών περιεχομένου λόγου.
Και η υπόθεση της Novartis μένει να καταγραφεί στην ιστορία ως
το μεγαλύτερο πολιτικό – προμελετημένο – έγκλημα. Που θα αναζητεί πάντα τους θύτες για να τους
τιμωρήσει. Μόνο που αυτή η τι-

«Πατήσατε πάνω
στις νάρκες σας
Θα σας πάω μέχρι τέλους»
• Κυβερνητικές σκοπιμότητες, λάσπη στον ανεμιστήρα και τακτικές που θα
ζήλευαν απολυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιήθηκαν στη φούσκα της
Νovartis, για να φτάσουμε χθες στη Βουλή να πέσουν οι μάσκες
μωρία μπορεί να προέλθει μόνο ενώπιον της κάλπης από τους Έλληνες ψηφοφόρους που θα κληθούν να επιλέξουν για το μέλλον
τους.
Και άδικα τα θύματα θα αναζητούν την δική τους δικαίωση. Οι
θύτες, οι λασπολόγοι, θα κρύβονται πίσω από κανονισμούς και ασυλίες με τα θύματα να κουβαλούν
μια αναίτια ρετσινιά.

Αντώνης Σαμαράς: «Θα
σας καθίσω στο σκαμνί»
«Θέλω να τον ευχαριστήσω τον κ.
Τσίπρα, γιατί με τον άθλιο τρόπο που
χειρίστηκε τη συκοφαντία σε βάρος
μου και σε βάρος άλλων συναδέλφων,
απέδειξε μόνος του ότι πρόκειται για
σκευωρία. Κανένα στοιχείο. Μόνος
στόχος η προσωπική μας σπίλωση.
Με 10 κάλπες», είπε από τη Βουλή ο
πρώην πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς, καρφώνοντας ευθέως
τον ηθικό αυτουργό του πολιτικού
εγκλήματος. «Θέλατε να μείνει μόνο
η σπίλωση σε βάρος μας. Η σκιά…
Και αυτό ακριβώς προτείνουν σήμερα
οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: να διατηρηθεί μόνιμα η “σκιά”. Να, λοιπόν, γιατί εγώ
σας μηνύω και γιατί οφείλω να σας
πάω μέχρι τέλους και να σας καθίσω
στο σκαμνί. Ο καλύτερος τρόπος για
να αποδείξω την αθωότητά μου είναι

η δική σας παραπομπή. Αυτός είναι
ο δρόμος ο ευθύς…» συμπλήρωσε.
Ο κ. Σαμαράς επέμεινε στη
σκευωρία της κυβέρνησης και κατήγγειλε παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη: «Πού την κατάντησαν τη Δικαιοσύνη; Τι γαϊτανάκι έχουν στήσει με
σκοπό την πλήρη υποταγή της δικαστικής εξουσίας στο καθεστώς ΤσίπραΠαπαγγελόπουλου; Εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές.
Εσείς, όμως, να προσέχετε: Δεν γίναμε
εμείς «όμηροι» του Παπαγγελόπουλου.
Εσείς γίνατε όμηροί του… Και ο Παπαγγελόπουλος θα σας κάψει».
Στον ίδιο τόνο ευχαρίστησε την
κυβέρνηση και εξήγησε: «Αν γίνει
δεκτή η έωλη νομική επιχειρηματολογία σας, τότε θα έχετε ανοίξει, όχι
δρόμο αλλά λεωφόρο, για τη… δική
σας παραπομπή αργότερα απευθείας
στην τακτική δικαιοσύνη». Ανέφερε
«τρεις σκανδαλώδεις και καραμπινάτες υποθέσεις: τα ΕΛΤΑ, όπου θα
χρειαστεί να γίνει κάθαρση, η Τράπεζα Αττικής –εκεί να δείτε κάθαρση
που θα πρέπει να γίνει– και τα ευρωπαϊκά κονδύλια για πρόσφυγες-μετανάστες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου».
«Χρειάζεστε εξιλαστήρια θύματα
για να γλιτώσετε. Αλλά δεν γλιτώνετε.
Εμείς δεν πρόκειται να είμαστε τα εξιλαστήρια θύματα για τη δική σας την
πλήρη χρεοκοπία. Ήδη, πατήσατε πά-

νω στις νάρκες σας…» υποστήριξε,
εξάλλου, ο πρώην πρωθυπουργός.

«Έδειξε» την κυβερνητική
στόχευση ο Πικραμμένος
Και ο Παναγιώτης Πικραμμένος
έδειξε τον στόχο της κυβέρνησης, όταν
σχολίασε πως
«τυχόν αδικαιολόγητη παράταση ή μη ολοκλήρωση της διαδικασίας προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τη Δικαιοσύνη με πιστό τρόπο
37 χρόνια και νομίζει ότι πλήττει το
κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης».
Γιατί αυτό ακριβώς θέλει η κυβέρνηση της απραξίας: εξιλαστήρια
θύματα που θα διασυρθούν μέχρι
τη δικαίωσή τους, που πια δεν θα
έχει και τόσο σημασία….

Ανδρέας Λυκουρέντζος:
«Αρνούμαι να συμπράξω
στην εκτροπή»
Τέλος, ο Ανδρέας Λυκουρέντζος
επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο η
κυβερνητική πλειοψηφία διαχειρίστηκε την υπόθεση, καταλογίζοντάς της «βαρύτατες ηθικές ευθύνες
για τις πρακτικές που ακολούθησε»

Το υπόμνημα του Αβραμόπουλου
Από την πλευρά του ο επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος με υπόμνημα του τονίζει πως «επιβεβαιώθηκα
πλήρως ως προς την ανυπαρξία οποιουδήποτε στοιχείου εναντίον μου, αλλά και όσον αφορά τις διαπραχθείσες, από τους ψευδομάρτυρες και τους ηθικούς αυτουργούς τους, πραγματικά αξιόποινες πράξεις, οι
οποίες αναμένω να διερευνηθούν από την Ελληνική Δικαιοσύνη, στην οποία έχω προσφύγει και στη διερεύνηση των οποίων επιμένω με κάθε νόμιμο μέσο που έχω στη διάθεσή μου. Η αλήθεια θα αναδειχθεί όσο και αν προσπαθήσουν κάποιοι να την σκιάσουν με αδόκιμες διαδικασίες, νομικούς ακροβατισμούς και
παραβίαση βασικών κανόνων για την προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτικών
και του Συντάγματος!!!».

και οι οποίες –
όπως είπε– συντηρούν αδίκως τη σπίλωσή του. Τόνισε
ότι
«επέλεξε
(σ.σ.: η κυβέρνηση) να υπηρετήσει σκοπιμότητες» και «αντί να διερευνήσει, ως ώφειλε, πλήρως και σε
βάθος την υπόθεση Novartis, επέλεξε
την απόδραση από τις ευθύνες της,
καταθέτοντας πόρισμα με το οποίο αρνείται τις αρμοδιότητες της Προανακριτικής Επιτροπής».
«Πρόκειται για κραυγαλέα αντίφαση, η οποία όχι μόνον αισθήματα απογοήτευσης δικαιολογεί, αλλά και
εύλογες ανησυχίες για την ποιότητα
της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών», τόνισε ο κ. Λυκουρέντζος
και πρόσθεσε: «Αρνούμαι να συμπράξω στην εκτροπή από τα οριζόμενα στο Σύνταγμα και τον Κανονισμό
της Βουλής. Επιμένω σε όσα ανέφερα
με την ομιλία μου, στην Ολομέλεια
της Βουλής, την 21η Φεβρουαρίου
2018. Δεν επιθυμώ να συμπράξω σε
καμιά μορφή αποπροσανατολισμού».
Η ΑΠΟΨΗ
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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;
ΑΡΣΕΙΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Δύο μέτρα και δύο σταθμά
• Ενώ σε «καραμπινάτες» περιπτώσεις οι βουλευτές
αρνούνται να βγάλουν στη… σέντρα τους
συναδέλφους τους, στην περίπτωση του
Νίκου Νικολόπουλου μοιάζει να επιχειρείται η
ποινικοποίηση της έκφρασης μίας αντίθετης άποψης
Στο τελευταίο καφενείο της Ελλάδας να πάει κάποιος, λίγες πιθανότητες
έχει να μην ακούσει ένα ανάθεμα για τις ασυλίες των πολιτικών. Και
μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του θυμού να έχει λαϊκιστικά ελατήρια
που συμπιέστηκαν ακόμη περισσότερο λόγω κρίσης και αναμόχλευσης
σκανδάλων, ωστόσο η παροιμία «κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει»,
που πολλές φορές ο λαϊκός κόσμος απευθύνει λοξοκοιτώντας προς Σύνταγμα μεριά, έχει μια βάση αλήθειας.

Μ

ια αλήθεια που λέει ότι ελάχιστες είναι οι φορές που το
σώμα ψηφίζει την άρση ασυλίας των βουλευτών, ακόμα και για αδικήματα που
ουδεμία σχέση έχουν με τη βουλευτική τους
ιδιότητα, καταστρατηγώντας έτσι ευθέως την
ίδια της την υπόσταση της βουλευτικής ασυλίας, που αποτελείται από το «ανεύθυνο»
που αναφέρεται σε λόγους, πράξεις ή παραλείψεις, που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση προς το βουλευτικό λειτούργημα και το
«ακαταδίωκτο», που αναφέρεται σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη του βουλευτή, που
δεν σχετίζεται με το λειτούργημά του.

Σωρηδόν απορρίπτονται
τα αιτήματα
Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής τα
εισαγγελικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής
ασυλίας απορρίπτονται σωρηδόν και με βάση τους κομματικούς συσχετισμούς, δημιουργώντας ακόμα και αγανάκτηση για τους
απλούς πολίτες που για τα ίδια ακριβώς αδικήματα οδηγούνται στα δικαστήρια. Πολ-

λοί, λοιπόν, είναι οι «τυχεροί» της Βουλής
και ελάχιστοι αυτοί που βγαίνουν στη… σέντρα από τους συναδέλφους τους, με πλέον
πρόσφατο παράδειγμα τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκο Νικολόπουλο.
Εναντίον του Αχαιού πολιτικού υπεβλήθη
μηνυτήρια αναφορά από το Παρατηρητήριο
Τήρησης των Συμφωνιών του Ελσίνκι, με αφορμή
αναδημοσίευση
του
από
15/11/2015 δημοσιεύματος της εφημερίδας «Ελεύθερη Ώρα» στην ιστοσελίδα του,
στο πλαίσιο της εκφοράς των απόψεών του
για το ζήτημα της αναδοχής και υιοθεσίας τέκνων από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Τι συνέβη
τότε;
Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του Ν. Νικολόπουλου, προκειμένου
να δικαστεί ως υπαίτιος υποκίνησης ρατσιστικής βίας και απολογούμενος ενώπιόν της
ο βουλευτής δήλωσε ότι δεν αντιμάχεται τη
διαφορετικότητα ως δικαίωμα, αλλά ως Χριστιανός είναι αντίθετος σε κάθε τι που αντίκειται στην ευαγγελική διδασκαλία και την

ελληνοχριστιανική παράδοση.
Ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής επιχείρησε να καταδείξει στην Επιτροπή με ευαγγελικά επιχειρήματα ότι οι απόψεις του απηχούν την εκπεφρασμένη θρησκευτική του
πίστη αναρωτώμενος: «Είναι δυνατόν σε ένα
δημοκρατικό καθεστώς, Βουλευτής που έχει εκλεγεί με Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, να πάψει δημόσια να διακινεί τον λόγο του Ευαγγελίου
και να του απαγορευθεί να προβάλλει τις θέσεις
του; Κατά αντιστοιχία, θα τολμούσε κάποιος από
εσάς, από όλους εμάς, να απαιτήσει από έναν
μουσουλμάνο, και ιδιαίτερα βουλευτή, να μην
εκφράζει την πίστη του και να μη στηρίζει τις απόψεις που εκφράζονται στο Ιερό Κοράνι;»
Ο κ. Νικολόπουλος επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και τις αποφάσεις της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος δήλωσε ότι δεν θα γίνει κρυπτοχριστιανός, καθώς
το μόνο που έκανε ήταν να εκθέσει, κατά το
συνταγματικώς επιτρεπτό μέτρο, τις απόψεις
του τόσο ως Έλληνας πολίτης, όσο και ως
βουλευτής και πρόεδρος κομματικού σχηματισμού. Αντίθετα, κατηγόρησε τους μηνυτές του ότι επιχειρούν να ποινικοποιήσουν
την έκφραση κάθε αντίθετης προς τις δικές
τους απόψεις, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους ετεροφοβική, αντιδημοκρατική
και καταχρηστική, τονίζοντας ότι ο κ. Π. Δημητράς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, έχει προσφύγει εναντίον της χώρας μας στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πολλές φορές, έχει

υποβάλει 34 μηνύσεις για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου «και γενικότερα, κάνει
κάθε τι προκειμένου να επιβάλει τις δικές του
μειοψηφικές και “αιρετικές” απόψεις στο σύνολο
της ελληνικής κοινωνίας».

Τη γλίτωσαν…
Απορίες και ερωτηματικά γεννώνται εύλογα
όμως από το γεγονός ότι η ίδια Επιτροπή
στην ίδια συνεδρίασή της περιορίστηκε να
κρίνει τη συμπεριφορά του βουλευτή των
ΑΝ.ΕΛ., κ. Κατσίκη, απλά ως «προσβλητική» και δεν προχώρησε ούτε καν σε επίπληξη σε βάρος του ή επιβολή ποινής, για την αποστροφή του ενώπιον της Ολομέλειας της
Βουλής κατά τη συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου για την υιοθεσία: «Η αγάπη στην
παιδοφιλία είναι αμαρτία και μάλιστα τερατώδης. Στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις θεωρείται αθώα αυτή η αγάπη;» για την οποία 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ζητήσει την παραπομπή του.
Και μιας και είπαμε ΑΝ.ΕΛ., θυμίζεται ότι
ο Πάνος Καμμένος για χειρότερο περιστατικό (σ.σ. μήνυση και αγωγή από τον Σταύρο Θεοδωράκη για συκοφαντική δυσφήμηση) γλίτωσε ΚΑΙ αυτός την άρση της ασυλίας του με τη δικαιολογία που προέβαλαν
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο συγκυβερνήτης «προέβη στη συγκεκριμένη ανάρτηση στο
πλαίσιο των Υπουργικών του καθηκόντων, οπότε
έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία του νόμου
περί ευθύνης Υπουργών»! Δύο μέτρα και δύο
σταθμά…
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Τι κρύβει η πρόσφατη και από τηλεοράσεως παραίτηση«πολιτικό μανιφέστο» του τέως πλέον προέδρου του ΣτΕ

ΝΙΚΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Τα ‘ριξε στον ΣΥΡΙΖΑ
(με τήβεννο...)

Μεγάλες πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η παραίτηση του προέδρου του ΣτΕ Νικόλαου Σακελλαρίου, η οποία πέραν του πρωτοφανούς χαρακτήρα της, καθώς ποτέ κατά το παρελθόν δεν έχει
παραιτηθεί πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου, το καταγγελτικό
εν είδει διαγγέλματος ύφος της ταρακούνησε γερά τόσο τον φυσικό χώρο της Θέμιδας, όσο και αυτόν του Μεγάρου Μαξίμου.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Μ

ε ένα άνευ ιστορικού
προηγουμένου τηλεοπτικό διάγγελμα από
το γραφείο του, ο Ν.
Σακελλαρίου δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να υπεραμυνθεί του αντιμνημονιακού παρελθόντος του (σ.σ. είχε ψηφίσει υπέρ
της αντισυνταγματικότητας προγενέστερων μνημονιακών νόμων).
Ανεξάρτητα από τις σκόρπιες ενστάσεις εκφράστηκαν με την «ενδυματολογική» επιλογή του Ν. Σακελλαρίου να
πει όσα είπε στις τηλεοπτικές κάμερες
φορώντας την δικαστική τήβεννο, αν
αναζητηθεί η αρχή των εξελίξεων αυτή, θα βρεθεί στην προ εβδομάδων
διαρροή στον Τύπο ότι η αναμενόμενη
απόφαση του ΣτΕ θα έκρινε συνταγματικό τον νόμο Κατρούγκαλου, επιφέροντας μεγάλες περικοπές στις συντάξεις των ασφαλισμένων. Αυτή όμως ήταν μάλλον η αφορμή και όχι η αιτία,
διότι από το ίδιο το περιεχόμενο της
δήλωσης Σακελλαρίου προκύπτει ότι
το πραγματικό πρόβλημα ήταν η επικείμενη δικαστική αναγνώριση της συνταγματικότητάς του νόμου και όχι αυτή καθ’ αυτή η διαρροή της πληροφορίας.
Συγκεκριμένα, ο Ν. Σακελλαρίου
χαρακτήρισε «αδιανόητη» και «απαράδεκτη την παραβίαση του δικαστικού απορρήτου», αλλά γρήγορα πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας ότι «ήδη, από την εποχή του πρώτου μνημονίου, ορισμένοι
συνάδελφοί μου μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαμε, με τις μειοψηφίες μας επισημάνει τη μη συμβατότητα των ρυθμίσεων
του μνημονίου με το Σύνταγμα και είχαμε,
εγκαίρως, προειδοποιήσει, χωρίς δυστυχώς να εισακουστούμε, για την επερχόμε-

νη πλήρη επικυριαρχία του οικονομικού
επί του θεσμικού, που επηρέασε, καίρια,
το σύνολο σχεδόν της κρατικής δράσεως
και σηματοδότησε την συνακόλουθη υποχώρηση του Κράτους Δικαίου και του Κοινωνικού Κράτους».
Η συνέχεια των δηλώσεών του γνωστή και κλασικά αντιμνημονιακή: το
νέο ασφαλιστικό σύστημα που μέσω
του επανυπολογισμού όλων των μέχρι
σήμερα απονεμηθεισών συντάξεων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω μείωση του ύψους τους, με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη εξαθλίωση όλων των συνταξιούχων.

Συμπόνια ή υπενθύμιση;
Αγνή, λοιπόν, κοινωνική αλληλεγγύη
απέναντι σε μία όντως χειμαζόμενη
κοινωνική τάξη, που με την πενιχρή
συνταξούλα της έχει φτάσει να ζει όχι
μόνο τον εαυτό της αλλά και τα ενήλικα
παιδιά και τα εγγόνια της; Ή μήπως μία
εκκωφαντική υπενθύμιση προς μία πολιτική παράταξη που προεκλογικά υποσχόταν ότι θα σκίσει τα μνημόνια με
ένα άρθρο αλλά στην πορεία συμμάχησε με τους «διαβολικούς» δανειστές, για
να θυμηθούμε μία σχετική προεκλογική αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα;
Παύση, ανάπαυση και επιστροφή του
ρολογιού μία τριετία πίσω και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2015. Τότε, δηλαδή, που ο κ. Σακελλαρίου επελέγη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. έναντι του κ. Πετρούλια που προτάθηκε
από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο. Οι κακές γλώσσες είχαν φάει… γλιστρίδα και επέμεναν
τότε ότι ο κ. Σακελλαρίου αποτέλεσε

προσωπική επιλογή του συγκυβερνήτη
Πάνου Καμμένου, επιβραβευόμενος
τρόπον τινά ο δικαστής για τη μέχρι τότε
αντιμνημονιακή στάση του. Η διαφορά
όμως μεταξύ των δύο προταθέντων δικαστών είχε και πιο ευδιάκριτο πολιτικό
πρόσημο, καθώς πρόσφατα είχε κριθεί
ως αντισυνταγματικός ο νόμος Ραγκούση που θα απέδιδε την ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών: ο μεν Δημοσθένης Πετρούλιας
μειοψήφησε στο ΣτΕ κρίνοντας συνταγματικές τις διατάξεις, ο δε Νικόλαος Σα-

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
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κελλαρίου τάχθηκε με την πλειοψηφία
που έκρινε τον νόμο Ραγκούση αντισυνταγματικό. Ήταν άλλωστε χαρακτηριστική η τετράμηνη καθυστέρηση τοποθέτησής του, καθώς η κα Βασιλική Θάνου
είχε αναλάβει την «αδελφή» θέση της
προέδρου του Αρείου Πάγου, αμέσως
μετά τη λήξη της προηγούμενης θητείας,
κάνοντας τον Τύπο της εποχής να μιλάει
για τριγμούς στα θεμέλια της κυβερνητικής συγκατοίκησης.

Τα διαδοχικά
«χαστούκια» του ΣτΕ
στα νομοθετήματα
του ΣΥΡΙΖΑ

Η κόντρα για τις τηλεοπτικές
άδειες και η υποδοχή
στο Μαξίμου
Σχεδόν έναν χρόνο μετά, ο Ν. Σακελλαρίου, με ακόμη μία πρωτοφανή για τα
νομικά δεδομένα κίνησή του, διακόπτει
την πρώτη διάσκεψη της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα ή μη του νόμου Παππά
νται οι δικαστές μου την παραμονή κρίσιμων
Διασκέψεων», σε αντίθεση με την κα Θάνου που δηλώνει ικανοποιημένη από
τον κ. Τσίπρα, πυροδοτώντας έτσι το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ κυβέρνησης
και αντιπολίτευσης για τα δρώμενα στη
Δικαιοσύνη.

Η κόντρα
με τον Κοντονή
για τις τηλεοπτικές άδειες, καθώς λίγο μετά την έναρξή της ήρθε σε προσωπική
σφοδρή αντιπαράθεση με άλλους δικαστές.
Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται σε
«κλίμα, το οποίο επιχειρείται να διαμορφωθεί τις τελευταίες, ιδίως, ημέρες από δημόσιες τοποθετήσεις και εκδηλώσεις ως προς
την έκβαση της διασκέψεως της Ολομελείας
του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις εκκρεμείς ενώπιον του Δικαστηρίου υποθέσεις
των τηλεοπτικών αδειών», και τελικά ο νόμος Παππά κηρύσσεται αντισυνταγματικός, με τα κανάλια να μεταδίδουν τη σημαντική είδηση πριν καν δημοσιευτεί η
σχετική απόφαση. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι λίγες ημέρες μετά τη διακοπή της διάσκεψης ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους προέδρους των 4 ανώτατων δικαστηρίων,
Βασιλική Θάνου (Άρειος Πάγος), Ανδρονίκη Θεοτοκάτου (Ελεγκτικό Συνέδριο), Νίκο Σακελλαρίου (ΣτΕ), καθώς
επίσης και τις Ξένη Δημητρίου (εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και Ευτυχία
Φουντουλάκη (γενικός επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων) στο Μέγαρο Μαξίμου για να
τους αναπτύξει την πρόταση της κυβέρνησης για «μια μεταρρύθμιση στα μισθολόγια που θα δώσει τη δυνατότητα να αποτυπωθεί με δικαιοσύνη η δυνατότητα εξέλιξης και σε κάποιες περιπτώσεις οι αναγκαίες
αυξήσεις στους μισθούς εκείνων των λειτουργών που βρίσκονται στην κορυφή της
πυραμίδας».
Στα σκαλιά του Μαξίμου ο κ. Σακελλαρίου προβαίνει και πάλι σε δηλώσεις,
τονίζοντας με νόημα ότι αποτελεί προσωπική του ευθύνη «να μην χειραγωγού-
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Με την έλευση του Σταύρου Κοντονή
στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης τα πράγματα χειροτερεύουν, καθώς
το καλοκαίρι του 2017 εντείνεται η κόντρα δικαστών - κυβέρνησης από τα συνεχή κυβερνητικά πυρά για δικαστικές
κρίσεις και δημόσιες καταγγελίες των δι-

καστικών ενώσεων για «συστηματική προσπάθεια πλήρους υποταγής και χειραγώγησης της Δικαιοσύνης». Ο κ. Σακελλαρίου
σε τηλεοπτική και πάλι εμφάνισή του δηλώνει ότι η Δικαιοσύνη σέβεται απολύτως τον θεσμικό ρόλο της νομοθετικής
και εκτελεστικής λειτουργίας, απαιτεί όμως και τον ανάλογο σεβασμό του δικού
της θεσμικού ρόλου, αφήνοντας και πάλι
αιχμές για παρεμβάσεις, έχοντας ήδη
στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την
κυβέρνηση υπενθυμίζοντας τον αντιμνημονιακό της χαρακτήρα ως αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «τα ατομικά δικαιώματα
δεν μετρώνται με τα χρήματα και δεν μπορεί
να υποβαθμιστεί το επίπεδο του λαού, ούτως ώστε να υπάρξει ένας συμβιβασμός μεταξύ δικαίου και οικονομίας».
Στα τέλη του 2017, ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής ξαναχτυπά:
απευθύνοντας χαιρετισμό στην 33η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος δηλώνει ότι αποφάσεις δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από το ανέλεγκτο της δικαστικής κρίσης,
για να πάρει από το ίδιο βήμα την άμεση απάντηση του κ. Σακελλαρίου: «Υποδείξεις δεν δεχόμεθα από πουθενά».

Θα επανακριθεί ο νόμος
Κατρούγκαλου
Δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η παραίτηση του Νίκου Σακελλαρίου οδηγεί σε επανάληψη της
δικαστικής διαδικασίας αναφορικά με την κρίση περί συνταγματικότητας ή μη του νόμου Κατρούγκαλου που περικόπτει τις συντάξεις, καθώς η υπό την προεδρία του τελευταία απόφαση λήφθηκε με οριακή πλειοψηφία (σ.σ. 13 υπέρ, 12 κατά). Έτσι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο καλείται τώρα
να συνεδριάσει με νέα σύνθεση και μένει να αποδειχτεί στην
πράξη αν ο τέως –πλέον– πρόεδρος του ΣτΕ θα έχει καταφέρει
με την παραίτησή του να ανατρέψει την απόφαση ή αν θα έχει
κάνει το στρατηγικό λάθος να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία
στους συναδέλφους του όχι μόνο να επιμείνουν στην αρχική κρίση τους περί συνταγματικότητας του νόμου Κατρούγκαλου αλλά αυτήν τη φορά και μήνυμα μεγαλύτερης πλειοψηφίας.

Η διαμάχη κυβέρνησης - δικαστών δεν έχει τέλος, στα μεταξύ τους επεισόδια έχουν καταγραφεί αποφάσεις του ΣτΕ που κρίνουν ως αντισυνταγματικές πολλές διατάξεις φορολογικών νόμων, τον νόμο για την κυριακάτικη λειτουργία
των καταστημάτων, για τη διδασκαλία των θρησκευτικών, της επιλογής των διευθυντών των
σχολείων, την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου κ.λπ. Και κάθε φορά που αναγνωρίζεται δικαστικά η αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμων
αυτής της κυβέρνησης, ανοίγει ξανά ο
κύκλος αντιπαράθεσης,
με τη μεν κυβέρνηση να
σχολιάζει τις
μη συμφέρουσες για αυτή
δικαστικές αποφάσεις ακόμα και με
προσβλητικό
προς τους δικαστές τρόπο, τους δε δικαστές να της απαντούν
σκληρά. Σε κύριο επικριτή και τακτικό σχολιαστή των δικαστικών αποφάσεων έχει αναδειχθεί
και ο υπουργός Υγείας κ. Πολλάκης, ο οποίος μάλιστα δεν δίστασε να σκαρώσει και μια… μαντινάδα σε βάρος των δικαστών του ΣτΕ που κατέληγε: «Αυτή ΔΕΝ είναι δικαιοσύνη και μάλιστα τυφλή, είναι η προστασία του κάθε “νταβατζή”» .
Η αιφνίδια παραίτηση του κ. Σακελλαρίου καταδεικνύει αν μη τι άλλο ότι πράγματι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, και οι ένθεν κακείθεν καταγγελίες δεν ωφελούν κανέναν. Με
ανοιχτά τα ζητήματα του ασφαλιστικού νόμου,
των τηλεοπτικών αδειών και της χορήγησης ασύλου στους 8 Τούρκους στρατιωτικούς που αποτελούν πολιτικά θέματα μείζονος σημασίας,
«οι ανώτατοι λειτουργοί οφείλουν να επιτελούν
αμερόληπτα το έργο τους μακριά από τη δημοσιότητα με βάση τη συνείδησή τους και το Δημόσιο
συμφέρον», όπως δήλωσε ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης της Ν.Δ., Νίκος Παναγιωτόπουλος. Και
παρ’ ότι οι θιγμένοι από τις δηλώσεις παραίτησης Σακελλαρίου δικαστές δήλωσαν ότι «Οι δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας παραμένουν ενωμένοι και προσηλωμένοι
στο έργο της απονομής της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις των καιρών με ανεξάρτητο φρόνημα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και
με γνώμονα το Σύνταγμα και το νόμο. Δεν παραιτούνται, δεν φυγομαχούν», στη συνείδηση του
κόσμου παραμένει το ερωτηματικό εάν πράγματι «υπάρχουν ακόμα δικαστές στας Αθήνας».
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου

Και στην πορεία, ο
«προδότης»
Μελισσανίδης τού
πήρε το
πρωτάθλημα στον
ακήρυχτο πόλεμο
της
«αντικατασκοπείας»
. Ποιος, ωστόσο,
είναι ο «προδότης»;
Ποιος «ήρξατο
χειρών αδίκων»
που έγραψε ο
Ηρόδοτος; Ο ίδιος
ο Σαββίδης είναι η
απάντηση. Πότε;
Στον περσινό
τελικό του Βόλου,
όταν ο ΠΑΟΚ με
γκολ οφ σάιντ
έκλεψε το τρόπαιο.
«Ο επόπτης ήταν
στημένος. Για μένα,
δεν ήταν
ανθρώπινο λάθος.
Τι να την κάνεις τη
συγγνώμη.
Συγγνώμες για το
Άγιο Όρος». Αυτά
είχε δηλώσει on
camera ο
Μελισσανίδης.
Βαριές κουβέντες,
φυσικά. Και από
ποιον ήταν
«στημένος» ο
επόπτης
Καλφόγλου; Όχι,
πάντως, από τον…
Μαρινάκη. Αυτός
δεν ήταν της
«εξυγίανσης»

ένε κάποια κιτάπια της ψυχολογίας πως όταν
μεθάει ο άνθρωπος (κυριολεκτικά και μεταφορικά) βγάζει από το στόμα
του ακατέργαστα κομμάτια σκέψης και χαίρεται το υποσυνείδητο, που επιτέλους απελευθερώνεται.
Ας ακούσουμε τον Ιβάν Σαββίδη, όταν «μεθυσμένος» από την επιτυχία της κατάκτησης (δικαιότατα)
του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ στον
τελικό πήρε το μικρόφωνο από την…
Πάολα και είπε: «Πριν από δύο χρόνια είχα πει πως θα καθαρίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν φαντάστηκα ποτέ πως στα 60 μου χρόνια θα έχω μια τέτοια προδοσία με πισώπλατες μαχαιριές. Ζητώ συγγνώμη γιατί πιάστηκα κορόιδο σε τέτοια
προδοσία. Αυτό δεν θα το ξεχάσω
ποτέ».
Τον Μελισσανίδη, φυσικά, εννοούσε ο Ιβάν Σαββίδης, αυτόν υπονόησε για «προδότη» κι όχι τον Αλαφούζο. Τον Μελισσανίδη, με
τον οποίο μαζί ξεκίνησαν την «εξυγίανση»… αφού. Και στην πορεία, ο
«προδότης» Μελισσανίδης τού
πήρε το πρωτάθλημα στον ακήρυχτο πόλεμο της «αντικατασκοπείας».
Ποιος, ωστόσο, είναι ο «προδότης»;
Ποιος «ήρξατο χειρών αδίκων» που
έγραψε ο Ηρόδοτος; Ο ίδιος ο
Σαββίδης είναι η απάντηση. Πότε;
Στον περσινό τελικό του Βόλου, όταν ο ΠΑΟΚ με γκολ οφ σάιντ έκλεψε το τρόπαιο. «Ο επόπτης ήταν στημένος. Για μένα, δεν ήταν ανθρώπινο
λάθος. Τι να την κάνεις τη συγγνώμη.
Συγγνώμες για το Άγιο Όρος». Αυτά
είχε δηλώσει on camera ο Μελισσανίδης. Βαριές κουβέντες, φυσικά. Και από ποιον ήταν «στημένος» ο
επόπτης Καλφόγλου; Όχι, πάντως,
από τον… Μαρινάκη. Αυτός δεν ήταν της «εξυγίανσης».

Λ

Στην Πάολα
οι «ομορφιές»
Σαββίδη...
Ο Ιβάν Σαββίδης πρώτα «πρόδωσε» αυτός τον Μελισσανίδη στον
τελικό του Βόλου και μετά υπαινίχτηκε ότι ο «Τίγρης» είναι
«προδότης», ενώ με ύφος… Λουδοβίκου είπε ότι «έσωσα τον
Παναθηναϊκό», αλλά δεν μπήκε καν στον κόπο να καταδικάσει τις
δηλώσεις Λουτσέσκου ότι η Ελλάδα μοιάζει με τη φασιστική
Γερμανία, όπως τουμπεκί έκανε η πολιτεία και ο Βαγγέλης της ΕΠΟ
Θα περίμενε ο Μελισσανίδης
να βγει και να παραδεχτεί ο Σαββίδης ότι το Κύπελλο ήταν «κάλπικο»
και να ζητήσει συγγνώμη από τον
«σύντροφο συναγωνιστή και φίλο»
(ατάκα κλισέ επί Σοβιετίας) Μελισσανίδη. Δεν το έκανε. Λοιπόν, ποιος
πρόδωσε ποιον;
Κι επειδή ο Μελισσανίδης δεν
είναι ούτε του κατηχητικού, έλαβε
τα μέτρα του, όπως κάθε «προδομένος». Μπορεί να τον συνέφερε κιόλας αυτή η «προδοσία» του Σαββίδη… Μπορεί να έχασε ένα Κύπελλο,
αλλά πήρε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα…
Είμαστε πάντα στο «πολιτιστικό»
κέντρο που τραγουδάει η Πάολα. Ο
Ιβάν Σαββίδης λέει από μικροφώνου ότι «έσωσε» τον Παναθηναϊκό!
Πώς, ακριβώς, «έσωσε» τον Παναθηναϊκό; Δάνεισε λεφτά στον Αλαφούζο; Έφερε αυτός την «Pan
Asia» και τον μίστερ Πάιροτζ; Εννοούσε, βέβαια, ότι τον «έσωσε»

στην ψηφοφορία που έγινε στη
Super League, για το αν πρέπει να
υποβιβάζεται η ομάδα που δεν αδειοδοτείται. Μόνο που ο ΠΑΟΚ ψήφισε κατά!!! Πώς, λοιπόν, «έσωσε» ο Ιβάν τον Παναθηναϊκό; Για λόγους

ντεμέκ… «αρχής» ο ΠΑΟΚ ψήφισε
κατά, όπως και την πρώτη φορά,
αλλά όσοι «δορυφόροι» χρειάστηκαν να ψηφίσουν «ναι», το έκαναν
και η Κέρκυρα απείχε… τεχνηέντως.
Κι έτσι «σώθηκε» ο Παναθηναϊκός.

18_19_paola_835_APOPSI 5/18/18 10:20 PM Page 17

Ο τρόπος, ωστόσο, που το είπε ο Ιβάν, παραπέμπει σε… «πατερουλισμό», άλλωστε έζησε στη χώρα του
«πατερούλη» Ιωσήφ, αλλά μπορεί
να έχει διαβάσει και την περίφημη
ατάκα του Λουδοβίκου ΙΔ΄, «εγώ
ειμί το κράτος»…
Ο Σαββίδης, λοιπόν, αυτοανακηρύχτηκε «πατερούλης» του ελληνικού ποδοσφαίρου (μπορεί και όχι
μόνο του ποδοσφαίρου) με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν. Κι όταν κάποιος αυτοπροσδιορίζεται (έστω κι
από τα μικρόφωνα της Πάολας) ως
«πατερούλης», τότε πολύ απλά δεν
μπορεί να διαχειριστεί το ψυχολογικό βάρος της μέθης του. Η δε «μέθη» του ήταν ένα μήνυμα που έστειλε προς τους «δορυφόρους της μέθεξης», που ο ίδιος όπως παραδέχτηκε έβαλε να ψηφίσουν υπέρ της
«σωτηρίας» του Παναθηναϊκού.
Ποιος, όμως, ήταν ο αντίκτυπος
στους Μαρινάκη και Μελισσανίδη η αυτοανακήρυξη του Ιβάν σε
«πατερούλη» του ελληνικού ποδοσφαίρου; Το μόνο που προς το παρόν μπορεί να πει η «Α» είναι πως
σε κάθε δράση υπάρχει και ισόποση
αντίδραση. Μόλις ολοκληρωθεί το
ρεπορτάζ, η «Α» θα ξεδιπλώσει τον
χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου,
τις σφαίρες επιρροής και θα περιγράψει λεπτομερώς το σκηνικό που
θα δημιουργηθεί.

Μιλάει ο Λουτσέσκου για
φασισμό...
Αφήνουμε την Πάολα και τα μικρόφωνά της. Την επόμενη ημέρα ο
Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ
Ραζβάν Λουτσέσκου αναχώρησε
για την πατρίδα του. Στο αεροδρόμιο, που τον περίμεναν οι δημοσιογράφοι, έκανε τη «μεγάλη» δήλωση:
«Μόνο στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
στη φασιστική Γερμανία έγινε ό,τι συνέβη στο ελληνικό πρωτάθλημα». Αν
δεν έγινε αντιληπτό, ο Λουτσέσκου,
του οποίου η πατρίδα, η Ρουμανία,
στέναζε κάτω από τον «κόκκινο φασισμό», με τη μυστική Αστυνομία Σεκουριτάτε να ορίζει ρουφιάνους το
παιδί για τον πατέρα και την κόρη
για τη μάνα, παρομοίασε την Ελλάδα
με τη φασιστική Γερμανία.
Δεν θα πρέπει να μας απασχολεί
τόσο η δήλωση του Λουτσέσκου,
αλλά τα παρεπόμενα. Ο Λουτσέσκου είναι ένας «ξυπνιτζής», βρήκε
την κότα που γεννάει χρυσά αυγά,
τον Σαββίδη, δηλαδή, και «χύνεται»
μπροστά του σε κάθε ευκαιρία, διότι
τέτοιον δεν θα ξαναβρεί στην καριέρα του. Αν ο Λουτσέσκου ήταν καμιά ολοκληρωμένη προσωπικότητα
με κουλτούρα και άποψη για τη ζωή,
πολύ απλά δεν θα το ξεστόμιζε αυτό. Και το είπε, γιατί ξέρει ότι στην
Ελλάδα δεν πρόκειται κανένας να
τον ελέγξει. Όταν έχεις τις «πλάτες»
του Σαββίδη που αποκαλεί τον Τσίπρα «Πούτιν της Ελλάδας», ο Λουτσέσκου μπορεί να λέει ό,τι γουστάρει και λογαριασμό να μη δίνει
σε κανέναν. Αν, φυσικά, ήταν στην
Ξάνθη, δεν θα τα έλεγε αυτά.
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Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι ένα και μοναδικό: Ο Ιβάν Σαββίδης συμφωνεί ή όχι με τη δήλωση
Λουτσέσκου; Τα πρώτο πράγμα
που έπρεπε να κάνει, αν διαφωνούσε, ήταν να του πάρει το εισιτήριο
της επιστροφής. Να τον αφήσει στο
Βουκουρέστι και να ψάξει άλλον
προπονητή. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά
να τον καταγγείλει και στη συνείδηση του κόσμου όλων των Ελλήνων
και κυρίως των οπαδών του ΠΑΟΚ.
Δεν το έκανε ο Σαββίδης. Γιατί;
Διότι… έτσι. Ένας «πατερούλης» ξέρει και υπερασπίζεται τα «παιδιά»
του. Ούτε ένα τυπικό «συγγνώμη»
δεν απαίτησε από τον Λουτσέσκου, έτσι, για τα μάτια του κόσμου.
Να έλεγε, δηλαδή, ο Λουτσέσκου
ότι «δεν αποδόθηκαν σωστά οι δηλώσεις μου, δεν είχα κανένα σκοπό
να προσβάλω την Ελλάδα».
Είναι ο ίδιος Ιβάν Σαββίδης
που μιλάει για δικαιοσύνη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο προπονητής του για «φασιστικές πρακτικές».

Αυτά τα δύο ετερόκλητα πράγματα
συνθέτουν τη «νέα λογική» που –όπως λέει– θα εφαρμόσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο την προσεχή σεζόν. Έχασε μοναδική ευκαιρία ο Ιβάν
Σαββίδης θα πλασάρει προς τα έξω
ένα τελείως διαφορετικό προσωπείο, από αυτό της… μάσκας που
φορούσαν οι παίκτες του στον τελικό. Ο αντίκτυπος, αποτυπωμένος
στα social media και στα comments
κάτω από την ανακοίνωση που έβγαλε ο Σαββίδης προσωπικά για
την Γενοκτονία των Ποντίων από
τους Τούρκους. Μία μεγάλη μερίδα
χρηστών του internet τον… βρίζει,
για μία ανακοίνωση που μιλάει για
τον πόνο, τον ξεριζωμό των Ποντίων, για τις σφαγές, για τον όλεθρο του Ελληνισμού πριν από 100
χρόνια περίπου. Σε αυτό το σημείο
έφτασε ο Σαββίδης αυτήν τη μεγάλη μερίδα των χρηστών. Να τον βρίζουν και να τον χλευάζουν, ακόμα κι
όταν βγάζει ανακοίνωση για μία εθνική καταστροφή. Κακώς. Πολύ

κακώς, όταν μιλάμε
για τον γόο του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο
Σαββίδης, ωστόσο, είναι
αυτός που έδωσε αφορμές
με την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με την ΑΕΚ, αυτός που ανέχεται δηλώσεις όπως αυτές του Κρέσπο ότι
«μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να
προστατέψει το λαό του ΠΑΟΚ»! Με
το πιστόλι… Που ανέχεται συμπεριφορές σαν κι αυτή του Πασχαλάκη να χλευάζει (μαζί με τον Βιεϊρίνια) στα social media τον ομοσπονδιακό προπονητή Μίκαελ Σκίμπε,
που δεν τον κάλεσε στην εθνική ομάδα για το φιλικό με τη Σαουδική
Αραβία. Αλήθεια, ο Βιεϊρίνια χλεύασε τον Σάντος που τον απέκλεισε
από την Εθνική Πορτογαλίας στο
Μουντιάλ; Τι τα δημιουργεί όλα αυτά και άλλα πολλά; Ο «πατερουλισμός» του Σαββίδη.
Πολιτεία, ωστόσο, υπάρχει ν’ ασχοληθεί με τις δηλώσεις του Λουτσέσκου; Φυσικά και υπάρχει. Είναι
η πολιτεία που λέει ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις τον Ιανουάριο
του 2019, ενώ τις έχουν προγράψει,
αυτή που δεν έχει πρόβλημα να ξεπουλήσει τη Μακεδονία, αυτή που
έβγαλε «φασίστα» τον Μίκη Θεοδωράκη(!), αυτή που διατυμπάνιζε
«κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη» και
δημιούργησε το κίνημα «Δεν πληρώνω» στα διόδια. Όταν ο Λουτσέσκου τα βλέπει όλα αυτά κι ότι η κυβέρνηση εναγκαλίζεται τον (και επίσημα καναλάρχη και εκδότη Σαββίδη), το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε για του χρόνου είναι χειρότερες δηλώσεις. Ποιον θα τολμήσει να τον εγκαλέσει; Ποιος έχει
την… αποκοτιά να τον απελάσει; Κανένας. Λες και δεν έγινε τίποτα.
«Θαύμα» ήταν και τα «θαύματα»
στην Ελλάδα βαστούν τρεις μέρες
μόνο.
Υπάρχει, ωστόσο και η Αθλητική
Δικαιοσύνη, που θα πρέπει ν’ ασχοληθεί με τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Και αν δεν παρέμβει αυτεπάγγελτα, τότε άλλες ΠΑΕ μπορούν
να το καταγγείλουν. Για την προϊσταμένη αρχή του ποδοσφαίρου,
την ΕΠΟ του Ευάγγελου (Βαγγέλη, για τους φίλους) Γραμμένου,
«πέρα βρέχει». Όταν στον τελικό του
Κυπέλλου η εισαγγελέας Βιργινία
Σακαλλεροπούλου διενεργεί έρευνα για αδικήματα απιστίας, απάτης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κι ο
Γραμμένος τα βρίσκει όλα υπέροχα, ο ουδέτερος παρατηρητής σηκώνει ψηλά τα χέρια. Είναι σαν κι
αυτό που είπε ο Κανάκης στο «Ράδιο Αρβύλα» για την εκπομπή
«Power of Love», ότι δεν έχει να σατιρίσει κάτι γιατί το όλον είναι από
μόνο του μία σάτιρα…

Για την
προϊσταμένη
αρχή του
ποδοσφαίρου,
την ΕΠΟ
του Ευάγγελου
(Βαγγέλη, για
τους φίλους)
Γραμμένου,
«πέρα βρέχει».
Όταν στον
τελικό
του Κυπέλλου
η εισαγγελέας
Βιργινία
Σακαλλεροπούλου
διενεργεί
έρευνα για
αδικήματα
απιστίας,
απάτης,
φθορά ξένης
ιδιοκτησίας κι
ο Γραμμένος
τα βρίσκει όλα
υπέροχα,
ο ουδέτερος
παρατηρητής
σηκώνει ψηλά
τα χέρια
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Η αδικία
του Μίχελ
Οι παίκτες της Εθνικής
Ελπίδων στη
διοργάνωση 1996/98
ήταν μέλη μιας από τις
χαρισματικότερες γενιές
στην ιστορία του
ελληνικού ποδοσφαίρου
και μάλιστα αρκετοί από
αυτούς συμμετείχαν σε
δύο ευρωπαϊκούς
τελικούς, με πρώτο τον…
άδικα χαμένο του 1998.
Ο Ομοσπονδιακός
τεχνικός Γιάννης
Κόλλιας έκανε άριστη
διαχείριση του γεμάτου
ταλέντο έμψυχου
δυναμικού,
παρουσιάζοντας μια
ομάδα που σάρωσε τους
πάντες έως τον τελικό
του Βουκουρεστίου.
Τερμάτισε πρώτη στον
προκριματικό όμιλό της,
αφήνοντας πίσω Δανία,
Κροατία, Σλοβενία και
Βοσνία, πήρε το μπαράζ
για την είσοδο στην
τελική φάση κόντρα
στους Άγγλους (με
Φέρντιναντ, Κάραχερ,
Χέσκεϊ, Λαμπάρντ,
Όουεν στη σύνθεσή
τους), νίκησε για τους
«8» 1-0 τη Γερμανία
(των Μπάλακ,
Μπάουμαν, Φρινγτκς,
Ρίκεν) και επιβλήθηκε 30 της Ολλανδίας
(Μέλχιοτ, Ντε Γιόνγκ,
Φαν Νίστελροϊ, Μακάι)
στον ημιτελικό.
Στον τελικό του
γηπέδου της Στεάουα,
μπροστά σε 5.000
Έλληνες θεατές που
είχαν δημιουργήσει
εντυπωσιακή
ατμόσφαιρα, έπαιξε στα
ίσια τους Ισπανούς
(Αρνάου, Γκούτι, Ρ.
Γκαρθία) και έχασε
σωρεία ευκαιριών για
να στεφθεί
Πρωταθλήτρια
Ευρώπης. Τελικά, οι
Ίβηρες, σε μια στιγμή
αδράνειας της
ελληνικής άμυνας,
σκόραραν με τον Ιβάν
Πέρεθ στο 65΄ και
κατέκτησαν το τρόπαιο.
Η αναμέτρηση είχε
χαρακτηριστεί από τη
σωρεία καταδικαστικών
για την εθνική μας
ομάδα αποφάσεων του
Σλοβάκου διαιτητή
Λούμπος Μίχελ.

Ο Λούμπος Μίχελ, πελάτης των αθλητικών δικαστών,
δεν παίρνει χαμπάρι από τιμωρίες

Μπουκάρει, απειλεί, αλωνίζει
(με τις πλάτες του Ιβάν)
• Τον καρφώνει ο Πάμπλο Γκαρσία στον Σαββίδη: «Υπάρχουν κάποιοι στην ομάδα που
δεν αγαπούν τον ΠΑΟΚ»
• Σωτήρης Λυμπερόπουλος: «Ήθελα να πάρω φόρα να του ρίξω γροθιά»
Του Νίκου Συνοδινού
α μπορούσε ο τεχνικός
διευθυντής μιας ομάδας και δη με διεθνή εμπειρία ν’ αναγορευτεί
ως ο καλύτερος πελάτης των αθλητικών δικαστών; Λογικά, όχι. Στην περίπτωση του Λούμπος
Μίχελ ωστόσο η συμπεριφορά
ξεπερνά τη λογική. Ο Σλοβάκος
πρώην διαιτητής παρουσιάζεται
πολλές φορές εριστικός, δεν διστάζει να επιτίθεται και να βρίζει τους Έλληνες διαιτητές, έχει
συνηθίσει τις… μπούκες στους αγωνιστικούς χώρους και δεν
παίρνει χαμπάρι από κανονισμούς.
Ακόμη και όταν είναι τιμωρημένος, ο Μίχελ έχει τον τρόπο του ν’
αλωνίζει στα γήπεδα. Ίσως να μην
το έκανε αν δεν ήξερε πως έχει τις
πλάτες του Ιβάν Σαββίδη. Είναι
προφανές ότι, λόγω Ιβάν, ανοίγουν
όλες οι πόρτες για τον Σλοβάκο,
που συνήθως δεν γλιτώνει από τις
Πειθαρχικές Επιτροπές, αλλά οι ποινές που του επιβάλλονται είναι για
τα… μάτια του κόσμου.
Ήταν ο πρώτος που έκανε την
μπούκα στην Τούμπα και πλησίασε
με άγριες διαθέσεις τον διαιτητή

Θ

Κομίνη, μετά το γκολ του Βαρέλα
στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Μάλιστα
παραδέχτηκε πως είπε στον διαιτητή από τη Θεσπρωτία πως: «Εσύ σήμερα τελείωσες».
Αιτιολόγησε δε τη συμπεριφορά
του:
«Στο δεύτερο ημίχρονο και ενώ ήμουν στη σουίτα, όπου έχουμε τηλεόραση, βλέπω όλη τη φάση. Με το που
άρχισε όλη η φασαρία (σ.σ. με την ακύρωση του γκολ ως οφσάιντ) κατέβηκα στον αγωνιστικό χώρο. Είπα
στον διαιτητή ότι είδα όλη τη φάση
στην τηλεόραση και πως δεν υπάρχει οφσάιντ. Του είπα πως, αν αλλάξει
την απόφασή του, πιθανόν να τελειώσει η καριέρα του.
»Ήταν μια ξεκάθαρη δήλωση.
Βρέθηκα κι εγώ σε παρόμοια δύσκο-

λη θέση στο EURO, όταν άλλαξα την
κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Ρωσίας
στο παιχνίδι του προημιτελικού με
την Ολλανδία και ήξερα ότι την επόμενη μέρα θα πάω σπίτι μου, αφού ήμουν στο τέλος της καριέρας μου.
Δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει την
πρώτη απόφασή του».
Δεν δίστασε μάλιστα να επιτεθεί
και στον ρεπόρτερ της συνδρομητικής τηλεόρασης, Μανώλη Βογιατζάκη.

Πελάτης των δικαστών
Ο Λούμπος Μίχελ, που αν και τιμωρημένος δεν είχε πρόβλημα να
μπει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου στον τελικό Κυπέλλου, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του την ΕΠΟ,

είναι τακτικός πελάτης των αθλητικών δικαστών.
Τέσσερις φορές έχουν τιμωρήσει
τον πρώην διεθνή ρέφερι οι αθλητικοί δικαστές για την πλούσια δράση του. Ιδού κάποια από τα έργα και
ημέρες του:
Κυριακή 23 Ιανουαρίου
2017, ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ
0-1
Για το πρωτάθλημα της Super
League το παιχνίδι μόλις έχει τελειώσει. Σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, ο Λούμπος Μίχελ… «εισήλθε
στο χώρο των αποδυτηρίων και αφού είδε τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΣ
Γιάννινα κ. Χριστοβασίλη, να έχει εισέλθει στα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να
επιχειρεί να απευθυνθεί με ένταση
στον προπονητή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
Βλάντιμιρ Ίβιτς, απευθύνθηκε προς
αυτόν (Χριστοβασίλη) με την εξυβριστική φράση “Who is this guy; Fuck
you bastard”.».
Ο Σλοβάκος, πάντως, απαλλάχθηκε τότε επειδή είχε κληθεί σε απολογία για μεμονωμένο επεισόδιο
στα αποδυτήρια, για το οποίο μία
ΠΑΕ μπορεί να τιμωρηθεί μόνο εξαιτίας συμπεριφοράς των φιλάθλων της.
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Ως μέλος διοικητικού συμβουλίου μάλιστα, δεν λογίζονταν ως αξιωματούχος ομάδας, άρα δεν μπορούσε να τιμωρηθεί με το σχετικό
άρθρο του πειθαρχικού κώδικα, ούτε για δυσφήμηση ποδοσφαίρου επειδή το περιστατικό είχε γίνει στα
αποδυτήρια «και δεν προκάλεσε εν
προκειμένω αίσθημα αποστροφής
και απαξίωσης προς το φίλαθλο κοινό και την εν γένει κοινή γνώμη».
Κυριακή 19 Μαρτίου 2017,
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 1-0
Ο ΠΑΟΚ με την ψυχή στο στόμα νικάει τον Πανιώνιο με γκολ στις καθυστερήσεις του Πέλκα, ο οποίος
αποβάλλεται επειδή πιάνει τα γεννητικά του όργανα και φωνάζει
«πάρτε τα τώρα», ενώ στη συνέχεια
βγάζει τη φανέλα του.
Ο διαιτητής Δημήτρης Στυλιαράς τον αποβάλλει με υπόδειξη του
4ου Θανάση Τζήλου, προκαλώντας το (εκτός των ορίων) ξέσπασμα
του Λούμπος Μίχελ. «Μετά τη λήξη του αγώνος κι ενώ κατευθυνόμασταν προς τα αποδυτήρια, κατευθύνθηκε διαμαρτυρόμενος με έντονο
τρόπο προς το μέρος μας ο κύριος
Λούμπος Μίχελ λέγοντας μας τα εξής: fucking bastards».
Ο αθλητικός δικαστής επιβάλλει
στον Μίχελ πρόστιμο 1.500 ευρώ
και 20 ημέρες απαγόρευση εισόδου
στους αγωνιστικούς χώρους ενώ
στον ΠΑΟΚ πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Σάββατο 6 Μαΐου 2017,
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1
Ένα μήνα μετά τη λήξη της τιμωρίας
του, στον τελικό του Κυπέλλου της
ντροπής, ο Λούμπος Μίχελ, αντί
να πανηγυρίζει την κατάκτηση του
τροπαίου της ομάδας του, βρίζει τον
διαιτητή Γιώργο Κομίνη στα γαλλικά και απευθυνόμενος προς τον
4ο ρέφερι τον αποκαλεί «Fucking
bastard».
Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας της συμπρωτεύουσας τιμωρείται μόνο για το δεύτερο παράπτωμα αφού το πρώτο δεν είχε γραφτεί
στο φύλλο αγώνα, με πρόστιμο

1.800 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο μόλις για 20 ημέρες, αν και υπότροπος. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο, όμως, ήταν ότι την
ποινή την εξέτισε στις παραλίες αφού όταν ανακοινώθηκε η τιμωρία
οι αγώνες είναι ολοκληρωθεί.
Κυριακή 28 Ιανουαρίου
2018, Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
0-1
Μία από τα ίδια στο Αγρίνιο. Ο Λούμπος Μίχελ βρίζει τον διαιτητή
Δημήτρη Θάνο και τον αποκαλεί
και αυτόν «fucking bastards».
Ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ τιμωρείται με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους
για 30 ημέρες, η οποία έληξε στις
28 Φεβρουαρίου, και με πρόστιμο
5.000 ευρώ. Ποινή χαμηλή για τον
παράγοντα των «ασπρόμαυρων»
που ήταν και δις υπότροπος.
Ο Λούμπος Μίχελ γράφει την
απόφαση στα παλαιότερα των υποδημάτων του, καθώς στις 25/2, ενώ
είναι ακόμα τιμωρημένος, ο φωτογραφικός φακός τον «συλλαμβάνει»
στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου
της Τούμπας, στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, που δεν ξεκίνησε ποτέ. Ο παρατηρητής αγώνα
της Super League, όμως, ούτε είδε
ούτε έγραψε τίποτα.
Κυριακή 11 Μαρτίου 2018,
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (διακόπηκε)
Ο Λούμπος Μίχελ εισβάλλει στον
αγωνιστικό χώρο μετά την ακύρωση
του γκολ του ΠΑΟΚ, στο 90ό λεπτό
του αγώνα, που τελικά δεν έληξε
ποτέ.
Ο διαιτητής Γιώργος Κομίνης
έγραψε στο Φύλλο Αγώνα ότι:
«Ο δηλωθείς ως τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ κύριος Λούμπος Μίχελ με πλησίασε απειλητικά και μου
είπε: You are finished today». Στον
Λούμπος Μίχελ επιβλήθηκε ποινή
απαγόρευσης εισόδου 90 ημερών,
καθώς και πρόστιμο 15.000 ευρώ.
Ο φακός τον συνέλαβε ξανά να αλωνίζει στο ΟΑΚΑ, καθώς οι απαγορεύσεις είναι για… άλλους.

Εκτελεστής των ελπίδων
μας
Οι Έλληνες φίλαθλοι τον γνώρισαν
το μακρινό 1998. Τότε που η υπέροχη Εθνική Ελπίδων αντιμετώπισε
στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος την Ισπανία. Η ήττα 1-0
στο Βουκουρέστι ήλθε λόγω των διαιτητικών του αποφάσεων. Ο Λούμπος Μίχελ, γνωρίζοντας Ρώσικα,
ανέλαβε τεχνικός διευθυντής του
ΠΑΟΚ.
Από τη θέση αυτή συνεχίζει να
προκαλεί.
Ο Σλοβάκος με τη σπουδαία διαιτητική καριέρα έχει μείνει στην ιστορία για το περιβόητο γκολ του
Λουίς Γκαρσία στον ημιτελικό του
Champions League το 2005, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στην Τσέλσι. Γκολ που χάρισε την πρόκριση
στη Λίβερπουλ και άνοιξε τον δρόμο
για να γραφτεί το «έπος της Κωνσταντινούπολης», λίγους μήνες αργότερα, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να
επιμένει ότι η μπάλα μετά το σουτ
του Γκαρσία δεν πέρασε ποτέ τη
γραμμή. Ο Πορτογάλος προπονητής
το χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα
ως «γκολ-φάντασμα».
Ο Λούμπος μπήκε στο μάτι του
κυκλώνα, καθώς ο Πάμπλο Γκαρσία, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κ20 απ’ τον ΠΑΟΚ, δεν
δίστασε να πει: «Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον ΠΑΟΚ που δεν αγαπούν την ομάδα».
Για τη δήλωση αυτή έχει ενημερωθεί ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος
έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον Ουρουγουανό. Θα φθάσει μέχρι το τέλος με τον Μίχελ;
Η χρυσή φουρνιά της Εθνικής
Ελπίδων του 1998 είχε στις τάξεις
της και τον αδικοχαμένο σε τροχαίο
δυστύχημα στις 9/2/1998 παίκτη
του ΠΑΟΚ Παναγιώτη Κατσούρη.
Στην αποστολή εκείνης της ομάδας
για τον τελικό της Ρουμανίας, λίγους μήνες αργότερα, μετείχαν οι:
Γιώργος Καραγκούνης, Τραϊανός Δέλλας, Άγγελος Μπασινάς,
Γιάννης Γκούμας, Βασίλης Λάκης (Πρωταθλητές Ευρώπης 2004),

Νίκος Λυμπερόπουλος (πρώτος σκόρερ της τελικής φάσης),
Ιεροκλής Στολτίδης,
Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Παρασκευάς Άντζας,
Δημήτρης Μαυρογενίδης,
Παντελής Κωνσταντινίδης,
Γιώργος Αλεξόπουλος, Σταύρος Λαμπριάκος, Στέλιος Σφακιανάκης, Σωτήρης Κωνσταντινίδης, Θανάσης Κωστούλας,
Μανώλης Δερμιτζάκης, Γιώργος
Κόλτζος, Γιώργος Κουλακιώτης,
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
και Σωτήρης Λυμπερόπουλος.
Ο τελευταίος με ανάρτησή του
στο facebook στάθηκε στη διαιτησία του τελικού του ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος Ελπίδων το 1998,
με αφορμή τα όσα είπε ο Σλοβάκος
στον Κομίνη κατά την εισβολή του
στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου
της Τούμπας.
Ο πρώην τερματοφύλακας της
ΑΕΚ, του Άρη και της Ξάνθης, Σωτήρης Λυμπερόπουλος, έγραψε
χαρακτηριστικά:
«Η Εθνική μας είχε χάσει με 1-0
και τα σφυρίγματα του Μίχελ ήταν
στο επίκεντρο. Είπα να μην γράψω τίποτα για τα όσα είδαμε στο παιχνίδι
που για άλλη μια φορά γίναμε θέμα
χλευασμού σε όλο τον κόσμο και ΔΥΣΤΥΧΩΣ για όλους μας τραυματίστηκαν ψυχές παιδιών που θέλουν ή έχουν ξεκινήσει με πολλά όνειρα να
παίξουν ποδόσφαιρο... θα πω μόνο
κάτι γιατί είναι μια στιγμή που πρέπει
όλοι να θυμηθούν και να κάνουν ό,τι
σχόλιο θέλουν... Αυτός ο τύπος που
λέγεται Λούμπος Μίχελ είναι ο ίδιος
που το 1998 στη Ρουμανία μάς στερούσε με τα σφυρίγματα του το πρώτο ευρωπαϊκό σε επίπεδο εθνικών ελπίδων με την Ισπανία.
»Ήταν ένας κομπλεξικός νέος ρέφερι που όλοι έλεγαν αυτός θα γίνει
μεγάλος και θα παίξει πολλούς τελικούς. Εμένα όμως και στην παρέα
μας (Καραγκούνη, Ελευθερόπουλο
Λάκη, Άντζα, Κωστούλα, Δέλλα, Κιάσσο) και σε πολλούς ακόμη μας στέρησε κάτι μεγάλο. Και σε όλους τους
Έλληνες.
»Δεν σας κρύβω και δεν ντρέπομαι ήθελα να πάρω φόρα και να του
δώσω γροθιά έτσι για να καταλάβει
τι θα πει αδικία και ειρωνικό ύφος
στην απονομή των μεταλλίων. Λοιπόν, κύριε Μίχελ, από πού πήρες το
θάρρος και μπουκάρεις και απειλείς
διαιτητές πραγματικά αν έχεις πέτσα
πρέπει να φύγεις μόνος σου από την
χώρα γιατί τα παιδιά μας δεν θέλουν
φάτσες και χαρακτήρες σαν του επιπέδου σου. Κούρασα λίγο, αλλά είναι
κάτι που το κρατάω πολλά χρόνια.
ΗΡΘΕ ο κύριος να μας ξανασυστηθεί... Λαμόγια κ απατεώνες του ευρώ».

Μιλάει για
δικτάτορες
Ανήμερα των γενεθλίων
του, ο αθλητικός
διευθυντής του ΠΑΟΚ,
Λούμπος Μίχελ,
παραχώρησε
συνέντευξη σε
ιστοσελίδα της
Σλοβακίας και
αναφέρθηκε στο φετινό
πρωτάθλημα. Ο πρώην
διεθνής διαιτητής στις
δηλώσεις του
φωτογράφισε την ΑΕΚ
και τον Ολυμπιακό
κάνοντας λόγο για
δικτατορικές
συμπεριφορές!
«Ο ΠΑΟΚ είναι όπως η
Σαχτάρ, έχει τη
φιλοδοξία να κατακτήσει
τίτλους στην Ελλάδα και
ιδιαίτερα το
πρωτάθλημα. Θέλει να
εδραιώσει το όνομα του
στην Ευρώπη. Στην
Ελλάδα, ωστόσο, αυτό
δεν είναι εύκολο, δεν
είναι αρκετό να έχει την
καλύτερη ομάδα για να
κερδίσει το
πρωτάθλημα…
»Από την εμπειρία μου
στην Ελλάδα, έχω μείνει
έκπληκτος από την…
επίδραση που έχουν
ορισμένοι άνθρωποι στο
ποδόσφαιρο. Δεν θέλω
να μιλήσω για
διαφθορά, αλλά δεν έχω
ξαναδεί κάτι παρόμοιο.
Είμαι ενοχλημένος από
το τόσο μεγάλο θράσος
που δείχνουν
δικτατορικά 1-2
σύλλογοι στην Ελλάδα».
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Του Νίκου Συνοδινού
άριστη διαιτησία του Ισπανού Νταβίντ Φερνάντεθ Μπορμπαλάν και των
βοηθών του, Ραούλ Καμπαγέρο Μαρτίνεθ, Χοσέ Μανουέλ Ματίας Καμπαγέρο, Χεσούς Χιλ Μανθάνο και
Κάρλος ντελ Θέρο Γράντε, στον τελικό του
Κυπέλλου ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, εξέθεσαν πολλαπλά
τη διοίκηση της ΕΠΟ.
Το μπρος-πίσω της Ομοσπονδίας, η άνιση μεταχείριση και το άδειασμα ουσιαστικά των Ελλήνων διαιτητών αποτελούν το χειρότερο τρίπτυχο
στις εντυπώσεις που συνόδευσαν την ολοκλήρωση της σεζόν. Οι κορυφαίοι Έλληνες διαιτητές είναι κατά γενική ομολογία ο Τάσος Σιδηρόπουλος και ο Τάσος Παπαπέτρου. Τα ονόματα αυτά
συζητήθηκαν πριν ληφθεί η απόφαση μετάκλησης ξένων διαιτητών για τη μονομαχία των «δικεφάλων». Μάλιστα, ο Σιδηρόπουλος τοποθετήθηκε τέταρτος στον τελικό του περασμένου Σαββάτου και ήταν η… ελληνική παραφωνία στην επιλογή της ΕΠΟ.
Όταν φώναξε ο ΠΑΟΚ, ο Βαγγέλης Γραμμένος έσπευσε να ικανοποιήσει το αίτημά του και
να ξεχάσει όλη τη μέχρι τότε επιχειρηματολογία
του για τη στήριξη των Ελλήνων διαιτητών. Όταν
φώναζε ο Ολυμπιακός, ήταν… Κυριακή πρωί κι έπρεπε να πάει στην εκκλησία.
Σε ένα από τα κρισιμότερα παιχνίδια πρωταθλήματος, στο «Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την ΑΕΚ. Το τελικό αποτέλεσμα 1-2 έδωσε αέρα πρωταθλήτριας στην Ένωση και καθήλωσε τους στόχους των Πειραιωτών καθώς,
σαν να μην έφτανε η ήττα, λίγοι εξαγριωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού εισήλθαν μετά το τέλος
του παιχνιδιού στον αγωνιστικό χώρο και συγκρούστηκαν με διμοιρία των ΜΑΤ. Αποτέλεσμα
αυτών των ενεργειών ήταν ν’ αφαιρεθούν τρεις
βαθμοί από τους «ερυθρόλευκους». Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλα παράπονα απ’ τη διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι ο Γιακουμάκης που στις καθυστερήσεις πέτυχε το 1-2 έκανε επιθετικό φάουλ
στον Μποτία. Ο Ισπανός διαμαρτυρήθηκε και για
πέναλτι σε ανατροπή του από τον Βράνιες στο
17΄.
Ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που
είχε οριστεί διαιτητής ο Παπαπέτρου και τέταρτος ο Σιδηρόπουλος, είχε ζητήσει από την ΕΠΟ
ξένους διαιτητές, προκειμένου να προστατευθεί η
αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Τότε όμως η ΕΠΟ
άλλα έπραττε, καθώς το αίτημα δεν ήταν από τον
Σαββίδη. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακός:
«Ζητούμε με θέρμη την άμεση αντικατάσταση
του ορισθέντος διαιτητή, κ. Παπαπέτρου, και του
αναπληρωματικού διαιτητή, κ. Σιδηρόπουλου, ως
έσχατη λύση για να προστατευθεί η ακεραιότητα
του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Στην περίπτωση
κατά την οποία παρά τις αιτήσεις μας ο Πρόεδρος
της ΚΕΔ και ο Πρόεδρος της ΕΠΟ δεν απαντήσουν
στην παρούσα επιστολή, αντικαθιστώντας τους
προαναφερθέντες διαιτητές, μέσα σε 24 ώρες, τότε αιτούμεθα από την UEFA και το αρμόδιο τμήμα
να αναλάβουν δράση άμεσα και να παρέμβουν, ώστε να αντιμετωπίσουν το σκανδαλώδες και διεφθαρμένο σύστημα».
Η ΕΠΟ τότε όχι μόνο δεν εξέτασε το αίτημα,
αλλά απάντησε με αιχμηρό και απόλυτο τρόπο.
Δεν πέταξε απλά στα σκουπίδια το έγγραφό του

Η

Αυτοαναιρείται
ο Περέιρα
Ο πρώην διεθνής
διαιτητής και βουλευτής
Μεσσηνίας, Πέτρος
Κωνσταντινέας,
εμφανίστηκε κάθετα
αντίθετος στον ορισμό
αλλοδαπών διαιτητών
στον τελικό Κυπέλλου:
«Με την απόφαση να
οριστούν ξένοι διαιτητές
στον τελικό Κυπέλλου, ο
κ. Περέιρα, που αμείβεται
πλουσιοπάροχα
αυτοαναιρείται, διότι
έργο του είναι να
αναπτύξει την ελληνική
διαιτησία και να
εμπιστεύεται τους
Έλληνες διαιτητές παρά
τις παθογένειες που
υπάρχουν. Επίσης θα
ήθελα να θέσω το εξής
ερώτημα: Θα ελεγχθεί
πειθαρχικά ο Ισπανός
διαιτητής κι αν ναι, σε
περίπτωση που ο
παρατηρητής διαιτησίας,
Ιωσηφόγλου, κρίνει ότι
έχει κάνει σοβαρά λάθη
από ποιον θα τιμωρηθεί;
Από την ΕΠΟ, από την
ομοσπονδία της Ισπανίας
ή από την UEFA; Και όλα
αυτά τα δηλώνω αν και
ξέρω ότι το παιχνίδι θα
είναι το τελευταίο της
καριέρας του».

Ο άριστος
Μπορμπαλάν
έβαλε φωτιά
στην ΕΠΟ που
αυτοαναιρείται

Δύο μέτρα
και σταθμά
στη διαιτησία
• Οργή του Ολυμπιακού για τον Γραμμένο,
που του επιτέθηκε όταν έθεσε θέμα ξένων διαιτητών
• Σιδηρόπουλος και Παπαπέτρου έκαναν
για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ, αλλά όχι για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.
Άλλο… Μαρινάκης και άλλο Σαββίδης
• Βράζουν οι Έλληνες διαιτητές από το άδειασμα
του Περέιρα που ήθελε να τους προστατέψει

Ολυμπιακού, αλλά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση
στην Πειραϊκή ΠΑΕ. Τι ανέφερε η υπό τον Βαγγέλη Γραμμένο διοίκηση της Ομοσπονδίας;
«Η προκλητική επιστολή της ΠΑΕ Ολυμπιακός
ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής των θεσμοθετημένων
οργάνων του ποδοσφαίρου και κάθε υγιώς σκεπτόμενου Έλληνα φιλάθλου. Προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, αναπόδεικτες κατηγορίες, ύβρεις και συκοφαντικές αναφορές στοχοποιούν επαγγελματίες,
εργαζομένους και οικογενειάρχες και σπιλώνουν
σε εθνικό δίκτυο υπολήψεις, με στόχο την κατα-

τρομοκράτησή τους ενόψει ενός ποδοσφαιρικού
αγώνα, που κάποιοι αποφάσισαν να μετατρέψουν
σε “ρωμαϊκή αρένα”, αποβλέποντας σε μικροπολιτικά οφέλη για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.
»Εφεξής τον λόγο έχουν τα αρμόδια όργανα, στα
οποία θα παραπεμφθεί όποιος τορπιλίζει το ήπιο
κλίμα των αγώνων, δημιουργεί κίνδυνο πρόκλησης
κρουσμάτων βίας στα γήπεδα και προκαλεί με τη
συμπεριφορά του το δημόσιο αίσθημα και το φίλαθλο πνεύμα».
Όλα αυτά τα έκανε ο Ολυμπιακός γιατί ζήτησε
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ξένους διαιτητές. Όταν λοιπόν η ΕΠΟ ανακάλυψε
το… εξωτερικό, ο διευθυντής επικοινωνίας των
«ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς, δεν το
άφησε ασχολίαστο: «Το Πρωτάθλημα “εξυγιάνθηκε”, “εξομαλύνθηκε” και… όλα καλά αφού το έχασε
ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Ένα Πρωτάθλημα στο οποίο ακόμα και ο ΚΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αν έπαιρνε ότι έλεγαν οι κανονισμοί μέσα στο γήπεδο θα το κατακτούσε (όπως σωστά δήλωσε ο Σίλβιο Προτό) με
δέκα βαθμούς διαφορά . Φωνάζαμε για τους διαιτητές, κάναμε λόγο για ξένους διαιτητές και κώφευαν. Φωνάζαμε για το ΣΤΗΣΙΜΟ εναντίον μας
και όλοι κώφευαν.
»Ο “δικός τους” Γραμμένος, ο Περέιρα, η “δική
τους” ΚΕΔ, ο Βασιλειάδης που πανηγυρίζει με την
ΑΕΚ το Κύπελλο Ευρωπαϊκών Βραχονησίδων μπάσκετ, που κατέκτησε, αλλά στους ευρωπαϊκούς τελικούς του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ δεν εμφανίζεται. ΟΛΟΙ
ΑΥΤΟΙ κώφευαν. Και τώρα ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ σε ένα
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΤΡΙΠΤΙΖ μας δικαιώνουν ορίζοντας ξένο διαιτητή στον τελικό Κυπέλλου.
»Ευχαριστούμε πραγματικά που καταφέρατε να
αποδείξετε με μια κίνηση πόσο δίκιο είχαμε για το
πιο βρώμικο πρωτάθλημα όλων των εποχών.
»ΥΓ.: Γιατί δεν παίρνουν τον Κοντονή που έχει εμπειρία σε ορισμούς διαιτητών σε τελικούς να τους
πει μια γνώμη;»

Με την ψήφο του Γραμμένου
Το μπρος-πίσω της ΕΠΟ δεν πέρασε τόσο εύκολα,
αλλά με τις ευλογίες και την ψήφο του προέδρου
της Ομοσπονδίας Βαγγέλη Γραμμένου. Οριακά και με ψήφους 3-2 επικυρώθηκε από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ η απόφαση
της ΚΕΔ για κατ’ εξαίρεση ορισμό ξένων διαιτητών στον τελικό Κυπέλλου ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.
Η απόφαση λήφθηκε με οριακή πλειοψηφία,
αφού δύο από τα μέλη της Επιτροπής, ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος, Νίκος Βακάλης, και ο εξ
οφίτσιο β αντιπρόεδρος, λόγω της ιδιότητάς του
ως πρόεδρος της Super League, Γιώργος Στράτος΄, μειοψήφησαν.
Υπέρ της απόφασης για τον ορισμό του Ισπανού Μπορμπαλάν και των συνεργατών του στον
τελικό, ψήφισαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης
Γραμμένος, ο ταμίας Περικλής Λασκαράκης
και ο α΄ αντιπρόεδρος Αστέριος Αντωνίου, άπαντες κοντά στον Ιβάν Σαββίδη.

Επιχείρηση… προστασία
Ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Βίτορ Μέλο Περέιρα,
όπως ήταν λογικό ξεσήκωσε τους Έλληνες διαιτητές με την απόφασή του ν’ απευθυνθεί σε ξένους. Όχι μόνο γιατί απέδειξε πως δεν τους εμπι-

στεύεται, αλλά διότι άνοιξε τον δρόμο της δικαίωσης όσων υποστήριζαν πως τα κρίσιμα παιχνίδια επιβάλλεται να τα διευθύνουν αλλοδαποί. Η
πρόκληση μάλιστα ήταν τέτοια, που οι Ισπανοί
χρυσοπληρώθηκαν, σε αντίθεση με τον Σιδηρόπουλο για τον οποίο ίσχυσαν άλλα μέτρα και
σταθμά. Ο Μπορμπαλάν έπαιρνε 5.800 ευρώ,
οι βοηθοί του από 2.600 ευρώ και ο Σιδηρόπουλος… 400 ευρώ.
Με επιστολή του προς τους Έλληνες διαιτητές, ο Περέιρα εξήγησε τους λόγους της απόφασής του να επιλεχθεί διαιτητική ομάδα από την Ισπανία για να διευθύνει τον τελικό Κυπέλλου, τονίζοντας πως ήθελε να τους προστατεύσει από
την «έκθεση σε εχθρικό περιβάλλον» και ότι συνεχίζει να τους εμπιστεύεται.
Ο Περέιρα δικαιολογήθηκε ότι:
«Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή και θέλοντας να διασφαλίσουμε
τα ανώτερα συμφέροντα του Ελληνικού ποδοσφαίρου και της Ελληνικής Διαιτησίας,
αποφασίστηκε, κατ’ εξαίρεση, να προσκληθεί μία ομάδα ξένων διαιτητών για τον τελικό του Ελληνικού Κυπέλλου.
»Σκοπός αυτού του μέτρου ήταν η αποφυγή της έκθεσής σας σε ένα εχθρικό περιβάλλον, το οποίο όλοι έχετε βιώσει κατά τη
διάρκεια της σεζόν και να προστατεύσει τον
καθέναν από εσάς».
Η απόφαση του Περέιρα, με τη σύμφωνη
γνώμη της πλειοψηφίας της ΕΠΟ, για ορισμό αλλοδαπών διαιτητών στον τελικό του Κυπέλλου,
προκάλεσε ως επί το πλείστον αρνητικά σχόλια. Η

επέλαση των ξένων
στην Ελλάδα δεν φαίνεται
να έχει φραγμούς. Η πραγματικότητα όμως είναι πως από τον
Οκτώβριο του 2016 το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται υπό καθεστώς
διεθνούς επιτροπείας.
Αν είναι απαξιωτικός ο ορισμός αλλοδαπών διαιτητών στον τελικό Κυπέλλου, απαξιωτικός ήταν και ο διορισμός των μελών
της ΠΔΕ από τη FIFA, που διοίκησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο για δέκα μήνες, απαξιωτικός
είναι και ο διορισμός της «Επιτροπής Παρακολούθησης» της διοίκησης της ΕΠΟ, από τις FIFA
και UEFA, απαξιωτικός είναι και ο διορισμός του
Πορτογάλου Περέιρα ως επικεφαλής της ΚΕΔ,
απαξιωτική είναι και η προσθήκη του Ισπανού
Μαρίν στην ΚΕΔ έξι αγωνιστικές πριν τελειώσει
το πρωτάθλημα.
Οι Έλληνες διαιτητές δεν κατάπιαν αμάσητη
την εξυγίανση και το γεγονός ότι η ίδια η Ομοσπονδία τούς έβγαλε στη σέντραμ κρίνοντας ότι
δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί χωρίς πρόβλημα
να διευθύνει τον τελικό Κυπέλλου.
Μάλιστα, εξέφρασαν επίσημα την οργή τους
με επιστολή στον πρόεδρο της ΚΕΔ, Βίτορ Μέλο
Περέιρα, αναφορικά με τον ορισμό ξένων διαιτητών στον τελικό του Κυπέλλου:
«Σε συνέντευξή σας τον Σεπτέμβριο του 2017
σε ερώτηση δημοσιογράφου που αφορούσε την έλευση ξένων διαιτητών στο ελληνικό πρωτάθλημα αναφέρατε ότι σκοπός σας είναι να ετοιμάσετε
τους Έλληνες διαιτητές ώστε να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.
»Η τελευταία σας απόφαση να καλέσετε ξένους
διαιτητές για τον τελικο Κυπελλου Ελλαδας δημιούργησε δυστυχώς ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και ανησυχία στους Ελληνες διαιτητές.
»Θεωρούμε αυτήν ως τελευταία φορά που μια
τόσο σημαντική απόφαση λαμβάνεται ερήμην μας».
Οι διαιτητές πλέον αδειασμένοι, φαντάζουν ανυπεράσπιστοι στις ορέξεις των παραγόντων που
με… φάρο φωτεινό την ΕΠΟ ζητούν μετάκληση
ξένων, ειδικά στα ντέρμπι. Και τώρα τι θα αντιτάξουν ο Γραμμένος και ο Περέιρα; Η σχεδόν άριστη διαιτησία του Μπορμπαλάν, ενίσχυσε αυτούς που επιμένουν εκτός των τειχών και ζητούν
ίση μεταχείριση. Από την άλλη, οι Έλληνες διαιτητές δεν έχουν τον ακλόνητο πυλώνα στήριξης
της Ομοσπονδίας. Το happy end της σεζόν έχει
και άλλη πλευρά. Μαύρη και άραχλη, όπου την ιστορία γράφουν οι ξένοι υπό τις οδηγίες της νέας
τάξης πραγμάτων του ποδοσφαίρου.
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Ξένους και
στη Football
League
Την παρουσία διαιτητών από το εξωτερικό ζήτησε και ο
Απόλλων Πόντου στους αγώνες της Football League,
πατώντας στη θετική παρουσία του Μπορμπαλάν στον
τελικό του Κυπέλλου. H ομάδα του Πόντου ακολουθεί τα
χνάρια του Ιβάν Σαββίδη κι
επικρίνει τους Έλληνες διαιτητές. Επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι: «Ρεσιτάλ διαιτησίας το Σάββατο στον τελικό
του Κυπέλλου Ελλάδας από
τον “ξένο” διαιτητή, πληγές
ανοιχτές από τα “σφυρίγματα” “εγχώριων” διαιτητευόντων “διαιτητών” για τις ομάδες της football league και
αυτό το σαββατοκύριακο.
Γνώριμη κατάσταση, σταθερή
και αμείωτη, σε ολόκληρη τη
διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος της football
league, η πλημμελής διαιτησία. Λες και δεν υπάρχει ενιαίος και σαφής κανονισμός
διαιτησίας, που ισχύει για όλες τις ομάδες και για όλους
τους αγώνες, αλλά “ιδιωτικοί” και “προσωπικοί” κανονισμοί, που εφαρμόζονται (από τον κάθε διαιτητεύοντα),
κατά το δοκούν. Σύστημα καθιερωμένο που τηρείται προετοιμάζοντας, εκτός των άλλων, την προαγωγή των εν
λόγω διαιτητευόντων στην
Super League, για να συνεχίσουν σε ανώτερο επίπεδο την
“μεροληπτική” εφαρμογή
των “γνώσεων”, που απέκτησαν εκπαιδευόμενοι στην
δεύτερη επαγγελματική κατηγορία.
»Οπότε γεννιέται η ανάγκη
να σκεφτεί κανείς ότι είναι η
football league που καθρεφτίζει την ακαταλληλότητα
των “εγχώριων” διαιτητευόντων κι ότι από την football
league πρέπει να αρχίσει το
μέτρο της διαιτήτευσης των
σημαντικών αγώνων από ξένους διαιτητές. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε η ΕΠΟ να σκεφτεί την καθιέρωση συχνής
διαιτήτευσης αγώνων της
football league, από έμπειρους και κατάλληλους αλλοδαπούς διαιτητές, σαν διαιτητικά σεμινάρια τύπου
masterclass για τους “εγχώριους” οιονεί εκπαιδευόμενους;»
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ΘΕΜΑ
Σχεδιασμένος
τελικός
α-λά Πλατινί
Τα αρχεία του Foreign
Office συνηθίζεται ν’
αποδεσμεύονται με τη
συμπλήρωση 30 ετών.
Τότε βγαίνουν μεγάλες
ιστορικές αλήθειες που
σε πολλές περιπτώσεις
σοκάρουν. Σε μικρότερο
χρονικό διάστημα γίνονται αποκαλύψεις για
ποδοσφαιρικά μυστικά
που… συγκλονίζουν.
Στην… εικοσαετία και
παραμονές του Μουντιάλ της Ρωσίας, ο
πρώην πρόεδρος της
UEFA, Μισέλ Πλατινί,
αποκάλυψε το «τέχνασμα» που έκαναν σε συνεργασία η FIFA και η
οργανωτική επιτροπή
του Μουντιάλ 1998,
προκειμένου να υπάρξει
η δυνατότητα τελικού
ανάμεσα στη Βραζιλία
και τη Γαλλία. Συμπτωματικά(;) αυτός ήταν ο
τελικός.
«Η συνάντηση ΓαλλίαςΒραζιλίας στον τελικό
ήταν το όνειρο όλων»,
δήλωσε ο Πλατινί στο
πρόγραμμα France Bleu.
Όπως παραδέχθηκε, η
οργανωτική επιτροπή
έκανε ένα «μικρό τέχνασμα, βάζοντας Βραζιλία
και Γαλλία αντίστοιχα
στον 1ο και 3ο όμιλο,
έτσι ώστε να μην μπορεί
να βρεθούν πριν αντιμέτωπες, κάτι το οποίο
σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA δεν ήταν
νόμιμο, διότι έπρεπε να
είναι τυχαίο.
»Ετοιμάσαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο για έξι
χρόνια … Πώς να μην
κάνουμε ένα μικρό τέχνασμα. Νομίζετε ότι άλλοι δεν το έκαναν;».
Στον τελικό η Γαλλία νίκησε με σκορ 3-0 τη
Βραζιλία, με δύο γκολ
του Ζινεντίν Ζιντάν και
ένα του Εμανουέλ Πετί.

Γραμμένος:
«Κερδίσαμε το
στοίχημα, ήταν
ένας τελικός
με κάποια
προβλήματα
άλλα αντάξιος
του θεσμού»

Τρέχει ο
Βασιλειάδης,
περισσεύει
ο Βασίλης…
Το πρωτάθλημα μπορεί να ολοκληρώθηκε, αλλά τα στελέχη κάποιων
ΠΑΕ παραμένουν το ίδιο, αν όχι περισσότερο, στην τσίτα. Αναφερόμαστε, κυρίως, στους παράγοντες
των 7 ποδοσφαιρικών εταιρειών
που δεν έχουν εξασφαλίσει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Το γεγονός αυτό
συνεπάγεται ελάχιστα έσοδα, άρα
σοβαρότατο οικονομικό «πονοκέφαλο».
Η επόμενη μέρα δεν φαντάζει απλά
γκρίζα αλλά «μαύρη και άραχλη»,
αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα.
Που θέτουν υπό αμφισβήτηση ακόμα και την ύπαρξη της ίδιας της εταιρείας τους. Εκτός αν πιστεύει
κάποιος ότι σε όλες τις τηλεοπτικά
«άστεγες» ΠΑΕ υπάρχουν ή θα
βρεθούν κροίσοι διατεθειμένοι να
βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Οι απόπειρες που έκαναν να βρουν
τηλεοπτική στέγη, στέφθηκαν με απόλυτη αποτυχία. Και χτυπάνε,
πλέον, το «κεφάλι στον τοίχο» που
–σε ένα ακόμα κρίσιμο θέμα– άκουσαν τον... σωτήρα της Super

League, Βασίλη, και «κλώτσησαν»
τη Nova. Που «έχαψαν» το παραμύθι του πως με 6-7 ομάδες θα κάνουν κεντρική τηλεοπτική διαχείριση...
Οι ελπίδες τους για αλλαγή προς
το καλύτερο των δεδομένων έχουν
επικεντρωθεί στις ενέργειες του υφυπουργού Αθλητισμού, Γιώργου
Βασιλειάδη, για την αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων. Η οποία
συνοδεύεται και από έσοδα-συμφωνίες τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
Το δίπολο αυτό, σε συνδυασμό με
μια σειρά άλλες κινήσεις που είναι
υπό σχεδιασμό ή/και σε εξέλιξη, θα
διαφοροποιήσουν σημαντικά την
πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα φέρουν έσοδα στις
ΠΑΕ και θα θέσουν τις βάσεις για

ένα καλύτερο αύριο. Στο οποίο αυτόκλητοι «σωτήρες» της κακιάς ώρας με δικαστικούς φακέλους μεγέθους τηλεφωνικών καταλόγων
δεν έχουν θέση. Άσε που θα είναι
απασχολημένοι να ξεμπλέξουν από
αυτές τις αμαρτίες του παρελθόντος.

Η φαρσοκωμωδία
ολοκληρώθηκε
στην Πειθαρχική
Με την απολογία-εξπρές, την Παρασκευή, των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε η φαρσοκωμωδία και
του τελικού. Οι δύο ΠΑΕ ήταν εγκαλούμενες για (κάποια από) τα
έκτροπα που έκανε μερίδα των ο-

παδών τους στον τελικό. Όλοι οι
αρμόδιοι στο ΟΑΚΑ έπαθαν μερική
τύφλωση, κανείς δεν είδε(!!!) βιαιοπραγίες και φθορές… Έτσι, το κατηγορητήριο αφορούσε άναμμα πυρσών και καπνογόνων, ρίψεις φωτοβολίδων και κροτίδων, είσοδο φιλάθλων για πανηγυρισμό. Η ποινή
για τα οποία είναι πρόστιμο. Οι εκπρόσωποι των «δικεφάλων» μόνο
«ευχαριστώ» δεν είπαν. Αποδέχτηκαν το κατηγορητήριο και ζήτησαν
επιείκεια. Δηλαδή, να υπάρξει σκόντο και στα πρόστιμα. Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε σε περίπου
πέντε λεπτά. Το μόνο που έλειπε είναι να τραγουδήσουν αγκαλιασμένοι τον στίχο «τόσα δίνω, πόσα θες»
(«Τα λαδάδικα», Μητροπάνος).
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Ξε νοι
έ
μ
μ
Γρα
Κανένας
έλεγχος, φωτιές,
ξύλο, φωτοβολίδες
και πολλά ακόμα
έγιναν στο ΟΑΚΑ. Το
μόνο θετικό ήταν πως
δεν θρηνήσαμε
νεκρό. Και όμως, ο
Ευάγγελος Γραμμένος
δήλωσε: «Κερδίσαμε
το στοίχημα, ήταν
ένας τελικός αντάξιος
του θεσμού!» Και
ακόμα, αυτοί που τον
έβαλαν, τον αφήνουν
στη θέση του!

↪
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ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

φρρρρ

Η σύρραξη χούλιγκανς και ΜΑΤ μπορεί να μην περιέχει βιαιοπραγίες; Η καταστροφή
συρματοπλέγματος, πινακίδων, οι φωτιές δεν
αποτελούν φθορά; Σύμφωνα με τους παρατηρητές στο ΟΑΚΑ, όχι. Έτσι,
τη γλιτώνουν με πρόστιμο ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Για γεγονότα μικρότερης έκτασης από αυτά που έφεραν μηδενισμό και αφαίρεση βαθμών στον Ολυμπιακό (για το ντέρμπι με
την ΑΕΚ). Η έκθεση της
αστυνομίας συντάσσεται
στον... πλανήτη Άρη και
ακόμα δεν έχει δοθεί
στους αρμοδίους;

Για να...
↪
προστατέψει
τους Έλληνες,

Μετά και από
Στον τελικό θα
↪
↪
όσα έγιναν στο
↪
γίνουν πολλαπλοί
ΟΑΚΑ –και τα οποία
έλεγχοι. Ένα από τα πιο

ισχυρίστηκε πως
έβαλε ξένους
διαιτητές στον τελικό
ο Περέιρα.
«Τελευταία φορά
αποφασίζετε ερήμην
μας», η απάντηση των
ημεδαπών
συνεργατών.
«Είμαστε μια ωραία
ατμόσφαιρα», που
έλεγε σε μια ταινία
και ο Ντίνος
Ηλιόπουλος.

διέλυσαν κάθε
ψήγμα αμφιβολίας
για την ανικανότητα
των διοικούντων
την ομοσπονδία–
ποιος θα έχει πιο
σφιχτή επιτροπεία;
Η (εκάστοτε)
κυβέρνηση από τους
δανειστές ή η ΕΠΟ
από τη FIFA;

αστεία και σύντομα
ανέκδοτα των ημερών.

«Βροχή» τρομομηνυμάτων του ISIS για το Mundial 2018
Όσο πλησιάζει η ημερομηνία (14/6) για το
εναρκτήριο λάκτισμα του Mundial 2018,
τόσο αυξάνεται και η προπαγάνδα θανάτου
από το Ισλαμικό Κράτος. Οι τζιχαντινστές,
εκμεταλλευόμενοι το διαδίκτυο, εκτοξεύουν αλλεπάλληλες απειλές ότι θα αιματοκυλήσουν τα γήπεδα και όσους βρεθούν σε
αυτά για να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
Η FIFA, η κυβέρνηση και οι αρχές ασφαλείας της Ρωσίας αλλά και οι αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών που συμμετέχουν στην
τελική φάση, βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό». Αλλά, ταυτόχρονα, διαβεβαιώνουν
πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόπειρα του ISIS.
Το τελευταίο, χρονικά, τρομομήνυμα περιλαμβάνει και πάλι τους Μέσι και Ρονάλντο. Η εικόνα δείχνει τζιχαντιστές, μέσα σε
γήπεδο, να τους «αποκεφαλίζουν», υπό το
σύνθημα: «Η γη θα είναι γεμάτη από το αίμα
σας».
Έχουν προηγηθεί τρομομηνύματα μόνο με
τον Αργεντινό και τον Πορτογάλο αλλά και
τον Νεϊμάρ.
Και άλλα με απειλές του ISIS, γενικά κατά
του Mundial 2018.

Άλλο δεν
μπορώ
και άλλο
δεν θέλω
Πανθομολογούμενο είναι, πλέον, πως η απόφαση της ΕΠΟ να ασχολείται μόνο η Επιτροπή
Δεοντολογίας με τα παραπτώματα των δυσφημιστικών δηλώσεων ήταν πλήρως αποτυχημένη. Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, FIFA, UEFA, η
ομοσπονδία και η Super
League συμφωνούν ότι
πρέπει και αυτό το θέμα
να περιλαμβάνεται στον
Πειθαρχικό Κώδικα. Και
έτσι θα γίνει.
Το γεγονός αυτό, όμως,
δεν μπορεί και δεν πρέπει να καλύψει τις ευθύνες που προκύπτουν από
την αδράνεια της Επιτροπής Δεοντολογίας
και ειδικά της προέδρου
της, Γλυκερίας-Λουΐζας
Ιωαννίδου. Η οποία όφειλε να επιληφθεί και
να μην αφήσει «η φωτιά
να γίνει ανεξέλεγκτη».
Σύμφωνα με το άρθρο
36 του Κώδικα Δεοντολογίας, έχει αρμοδιότητες Μονομελούς Οργάνου. Και μπορούσε, στα
φυσικά πρόσωπα που
καταστρατήγησαν τους
κανονισμούς, να επιβάλει ποινή αποκλεισμού
μέχρι τρεις αγώνες ή μέχρι δύο μήνες. Απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το
ποδόσφαιρο, μέχρι δύο
(2) μήνες και πρόστιμο ύψους μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
Μόνο που η κα Λουΐζα
θυμήθηκε τις αρμοδιότητές της μόνο για να αθωώσει τον… εργοδότη της
Βαγγέλη Γραμμένο από
την κατηγορία κάποιας…
πλαστογραφίας, στην
ΕΠΣ Μακεδονίας.
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Του Άλκη Φιτσόπουλου

Η «Α» τα
έγραψε όλα
αυτά, αλλά τόπο
δεν έπιασαν,
αφού είδαμε κι
εφέτος τι έγινε
στο ΟΑΚΑ.
Κροτίδες
ευθείας βολής,
εισβολή στον
αγωνιστικό
χώρο, φωτιές,
βεγγαλικά…
Πώς πέρασαν
όλα αυτά στο
ΟΑΚΑ; Έγινε
έλεγχος;

ο Σάββατο, 5 Μαΐου, μία
εβδομάδα πριν από τον
τελικό ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στο
ΟΑΚΑ, η εφημερίδα μας
είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ για
το μείζον θέμα της φύλαξης από
την Αστυνομία, καθώς και την εταιρεία security που, μόλις ανέλαβε τη «δουλειά» στον «Πρόχειρο Διαγωνισμό» της ΕΠΟ, αμέσως μετά κατήγγειλε την… Ομοσπονδία ότι άργησε να κάνει
τον διαγωνισμό, με συνέπεια να
μην υπάρχει επαρκής χρόνος
προετοιμασίας!
Μάλιστα, η «Α» είχε αναδημοσιεύσει, στο ίδιο φύλλο, αυτούσιο το
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Παρασκήνιο»
για τον περσινό «αιματοβαμμένο»
τελικό του Βόλου, με τον τίτλο-ευχή
«Ο Θεός να βάλει το χέρι του κι όχι
οι σεκιουριτάδες». Να μη γινόταν,
δηλαδή, κι εφέτος ό,τι και είχαν γίνει
πέρυσι στον Βόλο.
Από την εταιρεία «Base», που ήταν επιφορτισμένη με τη φύλαξη
του περσινού τελικού στον Βόλο,
λάβαμε ένα… εξώδικο εδώ στην
«Α», ότι όσα αναγράφονται για το
περσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Παρασκήνιο» είναι… αναληθή και
μας ζητάει ν’ απέχουμε στο μέλλον
από «ανυπόστατες καταγγελίες». Είναι για γέλια και για κλάματα το ε-

Τ

Η εταιρεία security «Base», του «αιματοβαμμένου» τελικού
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ πέρυσι στον Βόλο, έστειλε εξώδικο στην «Α»
για την αναδημοσίευση περσινού ρεπορτάζ άλλης
εφημερίδας(!) και μας κάνει μαθήματα… δημοσιογραφίας

Εξωδίκως…
κάντε μας τη χάρη

ξώδικο της συγκεκριμένης εταιρείας, που είχε αναλάβει τη φύλαξη
του τελικού στον Βόλο.
Πρώτον, γιατί έγινε ένα χρόνο
μετά και όχι στην εφημερίδα που έκανε το πρωτογενές ρεπορτάζ. Δεύτερον, εμείς εδώ στην «Α» μπορούμε να τους παραχωρήσουμε μία…
θέση γραφείου, να μας κάνουν…
φροντιστήριο για το τι είναι δημοσιογραφία και δημοσιογραφική δεοντολογία.
Για την ιστορία, πριν από τον τελικό, το ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Παρασκήνιο» είχε αποκαλύψει δύο
επιστολές του υπεύθυνου ασφαλείας της ΕΠΟ, Ν. Παναγιώτου, προς
τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Γ. Δρόσο, όπου και ανέλυε τους
φόβους του εν όψει του τελικού.
Η εταιρεία «Base» στο εξώδικό
της προς την «Α» κατηγορεί τον Παναγιώτου, ότι δεν ήταν υπάλληλος

της ΕΠΟ κ.λπ. Ας του κάνει μήνυση
για τις επιστολές του στον Δρόσο.
Τώρα, αν η «Base» στο εξώδικό της
αποποιείται κάθε ευθύνη για τα αίσχη στον Βόλο και κατηγορεί την Αστυνομία, δικό της θέμα.
Ακούστε, λοιπόν: Εμείς, εδώ στην
«Α», που δεν καταλαβαίνουμε από
τέτοιου τύπου «εξώδικα», κάναμε
αυτό που θα έκανε κάθε σώφρων
άνθρωπος.
Με αφορμή τα περσινά στον Βόλο, όπου κινδύνευσε κόσμος, όπως
όλοι είδαμε στις τηλεοράσεις κι άλλοι που βρέθηκαν εκεί και έκαναν
τάματα στην Παναγία για να φύγουν ζωντανοί, ήμασταν υποχρεωμένοι να προστατέψουμε, στο μέτρο
που μπορούσαμε, τον κόσμο που θα
πήγαινε εφέτος στο ΟΑΚΑ.
Πέρυσι έγινε η νύχτα του Αγίου
Βαρθολομαίου στο «Πανθεσσαλλικό», γέμισαν τα νοσοκομεία τραυ-

ματίες από μαχαιρώματα στον «γεφυροπόλεμο», κι εμείς έπρεπε να
σωπάσουμε μπροστά στα εγκλήματα» που έγιναν;
Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στον Βόλο. Ένα χρόνο μετά, και
δεν έχουμε αποτέλεσμα. Η «Α» θα
δημοσιεύει ό,τι θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για το κοινό συμφέρον
και ειδικά για τέτοια θέματα, όπως
της φύλαξης αγώνων, για να μην
πάνε οι θεατές σαν πρόβατα επί
σφαγή, επειδή οι αρμόδιοι (όποιοι κι
αν είναι αυτοί) δεν κάνουν καλά τη
δουλειά τους.
Και κάτι άλλο. Η ίδια η ΕΠΟ έπρεπε να ζητήσει με… εξώδικα εξηγήσεις από την εταιρεία «Base», για
τα κωμικοτραγικά στον τελικό του
Βόλου. Το έκανε; Όχι βέβαια! Η ΕΠΟ «πουλάει» το προϊόν ενός τελικού Κυπέλλου και δεν απευθύνεται
καν στην εταιρεία φύλαξης ή και την
Αστυνομία για να ζητήσει εξηγήσεις
για τα επεισόδια, και ο καθένας μπορεί να υποθέσει ό,τι θέλει…
Η «Α» τα έγραψε όλα αυτά, αλλά
τόπο δεν έπιασαν, αφού είδαμε κι εφέτος τι έγινε στο ΟΑΚΑ. Κροτίδες
ευθείας βολής, εισβολή στον αγωνιστικό χώρο, φωτιές, βεγγαλικά…
Πώς πέρασαν όλα αυτά στο ΟΑΚΑ;
Έγινε έλεγχος;
Η εισαγγελέας εφετών Αθηνών
Βιργινία Σακελλαροπούλου διερευνά τρία αδικήματα για τα μέτρα
τάξης, την ΕΠΟ και την ιδιωτική ασφάλεια του ΟΑΚΑ. Τα αδικήματα
είναι για απιστία, απάτη και φθορά
ξένης ιδιοκτησίας.
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Σεαπόγνωσηοι6τηλεοπτικάάστεγοιαπειλούντηNOVA
καιαφήνουνστοαπυρόβλητοτονπρόεδροκαιτονδ/ντα
σύμβουλοτηςΛίγκαςπουδιέλυσαντηνκεντρικήδιαχείριση

ΓκαγκάτσηςκαιΣτράτος
Όχικαπετάνιοι,μούτσοιναι…
Άφησαν τον ΠΑΟΚ χωρίς κυρώσεις όταν έσπασε την κεντρική
διαχείριση, απαξίωσαν το προϊόν και μετά έδιναν υποσχέσεις για
στέγη στην Cosmote

Του Νίκου Συνοδινού
ωρίς τηλεοπτική στέγη
έχουν μείνει έξι από τις
16 ομάδες της Super
League, οι οποίες σε κίνηση απόγνωσης έστειλαν κοινή επιστολή στη NOVA απειλώντας –μπροστά στον κίνδυνο της
οικονομικής τους κατάρρευσης–
να τινάξουν το πρωτάθλημα
στον αέρα!
Οι 6 τηλεοπτικά άστεγες ΠΑΕ
(Παναθηναϊκός, Ατρόμητος, Άρης,
Λαμία, Παναιτωλικός και Απόλλων
Σμύρνης) δικαιολογημένα εκφράζουν την αγωνία τους για την οικονομική κατάσταση στην οποία προδιαγράφεται ότι θα επέλθουν και
κάνουν λόγο για δημιουργία κλίματος αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε μια
απέλπιδα προσπάθεια ν’ αναδείξουν
το πρόβλημα που δημιουργείται, έκαναν γνωστό ότι δεν διατίθενται να
υπογράψουν την προκήρυξη, βάζοντας... λουκέτο στη Super League.
Στην επιστολή τους προς τη
NOVA, οι έξι αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίσατε στη
δημιουργία κλίματος αθέμιτου ανταγωνισμού στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου με την κίνησή
σας να κλείσετε συμβόλαια τηλεοπτικών δικαιωμάτων με τις μισές ομάδες της Sυρer League.
»Επίσης διαμαρτυρόμαστε για τα

Χ

προβλήματα που μας έχετε δημιουργήσει καθυστερώντας τις πληρωμές
των υφιστάμενων τηλεοπτικών δικαιωμάτων (καθυστερήσεις που ξεπερνούν το 50% του αρχικά οφειλόμενου ποσού), με αποτέλεσμα οι περισσότερες ομάδες να παρουσιάζουν
προβλήματα ταμειακής ρευστότητας.
»Έχετε φυσικά απόλυτη γνώση
του γεγονότος ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν για τις ΠΑΕ πολύ περισσότερο από το 50% των ετήσιων εσόδων τους και η αψυχολόγητη ενέργειά σας για την κάλυψη
των μισών ομάδων καθιστά υπαρκτό
τον κίνδυνο αναβολής της έναρξης
του πρωταθλήματος.
»Να γνωρίζετε πως η πλειονότης
των ομάδων, που με δική σας ευθύνη
μένουν εκτός, θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να εξαντλήσουν όλες τις
νόμιμες δυνατότητες οι οποίες θα θέσουν εν κινδύνω την τέλεση αυτού
του ιδίου του πρωταθλήματος».
Οι έξι αρχίζουν… ανάποδα, όσον
αφορά τις ευθύνες που οδήγησαν
στη σημερινή κατάσταση. Η Κεντρική Διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος, αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο του Συνεταιρισμού. Ωστόσο, ο πρόεδρος
της διοργανώτριας Γιώργος Στράτος και ο διευθύνων σύμβουλος
Βασίλης Γκαγκάτσης, ως κυρίαρχοι του παιχνιδιού, άφησαν τις εξελίξεις να οδηγηθούν στο σημείο μηδέν. Δίχως προφανώς να έχουν αντιληφθεί την κατάσταση της τηλεοπτικής αγοράς και κυρίως την καταρράκωση του προϊόντος που προ-

σφέρουν, δεν πήραν τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες ώστε να μη χαθεί
το οξυγόνο του πρωταθλήματος.
Η Super League έχει περάσει σε
μια άλλη εποχή, στην οποία κυριαρχούν οι ατομικές συμβάσεις NOVA
και ΠΑΕ. Οι ομάδες που μένουν εκτός νυμφώνος θα οδηγηθούν σε
οικονομική καταστροφή.
Όταν έγιναν προτάσεις για μείωση των ομάδων, πλέι οφ με τη συμμετοχή του πρώτου και πλέι άουτ,
στη Super League λειτούργησαν
συντεχνιακά ώστε να προστατέψουν τα μικροσυμφέροντα κάποιων
ΠΑΕ.
Σε μια εποχή που οι χορηγοί δεν
πάνε στις ομάδες, γιατί το παραγόμενο προϊόν έχει απαξιωθεί, τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούσαν
τον πυλώνα στον οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί ο προϋπολογισμός
κάθε ΠΑΕ.
Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ
και ο Παναθηναϊκός είναι μεγέθη
που δεν χάνονται. Οι τρεις πρώτοι
έχουν κλείσει ήδη καλά συμβόλαια
με τη NOVA. Ο Παναθηναϊκός θα
μπορούσε να το κάνει, αλλά προκειμένου να λάβει τη στήριξη των μικρομεσαίων για την αλλαγή των
ποινών λόγω οφειλών, και κυρίως
αυτή του υποβιβασμού, μπαίνει ως
μέγεθος μπροστά για να στηρίξει
τους τηλεοπτικά άστεγους. Αν δεν
υπήρχε ο Παναθηναϊκός, τα δεδομένα για τους πέντε που έμειναν
χωρίς συμβόλαιο τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα ήταν δραματικά. Κι
όμως υπάρχουν ομάδες με κόσμο
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όπως ο Άρης,
ο Παναιτωλικός
και η Λαμία, ή που
εκπροσωπούν μεγάλους δήμους όπως ο Ατρόμητος, ή με τεράστια ιστορία όπως ο Απόλλων
Σμύρνης, οι οποίες είναι αδιανόητο να έχουν οδηγηθεί στη
σημερινή τραγελαφική κατάσταση.
Μέχρι πότε θα βάζουν το χέρι
στην τσέπη ο Σπανός, ο Κωστούλας και ο Μονεμβασιώτης; Αυτό
όμως που έπρεπε ν’ αναλογιστούν
είναι πώς φθάσαμε εδώ. Είναι σίγουρο πως λύση θα δοθεί. Αλλά για
να μην επαναληφθούν τα ίδια εγκληματικά λάθη, θα πρέπει όλοι να
σοβαρευτούν και ν’ αποδώσουν τις
ευθύνες στους πραγματικούς υπεύθυνους.
Η NOVA είναι επιχείρηση που θέλει να έχει ένα καλό προϊόν για να
το πουλήσει στους συνδρομητές
της. Οι προτάσεις της πετάχτηκαν
στον κάλαθο των αχρήστων. Ποιοι
πήραν τις αποφάσεις να κόψουν ακόμη και τα play off για πρώτη φορά μετά τη χρονιά που ιδρύθηκε ο
Συνεταιρισμός; Ποιοι έκριναν ότι θα
πρέπει ν’ αντικαταστήσουν τα παιχνίδια που είχαν τεράστιο ενδιαφέρον με ένα… παιδικό τουρνουά, το
League Cup, που ούτε και αυτό έκαναν τελικά; Όταν αντί να κάνουν
με βάση και τις εισηγήσεις των ειδικών ελκυστικό το προϊόν, φρόντισαν
να το απαξιώσουν, τι να πουλήσεις
και σε ποιον;
Πού ήταν όλοι αυτοί που θα δημιουργούσαν… μπλοκ και θα έβαζαν
από 1,5 εκατ. ευρώ σε κοινό ταμείο
για να μη «σπάσει» το μέτωπο, ώστε
με τη λογική ένας για όλους και όλοι
για έναν, να πήγαιναν σε διαπραγμάτευση με τη NOVA;
Πού ήταν αυτοί να επιβάλουν κυρώσεις στον ΠΑΟΚ, όταν χαιρέτησε
την κεντρική διαχείριση κι έκανε
παιχνίδι μόνος του στηριζόμενος
στην εμπορικότητα του ονόματός
του; Το καταστατικό της Super
League απαγορεύει ρητά κάτι τέτοιο, αλλά ποιος να μιλήσει; Ο Μάκης ή ο Βασίλης;
Το δίδυμο της Super League εξάλλου (Γιώργος Στράτος, Βασίλης Γκαγκάτσης) προσέφερε φρούδες ελπίδες στους άστεγους, ότι υπάρχει και η εναλλακτική λύση της
Cosmote. Αλλά αυτή μάλλον προτίμησε την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ, την
Μάντσεστερ και τη Λίβερπουλ…
Οι καπετάνιοι οδήγησαν το καράβι κατευθείαν στα βράχια. Σε αυτούς έπρεπε να στείλουν την επιστολή οι άστεγοι και να τους ζητήσουν ευθύνες. Οι όψιμοι Μεσσίες αποδείχθηκαν μούτσοι. Κι επειδή οι
επιχειρηματίες δεν τρώνε κουτόχορτο, για τη σημερινή κατάσταση
ξέρουν καλά ποιοι είναι οι ένοχοι.

Εκτός
οι…ειδικοί
Την Τετάρτη 29 Μαρτίου
2017, το Δ.Σ. της Super
League έθετε τις βάσεις
για καλύτερες ημέρες στο
ελληνικό πρωτάθλημα.
Το Δ.Σ. της Super League
αποφάσισε αλλαγές από
την επόμενη σεζόν στη
διεξαγωγή του πρωταθλήματος με μείωση ομάδων και καθιέρωση play
off και για την ανάδειξη
του πρωταθλητή. Οι εταιρείες που είχαν μελετήσει
το πρόβλημα (DELOITTE,
Price Waterhouse) εισηγήθηκαν δραστικές μεταβολές. Nα μειωθούν οι ομάδες σε 14, να διεξάγονται αγώνες play off για
τον πρωταθλητή και τις
ομάδες του Europa
League, αλλά και play
out γι’ αυτές που θα υποβιβαστούν.
Με βάση τις εισηγήσεις
των ειδικών, αλλά και τις
θέσεις που εξέφρασε η
Nova για την αξιοποίηση
του τηλεοπτικού προϊόντος του πρωταθλήματος, η Super League είχε
πάρει σοφές αποφάσεις.
Να προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στη διεξαγωγή του πρωταθλήματος με μείωση ομάδων
και καθιέρωση play off
και για την ανάδειξη του
πρωταθλητή.
Η διοργανώτρια είχε ανακοινώσει ότι οι ομάδες
στη Super League θα γίνουν 14 από 16 με τη μείωση από τη σεζόν 201819. Αλλά και ο πρωταθλητής θα προέκυπτε μέσα από τη διαδικασία των
play off. Σε αυτά θα μετείχαν οι ομάδες από τη
θέση 1-6 της κανονικής
περιόδου, που θα μετέφεραν όμως τη βαθμολογία
(και όχι με διαίρεση βαθμών της διαφοράς του
2ου από τον 5ο).
Η ιστορική απόφαση, που
δυστυχώς εξαφανίστηκε,
μετά από 4,5 μήνες δεν ήταν ομόφωνη, καθώς 13
ομάδες ψήφισαν υπέρ,
αλλά η ΑΕΛ, ο Παναιτωλικός και ο Λεβαδειακός
διαφώνησαν. «Λευκό» είχε ρίξει και ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ.
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Του Σωτήρη
Παρτσαλά
ν υπήρχε βραβείο της σεζόν
για τον πιο… άχαρο ρόλο στο
ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό
θα πήγαινε ασυζητητί στον
Μαρίνο Ουζουνίδη, ο οποίος
κατάφερε σχεδόν μόνος του να
κρατήσει όρθιο το φετινό… ερείπιο του Παναθηναϊκού.
Ο 49χρονος τεχνικός ήταν κάτι
παραπάνω από… μάνα του λόχου
στα αποδυτήρια των «πράσινων» τη
σεζόν που ολοκληρώθηκε, καθώς
χωρίς αυτόν το ποδοσφαιρικό τμήμα θα είχε κυριολεκτικά καταρρεύσει.
Ο πρώην διεθνής αμυντικός, που
το 1996 στη μεγαλύτερη βραδιά της
ποδοσφαιρικής του καριέρας πανηγύρισε με το «τριφύλλι» την αλησμόνητη νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, ήταν η πιο ανθεκτική κολώνα του φετινού Παναθηναϊκού,
ακροβατώντας για μήνες ολόκληρους πάνω σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Το τοπίο γύρω του μπορεί να
έμοιαζε… βομβαρδισμένο από τις διοικητικές και οικονομικές παλινωδίες, ωστόσο αυτός έβρισκε πάντα
τον τρόπο να ξεπερνά τα εμπόδια,
κουβαλώντας πάνω από αυτά και
τον ίδιο τον σύλλογο.
Όταν τον Δεκέμβριο του 2016
κλήθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία,
αντικαθιστώντας τον Ιταλό Αντρέα
Στραματσόνι, ασφαλώς και δεν
μπορούσε ούτε καν να φανταστεί
αυτά που θα ακολουθούσαν. Το
πλάνο εξυγίανσης που του παρουσίασε ο απερχόμενος μεγαλομέτοχος, με στόχο τη σταδιακή περικοπή
των μεγάλων συμβολαίων, φαινόταν λογικό, ενώ ο Παναθηναϊκός
τον οποίο είχε υπηρετήσει κατά το
παρελθόν σαν ποδοσφαιριστής αποτελούσε σπουδαία ευκαιρία να ανέβει επίπεδο σαν προπονητής.

Α

Ναυαγοσώστης
Μαρίνος…
Ο Ουζουνίδης κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό κόντρα
σε τεράστια διοικητικά και οικονομικά προβλήματα
Με το υλικό που είχε στα χέρια
του, ο Ουζουνίδης κατάφερε να οδηγήσει τους «πράσινους» στα play
offs, όμως τα επεισόδια, ο μηδενισμός και η αφαίρεση 2 βαθμών που
ακολούθησαν, στέρησαν στον ίδιο
και τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία
να τερματίσει στη 2η θέση και να
διεκδικήσει την είσοδο στους ομίλους του Champions League της
φετινής σεζόν.
Πέρυσι το καλοκαίρι το «τριφύλλι» προσαρμόστηκε, έστω και με δυσκολία, στα νέα οικονομικά δεδομένα που έθεσε η διοίκηση, πουλώντας ακριβά και «ψωνίζοντας» φτηνά στις μεταγραφές. Κι όταν δημιουργήθηκε ένα μικρό… κομπόδεμα
από τις παραχωρήσεις του Μπεργκ
και του Ζέκα, αποκτήθηκαν με τη
μορφή δανεισμού ορισμένοι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, ώστε το ρόστερ να μην πέσει απότομα επίπεδο.
Ο γρήγορος αποκλεισμός, όμως,
από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο
Europa League στέρησε από τους
«πράσινους» τη δυνατότητα να βάλουν στο ταμείο τους χρήματα που
είχαν ανάγκη και ουσιαστικά άνοιξε
τον… ασκό του Αιόλου. Ο Αλαφούζος πήδηξε από τους πρώτους έξω
από το καράβι, αλλά ο Μαρίνος
Ουζουνίδης έμεινε στο ανεμοδαρμένο σκαρί να παλεύει για να το
βγάλει στο λιμάνι.
Παρά τη νέα μεταγραφική αφαίμαξη του χειμώνα και την αποχώρηση των περισσότερων βασικών, ο

Παναθηναϊκός άντεξε. Με τον Έλληνα τεχνικό να δίνει σχεδόν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης, κόντρα και στα οικονομικά προβλήματα που γιγαντώνονταν όσο ο καιρός
περνούσε. Αυτός έδινε κουράγιο
στους ποδοσφαιριστές προκειμένου
να κάνουν υπομονή όταν η κατάσταση στο οικονομικό είχε φθάσει
στο απροχώρητο, ενώ ταυτόχρονα
ήταν εκείνος που ηρεμούσε τους αγριεμένους μετά από κάθε άσχημο
αποτέλεσμα οπαδούς, που απαιτούσαν την κεφαλή του… Αλαφούζου
επί πίνακι.
Η ιδιαίτερη σχέση του Ουζουνίδη με τον κόσμο που είχε δημιουργηθεί από την εποχή που έπαιζε πο-

δόσφαιρο στον Παναθηναϊκό ορισμένες φορές δοκιμάστηκε σκληρά,
του έδωσε όμως τη δύναμη να υπομείνει ακόμα και το προσωπικό κόστος, διατηρώντας ζωντανό τον
σύλλογο μέχρι το φινάλε της σεζόν.
Κι όταν επιτέλους το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε, ο ίδιος λύγισε
σαν τους ναυαγούς που παλεύουν
μήνες με τα κύματα και πέφτουν εξαντλημένοι στην αμμουδιά αναζητώντας επιτέλους λίγη ξεκούραση.
Το άφησε, άλλωστε, ανοιχτό ακόμα
και τη στιγμή που ανακοίνωσε την
αποχώρησή του, ότι με άλλο καθεστώς που θα μπορεί να εγγυηθεί μία
ομαλή κατάσταση θα είναι διαθέσιμος για ένα νέο ξεκίνημα.
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Βαριές κατηγορίες
για τον πρόεδρο…
Επίθεση τριών μελών της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδος κατά του
προέδρου Γιάννη Μυτιληναίου. Του αποδίδουν κατηγορίες για
υπέρβαση αρμοδιοτήτων, καταστρατήγηση του θεσμικού
πλαισίου και των νόμων, «γκρίζα» διοίκηση με συνέπεια την
πρόκληση προβλημάτων στην ιπποδρομιακή κοινότητα
φήνιασαν» τρία μέλη στη Φίλιππο Ένωση
Ελλάδος
(ΦΕΕ) με τις διοικητικές τακτικές και πρακτικές του
προέδρου, Γιάννη Μυτιληναίου.
Και του απέστειλαν επιστολή
στην οποία τον εγκαλούν για υπέρβαση αρμοδιοτήτων, καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου και των νόμων, «γκρίζα» διοίκηση με συνέπεια την πρόκληση προβλημάτων στην ιπποδρομιακή κοινότητα.
Η πρώην αντιπρόεδρος, Ασπασία Ράλλη, και οι πρώην γενικοί
γραμματείς, Γρηγόρης Παπαχρήστου και Γεώργιος Παρθένης, αποδίδουν στον πρόεδρο της ΦΕΕ
μεθοδεύσεις, παράνομες ενέργειες
και αποφάσεις που είναι παράτυπες
αλλά και έξω από τις αρμοδιότητες
της Ένωσης.
Αφορμή για την επιστολή, στάθηκε η πρόσκληση που έλαβαν για την
πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης στις 30 Μαΐου. Όπως
καταγγέλλουν τα τρία μέλη της Ένωσης, η πρόσκληση δεν έχει την υπογραφή του προέδρου και των πέντε εκλεγμένων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχουν την τυπική αρμοδιότητα να προκαλέσουν

«Α

έκτακτη Γ.Σ.
Στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Συνέλευσης, περιλαμβάνεται η
έγκριση του απολογισμού για το
2017 και η εκλογή νέου γενικού
γραμματέα στη θέση του αποθανόντος, Κώστα Καλλίρη. Οι τρεις επισημαίνουν, στην επιστολή τους, ότι πραγματική επιδίωξη των διοικούντων είναι η επίτευξη οριακής απαρτίας, με στόχο τη λήψη αρεστών σε
αυτούς αποφάσεων. Σημειώνουν, ακόμα, ότι δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών
στο Δ.Σ. της ΦΕΕ. «Ως εκ τούτου το

συμβούλιό σας πάσχει νομικά και οι
αποφάσεις του είναι άκυρες».
Στον Γιάννη Μυτιληναίο αποδίδεται προσπάθεια «να χρησιμοποιήσετε τις υπογραφές μελών της ΦΕΕ
για σχεδιασμούς εκτός καταστατικού
της ΦΕΕ». Η καταγγελία των τριών
μελών εδράζεται στο αίτημα της διοίκησης να καταθέσει επιχειρησιακό σχέδιο η εταιρεία «Ιπποδρομίες
ΑΕ», για να ενσωματωθεί στο σχέδιο του νέου Κώδικα Ιπποδρομιών,
που προσπαθεί να προωθήσει η
ΦΕΕ.
Ακόμα, καλούνται τα μέλη της Ένωσης –στο ενδεχόμενο που δεν
κατατεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο–
να λάβουν αποφάσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη ως θέμα η «λήψη αποφάσεων
για την αντιμετώπιση της καταστάσεως στην απευκταία περίπτωση που
δεν καταστεί δυνατή η διαπίστωση ύπαρξης ενός τέτοιου Σχεδίου». Δεν
αναφέρεται, όμως, τίποτα για το
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν
αυτές οι αποφάσεις.
Η εκτίμηση πολλών «παροικούντων την Ιερουσαλήμ» είναι ότι τα
αιτήματα αυτά υπερβαίνουν τον θεσμικό ρόλο της ΦΕΕ και καταστρατηγούν το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η
διοίκηση της Ένωσης κατηγορείται

ότι ξεπερνάει το όρια δικαιοδοσίας
της, δηλαδή τον έλεγχο και την εποπτεία. Και παρεμβαίνει σε ζητήματα
διοργάνωσης και διεξαγωγής των
ιπποδρομιών. Πεδίο δράσης αποκλειστικά της εταιρείας «Ιπποδρομίες ΑΕ».
Στα παραπάνω γεγονότα εδράζεται και κατηγορία των τριών προς
τη διοίκηση Μυτιληναίου ότι «προκαλεί μόνο προβλήματα στην ιπποδρομιακή δραστηριότητα». Με επίκληση στις οργισμένες αντιδράσεις
–που γνωστοποιήθηκαν και στον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο
Βασιλειάδη– της εταιρείας «Ιπποδρομίες Α.Ε.» και της Ένωσης Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος
(ΕΙΔΙΕ).
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Ανανέωσαν τη
συνεργασία τους
PRAKSIS και
Citi Foundation
Το πρόγραμμα στήριξης επιχειρηματικότητας PRAKSIS
Business Coaching Center, που
υλοποιεί εδώ και 4 χρόνια η
PRAKSIS, και το Citi Foundation
ανανεώνουν την αποτελεσματική συνεργασία τους μέχρι και
τον Ιούλιο 2019. Στόχος της συνεργασίας είναι η υποστήριξη
τουλάχιστον 240 επίδοξων επιχειρηματιών, παρέχοντάς τους
όλα τα εφόδια και τα εργαλεία
που χρειάζονται προκειμένου να
υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.
Το Citi Foundation είναι αποκλειστικός χρηματοδότης – δωρητής του προγράμματος
PRAKSIS Business Coaching
Center από τον Αύγουστο 2016,
στο πλαίσιο της παγκόσμιας
πρωτοβουλίας «Pathways to
Progress», ενός τριετούς προγράμματος επένδυσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων και εθελοντικής συμμετοχής 10.000 εργαζομένων της Citi, με στόχο να υποστηρίξει την επαγγελματική
κατάρτιση και απασχόληση
500.000 νέων σε όλον τον κόσμο για να ανταπεξέλθουν στις
προκλήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας.
Μέχρι σήμερα, η συνεργασία
των δύο οργανισμών στην Ελλάδα έχει συνεισφέρει θετικά στη
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Μέσα σε ενάμιση χρόνο, 130 νέοι επιχειρηματίες έλαβαν εξατομικευμένη
συμβουλευτική, business
coaching και εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία
49 νέων επιχειρήσεων και 112
νέων θέσεων εργασίας, ενώ στα
σχέδια των επιχειρηματιών είναι η δημιουργία επιπλέον 144
θέσεων εργασίας μέσα στους επόμενους 6 μήνες.

of

view

EΛ.ΠΕ.: «Καμία συναλλαγή
με το Ιράν, αν υπάρξουν
διεθνείς κυρώσεις»
η διαβεβαίωση ότι δεν θα
υπάρξει καμία συναλλαγή
με το Ιράν (σ.σ. με αφορμή
την υπαναχώρηση των ΗΠΑ από
τη διεθνή συμφωνία του 2015
για τα πυρηνικά και την επιβολή
κυρώσεων), αν αυτή δεν είναι
πλήρως κατοχυρωμένη στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής, παρείχαν ανώτατα στελέχη των
ΕΛ.ΠΕ., στο πλαίσιο της Γ.Σ. των
μετόχων της εταιρείας για την έγκριση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ.
Όλα αυτά την ώρα που εκτός από
τις εισαγωγές αργού από το Ιράν,
που αντιστοιχούν περίπου στο 20% των
προμηθειών του ελληνικού ενεργειακού
ομίλου, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποπληρωμής παλαιών οφειλών
των ΕΛ.ΠΕ. προς την NIOC (National

Τ

ην επίσημη έναρξη της
λειτουργίας του «Deloitte
Alexander Competence
Center - DACC», του νέου
Πρότυπου Κέντρου Τεχνογνωσίας της Deloitte Ελλάδας στο Τεχνολογικό Πάρκο
Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε
προ ημερών η εταιρεία στο
πλαίσιο εκδήλωσης με την
παρουσία εκπροσώπων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, καθώς και θεσμικών
φορέων της Β. Ελλάδας.
Με τη δημιουργία του κόμβου τεχνογνωσίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας

Τ

Iranian Oil Company). Τα στελέχη του
Ομίλου τόνιζαν ότι υπάρχουν εναλλακτικές σε περίπτωση που χρειαστεί να διακοπούν οι αγορές αργού από την Τεχεράνη, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι

στο πρόσφατο παρελθόν έχουν
αντιμετωπισθεί με επιτυχία πολύ
μεγαλύτερες δυσκολίες, όταν για
παράδειγμα σταμάτησε ο εφοδιασμός από Ιράν, Ιράκ και Λιβύη
και ταυτόχρονα η ρευστότητα
στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.
Σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή
των παλαιών οφειλών τονίζεται
ότι το υπόλοιπο –χωρίς να είναι
αμελητέο– έχει περιορισθεί αισθητά.
Επισημαίνεται ακόμη ότι τα
ΕΛ.ΠΕ. δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν οποιεσδήποτε συνέπειες
στις συνεργασίες τους με αμερικανικές
εταιρείες που εκτείνονται μέχρι και στον
τομέα της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. MIX.KA.

Επένδυση εμπιστοσύνης της Deloitte
DACC, η Deloitte επιβεβαιώνει έμπρακτα την επιλογή της
να επενδύσει και να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και τις
προοπτικές νέων ταλέντων
στην Ελλάδα, στοχεύοντας
στην ανάπτυξη της νέας γενιάς συμβούλων για την εταιρεία.
Σημειώνεται πως, για τις ανάγκες του DACC, η Deloitte
έχει ήδη προσλάβει 40 νέους
επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων στους το-

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
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Σαν… καινούργια η παραλία του Κέντρου Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας, διά χειρός της Ευρωπαϊκής Πίστης
Στην ανάπλαση της παραλίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας
(σ.σ. πρώην ΠΙΚΠΑ) προχώρησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Πίστη. Πιο συγκεκριμένα και στο
πλαίσιο του φιλόδοξου πλάνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει αναπτύξει η γνωστή ασφαλιστική εταιρεία ανέλαβε μέσω εξειδικευμένων συνεργείων την ανακατασκευή των ξύλινων διαδρόμων που εξυπηρετούν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην παραλία, καθώς και των κτισμάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Κέντρου. Παράλληλα, περισσότεροι
από 70 εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Πίστης συμμετείχαν εθελοντικά στον καθαρισμό και στο
βάψιμο των χώρων της παραλίας, με κεντρικό σύνθημα «Παραλία για όλους». Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Πίστη στηρίζει έμπρακτα το εν λόγω Κέντρο
στο σπουδαίο έργο του να υποστηρίζει ψυχολογικά και κοινωνικά καθώς και να φροντίζει
για τη σταδιακή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και
στην προώθησή τους στην αυτόνομη διαβίωση. Πέραν της συγκεκριμένης δράσης, η ασφαλιστική εταιρεία έχει προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών, όπως η οικονομική ενίσχυση για την ανακαίνιση των θαλάμων φιλοξενίας του Κέντρου, η δωρεά μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και η συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Tandem, η οποία έχει αναλάβει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης και αποθεραπείας παιδιών με αναπηρία. N.TΣ.

«Απόβαση» της MLS
στη Σερβία

στο ελληνικό ταλέντο
μείς των συμβουλευτικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών, ελεγκτικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού κινδύνου και
οι οποίοι εργάζονται ήδη πάνω
στην υλοποίηση σημαντικών
διεθνών και εγχώριων έργων.
Η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται, με στόχο να προσληφθούν το λιγότερο 30 άτομα επιπλέον έως το τέλος του έτους
και συνολικά έως το 2020 ο αριθμός του έμψυχου δυναμικού

του κέντρου να έχει φτάσει τα
200 άτομα.
Την ίδια στιγμή, η εταιρεία στοχεύει στη συνεχή εκπαίδευση
και ανάπτυξη των ανθρώπων
της, με τους νέους συμβούλους
που στελεχώνουν το DACC να
παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια με κορυφαίους εισηγητές σε διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας παράλληλα
σε διοργανώσεις ανάπτυξης
δεξιοτήτων εντός και εκτός Ελλάδας.

Τέλος, για τη στελέχωση του
DACC η Deloitte συνεργάζεται
με τα κορυφαία τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, για την προσέλκυση
νέων ταλέντων, καθώς και για
την ανάπτυξη καινοτόμων
δράσεων, με στόχο οι νέοι απόφοιτοι και επαγγελματίες
της Θεσσαλονίκης να αναπτύξουν την απαραίτητη επαφή με
την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της, χωρίς να χρειαστεί
να μετακινηθούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της
ανεργίας.
Ν.ΤΣ.

Αυτό που η MLS προετοίμαζε
εδώ και καιρό, την είσοδό της
στην 7.000.000 ατόμων σερβική αγορά είναι πλέον γεγονός. Ο δρόμος, άλλωστε, στρωνόταν στρατηγικά, καθώς η ελληνική εταιρεία ηλεκτρονικών
συσκευών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας:
• Ανέπτυξε τη MAIC στη σερβική γλώσσα η οποία ενσωματώνεται τόσο στο MLS Easy™ όσο και στα smartphones και tablets
της εταιρείας. Σημειώνεται ότι θα είναι η πρώτη φορά που οι
Σέρβοι θα μιλάνε στα κινητά τους τηλέφωνα στη γλώσσα τους
είτε για να κάνουν κλήση, είτε για να στείλουν μήνυμα, να αναζητήσουν τραγούδια στο Youtube ή να κάνουν αναζήτηση στο
Internet φωνητικά.
• Αναζήτησε, επέλεξε και προχώρησε σε συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς της Σερβίας, την εταιρεία
REFOT B D.o.o.
• Προχώρησε σε συμφωνία με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας Vip Mobile Serbia, μέλος του ομίλου Telecom Austria
Group, ο οποίος κατέχει στη Σερβία μερίδιο 23% και 1,8 εκατ.
συνδρομητές. Ο καταρχήν στόχος της Vip Mobile Serbia είναι η
μετακίνηση χρηστών 2G δικτύου σε 4G μέσω του μοναδικού
παγκοσμίως MLS Easy™.
• Σε συνεργασία με τον διανομέα, έκλεισε συμφωνίες με τις ακόλουθες αλυσίδες λιανικής της Σερβίας: WIN-WIN, Gigatron,
Blue Tech, Emmezeta, Comtrade Shop και Tehnomedia.
• Προέβη σε συνεργασία με την ProMobi D.o.o., τη μεγαλύτερη
εταιρεία υποστήριξης After Sales στη Σερβία.
Με το MLS Easy™, τη MAIC στα Σερβικά και τη διεθνή καινοτομία MLS Safe™, η εταιρεία φιλοδοξεί να αναπτυχθεί με επιτυχία
στη Σερβική αγορά υπηρετώντας το Making Life Simple και εκτός Ελληνικών συνόρων. Η MLS υλοποιεί με συνέπεια τον
στρατηγικό της σχεδιασμό (2018-2021) με στόχο την επέκτασή
της σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Ν.ΤΣ.
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ MARKETPLACE ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ OLYMPIA

Amazon made in Greece
«στήνουν» τα Public
Ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα concept,
που προσδοκά να δημιουργήσει μια νέα εποχή
στο εγχώριο retail, δημοσιοποίησε στην αρχή
της εβδομάδας η γνωστή
αλυσίδα Public, μέλος
του Ομίλου Olympia.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
άνω του €1.000.000
επένδυση αφορά τη
δημιουργία του πρώτου marketplace
στην Ελλάδα, μία made in
Greece υπερσύγχρονη πλατφόρμα τύπου Αmazon, μέσω
της οποίας οι εγγεγραμμένες σε
αυτήν επιχειρήσεις θα πωλούν
on line τα προϊόντα τους.
Ειδικότερα οι άνω των 40 εκατομμυρίων επισκέπτες που επισκέπτονται ετησίως το
public.gr θα έχουν πολλαπλές
επιλογές αγορών, καθώς στο
marketplace που ανακοινώθηκε θα μπορούν πλέον να βρουν
όχι μόνο το παραδοσιακό προϊοντικό «καλάθι» των Public
(προϊόντα τεχνολογίας, βιβλία,

H

γραφικά, gaming κ.λπ.), αλλά
και προϊόντα όπως: είδη γυμναστικής και sports, είδη σπιτιού
και smart living, εποχικά, είδη
ταξιδιού, αυτοκινήτου και μηχανής, χόμπι και ελεύθερου
χρόνου, προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς, ακόμη και
βρεφικά είδη.
Τεχνολογικός σύμμαχος των
Public στο πρότζεκτ δημιουργίας του πρώτου ελληνικού
marketplace είναι η διεθνής
φίρμα Mirakl, η οποία προσφέρει την κορυφαία πλατφόρμα του είδους στον κόσμο. Η
Mirakl διαθέτει πολύχρονη εμπειρία 45 και πλέον ετών σε
θέματα marketplace, έχοντας
συνεργαστεί με κορυφαίoυς
retailers ανά τον κόσμο, όπως
BestBuy, Walmart, Fnac-Darty
κ.ά.
Όπως εξήγησε η ηγετική ομάδα των Public, προεξάρχοντος του διευθύνοντα συμβούλου της, Χρήστου Καλογεράκη, η ελληνική εταιρεία από την
αρχή της λειτουργίας της επικεντρώθηκε εμφατικά στο κομμάτι
του ηλεκτρονικού εμπορίου και
έχει δημιουργήσει μία ομάδα με
πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στο
e-commerce. Μάλιστα, τα
Public ήταν από τις πρώτες ε-

ταιρείες στην Ευρώπη που το
2009 επένδυσε στην ATG
ORACLE, την καλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου
στον κόσμο. Σήμερα αποτελεί έναν από τους πλέον επιτυχημένους e-commerce ιστότοπους
σε Ελλάδα και Κύπρο, με την ετήσια συνεισφορά στον τζίρο
της εταιρείας να ανέρχεται σε

20%, ενώ διαθέτει ένα μοναδικό προϊοντικό, οnline κατάλογο
με πάνω από 1 εκατ. προϊόντα.

Οι πρώτες συνεργασίες
Οι πρώτες συνεργασίες αφορούν
μεταξύ άλλων σε εταιρίες όπως
οι: Baby City, Blue Green, GRC
TECH, Just Baby, Kiddo,
Kidscom, Koolfly, Lapin House,

Medisana, Mother Vision,
Munchkin, One of One, Outdoor
Market, Peramax, Power Force,
Safe Bebe, Terramare, Tsirikos,
Unigreen, Visual Store, Zakcret
Sports, Zeus, Δημητριάδης, ενώ
η ομάδα συνεργατών συνεχώς
διευρύνεται.
Σύμφωνα με την επίσημη
παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας, τα συνεργαζόμενα καταστήματα που θα επιλέξουν τη
νέα marketplace πλατφόρμα
του public.gr, για να διαθέσουν
τα προϊόντα τους, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν –χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν
σε online συστήματα– ένα επιπλέον ισχυρό κανάλι πωλήσεων, απολαμβάνοντας μεταξύ άλλων σημαντικά οφέλη, όπως:
• Σύγχρονες τεχνολογικές
υποδομές,
• Δυνατότητα προβολής του
καταστήματός τους και των
προϊόντων τους σε 41.000.000
online επισκέπτες και επιπρόσθετα,
υποστήριξη
σε
marketing, εκπαιδεύσεις και
webinars, αξιοποιώντας την
πολύχρονη εμπειρία της ομάδας e-commerce του public.gr.
Σημαντικά κριτήρια για την
ένταξη ενός καταστήματος στην
πλατφόρμα marketplace του
public.gr αποτελούν η προϊοντική κατηγορία, η ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευασία αποστολής, η έγκαιρη
αποστολή με βάση το time
promise κ.ά.
Στόχος των Public είναι να επιτευχθούν μακροχρόνιες συνεργασίες που θα φέρουν αμοιβαία οφέλη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς
τους Έλληνες καταναλωτές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑ-

O διευθύνων
σύμβουλος
των Public,
Χρήστος
Καλογεράκης

ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
MARKETPLACE ΤΟΥ
PUBLIC.GR ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Η ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ, Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,
Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TIME
PROMISE Κ.Α.
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Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Με τα τηλεπικοινωνιακά
«φτερά» της COSMOTE
αποφάσισε η Fraport
Greece να προχωρήσει
στη σχετική με το αντικείμενο αναβάθμιση των 14
περιφερειακών αεροδρομίων, εγκαθιστώντας σε
αυτά σύγχρονες λύσεις
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών COSMOTE.

Με τα «φτερά» της COSMOTE
θα πετάνε οι τηλεπικοινωνίες
των αεροδρομίων της Fraport

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ε πρωταρχικό
κριτήριο την απρόσκοπτη και
κυρίως ασφαλή επικοινωνία των αεροδρομίων, την αποδοτικότερη λειτουργία του Ομίλου και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο
στρατηγικός επενδυτής-διαχειριστής των 14 αερολιμένων της
περιφέρειας επέλεξε για το εν
λόγω έργο να αξιοποιήσει την
εμπειρία του Ομίλου ΟΤΕ στην
υλοποίηση μεγάλων έργων
ICT. Ειδικότερα, ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος θα παρέχει
στη Fraport Greece και τα 14 αεροδρόμια, υπηρεσίες private
cloud, λύσεις συνδεσιμότητας
για την ασφαλή διασύνδεση και
μεταφορά φωνής, εικόνας και
δεδομένων και λύσεις επικοινωνίας μέσω IP τηλεφωνίας και
ιδιωτικού ραδιοδικτύου.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος και για
την τεχνική υποστήριξη όλων
των παρεχόμενων λύσεων.

M

Υπηρεσίες data center
χωρίς επένδυση
σε εξοπλισμό
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας
private cloud, σχεδιάστηκε και
εγκαταστάθηκε για την Fraport
Greece υψηλής διαθεσιμότητας
και ασφάλειας υποδομή στο data
center του Ομίλου ΟΤΕ. Η υπηρεσία παρέχεται ως Infrastructure as a Service, διασφαλίζοντας την αποδοτικότερη και
αποτελεσματικότερη λειτουργία
των αεροδρομίων, χωρίς έξοδα
επένδυσης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οι υπηρεσίες Infrastructure as a Service απευθύνονται σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, και συνο-

δεύονται από υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης των υποδομών, σε καθημερινή, 24ωρη
βάση, μέσω αυστηρών SLAs
(Service Level Agreements).

Αριστερά ο Έλληνας μέτοχος
της Fraport Greece, Δημήτρης
Κοπελούζος και δεξιά
ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ,
Μιχάλης Τσαμάζ

Λύσεις διασύνδεσης,
δικτύωσης και
IP τηλεφωνίας
Για τη συνδεσιμότητα των αεροδρομίων της Fraport Greece,
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
μια ολοκληρωμένη λύση μέσω
της υπηρεσίας COSMOTE IP
VPN, που επιτρέπει τόσο τη μεταξύ τους διασύνδεση για φωνή,
εικόνα και δεδομένα, όσο και την
ασφαλή σύνδεση των αεροδρομίων με το Data Center. Για την
κάλυψη των απαιτήσεων επικοινωνίας σχεδιάστηκε λύση IP τη-

λεφωνίας για την υποστήριξη
περισσότερων των 1.000 τερματικών συσκευών, τόσο για την
κεντρική υποδομή όσο και για τα

14 περιφερειακά αεροδρόμια
της Fraport Greece. Η διαχείριση των κλήσεων θα γίνεται αυτόματα μέσα από μια ενιαία πλατ-

φόρμα διαχείρισης κλήσεων, η
οποία δρομολογεί τις κλήσεις μεταξύ των σημείων της διαχειρίστριας εταιρείας. Παράλληλα, υλοποιήθηκε λύση δικτύωσης
Wi-Fi στα κεντρικά γραφεία της
Fraport Greece για την κάλυψη
των αναγκών της εταιρείας, αλλά
και των πελατών. Το νέο ασύρματο δίκτυο παρέχει πλήρη κάλυψη και πρόσβαση με υψηλές
ταχύτητες στο εταιρικό δίκτυο και
το Internet από τους υπαλλήλους
και θα επεκταθεί για τους επισκέπτες των αεροδρομίων αντίστοιχα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις
τους για εύκολη και ασφαλή
πλοήγηση. Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας και δικτύωσης συνοδεύονται από ειδικό εξοπλισμό
ασφάλειας, που προσφέρει ενιαία διαχείριση των απειλών στο
δίκτυο επιτυγχάνοντας την πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη
προστασία του δικτύου από επιθέσεις ασφάλειας με μικρότερο
διαχειριστικό κόστος.

Ιδιωτικό ραδιο-δίκτυο
Ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία
με τη Motorola, δημιούργησε ιδιωτικό ραδιο-δίκτυο (Private
Radio Network), που λειτουργεί
σε κάθε ένα από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και στα κεντρικά γραφεία της Fraport
Greece. Το ραδιο-δίκτυο θα αποτελεί το κύριο σύστημα επικοινωνίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για τον λόγο
αυτό θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, παρέχοντας ασφαλή επικοινωνία φωνής και δεδομένων.
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υγιαίνετε...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ – Dr. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Δύο νέοι Έλληνες επιστήμονες
στο Δ.Σ. της Ελληνοαμερικανικής
Ψυχιατρικής Εταιρείας
• Εν έτει 2018 που η Ελλάδα αιμορραγεί σε…
μυαλά λόγω brain drain, δύο νέοι Έλληνες επιστήμονες κατάφεραν να αναρριχηθούν στη διοικητική
κορυφή της HAPA, συνεχίζοντας ωστόσο να δραστηριοποιούνται στα πάτρια επιστημονικά εδάφη
Σε μια εποχή που στην Ελλάδα καταγράφεται ίσως η
μεγαλύτερη από όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες φυγή
νέων επιστημόνων για την
ανεύρεση καλύτερων συνθηκών εργασίας και ανέλιξης (braindrain), δύο νέοι
Έλληνες επιστήμονες κατόρθωσαν να βρεθούν στις
υψηλότερες θέσεις της διοίκησης της Ελληνοαμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, παραμένοντας όμως
εργαζόμενοι στην Ελλάδα.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Π

ρόκειται για τον καταξιωμένο δικανικό
ψυχίατρο από το
Βόλο, Γιώργο Καραμπουτάκη, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αθήνα
και ο οποίος εκλέχθηκε αντιπρόεδρος στην Ελληνοαμερικανική
Ψυχιατρική Εταιρεία, αλλά και
τον ψυχίατρο-σεξολόγο, Dr Γεώργιο Πάγκαλο, ο οποίος εκλέχθηκε στη θέση του γραμματέα.
Η Ελληνοαμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία έχει εκατοντάδες μέλη, κυρίως ψυχιάτρους από την Ελλάδα αλλά και Έλληνες ομογενείς
ψυχιάτρους που ζουν και εργάζονται στην Αμερική, αποτελώντας έ-

τσι ουσιαστικό εκπρόσωπο και
σύνδεσμο της χώρα μας με την επιστημονική και ειδικότερα την ιατρική κοινότητα της ομογένειας της Αμερικής.
Οι δύο Έλληνες ψυχίατροι βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο
του συνεδρίου της Αμερικανικής
Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΑΡΑ) μεταξύ 5-9 Μαΐου 2018, όπου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας στην οποία συμμετείχε ο κ. Καραμπουτάκης από
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το
ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε η 19η Ετήσια Συνάντηση
της Ελληνοαμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΗΑΡΑ), στην οποία
έλαβαν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της.
Μία από τις δράσεις της Ελληνοαμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας είναι να ενδυναμώνει τις σχέσεις συνεργασίας των Ελλήνων,
φιλελλήνων και ελληνικής καταγωγής ψυχιάτρων της διασποράς σε έναν κοινό αγώνα για
την πρόοδο της επιστήμης και
τη διασφάλιση της παγκόσμιας
ψυχικής υγείας.
Σ η μ ε ι ώ ν ε τα ι
πως πρόεδρος
της Ένωσης παραμένει ο Καθηγητής Ψυχιατρικής, Dr Philip
Kandilis.

OI
ΣΤΟΧΟΙ
ΤΗΣ
ΗΑPA

HAPA είναι εστιασμένη
στην αποκλειστική εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών,
επιστημονικών και φιλανθρωπικών σκοπών που άπτονται του
δημοσίου συμφέροντος. Σε αυτούς
τους στόχους περιλαμβάνονται:
α) η προώθηση της επαγγελματικής συνεργασίας μέσω της συνεχούς μελέτης και εξερεύνησης της ελληνικής κληρονομιάς από Έλληνες αναγνωρισμένους ψυχιάτρους που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ ΗΠΑ, τον Καναδά,
την Ελλάδα και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.
β) Η προώθηση μιας στενής σχέσης συνεργασίας και επαγγελματικής ανταλλαγής με άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, την
έρευνα και τη θεραπεία.
γ) Ο προσδιορισμός και η υποστήριξη των ψυχιατρικών και ψυχοθεραπευτικών αναγκών
των ελληνικών κοινοτήτων.
δ) Η εκπαίδευση των μελών των ελληνικών

Η

κοινοτήτων σε θέματα ψυχικής
υγείας και η προώθηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για
τους Έλληνες όχι μόνο ως άτομα
αλλά και σε επίπεδο οικογένειας
ή κοινότητας.
ε) Η αναγνώριση και η δημοσιοποίηση καθώς και η άντληση χορηγικών κεφαλαίων και αθλοθέτηση βραβείων για εξαιρετικές υπηρεσίες ή επιστημονικά επιτεύγματα
στον τομέα της ψυχιατρικής, της ψυχοθεραπείας και της ψυχανάλυσης από Έλληνες αναγνωρισμένους ψυχιάτρους.
στ) Η υποστήριξη των ειδικών αναγκών των
ψυχιάτρων ελληνικής καταγωγής.
ζ) Η δημοσίευση περιοδικών εκδόσεων, ενημερωτικών δελτίων, βιβλίων ή φυλλαδίων, η λήψη επιχορηγήσεων και βραβείων, η παρακολούθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που
διεξάγονται υπό την αιγίδα της ένωσης και η
διδασκαλία μαθημάτων-σεμιναρίων στους τομείς της ψυχιατρικής και της ψυχοθεραπείας.
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Από τη Δευτέρα ανέλαβε τα
καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου στο epsilon tV
ο Τζόνι Καλημέρης.



Τους προκριματικούς αγώνες του
euro 2020 και του Μουντιάλ του
2022 εξασφάλισε η Cosmote tV. Συμπεριλαμβάνονται και οι αγώνες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους αγώνες στην
ελεύθερη τηλεόραση θα μεταδώσει η
ΕΡΤ.



Σοβαρή επένδυση από τον Όμιλο
Vodafone στην Ευρώπη, ο οποίος εξαγόρασε εξαγοράσει αντί ποσού
14,8 δισ. ευρώ την εταιρεία Internet
και συνδρομητικής τηλεόρασης
Liberty, σε Γερμανία και Ανατολική Ευρώπη.



Ανήμερα της γιορτής του, μεθαύριο Δευτέρα 21 Μαΐου ξεκινά ο
Κώστας Αρβανίτης την καθημερινή
εκπομπή «Άλλη Διάσταση» (13:00)
στην ΕΡΤ1. Ο ίδιος ανέμενε ότι θα λάβει και διοικητικό πόστο, αλλά τελικά
η κυβέρνηση προτίμησε να τον χρησιμοποιήσει ως προπαγανδιστή.



Η ΕΡΤ1, παρά το γεγονός ότι δεν
υπήρχε ελληνική συμμετοχή στον
τελικό της eurovision, είχε αστρονομικά ποσοστά τηλεθέασης, λόγω της
Φουρέιρα, που εκπροσώπησε με επιτυχία την Κύπρο.



Η Αμαλία Κάτζου θα παρουσιάζει μέχρι αρχές Αυγούστου το καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων
στο «Ε», κανάλι στο οποίο θα «στεγάσει» τηλεοπτικά και την Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία θα αναλάβει το νέο τηλεπαιχνίδι «Who’s asking?».



Ένας από τους πιο εμβληματικούς
σκηνοθέτες της ΕΡΤ, ο Κώστας
Περπερίδης έφυγε σε ηλικία 78 ετών.
Ήταν από τους πρώτους σκηνοθέτες
της «Αθλητικής
Κυριακής» και ο
άνθρωπος που
παρουσίαζε με
τον καλύτερο
τρόπο το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του
1982 αλλά και το Ευρωμπάσκετ του
1987.



Από το Star θα προβάλλεται τη
νέα τηλεοπτική σεζόν το «Next
top Model», που έκανε την εμφάνισή
του στην ελληνική τηλεόραση το 2009,
μέσα από τη συχνότητα του Ant1.
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1 ΟΙ ΑΝΤΙΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ Στα δύο έχουν χωριστεί στον ΕΔΟΕΑΠ ενόψει των εκλογών στις 13-15 Ιουνίου. Από τη μία οι κυβερνητικοί υποψήφιοι Δ. Κουμπιάς, Μ. Γκανάς, Ε. Τάτσης ισχυρίζονται ότι «μόνο αυτοί θα καταφέρουν να διατηρήσουν την αυτοτέλεια του Ταμείου με συμφωνία με τον ΕΟΠΥΥ», όπως είχε προτείνει και στο τέλος του 2017 ο εκπρόσωπος της Συσπείρωσης Σταύρος Καπάκος. Οι δε υποψήφιοι της αντιπολίτευσης, Ν. Καρούτζος, Α. Σταθάτου, Κ. Δαυλός, λένε ότι «ο ΕΔΟΕΑΠ κινδυνεύει με ένταξη στον ΕΟΠΥΥ και μόνο αυτοί μπορούν να τον σώσουν». Στην ουσία με τις παροχές υγείας να μειώνονται,
ο ΕΔΟΕΑΠ μετατρέπεται σε ένα Ταμείο με παροχές α-λά ΕΟΠΥΥ, αλλά με αυτόνομη διοίκηση, που απολαμβάνει προνόμια.

media
Οι διαπιστώσεις του ΕΣΡ
για τις προσωρινές άδειες
ε δύο βασικές διαπιστώσεις καταλήγει το πόρισμα του
ΕΣΡ για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, που εγκρίθηκε ομοφώνως από τα μέλη
του. Για τους τηλεοπτικούς
πάροχους που πέρασαν την
πρώτη φάση του διαγωνισμού
αναγνωρίσθηκε
πως δεν υπάρχουν τρίτα πρόσωπα ως μέτοχοί τους. Οι βασικές σημειώσεις του ΕΣΡ για
τη διάρθρωση των κεφαλαίων κάθε σταθμού έχουν ως εξής:
1 Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ
(ΣΚΑΪ): «Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, στις 31.10.2017
το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν
στο
ποσό
των
28.902.550,60 ευρώ και το
σύνολο των ίδιων κεφαλαίων

Σ

της
στο
ποσό
των
21.179.915,92 ευρώ».
1 Νέα Τηλεόραση ΑΕ
(Star): «Κατά την προσκομιζόμενη έκθεση του ορκωτού
ελεγκτή, στις 31.12.2017 το
μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο
ποσό των 26.550.955 ευρώ
και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στο ποσό των
13.952.558,25 ευρώ. Ο ορκωτός ελεγκτής δεν διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου
και της καθαρής θέσης της αιτούσης».
1 Alpha Δορυφορική
Τηλεόραση (Alpha): «Κατά
την προσκομιζόμενη έκθεση
του ορκωτού ελεγκτή, στις
31.10.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των
12.693.475,52 ευρώ και το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων

της
στο
ποσό
των
13.585.865,80 ευρώ».
1 ΑΝΤΕΝΝΑ: «Κατά την
προσκομιζόμενη έκθεση του
ορκωτού ελεγκτή, στις
30.11.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των
37.020.150 ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της ήταν αρνητικό και ανερχόταν στο ποσό των
21.652.442 ευρώ. Επακολούθησε ωστόσο στις
13.12.2017 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αιτούσης με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των υφισταμένων
μετόχων της κατά της εταιρείας ποσού 39.999.960 ευρώ.
Ως συνεπεία της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της
αιτούσης ανήλθε στο ποσό
των 77.020.110 ευρώ και το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της
στο
ποσό
των

18.347.518 ευρώ».
1 Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ
(Epsilon TV): «Κατά την
προσκομιζόμενη έκθεση του
ορκωτού ελεγκτή, στις
31.10.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των
6.157.448,40 ευρώ και το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της
στο
ποσό
των
3.630.429,72 ευρώ».

Ποντάρουν
στην ένσταση
Εξάλλου, στον δεύτερο γύρο
των ενστάσεων οι εκπρόσωποι της Τηλεοπτικής Ελληνικής ΑΕ, του Φίλιππου
Βρυώνη, πιστεύουν πως θα
μπορέσουν να πείσουν το
ΕΣΡ για την προέλευση των
κεφαλαίων της εταιρείας.
Σύμφωνα με το ΕΣΡ, «δεν προσκομίζονται επομένως επαρκή
στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η σύνδεση της τελικής
μετόχου της αιτούσης εταιρείας
με τους οικονομικούς πόρους
που χρησιμοποιήθηκαν για τον
σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της υποψηφίας, ώστε
να διασφαλίζεται αφενός η διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του συγκεκριμένου μέσου μαζικής ενημέρωσης και αφετέρου η πραγματική κυριότητα του φερόμενου ως μετόχου
φυσικού προσώπου επί των οικονομικών μέσων που διετέθησαν για συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσης,
κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα
από τις οικείες συνταγματικές
και νομοθετικές επιταγές».
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Ημίγυμνη «κόλαση»
στη θάλασσα
η Ιωάννα Τούνη
Η ξανθιά Θεσσαλονικιά ξεχώρισε στο «My Style Rocks»
του τηλεοπτικού ΣΚΑΪ τόσο για την «κολασμένη» εμφάνισή
της όσο και για τον εκρηκτικό χαρακτήρα της. Ο λόγος για
την Ιωάννα Τούνη που έχει βαλθεί να… τρελάνει τον ανδρικό πληθυσμό. Καθώς πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, η
«καυτή» Ιωάννα γίνεται όλο και πιο αποκαλυπτική στο
Instagram. Το τελευταίο της «χτύπημα» ήρθε από τη θάλασσα –από την παραλία του Ρεθύμνου συγκεκριμένα–, όπου δεν δίστασε να ποζάρει μπροστά στα βράχια, φορώντας μόνο το κάτω μέρος απ’ το μαγιό της.
Φρόντισε βέβαια να καλύψει το στήθος της, αλλά οι καμπύλες της δεν κρύβονται…

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
19/20 ΜΑΪΟΥ 2018

1 Οι φήμες θέλουν τον δημοφιλή
τραγουδιστή ζευγάρι με το εντυπωσιακό
μοντέλο Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Μία «Σταρ Ελλάς»
για τον Αργυρό
... φτερωτός θεός φαίνεται
πως χτύπησε με τα βέλη
του την καρδιά του Κωνσταντίνου Αργυρού, καθώς οι φήμες θέλουν τον γοητευτικό
τραγουδιστή να είναι εδώ και λίγο
καιρό ζευγάρι με το μοντέλο Ηλιάνα
Παπαγεωργίου.
Η 27χρονη καλλονή, που πρωταγωνιστεί στις πασαρέλες των ΗΠΑ και
στα ντεφιλέ κορυφαίων σχεδιαστών
του εξωτερικού, εγκατέλειψε για λίγο
την Αμερική και βρίσκεται στην Ελλάδα για να είναι μαζί με τον τραγουδιστή. Μάλιστα, ο φωτογραφικός φα-

O

κός γνωστού περιοδικού την απαθανάτισε μαζί με τον Κωνσταντίνο στο Κολωνάκι, μετά από έξοδό τους με φιλικό
ζευγάρι. Η Ηλιάνα, με καταγωγή από
την Πάτρα, είχε κατακτήσει τον τίτλο τής
«Σταρ Ελλάς» στα καλλιστεία του, ενώ
πριν μερικά χρόνια είχε γίνει το κεντρικό πρόσωπο διαφημιστικής καμπάνιας
του οίκου Dolce & Gabbana.
Ψηλή, με πανέμορφο πρόσωπο και καλογυμνασμένο σώμα, η Ηλιάνα, που υπήρξε αθλήτρια της ενόργανης. Όσοι τη
γνωρίζουνε επισημαίνουν ότι εκτός από ομορφιά, διαθέτει και ισχυρή προσωπικότητα.

Έρωτας στο «Survivor»
«Έρωτας είσαι αφού… Καταλίν και Ροδάνθη μετά το τέλος του αγώνα…», σχολίασε στο Instagram ο Σάκης Τανιμανίδης, ποστάροντας τη φωτογραφία
του Ρουμάνου με την Ελληνίδα, μετά το
τέλος της αναμέτρησης στα πλαίσια του
«Survivor».
Οι Ρουμάνοι νίκησαν τους Έλληνες στο
αγώνισμα του «Survivor» και κέρδισαν
ένα δείπνο σε πολυτελέστατο εστιατόριο. Ένας εκ των Ρουμάνων παικτών, ο
Καταλίν, o οποίος είχε γενέθλια, εξέφρασε τον έρωτά του προς τη Ροδάνθη Καπαρού και μάλιστα προσκάλεσε
τους Έλληνες να πάνε μαζί τους στο
δείπνο. «Ναι, σου είπα, είναι τέλειοι. Κι
επειδή ξόδεψα πολύ χρόνο στην Ελλάδα, θέλω να κάνω περισσότερους οπαδούς απ’ ό,τι έχω. Οπότε ίσως μπορούμε, επειδή είναι και τα γενέθλιά μου, ίσως μπορούμε να πάμε όλοι σε ένα μεγάλο πάρτι. Να κάνουμε ένα δείπνο στο
πάρτι και ίσως ερωτευτούμε. Έχετε όλα
αυτά τα όμορφα κορίτσια. Δεν μπορώ να
διαλέξω! Δεν μπορώ να πω, είναι πολύ
μικρή για μένα», είπε ο Καταλίν και όλα
τα βλέμματα έπεσαν πάνω στην εντυπωσιακή γυμνάστρια-προπονήτρια
ρυθμικής γυμναστικής.
Η νεαρή «μαχήτρια», Ροδάνθη Καπαρού, έγινε… κόκκινη και δεν σταμάτησε
να χαμογελά από αμηχανία, ενώ ο Σάκης Τανιμανίδης είπε πως δεν γίνεται
σήμερα να πάνε και οι δύο ομάδες στο
εστιατόριο, ωστόσο θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Ο Καταλίν, πάντως, δεν… μάσησε και τόνισε με υπονοούμενο: «Ίσως
αν τα γενέθλιά μου δεν είναι εντάξει,
μπορούμε να κάνουμε έναν γάμο».
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1 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η Επίδειξη μόδας του συλλόγου
που δημιούργησε η Μις Ελλάς 1988, κα Σύλβια Αντώναρου

«Δεν υπάρχουν άνθρωποι
με ειδικές ανάγκες...
αλλά μόνο άνθρωποι»
Επιμέλεια: Καίτη Νικολοπούλου

Η

Ο γιος του
αείμνηστου
Ανδρέα
Μπάρκουλη,
Νικόλας,
συνόδευσε
συγκινημένος την
παραολυμπιονίκη
στην κολύμβηση
Φαίδρα Μαρκίδη

3η Επίδειξη μόδας του συλλόγου «Δεν υπάρχουν
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες... αλλά μόνο άνθρωποι» –σύλλογος που δημιούργησε η Μις Ελλάς 1988, Σύλβια Αντώναρου–, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο των «Αργοναυτών» της Αργυρούπολης, το οποίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Σε ρόλο μοντέλων ήταν παραολυμπιονίκες μας, ΑΜεΑ,
αλλά και πρωταθλητές μας.
Ήταν μια βραδιά μαγική, με λάμψη, αγάπη, μόδα, και με
συγκινημένο τον δήμαρχο κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν από τις καλύτερες εκδηλώσεις του δήμου του. Σε ρόλο μοντέλου λοιπόν ήταν ο Παύλος Μάμαλος
από την Άρση Βαρών, η Κέλλυ Λουράκι, ο Βασίλης Ντούνης από ξιφασκία, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου από κολύμβηση ΑΜεΑ, η παλιά πρωταθλήτρια Πηγή Δεβετζή κ.ά.
Στην επίδειξη, παρουσίασαν δημιουργίες τους και οι σχεδιαστές μόδας. Όλα τα μοντέλα εντυπωσίασαν και κέρδισαν
το χειροκρότημα, καθώς δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα από
τα μοντέλα-επαγγελματίες. Το σημαντικότερο είναι το μήνυμα
που έδωσαν: δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες,
αλλά μόνο άνθρωποι!
Στην επίδειξη μόδας πήραν μέρος γνωστοί Έλληνες σχεδιαστές, όπως οι Όλγα Καραβαρβέρη και Μάικ Νικολάτος, ενώ το συγκινητικό φινάλε έγινε από τον οίκο μόδας
Τρανούλη.

Το μήνυμα της ιδρύτριας
κας Σύλβιας Αντώναρου

Ο Θεόδωρος Τρανούλης με τον γιο του Αναστάσιο

«Ο σύλλογος “Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες μόνο άνθρωποι” έχει σκοπό την ένταξη των
ανθρώπων με αναπηρία στην καθημερινότητα. Στηρίζει τα δικαιώματά τους καθώς και της χορηγίες κάποιων αθλητών προκειμένου να πετύχουν τον στόχο
τους. Είμαστε εθελοντές και εργαζόμαστε αφιλοκερδώς σε κάθε κίνηση καθώς και ενέργεια που πράττουμε. Χτυπάμε πόρτες για να ανοίξουν διάπλατα και να
ακουστεί η φωνή μας… Ράμπες για την καλύτερη μετακίνησή μας και ό,τι χρειάζεται για να κάτσουμε στο
ίδιο τραπέζι να πιούμε καφέ!! Βγάζουμε τα παιδιά από
το σπίτι τους, χωρίς να φοβούνται για τα επίθετα και
τους χαρακτηρισμούς, γιατί όπως σας είπα… ο σύλλογος αυτός έχει μόνο εθελοντές της αγάπης!» είναι
το χαρακτηριστικό μήνυμα της ιδρύτριας του συλλόγου κας Σύλβιας Αντώναρου.

36_37_barbie_835_APOPSI 5/18/18 6:20 PM Page 36

36 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19/20 ΜΑΪΟΥ 2018
www.iapopsi.gr

• Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του
βιβλίου του Γιάννη Βαρβιτσιώτη «Όπως τα
έζησα 1981-1993»
Το απόγευμα της 16ης Μαΐου η αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ήταν κατάμεστη. Οι προσκεκλημένοι που πέρναγαν το κατώφλι και
κάθονταν σιγά-σιγά στις θέσεις τους ήταν από τα «βαριά»
ονόματα όχι μόνο της ελληνικής πολιτικής σκηνής και της
δημοσιογραφίας, αλλά και της Δικαιοσύνης, του επιχειρείν και των γραμμάτων, που μαζί με πλήθος κόσμου έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση ενός βιβλίου, γραμμένο
όμως όχι από όποιον κι όποιον.
Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης –περί ου ο λόγος– δεν είναι
απλώς ένας μπαρουτοκαπνισμένος πολιτικός που αποφάσισε να καταγράψει τα απομνημονεύματά του. Είναι ο άνθρωπος που σε κάτι λιγότερο από 500 λέξεις
συμπύκνωσε τα πολιτικά γεγονότα της περιόδου 19811993 όπως τα έζησε εκείνος, που όπως πολύ εύστοχα είπε
κάποιος από το πάνελ των ομιλητών «είχε βαθιά ριζωμένη
μέσα του την πεποίθηση ότι οι πολιτικοί πρέπει να δίνουν
το παράδειγμα και όχι απλά να εκπροσωπούν τον συρμό».
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Τ

ο βιβλίο, στο οποίο ο
πρώην υπουργός εξιστορεί και καταγράφει
γεγονότα «όπως τα έζησε» από την πολιτική
περίοδο 1981-1993 (σ.σ. κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη),
προλόγισε με ιδιαίτε-

ρη συγκινησιακή φόρτιση ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος εξομολογήθηκε ότι είναι δύσκολο να
διαχωρίσει κανείς τον πολιτικό από τον πατέρα Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ο λόγος; «Γιατί τις ίδιες αρχές ακολούθησε, τόσο στον πολιτικό του βίο,
όσο και στην ανατροφή της οικογένειάς
του», υπογράμμισε χαρακτηριστικά
ο υιός Βαρβιτσιώτη και νυν τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής
της Ν.Δ.
Η σκυτάλη της παρουσίασης πέρασε στο
πάνελ των ομιλητών όπου
μίλησαν
κατά

σειρά ο καθηγητής Συνταγματικού
Δικαίου, Νίκος Αλιβιζάτος, ο διευθυντής της «Καθημερινής», Αλέξης Παπαχελάς, ο αρθρογράφος
στις εφημερίδες «Βήμα» και «Νέα»,
Γιάννης Πρετεντέρης, καθώς και
ο διευθυντής του «Action 24»,
Γιώργος Κουβαράς, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η αναπληρώτρια
καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και
Διεθνούς Πολιτικής, Κωνσταντίνα Μπότσιου.

Ευπατρίδης και
άξιος πολιτικός
Αναφερόμενος στον Γ. Βαρβιτσιώτη, ο Νίκος Αλιβιζάτος σημείωσε
ότι «είναι πιο προοδευτικός από όσο
ήθελε να δείχνει» και, αναφερόμενος
στις εκλογές του 1990, επεσήμανε
ότι σε μια εποχή έντονης πόλωσης,
εξελέγη πανηγυρικά με 140.000
σταυρούς στη Β΄ Αθηνών. «Η εκλογή αυτή απετέλεσε το επιστέγασμα του
σημαντικού έργου του στο υπουργείο
Εθνικής Άμυνας», κατέληξε.
Ο Αλέξης Παπαχελάς επικε-

ντρώθηκε στην προσωπικότητα του
πρώην υπουργού και ιδιαίτερα στις
αξίες που τον ακολούθησαν σε όλη
την πολιτική του διαδρομή. «Τον χαρακτήριζε το στοιχείο της δράσης, ως
ένας από τους τελευταίους πολιτικούς
που ανδρώθηκαν στη σχολή Καραμανλή και ο δωρικός τρόπος άσκησης
της εξουσίας που είχε ως αποτέλεσμα
την άμεση επίλυση προβλημάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο Γιάννης
Πρετεντέρης επεσήμανε πως ο
συγγραφέας, σε όλη τη διάρκεια
του πολιτικού βίου του, ήταν ένας
ευπατρίδης και άξιος πολιτικός, ο
οποίος «έζησε από την πρώτη γραμμή την ελληνική πολιτική μισού και
πλέον αιώνα», και συμπλήρωσε ότι
«γράφει καθαρά και χωρίς φανατισμούς ακόμα και για τους πολιτικούς
του αντιπάλους».
Στο πλαίσιο της δικής του ομιλίας, ο Γιώργος Κουβαράς στάθηκε στη μακρόχρονη φιλία και
συνεργασία που είχε με τον Γ.

Βαρβιτσιώτη, καθώς και στην πολιτική διαδρομή του τελευταίου.
«Πολιτικός με καθαρόαιμη δεξιά προέλευση, με στενή σχέση από το ξεκίνημά του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που αποτελεί, ακόμη και σήμερα, σημείο αναφοράς σε κάθε του
πολιτική προσέγγιση», σημείωσε
συγκεκριμένα.
Η Κωνσταντίνα Μπότσιου
προσέθεσε, τέλος, ότι «ο Γιάννης
Βαρβιτσιώτης είχε βαθιά ριζωμένη μέσα του την πεποίθηση ότι οι πολιτικοί πρέπει να δίνουν το παράδειγμα
και όχι απλά να εκπροσωπούν τον
συρμό».

Γιατί το έγραψε
Το κλείσιμο της παρουσίασης ανήκε «δικαιωματικά» στον… γεννήτορα του βιβλίου, ο οποίος επέλεξε να
επικεντρωθεί στη βασική αιτία που
τον έκανε να το συγγράψει και να το
παρουσιάσει, η οποία, όπως τόνισε, δεν είναι άλλη από την αίσθηση
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Παρουσία υψηλών
προσκεκλημένων όπως ο
νυν και ο τέως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, πρώην
πρωθυπουργών, αρχηγών
πολιτικών κομμάτων,
βουλευτών, δικαστικών,
πρώην υπουργών,
επιχειρηματιών,
ανθρώπων των
γραμμάτων και των
τεχνών, αλλά πλήθους
κόσμου έγινε η
παρουσίαση του βιβλίου
του Γιάννη Βαρβιτσιώτη
«Όπως τα έζησα:19811993»

του καθήκοντος.
«Το καθήκον και η ευθύνη σε μια
πολιτική διαδρομή δεν περιορίζεται μόνο στο να διαμορφώνεις τα γεγονότα της
γενιάς σου», σημείωσε ο Γ. Βαρβιτσιώτης και συνέχισε λέγοντας: «Το
κυρίαρχο χρέος για μένα είναι να μεταφέρεις τις εμπειρίες που απέκτησες
από αυτά, στις επόμενες γενεές».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και
στις σημερινές πολιτικές εξελίξεις,
υπογραμμίζοντας την ανάγκη συγκρότησης ενός στιβαρού εθνικού
μετώπου.
«Οφείλουν, αυτοί που έχουν την ευθύνη σήμερα αυτού του τόπου, να αντιληφθούν ότι η κρίση δεν πρέπει να
αποτελεί αφετηρία διχασμού και μίσους για έναν λαό που πλήττεται και υποφέρει. Αλλά, αντίθετα, οφείλει να αποτελεί τη βάση της ένωσης και της συσπείρωσής του. Όποιος σε μια περίοδο
κρίσης επιχειρεί να διχάζει, τότε δεν υπηρετεί την ιστορική μας μοίρα, αλλά,
χάριν των προσωπικών του επιδιώξεων
στο σήμερα, θυσιάζει την οποιαδήποτε
δυνατότητα εξέλιξης του Έθνους μας
στο αύριο», είπε.
Κλείνοντας, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης επεσήμανε την –κατά τον
ίδιο– πραγματική ευθύνη της πολιτικής και των πολιτικών να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να
διαμορφώνονται από αυτές:
«Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να
μεταφέρω σήμερα από εδώ, ιδίως
στους νεότερους που υπηρετούν τα κοινά αυτού του τόπου: Μείνετε μακριά από διχασμούς, εξαλλοσύνες, λαϊκισμούς και ακρότητες.
»Μην πολιτεύεστε με το βλέμμα σας
στο σήμερα. Πορευτείτε πάντα με το
μυαλό και τη σκέψη σας στο αύριο.
Μην αναλώνεστε στο τι θα πείτε, αλλά
επικεντρωθείτε στο τι θα πράξετε. Να
έχετε πάντα στο μυαλό και τον νου ότι
δεν κρίνεστε μόνο από τους πολίτες,
αλλά κυρίως από την ίδια την Ιστορία.
Αφήστε στην άκρη τους εγωισμούς και
τα μικροπολιτικά συμφέροντα. Ορα-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑ
ΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ): «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΕΙΧΕ ΒΑΘΙΑ
ΡΙΖΩΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΡΜΟ»
ματιστείτε και εργαστείτε για το αύριο
της πατρίδας», κατέληξε.

Κοσμοσυρροή υψηλών
προσκεκλημένων
Η παρουσίαση του βιβλίου του
Γιάννη Βαρβιτσιώτη «Όπως τα έζησα: 1981-1993» έγινε παρουσία του
Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, του πρώην
Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, των πρώην πρωθυπουργών, κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Παναγιώτη Πικραμμένου, αρχηγών πολιτικών κομμάτων, βουλευτών, δικαστικών, πρώην υπουργών, επιχειρηματιών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και πλήθους κόσμου.
Εξάλλου στη γεμάτη κόσμο αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που φιλοξένησε την εκδήλωση, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων– ο
πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Μεϊμαράκης,
ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρόεδρος
της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης
Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Αντώνιος Κουνάδης, οι διατελέσαντες πρόεδροι της
Βουλής κ.κ. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Απόστολος Κακλαμάνης,
Δημήτρης Σιούφας, οι αντιπρόεδροι της Ν.Δ. κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, οι
πρώην υπουργοί κ.κ. Πέτρος Μολυβιάτης, Αχιλλέας Καραμανλής, Νικόλαος Γκελεστάθης, Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, Φάνη

Πάλλη-Πετραλιά, Σπύρος Ταλιαδούρος, Πέτρος Ευθυμίου, Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, Νίκος
Σηφουνάκης, Ανδρέας Λυκουρέντζος, Όλγα Κεφαλογιάννη,
Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Κικίλιας, Χρήστος Σταϊκούρας, Κωσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, οι
νυν βουλευτές Δημήτρης Σταμάτης και Γιάννης Τραγάκης, ο επιχειρηματίας Βαρδής Βαρδινογιάννης μαζί με τη σύζυγό του και
πρόεδρο του Συλλόγου «Ελπίδα»,
Μαριάννα, ο επιχειρηματίας κ.
Μιχάλης Σάλλας συνοδευόμενος
από τη σύζυγό του Σοφία Στάικου
και πολλοί άλλοι.
Το «παρών», εκτός φυσικά του
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, έδωσαν
και πολλοί νυν και πρώην βουλευτές αρκετών κομμάτων.

Η οικογένεια
Βαρβιτσιώτη

Στιγμιότυπο από
την κατάμεστη
αίθουσα «Δημήτρης
Μητρόπουλος» του
Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών που
φιλοξένησε την
εκδήλωση

Το πάνελ
των ομιλητών
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ΙχνηΛΑΤΩΝΤΑΣ…

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΡΤΖΟΣ

Ό,τι και να πούμε για τον σπουδαίο δάσκαλο
και στοχαστή Γιάννη Μόρτζο είναι λίγο.
Ένας άνθρωπος που, όσο περισσότερο τον
γνωρίζω, τόσο μου θυμίζει τη ρήση του
Καντ, «ο έναστρος ουρανός από πάνω μου
και ο ηθικός νόμος μέσα μου» για εκείνα
που προκαλούσαν στην ψυχή του μεγάλο
θαυμασμό και δέος. Αυτές τις ημέρες, ο
Γιάννη Μόρτζος δεν έχει χρόνο, καθώς με
τον θίασό του κάνει συνεχείς πρόβες για
την παράσταση «Η Δίκη του Σωκράτη» που
θα ανεβάσει από τις 25 Μαΐου στο θέατρο
«Τζένη Καρέζη». Κι όμως, δεν αρνήθηκε
να κλέψει λίγο από τον χρόνο που νομίζουμε
πως έχει, για να παραφράσουμε λίγο τον
Βούδα, και να απλώσει τις σκέψεις του
στη συνέντευξη που μας παραχώρησε τόσο
μα τόσο ευγενικά…

«Η νεολαία μας
διψά για σύγχρονους
Σωκράτηδες, αλλά…»
Κύριε Μόρτζο, μας έχετε συνηθίσει –ειδικά τα τελευταία χρόνια– σε
θεατρικές παραγωγές με ιδιαίτερο
ιστορικό ενδιαφέρον. Αλλά το να
πρωταγωνιστήσετε στη «Δίκη του
Σωκράτη» θεωρώ πως ξεπερνάει
κάθε προσπάθεια απόδοσης του
χθες στο σήμερα. Πώς το καταφέρατε;
«Ο Σωκράτης αντιπροσωπεύει σε μένα το
πιο ενδιαφέρον θέμα συζήτησης , ανάλυσης και θεατρικής απόδοσης, επειδή ως
φιλόσοφος δεν άφησε τίποτα γραπτό, ώστε να μπορεί να γίνεται ειδική μελέτη και
φυσικά να μπορεί κανείς να διαγράψει με
λεπτομέρεια αφ’ ενός τον χαρακτήρα του
και αφ’ ενός την εξωτερική του εμφάνιση.
Μελετώντας, λοιπόν, κυρίως κείμενα του
Πλάτωνα και του Ξενοφώντα, που υπήρξαν μαθητές του, η φαντασία διεγείρεται
και σε προκαλεί να αναζητήσεις μέσω της
θεατρικής τέχνης ό,τι μπορεί να κρύβει η
τεράστια αυτή φυσιογνωμία που σημάδεψε την παγκόσμια διανόηση με όλες τις αντιφάσεις που μπορεί να κρύβει ακόμη ώστε να χρειάζεται συνεχή μελέτη».
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την
εξέχουσα θεατρική παράσταση;
«Η ιδέα δεν είναι σημερινή, ξεκίνησε πριν
από δεκαπέντε χρόνια, αλλά για να υλοποιηθεί χρειάζεται πολλή μελέτη, πολλή
σκέψη και, προπαντός, ανάλυση της Απολογίας του Πλάτωνα».
Φαντάζομαι τη δουλειά που θα έριξε η υπέροχη και πολυτάλαντη Γιούλη Ζήκου τόσο για τη θεατρική
προσαρμογή του κειμένου όσο και
για τη σκηνοθεσία του. Συζητούσατε μαζί της διάφορες λεπτομέρειες, ή την αφήσατε ανεπηρέαστη
να ακροβατήσει στην ηθική περι-



με την Καίτη Νικολοπούλου

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ» ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ» ΣΤΙΣ 25 ΜΑΐΟΥ, Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΤΖΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ «Α» ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΣΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΚΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ

δίνηση του πιο σπουδαίου φιλοσόφου του κόσμου;
«Η Γιούλη Ζήκου είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης αλλά και θεατρολόγος με πολλές και
σπουδαίες γνώσεις, ώστε να μπορεί να
συνδυάσει τη γνώση με την πράξη, γι’ αυτό και είναι ικανή να βλέπει τα πράγματα
με ρηξικέλευθη θεατρική ματιά. Έχει, λοιπόν, όλα τα προσόντα για να συντάξει το
κείμενο, τους διαλόγους και τις σκηνοθετικές λεπτομέρειες με μεγάλη ακρίβεια, και
έτσι το αποτέλεσμα να είναι κατανοητό
στον θεατή».
Θεωρείτε πως ο Σωκράτης είναι
διαχρονικός;
«Όχι μόνο διαχρονικός, αλλά εντελώς σύγχρονος, αφού το κοινωνικό και πολιτικό
περιβάλλον της εποχής του είναι πανομοιότυπο με το σημερινό. Το dna των σημερινών Ελλήνων είναι πανομοιότυπο με των
αρχαίων. Πιστεύω, και δεν έχω καμιά αμφιβολία πάνω σε αυτό, ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας, που ανακάλυψαν τη δημοκρατία, την ποίηση και το θέατρο, κάποια
στιγμή τα κατακρεούργησαν. Το ίδιο γίνεται στη σύγχρονη Ελλάδα που έχει μασκαρεμένη δημοκρατία και επουσιώδη
πολιτισμό».
Τι θα έλεγε σήμερα εάν ερχόταν με
κάποιον μαγικό τρόπο στους δρόμους της σύγχρονης Αθήνας;
«Αν ο Σωκράτης έκανε μια βόλτα σήμερα
στην Αθήνα, από την Πνύκα στο Μοναστηράκι, στην Πλάκα, στο Σύνταγμα, στην
Ομόνοια, στα Εξάρχεια και φτάσει στη
Βουλή των Ελλήνων, δακρυσμένος θα γελούσε με την ψυχή του και θα μας φώναζε:
“Αιωνίως τα ίδια σκατά είμαστε”. Ενώ έχουμε τρομακτικές ικανότητες ως λαός, στο
τέλος δίνουμε μια κλοτσιά και τα κάνουμε
μπάχαλο!»
Ο τίτλος του «δασκάλου», που σας
έχουν –δικαίως– αποδώσει, είναι
κάτι που συνδέεται με τον μεγάλο
δάσκαλο της αθηναϊκής αρχαιότητας;
«Οι μαθητές μου σήμερα στο θέατρο με



«Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΝΕΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
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Η ΑΠΟΨΗ

«Είμαι μαθητής και υποστηρικτής της μαιευτικής φιλοσοφίας του Σωκράτη. Δηλαδή, διαρκώς ψάχνω τις ψυχές των συνανθρώπων μου και προσπαθώ να τους κάνω
γνώστες της ψυχής τους και των πράξεών
τους, δηλαδή υποστηρίζω το “Γνώθι σ’ αυτόν”».

προσφωνούν Δάσκαλο. Το χαίρομαι βέβαια, γιατί αυτό προσπαθώ να κάνω καθημερινά. Τώρα, πόση αξία έχει η διδασκαλία μου και πόσο συμβάλλει στη σωστή προοδευτική διαπαιδαγώγηση της
σύγχρονης νεολαίας, ας το κρίνουν όταν
εγώ θα έχω φύγει...»
Το έργο και το ύφος-ήθος ενός διδασκάλου σήμερα στις διάφορες
σχολές εμπεριέχουν κάποιες κοινές συνισταμένες τού τότε;
«Αναμφίβολα πρέπει να εμπεριέχουν.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Αμφιβάλλω όμως, γιατί το σύγχρονο εκπαιδευτικό μας
σύστημα νοσεί. Οι φιλόσοφοι σήμερα
είναι είδος σε ανεπάρκεια. Η τεχνολογία
κυριαρχεί παντού, με αποτελέσματα αντιπνευματικά, γιατί έχει μειωθεί η αναζήτηση μέσω της φιλοσοφίας. Οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης ήταν αυτό που
λέμε κανόνας, ώστε να υπάρξει τόσο μεγάλος πλούτος φιλοσόφων και δασκάλων
με τα γνωστά σε όλο τον κόσμο αποτελέσματα, που σήμερα τυγχάνουν παγκόσμιου θαυμασμού».
Πώς βλέπετε τη νεολαία σήμερα;
Διψάει για σύγχρονους Σωκράτηδες;
«Η νεολαία μας σήμερα δυστυχώς περνάει περίοδο αβεβαιότητας και αποπροσανατολισμού. Όλες οι πολιτικές της σύγχρονης Ελλάδας λειτούργησαν με γνώμονα τη διδασκαλία για το εύκολο οικονομικό κέρδος, χωρίς να συνδυάζεται αυτό
με ανοιχτή γνώση. Διψάει η νεολαία για
μάθηση, αλλά το καθοδηγούμενο σύστημα κρύβει ψευτιά και αβεβαιότητα. Η παι-

δεία μας είναι ακατάλληλη για να αναδείξει νέους μεγάλους δασκάλους που θα κάνουν την ανατροπή και θα δημιουργήσουν
πολιτιστική αναγέννηση».
Πείτε μας κάποιες ρήσεις του Σωκράτη που θεωρείτε επίκαιρες όσο
ποτέ…
«“Εν οίδα ότι ουδέν οίδα”, “Πρέπει να δίνουμε πάρα πολλή σημασία όχι στο να
ζούμε απλά αλλά να ζούμε έντιμα”, “Η δημοκρατία σας είναι μασκαρεμένη τυραννία”…»
Πώς αισθάνεστε υποδυόμενος τον
Σωκράτη στη θεατρική σκηνή;

«ΑΝ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ
ΘΑ ΓΕΛΟΥΣΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ
ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΕ: “ΑΙΩΝΙΩΣ
ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΚΑΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ”».
«Η μεγαλύτερή μου απόλαυση μέσα στο
πλήθος των απολαύσεών μου ερμηνεύοντας διαφορετικούς ρόλους-χαρακτήρες
είναι αυτή της ερμηνείας του Σωκράτη, επειδή μου είναι ακόμα άγνωστος, έστω κι
αν έχω μελετήσει σε βάθος τις ιδέες του
και την προσωπικότητά του».
Υπάρχουν σημεία στα οποία η
προσωπικότητά σας συμβαδίζει με
τη δική του;

Θεωρείτε υπερβολική και ίσως υποκριτική την απόφαση των Αθηναίων να καταδικαστεί ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της πόλης τους
και ολόκληρου του κόσμου;
«Πιστεύω ότι ήταν μια καθαρά πολιτική
Δίκη-Καταδίκη, με τα μέτρα της εποχής
του, επειδή ο Σωκράτης υπήρξε αυστηρός
κριτής της δικτατορίας των τριάκοντα αλλά και της μασκαρεμένης δημοκρατίας
των άλλων με τους οποίους ποτέ δεν συμβιβάστηκε».
Στο διάβα της ιστορίας, πείτε μου
άλλα πρόσωπα που είχαν την τύχη
του Σωκράτη με μια άδικη καταδίκη και σας εντυπωσίασε η περίπτωσή τους;
«Είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω πλήθος πολιτών που διώχτηκαν ή δολοφονήθηκαν, γιατί δεν συμβιβάστηκαν με
την εξουσία. Αναφέρω: Θεμιστοκλής, Αναξαγόρας, Μιλτιάδης, Αριστοτέλης, Ευριπίδης, Αλκιβιάδης, και οι πιο σύγχρονοι Καποδίστριας, Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Βενιζέλος, Βελουχιώτης και
πολλοί άλλοι άγνωστοί μας».
Ποιο το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στο κοινό σας με τη σπουδαία αυτή παράσταση;
«Απολαύστε την παράστασή μας με την
περίφημη Δίκη του Σωκράτη και για μια
ακόμα φορά θα σκεφτείτε ότι η εξουσία
όταν δεν αγαπά τους πολίτες και δεν σέβεται τη Δικαιοσύνη είναι πάντα δολοφονική».
Με τη λήξη των παραστάσεων στο
θέατρο «Τζένη Καρέζη», θα προχωρήσετε σε περιοδείες και πού;
«Σκοπός μας είναι η παράσταση αυτή
να κάνει μια καλοκαιρινή περιοδεία σε
διάφορα φεστιβάλ που διοργανώνουν
οι πολιτιστικοί οργανισμοί της χώρας.
Πιστεύω ότι η παρουσία του Σωκράτη
θα γίνει αφορμή για συζήτηση και σκέψη».
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«Η Δίκη του Σωκράτη», με τον Γιάννη Μόρτζο
Θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
(Ακαδημίας 3, Αθήνα, Τηλ.: 210-8812289)
Μια φιλόδοξη προσπάθεια που στοχεύει να δώσει με σύγχρονες
σκηνοθετικές-ερμηνευτικές μεθόδους την ιστορική και τόσο καθοριστική για την πορεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού δίκη
και καταδίκη του μεγαλύτερου φιλοσόφου στοχαστή Σωκράτη.
Η ρηξικέλευθη παράσταση «Η Δίκη του Σωκράτη», που έχει ως απώτερο στόχο να καταστήσει εύληπτα από τον μέσο θεατή τα διαχρονικά μηνύματα που εμπεριέχονται στον αρχαιοελληνικό φιλοσοφικό στοχασμό, ανεβαίνει στο Θέατρο Τζένη Καρέζη για 6 μόνο
παραστάσεις –και πρεμιέρα στις 25 Μαΐου– με τον Γιάννη Μόρτζο
και πέντε ακόμα ηθοποιούς.
Οι ιδέες του Σωκράτη, που αποτελούν μια πολύτιμη παρακαταθήκη του παγκόσμιου πνευματικού πολιτισμού, όπως προβάλλουν
μέσα από τον θείο λόγο του Πλάτωνα, του Ξενοφώντα και τον
νευρώδη, καυστικό και χιουμοριστικό λόγο του Βάρναλη, αναδύονται ανάγλυφα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης και ταξινόμησης του υλικού για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας
μιας φοιτήτριας κι ενός φοιτητή. Ένας από τους δικαστές που παρευρέθηκαν στη δίκη και ψήφισε υπέρ της αθώωσης του Σωκράτη,
καθώς και ένας από τους αγαπημένους και φανατικούς μαθητές
του Σωκράτη έρχονται από το βάθος του χρόνου για να εμπλακούν καθοριστικά μέσα από μια εικονική πραγματικότητα στα σκηνικά δρώμενα.
Η δημιουργική συζήτηση που θα έχουν με τους φοιτητές αποτελεί
έναν πρωτότυπο και συνάμα ευχάριστο τρόπο γνωριμίας του θεατή με το πνευματικό μεγαλείο του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου.
Η παράσταση στοχεύει και στην παράλληλη αποτύπωση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αναδεικνύοντας την ενότητα της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας ανά
τους αιώνες. «Με το πρόσχημα της αρχαίας Ελλάδας και της σωκρατικής φιλοσοφίας σατιρίζεται η σημερινή αντιδραστική Ελλάδα
και η “κοινή γνώμη” του κοπαδιού και των “προδομένων Ελλήνων”
(όπως θα έλεγε ο Σολωμός), που η κυρίαρχη τάξη τούς τυφλώνει
τόσο επιτήδεια, ώστε να μην μπορούν να βλέπουν και να κατανοούν την πραγματικότητα».
Η ταυτότητα της παράστασης:
Θεατρική προσαρμογή
(βασισμένη σε κείμενα Πλάτωνα,
Ξενοφώντα και Κώστα Βάρναλη)
Σκηνοθεσία: Γιούλη Ζήκου
Σκηνικά - κοστούμια: Φαίδων Πατρικαλάκης
Μουσική: Χριστόδουλος Χάλαρης
Φωτισμοί: Τάκης Ποδαρόπουλος
Φωτ/ση: Ζώης Τριανταφύλλου Σφακιανάκης
Γραφικά: Βαγγέλης Καλαϊτζής
Εκτέλεση Σκηνικών: Κώστας Αβραμιώτης
Ζωγραφική Σκηνικών: Ευθύμιος Ζήσης
Εκτέλεση Κοστουμιών: Ελένη Μελισάρη
Περούκες: Ευγενία
Κομμώσεις: Όλγα Νικόλα

Γιάννης Μόρτζος: Ο σπουδαίος Θεατράνθρωπος, ο υπέροχος Δάσκαλος
Ο Γιάννης Μόρτζος γεννήθηκε στη Σάμο. Σπούδασε θέατρο στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης με δάσκαλό του τον Κάρολο Κουν. Έμεινε κοντά του, ως
βασικό στέλεχός του, μέχρι το 1981, επί είκοσι ένα χρόνια. Ερμήνευσε υπό την καθοδήγησή του σπουδαίους θεατρικούς ρόλους από όλο το φάσμα
της θεατρικής γραφής: αρχαίο δράμα, κλασικό θέατρο, σύγχρονο θέατρο, θέατρο του παραλόγου, αλλά κυρίως νεοελληνικό θέατρο, για το οποίο
τρέφει μια ιδιαίτερη αδυναμία και το προτιμά πάντα μέχρι σήμερα στις επιλογές του ρεπερτορίου του. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει το Θέατρο «Τέσσερις Eποχές», με το οποίο παρουσιάζει σημαντικές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ (1974) και έχει διατελέσει συνδικαλιστής στον χώρο του θεάματος (πρόεδρος ΠΟΘΑ), καθώς και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων επί οκτώ χρόνια (1986-1994).
Διδάσκει θέατρο σε δραματικές σχολές επί τριάντα πέντε χρόνια. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών Θεάτρου.

Τα πρόσωπα του έργου:
Σωκράτης: Γιάννης Μόρτζος
Δικαστής: Μανώλης Γεραπετρίτης
Μαθητής: Ηλίας Γκογιάννος
Φοιτητής - Κρίτων: Γιώργος Μαγκίνης
Φοιτήτρια: Ελεάννα Πουλίδα
Αφηγήτρια: Έφη Χαντζούλη
Α΄ Νόμος: Ελεάννα Πουλίδα
Β΄ Νόμος: Μανώλης Γεραπετρίτης
Γ΄ Νόμος: Ηλίας Γκογιάννος
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