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Ο Ιβανόφ
χάλασε το deal
(του Τσίπρα με τον Ζάεφ)

«Συμφωνία κυρίων»
της (κυβερνητικής) Ν.Δ.
με τους εργοδότες

• Το τηλεφώνημα του Τσίπρα - Ζάεφ που
δεν έγινε ποτέ και η συμφωνία για
το ονοματολογικό που πάει (προσωρινά;) στα βράχια
• Η σκοπιανή πλευρά διέρρεε λεπτομέρειες
της συμφωνίας κόντρα στην ελληνική που
προσπαθούσε να πείσει ότι συμφωνία ακόμα
δεν υπάρχει, αν και καλά πληροφορημένες πηγές
ξεκαθάριζαν στην «Α» πως το όνομα θα είχε χρονικό
(π.χ. νέα) ή γεωγραφικό (βόρεια) προσδιορισμό
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των ναρκωτικών
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Η αναδιάρθρωση και
οι μυαλοπώληδες
(της πλάκας)

• Είχαν μετατρέψει σε πιάτσες διακίνησης σκληρών
ναρκωτικών κεντρικές πλατείες όπως η πλατεία
Αμερικής και η πλατεία Βικτωρίας αλλά
και τα Προπύλαια ▶ ΣΕΛ. 18
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«Καθεστωτικές και αυθαίρετες
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Η Μακεδονία
είναι ξακουστή
Ο Ιβάν είναι
απών...

• «Έκλεισε» η αναδιάρθρωση με πρωτάθλημα 10 ομάδων για Ευρώπη (Α1) και άλλων 10 (Α2) για άνοδο στην
Α1 • Το ποσοστό από τον ποδοσφαιρικό τζόγο στις
ΠΑΕ και τα κροκοδείλια δάκρυα ΜΜΕ και πολιτικών
▶ ΣΕΛ. 32-33
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9 ΣελΙδεΣ

• Τι όνομα είπες
ότι συμφώνησες
με τον Ζάεφ,
μικρέ μου Αλέξη;
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ποιος στρίψει δεξιά στην οδό Πατησίων –στο ύψος της ΑΣΟΕΕ– και ανηφορίσει την οδό Δεριγνύ θα δει στο νούμερο 1 το κουφάρι μιας παλιάς νεοκλασικής μονοκατοικίας να ρημάζει. Πρόκειται για οίκημα που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων ιδιοκτησίας του πανεπιστημιακού ιδρύματος που έχει αφεθεί στη μοίρα του ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, στα… γούστα της «κατάληψης Βανκούβερ Απαρτμάν», όπως είναι η ονομασία που έχουν δώσει στον ακτιβισμό τους οι αντιεξουσιαστές καταπατητές. Είναι, δε, τέτοιο το σκηνικό εγκατάλειψης και παράδοσης, που τη μισογκρεμισμένη εξωτερική τοιχοποιία και τα κακόγουστα γκράφιτι συμπληρώνει μία αγκαθωτή περίφραξη για να κρατά εκτός
τους ανεπιθύμητους.
Προσπερνώντας το κακόγουστο θέαμα, θα πρέπει να έχει κάποιος πολλά αποθέματα γενναιότητας για να συνεχίσει τον
περίπατό του δεξιά επί της οδού Μαυροματαίων. Κι αυτό διότι, αν προσπεράσει τις στάσεις των αστικών και υπεραστικών
λεωφορείων, θα έρθει αντιμέτωπος με μία απόκοσμη εικόνα: το πεζοδρόμιο μπροστά από το εμβληματικό Green Park, την
καφετέρια που όχι πάρα πολλά χρόνια πριν έπιναν τον καφέ τους οι καλοστεκούμενοι Αθηναίοι της περιοχής, «φιλοξενεί»
πλέον όλα εκείνα τα παιδιά που ζουν τη ζωή τους σε δόσεις –και με δόσεις– του αργού θανάτου.
Σέρνονται σαν φαντάσματα ανάμεσα στους περαστικούς, χάνονται ανάμεσα στα αυτοκίνητα και στα σκοτάδια του Πεδίου του
Άρεως, που κι αυτό έχει γίνει το λάφυρο των κάθε λογής παρανόμων.
Λίγα μέτρα παρακάτω η πλατεία Βικτωρίας μετατρέπεται εκ νέου τα βράδια σε ξενοδοχείο «Τα Άστρα» για αστέγους και πρόσφυγες, ενώ η αμέσως επόμενη πλατεία της περιοχής, η πλατεία
Αμερικής, είναι το σταθερό διαμετακομιστικό κέντρο ναρκωτικών! Ο μόνος που δεν τα βλέπει αυτά είναι ο Νίκος Τόσκας. Αντιθέτως ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη διαπιστώνει «κλίμα ασφάλειας» το οποίο λέει μάλιστα ότι «αποτυπώνεται στα μεγάλα ρεύματα των τουριστών που έρχονται στη χώρα
μας και τις ανέμελες βόλτες ξένων ηγετών στο κέντρο της Αθήνας».
Προφανώς οι ξένοι ηγέτες ούτε στο Πεδίον του Άρεως ξεναγήθηκαν, ούτε αντάλλαξαν «νηπιακές» ιδεολογικές απόψεις
(σ.σ. ο χαϊδευτικός για τον «Ρουβίκωνα» χαρακτηρισμός που έδωσε ο ίδιος ο κ. Τόσκας) με τους καταληψίες τού «Βανκούβερ Απαρτμάν». Άλλωστε ο Μπύθουλας ήταν ανέκαθεν για τον λαουτζίκο που περιέγραφε ο Δημήτρης Ψαθάς στη «Μαντάμ Σουσού» και όχι για τα γυάλινα παλάτια της εξουσίας, που με την πρώτη υγρασία θολώνουν τα τζάμια τους και δεν σε αφήνουν να δεις έξω…
Υ.Γ.: Επειδή το αγαπημένο σπορ των Ελλήνων είναι να παίρνουν την ανεμόσκαλα, να σκαρφαλώνουν στο συννεφάκι τους και να πέφτουν από αυτό ανέμελα και υποκριτικά απορούντες, η Λέρος δεν πρέπει να ταυτιστεί με τα όσα φρικτά έκαναν στα αγγελούδια τους τα
δύο τέρατα που θεωρούν εαυτούς γονείς! Όμως, εκείνοι οι συντοπίτες τους που το ήξεραν ή το υπέθεταν χωρίς να αντιδρούν είναι συνένοχοι στο έγκλημα. Και αν η τιμωρία τους δεν είναι τα σίδερα κάποιου σωφρονιστικού καταστήματος, ας ευχηθούμε οι Ερινύες να
επιτελέσουν το ιερό μυθολογικό καθήκον τους…
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• Αποκομμένη από το κόμμα φαίνεται να λειτουργεί η κυβέρνηση, παρά την
αίσθηση του προηγούμενου διαστήματος ότι θα επιχειρείτο μια επαναδραστηριοποίηση της
Κουμουνδούρου – Άμεσα αναμένονται εσωκομματικές εξελίξεις

Στην… μπούκα των
φυλάρχων του ΣΥΡΙΖΑ
η προεδρική ομάδα
Αποκομμένη από το κόμμα φαίνεται να λειτουργεί η κυβέρνηση, παρά την αίσθηση του προηγούμενου διαστήματος ότι θα επιχειρείτο μια επαναδραστηριοποίηση της Κουμουνδούρου. Αυτό εν τέλει είναι περιορισμένο και μάλιστα
σε επίπεδο οργανώσεων που ελέγχονται σχεδόν απόλυτα
από κυβερνητικά στελέχη. Αντιθέτως, η στρατηγική χαράσσεται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Ό

λα αυτά θα τα
βρουν μπροστά
τους. Το επόμενο
διάστημα κρύβει
εκπλήξεις, κυρίως δυσάρεστες, για την προεδρική ομάδα», δήλωνε με κατηγορηματικό τρόπο στην «Α» κομματικό
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με μακρά εμπειρία. Μάλιστα αυτό ενώ το κλίμα γενικότερα στην κυβέρνηση είναι χαρούμενο μιας και φαίνεται να
έχουν πεισθεί πως όλα οδεύουν
στη λύση τους.
Κυβερνητικά θα δείξει ο χρόνος
τι θα συμβεί. Κομματικά όμως θα
πράγματα οδεύουν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Όχι μόνο τα προβλήματα του παρελθόντος
δεν αντιμετωπίζονται, αλλά αντιθέτως φαίνεται να γιγαντώνονται.

«

Τα απόνερα της
συνάντησης Τσίπρα Μπουτάρη
Χρειάστηκε άλλωστε να περάσουν
κάποιες μέρες για να εντοπιστούν
τα απόνερα της συνάντησης Τσίπρα - Μπουτάρη λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίθεση που δέχθηκε ο δεύτερος στις 19 Μαΐου.
Σε εκείνη ακριβώς τη συνάντηση,
ο πρωθυπουργός με εντελώς απόλυτο τρόπο και καμία σχετική
προηγούμενη απόφαση έδωσε το

χρίσμα του κόμματος στον νυν και
εκ νέου (εκτός έκπληξης) υποψηφίου δημάρχου Θεσσαλονίκης. Η
κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα
βρήκε εντελώς απροετοίμαστο το
κόμμα και πολύ περισσότερο την
κομματική οργάνωση της πόλης
που δεν είχε ενημερωθεί σχετικά.
Είχαν άλλωστε περάσει μόλις
λίγες μέρες από συνέντευξη της επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», Ρίας Καλφακάκου, στην οποία ξεκαθάριζε
πως «η Ανοιχτή πόλη είναι αποφασισμένη να είναι παρούσα σαν δημοτική
παράταξη σε όλα τα θέματα που αφορούν την πόλη και τους πολίτες και το

κάνει συνεχώς». Επί της ουσίας ανακοίνωσε με αυτόν τον τρόπο πως η
παράταξη θα ήταν εκ νέου παρούσα στις εκλογές. Με τη διαφορά ότι
ο Αλ. Τσίπρας είχε αντίθετη άποψη.
«Οι δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι απλά ότι όρισαν ένα νέο
δεδομένο. Επί της ουσίας ο Αλέξης
Τσίπρας ακύρωσε όλη την τοπική της
Θεσσαλονίκης αλλά κυρίως την Ανοιχτή Πόλη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει τον
Γιάννη Μπουτάρη, τότε είναι αυτονόητο πως η ομάδα της Ανοιχτής Πόλης
έχει δύο επιλογές. Είτε να συστρατευτεί με τον νυν δήμαρχο, είτε να εγκαταλείψει», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο συνομιλητής μας.

Πανελλαδικά (και πολλά)
τα προβλήματα
Μόνο που το κακό προηγούμενο
της Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει
πολλαπλά προβλήματα σε όλη την
Ελλάδα. Και αυτό γιατί όσοι συμμετέχουν στους κομματικούς συνδυασμούς σε επίπεδο αυτοδιοίκησης

αντιλαμβάνονται πως δεν έχει κανένα νόημα καν να προετοιμαστούν για τις εκλογές.
«Είναι κοινό μυστικό ότι βολιδοσκοπούνται πρόσωπα κοινής αποδοχής για να στηριχθούν. Αυτό όμως έχει προκαλέσει πρόβλημα στις παρατάξεις του κόμματος γιατί εκείνοι που
επί σειρά ετών ακόμα και με προσωπικό κόστος εκπροσωπούσαν και κρατούσαν ζωντανό το κόμμα σε επίπεδο
τοπικό, αντιλαμβάνονται πως δεν έχει
κανένα νόημα να συνεχίσουν. Τουλάχιστον όχι πριν το κόμμα –με εντολή
Τσίπρα– ξεκαθαρίσει τις προθέσεις
του», εξηγεί.
Ήδη σε τοπικό επίπεδο καταγράφεται αποστασιοποίηση των
στελεχών η οποία εκτιμάται πως θα
γίνει εντονότερη το επόμενο διάστημα για έναν ακόμα λόγο: «Επιχειρείται το τελευταίο διάστημα εντονότερα ένα άνοιγμα στην κεντροαριστερά και περισσότερο στο Κίνημα
Αλλαγής, το οποίο αρχικά ξένισε αλλά
τώρα προκαλεί αποστροφή στα χαμηλόβαθμα κομματικά στελέχη», μας ε-

ξηγεί ο συνομιλητής μας, ο οποίος
δεν αποκλείει το επόμενο διάστημα να καταγραφούν αρκετά αντάρτικα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Φλερτάρισμα…
Τελευταίο κρούσμα πολιτικού
φλερτ ήταν αυτό του προέδρου της
Βουλής από τη Θεσσαλονίκη την
Πέμπτη.
Ο Νίκος Βούτσης επεσήμανε
την ανάγκη σύγκλισης του ΣΥΡΙΖΑ
με προοδευτικές δυνάμεις μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Το
τέλος των Μνημονίων: Αριστερά Προοδευτική διακυβέρνηση», υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για
την επόμενη ημέρα των Μνημονίων έχει ήδη ξεκινήσει.
Το πολιτικό φλερτ του προέδρου
της Βουλής κυρίως προς το
ΚΙΝ.ΑΛ. αφορά προγραμματικές
συγκλίσεις, όπως για παράδειγμα
την από κοινού υπερψήφιση στη
Βουλή σειράς προοδευτικών νομοθετημάτων που αφορούν ένα διευρυμένο επίπεδο ατομικών και κοινωνικών εγγυήσεων, δικαιωμάτων
και ελευθεριών στη σύγχρονη εποχή και προσδιορίζουν μια ανοικτή
κοινωνία ή με τη συγκρότηση ενός
κοινωνικού μετώπου αντίστασης
στις αντεργατικές πολιτικές που
βρίσκονται στον πυρήνα της ρητορικής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Κυβερνητικοί κύκλοι πάντως επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη σοβαρότητα τέτοιων τοποθετήσεων,
σχολιάζοντας πως πάντα ήταν αρχή του ΣΥΡΙΖΑ οι συνεργασίες, ενώ φέρνοντας ως παράδειγμα τη
συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ πάνω σε συγκεκριμένο πρόγραμμα
συμπληρώνουν πως με το Κίνημα
Αλλαγής θα μπορούσαν να βρεθούν περισσότερα κοινά σημεία ειδικά στον τομέα της κοινωνικής
πολιτικής και των ελευθεριών.
Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως στο Μέγαρο Μαξίμου δεν
σκοπεύουν να αλλάξουν τακτική,
παρά το γεγονός ότι το τελευταίο
διάστημα η Φώφη Γεννηματά έχει
ανεβάσει τους τόνους ζητώντας ακόμα και εκλογές.
«Κάποιοι θεωρούν πως θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να αντλήσει τις δυνάμεις
που θα χάσει στις επόμενες εκλογές από τη δεξαμενή της κεντροαριστεράς.
Για αυτό και επιμένουν κυβερνητικά
στελέχη με άνοιγμα στον άλλοτε χώρο του ΠΑΣΟΚ», καταλήγει ο συνομιλητής μας, ο οποίος αναμένει εσωκομματικές εξελίξεις άμεσα.
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• Το τηλεφώνημα μεταξύ του Έλληνα και του Σκοπιανού πρωθυπουργού
που δεν έγινε ποτέ και η συμφωνία για το ονοματολογικό που πάει (προσωρινά;) στα
βράχια

H πΓΔΜ είναι αυτή που εν τέλει σώζει –προσωρινά– τη
Μακεδονία. Το τηλεφώνημα
μεταξύ των δύο πρωθυπουργών που ήταν προγραμματισμένο για την Παρασκευή το
απόγευμα δεν έγινε ποτέ, λόγω των εσωτερικών ζητημάτων της γείτονος. Αντιθέτως,
μια διαρροή μεταθέτει τον
χρόνο της συμφωνίας για
αργότερα.

Ο Ιβανόφ χάλασε το deal
(του Τσίπρα με τον Ζάεφ)

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου
ρος ώρας πέρασε του
Σκοπιανού προέδρου
Γκεόργκι Ιβάνοφ, ο
οποίος αντιστέκεται
στα συμφωνηθέντα
μεταξύ της χώρας του και της Ελλάδας για ένα ονοματολογικό «deal»
που θα είναι για κάθε χρήση. Μάλιστα ο Ζόραν Ζάεφ, πρωθυπουργός της χώρας, φαίνεται πως διαμήνυσε στο Μέγαρο Μαξίμου πως το
θέμα πάει στις καθυστερήσεις.
Για αυτό και από την κυβέρνηση
προχώρησαν σε διαρροή, σύμφωνα με την οποία «η πλευρά της ΠΓΔΜ
από ό,τι φαίνεται δεν είναι ακόμη έτοιμη να ανταποκριθεί στα όσα συμφωνήθηκαν στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους
δύο υπουργούς Εξωτερικών. Συνεπώς,
η πιθανότητα συμφωνίας εντός των επόμενων ημερών φαίνεται πως απομακρύνεται. Πιθανότατα να απομακρύνεται και η τηλεφωνική επικοινωνία των
δύο πρωθυπουργών».
Όλα αυτά, ενώ η σκοπιανή πλευρά διέρρεε λεπτομέρειες της συμφωνίας σε κόντρα της ελληνικής
που προσπαθούσε να πείσει ότι
συμφωνία ακόμα δεν υπάρχει. Η
ελληνική κυβέρνηση παρέμενε πιστή στα όσα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει, ότι δηλαδή συμφωνία θα υπάρξει όταν έχουν συμφωνηθεί όλα. Και έλειπε ένα βασικό:
το όνομα!

Π

Επικρατέστερο το «Βόρεια
Μακεδονία», αλλά…
Καλά πληροφορημένες πηγές ξεκαθάριζαν στην «Α» πως το όνομα θα



είχε χρονικό (π.χ. «Νέα Μακεδονία») ή γεωγραφικό («Βόρεια Μακεδονία») προσδιορισμό. Το δεύτερο
ήταν και το επικρατέστερο σενάριο
για να κλείσει άμεσα η συμφωνία
πριν σε αυτή παρέμβει ο πρόεδρός
τους. Η ελληνική πλευρά θα συμφωνούσε και με τα δύο, αλλά επέλεξε να αφήσει στον Σκοπιανό πρωθυπουργό μια μικρή ευελιξία για να
την αξιοποιήσει στο εσωτερικό της
χώρας του, ώστε να ξεπεράσει αντιδράσεις στο κοινοβούλιό του.
«Υπάρχουν ακόμα πράγματα όμως
που πρέπει να καταληχθούν, για να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις,
και στη συνέχεια να δούμε τον τρόπο
και τον τόπο, στον οποίο πιθανόν να
καταλήξουμε σε μία συμφωνία. Όμως,
δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ξαναλέω, αυτή

Η ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΔΙΕΡΡΕΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΝ
ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΑΝ ΣΤΗΝ
«Α» ΠΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΧΡΟΝΙΚΟ (Π.Χ. ΝΕΑ) Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ (ΒΟΡΕΙΑ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

τη στιγμή η διαπραγμάτευση είναι στο
επίπεδο των πρωθυπουργών. Διευθετούνται κάποιες τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες. Και από εκεί και πέρα, θα
πρέπει να υπάρξει η συζήτηση μεταξύ
των δύο πρωθυπουργών, για να καταλήξουμε σε μία αμοιβαία αποδεκτή

συμφωνία. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα», έλεγε το πρωί της
Παρασκευής φανερά συγκρατημένος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιας
και ήταν πλήρως ενημερωμένος από την Πέμπτη το βράδυ για τις εξε-

λίξεις.
Κατηγορηματικός υπήρξε σε ένα
και μόνο σημείο απαντώντας με τον
τρόπο αυτό στον Σκοπιανό πρόεδρο: «Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία εφόσον δεν γίνει αποδεκτό το erga
omnes, συμπεριλαμβανομένης της συνταγματικής αναθεώρησης».
Ερωτώμενος μάλιστα και συγκεκριμένα τόνισε πως «η πολιτική σκηνή της γείτονος μας αφορά στον βαθμό
που είναι με τους γείτονές μας που πρέπει να καταλήξουμε σε μία συμφωνία.
Ωστόσο, θα έλεγα το εξής: πρέπει να
δούμε την αντίδραση του Προέδρου Ιβάνοφ και από μια άλλη σκοπιά. Υπάρχουν κάποιοι που μιλούν εδώ στη
χώρα μας για μία συμφωνία, η οποία
υποτίθεται, σχεδόν θα μπορούσε κανείς να πει, ότι είναι μειοδοτική και διάφορα τέτοια περίεργα. Αναρωτιέμαι,
λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ο Πρόεδρος
Ιβάνοφ να έχει μια τόσο έντονη αντίδραση σε μια συμφωνία, που στην Ελλάδα κάποιοι τη θεωρούν ως συμφωνία που βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα.
Καταλαβαίνετε; Θέλω να πω ότι αν το
δείτε από μια άλλη σκοπιά, η αντίδραση του Προέδρου Ιβάνοφ σημαίνει ότι
η ελληνική κυβέρνηση έχει διαπραγματευθεί καλά, η ελληνική κυβέρνηση
έχει προσπαθήσει να πάρει μια συμφωνία, η οποία εξυπηρετεί τελικά το εθνικό συμφέρον».

Η Εκκλησία της Αχρίδος το μόνο κέρδος της διαπραγμάτευσης
Το μόνο που μένει προς ώρας ως κέρδος από τις διαπραγματεύσεις είναι η
κίνηση της τοπικής Εκκλησίας να προσχωρήσει στο Φανάρι, αλλάζοντας
μάλιστα το όνομά της από Εκκλησία της Μακεδονίας στην παλαιότερη.
Η κυβέρνηση διεκδικεί δάφνες για αυτή τη μεταβολή, μιας και είναι η ευκαιρία να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. «Είχε
λάβει ο Πρωθυπουργός μια επιστολή, αν θυμάμαι καλά, από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος έθετε το ζήτημα της Εκκλησίας της Αχρίδος. Και η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών και ο κ. Κοτζιάς, δηλαδή,
και ο κύριος Πρωθυπουργός, είχαν πει “θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να επιλυθεί το ζήτημα”», θύμισε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, για να υποστηρίξει ότι «μέσα από διπλωματικές ενέργειες που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση, μέσα από τον διάλογο, ο οποίος άνοιξε… Και νομίζω ότι ήταν
ένα πραγματικά θετικό αποτέλεσμα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Εκκλησία
πλέον θα ονομάζεται “Εκκλησία της Αχρίδος”».
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• Με το βλέμμα στην Ιταλία και την Ισπανία, οι επιτελάρχες του Μεγάρου
Μαξίμου σχεδιάζουν την επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης για το
προσεχές διάστημα, ώστε να πείσουν πως η χώρα –δήθεν– βγαίνει «καθαρά»
από τα μνημόνια, μειώνει(;) το χρέος και «παλεύει» να λύσει το Μακεδονικό

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Φιέστες για… ιθαγενείς
και (ίσως) για εκλογές
Με το βλέμμα στην Ιταλία και
την Ισπανία, στο Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζουν τις φιέστες των
επόμενων ημερών, ώστε να πείσουν πως η χώρα απελευθερώνεται από τα δεσμά των δανειστών και οδεύει σε ένα καλύτερο αύριο. Και όλα αυτά ενώ ακόμα και ο δικός τους επικεφαλής του γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Φραγκίσκος
Κουτεντάκης, έκανε με κατηγορηματικό τρόπο ξεκάθαρο ότι τα
μνημόνια πρέπει να συνεχιστούν ακόμα και… χωρίς μνημόνια. Άλλωστε τα μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί έχουν ισχύ
για πολλά χρόνια ακόμα ενώ σε
μερικούς μήνες οι… ιθαγενείς θα
πάρουν ένα καλό «καθρεφτάκι»
περικοπών με τις συντάξεις να
φτάνουν σε επίπεδο χαρτζιλικιού, ενώ άγνωστο παραμένει
προς το παρόν τι ακριβώς θα
συμβεί με το αφορολόγητο.
Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

Π

ριν συμβούν τα παραπάνω, άμεσο «στοίχημα» για
την κυβερνητική πλειοψηφία είναι να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις
συνέπειες που μπορεί να έχει στην Ελλάδα ένα φιάσκο στην Ιταλία ή ακόμα
και την Ισπανία, η οποία φαίνεται να
μπαίνει σε νέες (εκλογικές) περιπέτειες, προσπαθεί η κυβέρνηση. Μάλιστα,
ο υπουργός Οικονομικών ανέλαβε να
καθησυχάσει τις αγορές με μια επιλεκτική δήλωση στην οποία τόνισε ότι η
κατάσταση στην Ιταλία «δεν ανησυχεί»
την Ελλάδα: «Η Ιταλία δεν μας ανησυχεί, προετοιμάζουμε με νηφαλιότητα και
εμπιστοσύνη την έξοδό μας», από τα οι-

κονομικά προγράμματα διάσωσης στα
οποία βρίσκεται η χώρα από το 2010,
υπογράμμισε ο υπουργός.
Εκείνη δε τη στιγμή ανακοίνωσε επίσης νέα χαλάρωση των capital controls,
με διπλασιασμό του μηνιαίου ορίου ανάληψης, στα 5.000 ευρώ για τους ιδιώτες, και 40.000 ευρώ την ημέρα, το
όριο των εμπορικών συναλλαγών, στέλνοντας μήνυμα ότι όλα βαίνουν καλώς.
Είχε προηγηθεί η ομιλία Κοστέλο, με
την οποία προειδοποιούσε την Αθήνα
ότι δεν έχει περιθώρια για πειραματισμούς. Ο επικεφαλής της Κομισιόν
στην τρόικα έστειλε ηχηρό μήνυμα στην
ελληνική κυβέρνηση για βαθιές μεταρρυθμίσεις την επόμενη δεκαετία.
Απαντώντας δε σε ερώτηση σχετικά με
τις πιθανές επιπτώσεις στη διαδικασία εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στην Ιταλία, ο κ. Κοστέλο είπε ότι σαφώς υπάρχει

αρνητικός αντίκτυπος και οι εξελίξεις δεν
βοηθούν όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά
και την ίδια την αγορά.

Ξεκάθαρες προειδοποιήσεις
από Κουτεντάκη
Σε αντίστοιχο κλίμα και οι δηλώσεις
του επικεφαλής του γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Ο Φραγκίσκος
Κουτεντάκης ξεκαθάρισε πως απόλυτη θα πρέπει να είναι από εδώ και στο
εξής η δέσμευση του πολιτικού συστήματος για πλήρη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.
Πρόσθεσε ότι «αυτό (σ.σ. η έξοδος από
τα μνημόνια) δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι η
ελληνική κοινωνία μπορεί να χαλαρώσει
και να απολαύσει τους καρπούς αυτής της
προσπάθειας. Υπάρχουν ζητήματα που μένουν ανοικτά και πολλές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας», προειδοποιώντας

ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ

«3 ΣΤΑ 3», ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ, ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΩΣΤΕ ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΛΠΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΗ ΜΙΑ
ΥΠΟΤΥΠΩΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ

ξεκάθαρα την κυβέρνηση. Την Πέμπτη
το βράδυ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έκανε έμμεσα μια πολύ σημαντική αποκάλυψη σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, δείχνοντας πως επί της ουσίας
κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα φέρει η επόμενη μέρα παρά τις υποσχετικές που με άνεση μοιράζει ο πρωθυπουργός.
«Αναμένουμε λοιπόν μια συμφωνία καλά
επεξεργασμένη ως προς τα χαρακτηριστικά της, με φιλόδοξη προοπτική και κατάλληλα προσαρμοσμένη στις μακροπρόθεσμες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας», τόνισε από το βήμα του ΣΕΤΕ, σημειώνοντας ότι η συμφωνία πρέπει να είναι «ικανή να πείσει τις αγορές και τη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά
και με αξιώσεις στο παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα». Εν ολίγοις, ομολόγησε άγνοια
για τα όσα ετοιμάζουν οι δανειστές, οπότε και περιορίστηκε να διαβεβαιώσει
ότι η συμφωνία θα είναι «αντάξια των
προσπαθειών του ελληνικού λαού μετά από
8 χρόνια επώδυνης προσαρμογής».
Θυμίζοντας κάτι από τον παλιό επαναστάτη της πολιτικής, επεχείρησε να
ανεβάσει και τους τόνους κατά της Ευρώπης. Μόνο που εν τέλει κράτησε πολύ χαμηλότερους από εκείνους που υιοθετούσε στο παρελθόν. «Αυτή είναι άλλωστε η λύση που επιβάλλεται και από την
κρισιμότητα των στιγμών τόσο για το ευρώ
και για όλο το ευρωπαϊκό εγχείρημα, δεδομένων και των πρόσφατων αναταράξεων
από τη πολιτική κρίση στην Ιταλία, που υποδεικνύουν σε όλους μας ότι όλοι μας οφείλουμε να μην παρασυρθούμε από τα θετικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, αλλά
να δώσουμε μια λύση που θα κατοχυρώνει, θα εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των
αγορών απέναντι στην ελληνική οικονομία,
μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.
»H Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει ότι
η επιμονή στη λιτότητα χωρίς ορίζοντα ελπίδας διαβρώνει τη νομιμοποίηση των οικονομικών στόχων και προκαλεί διχασμό
στο εσωτερικό των κοινωνιών. H περιφρόνηση της Δημοκρατίας γεννά επικίνδυνες
αλλά και δικαιολογημένες αντιδράσεις από
τους λαούς», είπε χαρακτηριστικά.
Επί της ουσίας, στην κυβέρνηση έχουν ποντάρει στο «όλα», διεκδικώντας
έξοδο στις αγορές ανεξαρτήτως της χρονικής συγκυρίας, λύση του χρέους και
λύση του Μακεδονικού. Έτσι ώστε να
είναι σίγουροι πως σε μια… κακιά στιγμή, οπότε οι κάλπες θα γίνουν ανάγκη,
να υπάρχει μια επιχειρηματολογία.
Αγνοούν προφανώς ότι όσοι έχουν
ποντάρει στο «όλα» συνήθως παίρνουν
το «τίποτα», και ειδικά στην πολιτική όπου τα πάντα είναι θέμα ισορροπιών,
συσχετισμών και διπλωματίας.
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• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να μειώσει τους φόρους και τις
εισφορές, να απλοποιήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, να διευκολύνει τη
ρευστότητα, ζητώντας όμως από τον ΣΕΒ «να προσέχετε τους εργαζομένους
σας και θα τους κάνετε συμμέτοχους στην επιτυχία της επιχείρησής σας»

Φορτωμένος με δεσμεύσεις
αλλά και με απαιτήσεις εμφανίστηκε μπροστά στους
επιχειρηματίες, κατά την ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με τον αέρα πρωτιάς που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, μίλησε για το
πώς οραματίζεται τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Συμφωνία κυρίων»
της (κυβερνητικής)
Ν.Δ. με τους εργοδότες

Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

O

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
εμφανίστηκε ως εν
δυνάμει
πρωθυπουργός και επί της
ουσίας πρότεινε μία «συμφωνία
κυρίων» στον επιχειρηματικό κόσμο. Η κεντρική στόχευση του κ.
Μητσοτάκη, σε μία χρονική συγκυρία που μόνο το Μέγαρο Μαξίμου δεν χαρακτηρίζει προεκλογική, ήταν να αναλύσει στους εργοδότες τι προτίθεται να κάνει γι’ αυτούς για «γαλάζια» διακυβέρνηση
αλλά και τι ζητάει απ’ αυτούς τόσο
για το κράτος όσο και για τους εργαζομένους τους. Ο πρόεδρος της
Ν.Δ. αξιοποίησε την ευκαιρία που
του δόθηκε –να μιλήσει σε ένα άκρως θεσμικό ακροατήριο– για να
περιγράψει τη «συμφωνία κυρίων»
που προαναφέραμε και η οποία θα
βασίζεται σε δύο πυλώνες.
Ο πρώτος είναι το τι θα κάνει το
κράτος για τους εργοδότες. Σε αυτό
το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις ανειλημμένες
δεσμεύσεις του για μείωση των
φόρων και των εισφορών, αλλά
και την ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους ευρύτερα, για μείωση του κρατικού αποτυπώματος
στην οικονομία, για παρεμβάσεις
στον χωροταξικό σχεδιασμό και
στην ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το τι θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρηματίες από την πλευρά
τους. Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης μίλησε ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Δεσμεύομαι ότι
θα μειώσω τους φόρους και τις εισφορές, θα απλοποιήσω δραστικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα διευκο-

λύνω τη ρευστότητα. Αλλά και εσείς
θα πρέπει να δεσμευθείτε ότι θα επενδύσετε στη χώρα μας, θα πληρώνετε τους φόρους και τις εισφορές, θα
προστατεύετε το περιβάλλον, θα
πραγματοποιείτε περισσότερες και ουσιαστικότερες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και κυρίως, θα προσέχετε τους εργαζομένους σας και θα
τους κάνετε συμμέτοχους στην επιτυχία της επιχείρησής σας».
Μάλιστα, θέλοντας να αποτινάξει όσα του προσάπτει η κυβέρνηση πως δεν τον νοιάζει για τους εργαζόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους έβαλε στο επίκεντρο
του μηνύματός του προς τους εργοδότες, σημειώνοντας ακόμα: «Αθέμιτες πρακτικές, όπως η αδήλωτη ή
ανασφάλιστη εργασία, δεν χωρούν.
Ανήθικες εργοδοτικές μεθοδεύσεις, όπως η συμπίεση μισθού με την απειλή απόλυσης, είναι αδιανόητες. Καθυστερήσεις δεδουλευμένων ή απασχόληση πέραν του νόμιμου ωραρίου, δεν συγχωρούνται. Μη τήρηση
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
στον χώρο εργασίας, απλά δεν επιτρέπεται». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβράβευσης (είτε μέσω φοροαπαλλαγών
είτε μέσω εκπτώσεων φόρων) επιχειρήσεων που προβαίνουν σε ενέργειες, όπως π.χ. παροχή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας ή καρτών
μετακινήσεων για τα Μέσα Μετα-

φοράς.
Με απλά λόγια, ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας εξήγησε ότι ο ίδιος θα προσφέρει μια χώρα φιλική προς τις επενδύσεις και από
την άλλη θα απαιτήσει από τους
εργοδότες, μεταξύ άλλων, να είναι
σωστοί στις υποχρεώσεις τους και
να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων τους.

«Παραδίδουμε
τα όπλα;»
Την ίδια ώρα, με ιδιαίτερη προσοχή
παρακολουθούν από την Πειραιώς τις
εξελίξεις στο ζήτημα
της ονομασίας της
ΠΓΔΜ. Μάλιστα, πηγές προσκείμενες στον
πρόεδρο της Ν.Δ. σχολίαζαν ότι οι δηλώσεις
του Σκοπιανού πρωθυπουργού, Ζόραν Ζάεφ, για
«επί της αρχής συμφωνία» προκαλούν ανησυχία. Η ουσιαστική πληροφόρηση γύρω απ’
τις διαπραγματεύσεις δίνεται απ’ την κυβέρνηση με το
σταγονόμετρο και με
πολλούς αστερίσκους,
γι’ αυτό εκ-

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩ
ΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

φράζεται ανησυχία ότι έχει διαμορφωθεί ο καμβάς μίας συμφωνίας που είναι ετεροβαρής υπέρ
των Σκοπίων. Η αποστροφή του
Σκοπιανού πρωθυπουργού που ήχησε... περίεργα στην Πειραιώς είναι ότι η γλώσσα και η ταυτότητα
των γειτόνων «έχουν ήδη διασφαλιστεί από τη σχεδιαζόμενη συμφωνία
με την Ελλάδα».
Στο πλαίσιο αυτό, από
τη Νέα Δημοκρατία διατυπώνουν τέσσερα ερωτήματα ως προς
την ουσία των διαπραγματεύσεων
Ελλάδας - ΠΓΔΜ.
• Έχει ήδη δεχθεί
ο κ. Τσίπρας την
αναγνώριση
“μακεδονικής
γλώσσας”
και
“ μ α κ ε δ ο νι κ ή ς
ταυτότητας”

για τους γείτονές μας;
• Έχει υπαναχωρήσει ο κ. Τσίπρας
από την εθνική θέση erga omnes,
προκειμένου το όποιο όνομα των
Σκοπίων να ισχύει για όλες τις
χρήσεις και έναντι όλων;
• Έχει ήδη δεσμευθεί ο κ. Τσίπρας
να επιτρέψει την ένταξη των Σκοπίων
στο ΝΑΤΟ, χωρίς να έχουν
απαλειφθεί από το Σύνταγμα της
ΠΓΔΜ όλες οι απαράδεκτες
αλυτρωτικές αναφορές;
• Κι αν όλα αυτά τα έχει
συμφωνήσει ο κ. Τσίπρας, δεσμεύει
την Ελλάδα μη έχοντας καν τη
στήριξη της κυβέρνησής του. Ή
όσα είπε ο κ. Ζάεφ τα συνυπογράφει
και ο κ. Καμμένος;
Οι προβληματισμοί που εκφράζει η «γαλάζια» παράταξη εντείνονται από το γεγονός ότι εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία σε επίπεδο πρωθυπουργών, η Ελλάδα θα
απελευθερώσει τις ενταξιακές διαδικασίες στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ
για τη γείτονα χώρα, με απλή κύρωση από το σκοπιανό Κοινοβούλιο της διακρατικής συμφωνίας και χωρίς να έχει
προηγηθεί συνταγματική
αναθεώρηση. Επί της
ουσίας, δηλαδή, η Νέα
Δημοκρατία διαπιστώνει ότι η χώρα μας παραδίδει όλα τα διαπραγματευτικά της όπλα και δίνει ουσιαστικά λευκή επιταγή
στη γείτονα, άσχετα
αν εν τέλει θα καταφέρει να υλοποιήσει τις όποιες συνταγματικές αλλαγές.
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Γεμίζει
τις αίθουσες
ο νεαρός...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Το όνειρο

«Δώσ’ του ελικόπτερο
και πάρε του την ψυχή»

Το κινέζικο όνειρο ζει ο
Γιώργος Παπανδρέου. Ο
πρώην πρωθυπουργός μιλώντας σε πανεπιστήμια
της χώρας του μεταξιού
είδε τους Κινέζους φοιτητές να τον παρακολουθούν με ανοιχτό στόμα
και να τον αποθεώνουν.
Και όπως έλεγαν άσπονδοι φίλοι του, «εάν ο
Γιώργος είχε μεριμνήσει να
ελληνοποιήσει τους Κινέζους, ακόμη θα ήταν πρωθυπουργός».

Νυφούλα

Απάντηση με χιούμορ
στις προβλέψεις...
Μπορεί να έχει περάσει πολύς καιρός από το «διαζύγιο» του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Μητρόπουλο,
όμως οι μνήμες φαίνεται πως είναι ακόμη… ζωντανές. Αυτό φάνηκε προ ολίγων 24ώρων, όταν σε
ραδιοφωνική εκπομπή ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Ρήγας, διαδέχθηκε τον Αλέξη Μητρόπουλο
στην τηλεφωνική επικοινωνία. Ο γνωστός εργατολόγος, στη δική
του παρέμβαση, είχε προφητέψει, για μία ακόμη φορά, ότι έρχεται… Αρμαγεδδών για τις συντάξεις και όταν ο Ρήγας εκλήθη να σχολιάσει τις απόψεις Μητρόπουλου, προσπάθησε να απαντήσει με χιούμορ: «Ο κ. Μητρόπουλος είναι σαν το ΔΝΤ, όλο προβλέπει και όλο πέφτει έξω», καλώντας
ταυτόχρονα τους δημοσιογράφους να θυμηθούν τι προφήτευε στο παρελθόν ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και τι έγινε στο τέλος…

Δυστοκία με εξεύρεση
υποψηφίων
Μπορεί με τη Θεσσαλονίκη να καθάρισε ο Τσίπρας, δίνοντας το χρίσμα στον Γιάννη Μπουτάρη, αλλά με τις άλλες μεγάλες πόλεις υπάρχει
ζήτημα, καθώς η δυστοκία για εξεύρεση υποψηφίων ικανών να εκλεχθούν ολοένα και μεγαλώνει.
Ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι μετρήσεις που
έχουν στα χέρια τους οι επιτελείς του Μαξίμου είναι απογοητευτικές. Αντίστοιχα είναι τα προβλήματα και σε άλλες πόλεις, όπως
την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα. Μόνο στη Λάρισα ελπίζουν με
τον νυν δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη. Αλλά κι εκεί δεν μπορούν
να νιώθουν σίγουροι.

Πλησιάζει μία σημαντική
ημέρα για τον Ισίδωρο
Ντογιάκο. Ο νυν αντιεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου στις 21 Ιουλίου θα
δει την κόρη του Εύα νυφούλα, στο πλευρό του
δημάρχου Γλυφάδας
Γιώργου Παπανικολάου.
Το ζεύγος θα παντρέψει ο
πρώην πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής. Ας
μη λησμονούμε ότι, επί ημερών Καραμανλή, ο Παπανικολάου ανέλαβε πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ κι εν
συνεχεία μετακόμισε στην
Ευρωβουλή, πριν εκλεγεί
δήμαρχος.

Πετάχτηκε
Αυτό είναι που λέμε ζωάρα. Ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας Πάνος Καμμένος
άφησε μόνο του τον κ.
Τσίπρα στη μάχη της Βουλής με την αντιπολίτευση,
προτιμώντας το γκραν πρι
του Μονακό. Και εν συνεχεία πετάχτηκε και μέχρι
τη Μονεμβασιά με ένα
στρατιωτικό ελικόπτερο.

Θετικός είναι ο βαθμός που λαμβάνει ο νέος γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, ο 27χρονος
Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος έχει πάρει το «δισάκι του
στον ώμο» και οργώνει ήδη την
Ελλάδα, μεταφέροντας σε κάθε
γωνιά της το πολιτικό μήνυμα
του νέου φορέα. Την ίδια στιγμή
στελέχη του Κινήματος Αλλαγής
φροντίζουν για την οργάνωσή
του σε κάθε άκρη της χώρας, με
το στήσιμο των νομαρχιακών ενώσεων και την προετοιμασία των
εκλογών για τις δημοτικές οργανώσεις, που αναμένεται να έχουν
ολοκληρωθεί ως το τέλος του Ιουνίου. Αυτό που έχουν να λένε στη
Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι «ο νεαρός έχει ρεύμα και γεμίζει ασφυκτικά
τις αίθουσες όπου μιλά». Και το σημαντικότερο στις ομιλίες παραβρίσκονται
και αρκετοί νέοι.

Συνέδριο υπερπαραγωγή
Πέρυσι τάραξε τα νερά ο Ευάγγελος Βενιζέλος με το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών. Φέτος ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει το δεύτερο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών
με τον τίτλο «Η Ελλάδα Μετά ΙΙ», που θα διεξαχθεί το διήμερο 11 και 12 Ιουνίου σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας. Κι όπως αναφέρουν οι οργανωτές, το συνέδριο θα ασχοληθεί με τα επείγοντα και πιεστικά
θέματα της επικαιρότητας: «Το αφήγημα της “καθαρής εξόδου” έχει εγκαταλειφθεί άδοξα, η πολιτική του “υπερπλεονάσματος” αιχμαλωτίζει τις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας». Ταυτόχρονα θα συζητηθούν και οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Κι όλα αυτά από μία εθνική ομάδα επιστημόνων και αναλυτών
που κινούνται σε ένα εύρος από την πεφωτισμένη δεξιά, έως
τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ, με κύριο χαρακτηριστικό τους τον
ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Το κλου θα είναι το
κλείσιμο του συνεδρίου, όπου θα υπάρξει διάλογος του κ. Βενιζέλου με τον Διονύση Σαββόπουλο με θέμα «Αντιστρέφοντας τους όρους – Από την προκατάληψη στην περηφάνια».

«Από τα άδυτα του Μαξίμου η δίωξη»
Κάθε ημέρα που περνά αυξάνεται και η επιθετικότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι ο γραμματέας της ΛΑΕ και πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης
Τσίπρα κατήγγειλε τον πρωθυπουργό ότι βρίσκεται πίσω από
τη δικογραφία εναντίον του για τις αντιδράσεις της ΛΑΕ κατά
των πλειστηριασμών. Μάλιστα ο κ. Λαφαζάνης συνέκρινε την
τωρινή δίωξή του με μία παλαιότερη επί χούντας: «Η χαφιέδικη
δικογραφία σε βάρος μου για τον αγώνα κατά των πλειστηριασμών,
συνετάχθη κυρίως στα άδυτα του Μαξίμου. Η εντολή είναι μία: “Eξοντώστε τους, εξαφανίστε τον Λαφαζάνη και τη ΛΑΕ”. Η μόνη δίωξη
την οποία έχω υποστεί ήταν μόνο όταν με στείλανε επί χούντας στο
στρατοδικείο και όταν, μετά το Πολυτεχνείο, συνέταξαν στα άδυτα της
Ασφάλειας δικογραφία σε βάρος μου για τη δίκη του Φλεβάρη του
’74, χωρίς, όμως, να μπορέσουν να με συλλάβουν γιατί μπόρεσα και
κρύφτηκα. Δεν περίμενα ότι επί δημοκρατίας θα προωθούσαν σκευωρίες και χαφιέδικες δικογραφίες για να υποστώ διώξεις».
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«Όποιοι ανέβηκαν στα κεραμίδια θα
πρέπει οι ίδιοι να αποφασίσουν την
επόμενη κίνησή τους. Θα ρίξουν
σκάλα και θα κατέβουν, ή θα πηδήξουν στη διπλανή στέγη;» Με αυτό
τον αινιγματικό τρόπο απάντησαν
οι συνεργάτες της κας Γεννηματά
στο μίνι αντάρτικο του Θανάση
Θεοχαρόπουλου.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ., εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, απείχε από εσωκομματικές συνεδριάσεις, δείχνοντας την ενόχλησή του από το γεγονός πως
η σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια αίσθηση προσέγγισης με τη Ν.Δ.
Κι όμως, το τελευταίο δεκαήμερο το Κίνημα Αλλαγής ναι μεν επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, αλλά άσκησε σκληρή κριτική στα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομιλία του στον ΣΕΒ. «Αλλά πώς να το κάνουμε, ο
Τσίπρας κυβερνά, οπότε αυτός πρέπει να δέχεται
και το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής μας», έλεγαν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
Τις χθεσινές συνεδριάσεις του Πολιτικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας ακολουθεί αύριο η Κεντρική Επιτροπή, όπου ναι μεν τα καυτά θέματα που τέθηκαν ήταν η οικονομία και το Σκοπιανό, όμως
συζητήθηκαν και οι μετεκλογικές συνεργασίες, καθώς ας μη λησμονούμε ότι ο κ. Θεοχαρόπουλος ζήτησε με δηλώσεις του ηλεκτρονικό δημοψήφισμα μετά τις εκλογές, ώστε να αποφασίσουν οι ψηφοφόροι του ΚΙΝΑΛ για τις ενδεχόμενες συνεργασίες. Στο
Πολιτικό Συμβούλιο δεν έχουν ηχήσει θετικά οι παρεμβάσεις του πρόεδρου της
ΔΗΜ.ΑΡ. για τα ονόματα των Σκοπίων. Κι
αυτό διότι ανέφερε πως «προσδιορισμοί όπως
το Severna, το Gorna και το Nova θα μπορούσαν
να γίνουν αποδεκτοί αν εξασφαλιστεί το erga
omnes».
Πάντως η κα Γεννηματά έκανε προσπάθεια να αποφορτίσει το κλίμα τόσο με το
μπαράζ συνεδριάσεων των οργάνων, όσο
και το γεγονός ότι Πολιτικό Συμβούλιο κι Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασαν στα γραφεία της ΔΗΜ.ΑΡ. επί της Αγίου Κωνσταντίνου. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης
εξακολουθεί σε κάθε ευκαιρία να κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας πως
«έχει χαθεί το θετικό μομέντουμ του Νοεμβρίου».

Μέχρις εσχάτων
Στα όσα είπε ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. κι εκ
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων της
ΔΗΣΥ απάντησε εμμέσως η κα Γεννηματά
με τη φράση «η μάχη θα είναι μέχρις εσχάτων».
Με αυτό τον τρόπο αναμένουν όλοι στο ΚΙΝΑΛ να εξελιχθεί το σκηνικό πολέμου μεταξύ του Κινήματος και της κυβέρνησης με φόντο τις επόμενες εκλογές.
Η εν εξελίξει στρατηγική έναντι του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά κορυφώθηκε με το αίτημα
για εκλογές και με τη συζήτηση στη Βουλή,
προ δεκαημέρου, κατά τη διάρκεια της οποίας η κα Γεννηματά χρησιμοποίησε πολύ σκληρές εκφράσεις για το κυβερνών κόμ-
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Στο Κίνημα
Αλλαγής
ξεκαθαρίζουν ότι
δεν
υπάρχει περίπτωσ
η
συνεργασίας με
τον ΣΥΡΙΖΑ

Έσβησε τη νέα
εσωκομματική φωτιά
(μέχρι την επόμενη)

μα, καταδεικνύοντας πως οι όποιες γέφυρες
ακόμα και αν υπήρξαν έχουν πλέον καταρρεύσει, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο παρερμηνειών για τις προθέσεις της έναντι του
Αλέξη Τσίπρα. Εκφράσεις όπως «ο Αύγουστος οδηγεί σε βαρύ χειμώνα» και «κατηγορώ
προσωπικά τον πρωθυπουργό γιατί έπληξε τα
λαϊκά συμφέροντα» προδιαγράφουν τη σκληρή σύγκρουση που θα ακολουθήσει έως τις
εθνικές κάλπες.
Μάλιστα, οι αναλυτές της Χαριλάου Τρικούπη, «διαβάζοντας» τις τοποθετήσεις του
πρωθυπουργού, επισημαίνουν πως ο μεγαλύτερος χρόνος καταναλώθηκε για επιθέσεις
εναντίον του ΚΙΝΑΛ.
H στάση αυτή δηλοί, όπως λένε, πως το
κόμμα κερδίζει ζωτικό χώρο στο πολιτικό
σκηνικό με τη στρατηγική που ακολουθεί.
Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω και επιχειρώντας να ερμηνεύσουν τη στάση του κ.
Τσίπρα υπογράμμιζαν πως «βρίσκεται σε α-

μηχανία καθώς βλέπει πως το ΚΙΝΑΛ, που θεωρείτο στην Κουμουνδούρου πιθανός μελλοντικός εταίρος, δεν ενδίδει στο πολιτικό φλερτ, με
αποτέλεσμα να καταφεύγει σε επιθέσεις».
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουν στο ΚΙΝΑΛ
τις συνεχείς αναφορές του κ. Τσίπρα στην
ευρωπαϊκή οικογένεια του ΠΑΣΟΚ, στους
Σοσιαλδημοκράτες. «Είναι μεγάλο το άγχος του
για συμμαχίες», αντέτειναν συνεργάτες της κας
Γεννηματά. Αν μάλιστα σημειώσουμε και τη
σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε και ο
Σταύρος Θεοδωράκης στην ίδια συνεδρίαση φαίνεται ότι στο ΚΙΝΑΛ είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τους ψηφοφόρους που μετακινήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ από
το 2012 έως το 2015 και πλέον δηλώνουν
σε μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστοι.

Τι θα συζητηθεί
Τις συνεδριάσεις απασχόλησαν και οι εξελίξεις στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές

και το Σκοπιανό. Στη Χαριλάου Τρικούπη
πιστεύουν ότι η κυβέρνηση χειρίζεται και τα
δύο θέματα με την επικοινωνία να προηγείται της πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις στελεχών υπέρ της λύσης
γενικά. «Έχουμε θέσει τους όρους: ενιαία λύση,
όνομα για κάθε χρήση με αλλαγή του Συντάγματος, όλα τα άλλα απλά διευκολύνουν την κυβέρνηση», επισημαίνουν με νόημα οι επιτελείς
του Κινήματος Αλλαγής.
Δεν κρύβουν και την ανησυχία τους για
την περίφημη έξοδο από το μνημόνιο, μετά
και τις εξελίξεις στην Ιταλία. Ανησυχία που
μια κατάλληλη κυβέρνηση μπορεί να μετατρέψει σε ευκαιρία, προσθέτουν. Είναι προφανές ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να πάρει αποφάσεις, οπότε ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή
να τεθεί το θέμα του ελληνικού χρέους, αναφέρουν και επιμένουν στην ορθότητα της επιλογής να ζητηθούν «εκλογές εδώ και τώρα».
Ταυτόχρονα ο κ. Θεοδωράκης σε δηλώσεις
του σε ραδιοφωνικό σταθμό είπε ότι «η χώρα
πάει χωρίς τα κατάλληλα παπούτσια στα αγκάθια από τον Αύγουστο και μετά», και ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι «δεν δίνουμε ψήφο
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση».
Τις δηλώσεις τού επικεφαλής του Ποταμιού αναδείκνυαν και στη Χαριλάου Τρικούπη για να δείξουν πως Γεννηματά - Θεοδωράκης έχουν αφήσει πίσω τις συγκρούσεις και όπως φάνηκε από τις ομιλίες στη
Βουλή επιχειρούν να βρουν κοινό βηματισμό. Η «εκεχειρία» δεν συνεπάγεται ταύτιση
απόψεων, αλλά προσπάθεια σύγκλισης.
Τέλος, η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ άδειασε με μεγαλοπρεπή τρόπο τον Γιάννη Ραγκούση, ο
οποίος απέστειλε μία μακροσκελή πρόταση
στην επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ για το σχέδιο
Σκουρλέτη, τον «Κλεισθένη», εκφράζοντας
την άποψη πως μπορεί υπό προϋποθέσεις
να εφαρμοσθεί η απλή αναλογική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αξιοσημείωτες και οι
αιχμές του για το Κίνημα, σημειώνοντας πως
δεν προσκλήθηκε «ούτε σε μία συνεδρίαση για
το θέμα, παρά το γεγονός πως ως υπουργός εισηγήθηκε τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη».
Την απάντηση στον Ραγκούση την έδωσε
διά της πλαγίας οδού η κα Γεννηματά, καθώς μία ημέρα μετά την πρόταση που έλαβε
από τον πρώην υπουργό φρόντισε να συναντηθεί με την ΚΕΔΕ και τον Γιώργο Πατούλη και να τονίσει πως το ΚΙΝΑΛ δεν θα ψηφίσει το σχέδιο «Κλεισθένης».
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• Πολλές βελτιώσεις αλλά και αυστηροποίηση διατάξεων φέρνουν
οι προωθούμενες από την κυβέρνηση αλλαγές στον νόμο Κατσέλη
– Ποια παγίδα περιμένει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές

Καρότο και μαστίγιο στα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Με την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας (Staff Level
Agreement) μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών για την τέταρτη αξιολόγηση, φαίνεται ότι βρέθηκε πεδίο συνεννόησης σε δύο από τα βασικά οικονομικά ζητήματα που άπτονται των οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Του Νίκου Tσαγκατάκη

A

λλαγές προωθεί με
γοργούς ρυθμούς η
κυβερνητική πλειοψηφία τόσο στον Ν.
3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος
Κατσέλη - Σταθάκη) με στόχο την
προστασία της πρώτη κατοικίας, όσο και στον Ν. 4469/2017 για τον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό
και λόγω πολιτικής συγκυρίας, το
βάρος πέφτει στα λεγόμενα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά» και στην
κυβερνητική επιχείρηση προάσπισης της μοναδικής κατοικίας των
ασθενέστερων οικονομικά πολιτών, ενώ για όσους δεν τηρούν
τους όρους της δικαστικής ρύθμισης προβλέπεται ακόμα πιο αυστηρή αντιμετώπιση, ώστε να εντοπιστούν και να αποβληθούν από την προστασία του νόμου οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Επιδότηση δόσης
του στεγαστικού
Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα
που βαίνουν προς όφελος των πιστωτών είναι η επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου από
το κράτος διά μέσω των τραπεζών,
προβλέποντας ακόμα και την υποχρέωση των ίδιων των τραπεζών
να διενεργήσουν τις απαιτούμενες
ενέργειες. Προς διευκόλυνσή τους
προτείνεται η θέσπιση της υποχρέωσης των τραπεζών να προσκομίζουν στο δικαστήριο τα απαιτούμενα έγγραφα, καθώς –κατά παράβαση του νόμου– οι τράπεζες

χρέωναν ακόμα και €50 τον δανειολήπτη για να λάβει αντίγραφο
της δικής του δανειακής σύμβασης! Επίσης προβλέπεται ότι, αν
υπάρξει διαφορά μεταξύ των δόσεων που θα ορίσει το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο (Εφετείο), ο οφειλέτης θα διευκολύνεται για την αποπληρωμή
τής μεταξύ τους διαφοράς, ενώ σε
περίπτωση που ο εγγυητής εξοφλήσει την υποχρέωση έναντι της
τράπεζας, την υποκαθιστά στα δικαιώματά της έναντι του οφειλέτη.
Σημαντικό κομμάτι της συμφωνίας αφορά στην προστασία της
πρώτης κατοικίας, όπου πλέον αντί της αντικειμενικής θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η εμπορική της αξία.
Ειδικός εμπειρογνώμονας του υπουργείου Οικονομικών θα συντάσσει έκθεση και εάν η εμπορική
αξία του ακινήτου είναι εκτός πλαισίου προστασίας του νόμου, τότε
θα εκπλειστηριάζεται με τιμή πρώτης προσφοράς ανώτερη από το όριο αξίας κύριας κατοικίας που τίθεται ως προϋπόθεση για την προστασία της. Τέλος, προβλέπεται η
μεταρρύθμιση του πλάνου απο-

πληρωμής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δόσεις για την απαλλαγή από τα χρέη (τριετούς
ρύθμισης) και οι δόσεις για την
προστασία της κύριας κατοικίας
(εικοσαετούς ρύθμισης) δεν θα υπερβαίνουν αθροιστικά την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
Επί του διαδικαστικού, καταργείται η υποχρέωση των πολιτών
να προστρέχουν ανά τακτικά διαστήματα στα δικαστήρια προκειμένου να «ανανεώσουν» την προσωρινή διαταγή μέχρι να εκδικαστεί
η κύρια αίτησή τους, καθώς αυτή
θα ισχύει μέχρι είτε οι ίδιοι είτε οι

δανειστές ζητήσουν τη μεταρρύθμισή της.

Άρση τραπεζικού
απορρήτου
Πρώτη στη λίστα με τα «κατά» των
επερχόμενων αλλαγών φιγουράρει
η άρση του τραπεζικού απορρήτου
των οφειλετών, προκειμένου να εντοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και να «αποβληθούν»
των ευνοϊκών διατάξεων προς όφελος των πολιτών που πράγματι
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Έπειτα από σχετική άδεια ειδικής επιτροπής, θα αποκτούν τη

EΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΑ
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ,
ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΕΤΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

δυνατότητα οι τράπεζες να έχουν
μια συνολική εικόνα των τραπεζικών κινήσεών τους, τόσο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και στοιχεία παρελθόντων ετών ακόμα και για αγοραπωλησίες
τους.
«Κακό» Νο 2 αποτελεί η αναδρομική κατάργηση της παύσης ή
του περιορισμού της τοκογονίας, σε περιπτώσεις αιτήσεων
που απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, γεγονός που θα οδηγήσει
σε «έκρηξη» των οφειλών που μέχρι να εκδοθεί από το δικαστήριο
η τελική απορριπτική απόφαση είχαν χαμηλό ή μηδενικό τοκισμό.
Στα διαδικαστικά «κατά» καταγράφεται η πρόβλεψη της αυτόματης έκπτωσης από τον νόμο Κατσέλη όσων καθυστερούν να καταβάλουν τις δόσεις που όρισε το δικαστήριο, μετά από ειδοποίηση του
πιστωτή προς τον οφειλέτη αλλά
και τις άλλες τράπεζες. Η μέχρι σήμερα αυτοδίκαιη (χωρίς προσωρινή διαταγή) προστασία από μέτρα
αναγκαστικής εκτέλεσης καταργείται, σε περίπτωση που οι οφειλέτες έχουν παραιτηθεί από δύο
προηγούμενες αιτήσεις και υποβάλουν εκ νέου αίτηση, ενώ σε περίπτωση που η δίκη ματαιωθεί κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και δεν
ζητήσει νέα ημερομηνία εκδίκασης
εντός 30 ημερών, τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης παραιτήθηκε
της αίτησής του για υπαγωγή στον
νόμο.
Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης στο δικαστήριο μόνο για δύο φορές, βάζοντας
τέρμα στις αλλεπάλληλες αναβολές
ετών που αφενός μεν διαιώνιζαν
την προσωρινή προστασία του οφειλέτη με μικρή –συνήθως– μηνιαία δόση, ενώ ταυτόχρονα επιβάρυναν υπέρμετρα την ύλη των
δικαστηρίων με συνέπεια να προγραμματίζονται δικάσιμοι ακόμα
και σε βάθος δεκαετίας!
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Τη Δευτέρα 30 Απριλίου
ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας περίμενε στο
Μέγαρο Μαξίμου έναν
υψηλό επισκέπτη, τον
γενικό γραμματέα του
Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία
και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ),
Άνχελ Γκουρία.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 10-20 ΕΤΗ ΑΠΟ
ΣΗΜΕΡΑ «ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ» ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΣΧΕΔΟΝ ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ
ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

Κίνδυνος ανεργίας
εξαιτίας (και) των ρομπότ

Του Νίκου Τσαγκατάκη
α λόγια που αντάλλαξαν οι δύο άντρες
μπροστά στις κάμερες πολλά και ελπιδοφόρα. Ειπώθηκε
για παράδειγμα ότι «οι προσπάθειες της Ελλάδας δικαιώνονται» και πως «τοποθετήθηκαν
τα θεμέλια για μια βιώσιμη και
δίκαιη ανάπτυξη». Αυτό που δεν
λέχθηκε είναι ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν κινδυνεύουν να
χάσουν τη δουλειά τους μόνο
λόγω της κρίσης αλλά εξαιτίας
των ρομπότ, όπως τουλάχιστον
ισχυρίζεται σε άλλη μελέτη του –
που μάλιστα δημοσιοποιήθηκε
παραμονή Εργατικής Πρωτομαγιάς– ο Οργανισμός που διευθύνει ο κ. Γκουρία.
Όπως φαίνεται, λοιπόν, ακόμη κι αν η εθνική οικονομία επανέλθει σε συνθήκες κανονικότητας, οι Έλληνες εργαζόμενοι θα βλέπουν το φάντασμα της
ανεργίας να πλανάται σε χρονικό ορίζοντα 10-20 ετών από
σήμερα, καθώς βάσει στοιχείων
πιθανολογείται ότι σχεδόν μία
στις δύο θέσεις εργασίας (48%)
θα έχει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποιηθεί.
Αυτό το «ελληνικό» 48% είναι
από τα μεγαλύτερα ποσοστά με-

T

ταξύ των εξεταζόμενων στη μελέτη του ΟΟΣΑ χωρών, καθώς
ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος έχει 57% πιθανότητες να δει τη
θέση εργασίας στην οποία απασχολείται σήμερα να τροποποιείται σε λίγα χρόνια μερικά ή ακόμη και πλήρως εξαιτίας της
ρομποτικής και των εν γένει εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ποσοστά
κινδύνου…
Αν υπάρχει κάτι καθησυχαστικό, αυτό είναι η πρόβλεψη που
κάνει σε σχετικό άρθρο του το

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι κατά πάσα πιθανότητα η
πλειοψηφία των θέσεων εργασίας δεν θα αυτοματοποιηθούν
ολοκληρωτικά, απλώς κάποια
από τα έως σήμερα εκτελούμενα καθήκοντα θα γίνονται πλέον με αυτοματοποιημένο τρόπο.
Επομένως το διακύβευμα δεν
είναι ότι πολλοί άνθρωποι θα
χάσουν τη θέση τους όσο το γεγονός ότι η «μετάλλαξη» κάποιων θέσεων θα είναι ολοκληρωτική. Στην κατάταξη επικινδυνότητας που κάνει ο ΟΟΣΑ
στην επίμαχη μελέτη του σημειώνεται πως:

Μεταποίηση, γεωργία, κατασκευές και υπηρεσίες
οι κλάδοι που κινδυνεύουν περισσότερο
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, ο κίνδυνος αυτοματοποίησης διαφέρει και από επάγγελμα
σε επάγγελμα. Περισσότερες πιθανότητες να χάσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας τους εξαιτίας μελλοντικής αυτοματοποίησης έχουν για παράδειγμα οι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου
απασχολούμενοι στους κλάδους της γεωργίας, των κατασκευών, της μεταποίησης και των υπηρεσιών (καθαριότητα, πωλήσεις, οδηγοί κ.ά.). Αντίθετα, πιο δύσκολο να αυτοματοποιηθεί
σε μεγάλο βαθμό είναι η εργασία επαγγελματιών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και μεγάλη εξειδίκευση, μολονότι ούτε αυτοί είναι πλήρως προστατευμένοι.

• Ένα ποσοστό της τάξης
του 14% των θέσεων εργασίας
είναι εξαιρετικά επίφοβο καθώς
παρουσιάζει πιθανότητα μελλοντικής αυτοματοποίησης άνω
του 70%.
• Ένα 32% των θέσεων εργασίας πιθανολογείται ότι θα
αυτοματοποιηθεί σε ποσοστό από 50% έως 70%.
• Τέλος, ένα 26% εμφανίζεται να κινδυνεύει λιγότερο –συγκεκριμένα με πιθανότητες λιγότερες του 30%– από την μελλοντική αυτοματοποίηση.

…και οι διαφορές
ανά χώρα
Πέρα από τα ποσοστά επικινδυνότητας να αυτοματοποιηθούν
οι θέσεις εργασίας, μεγάλες αποκλίσεις εμφανίζουν οι αντίστοιχες πιθανότητες ανά χώρα.
Για παράδειγμα, η επίμαχη μελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει ότι στην
Ελλάδα σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των θέσεων απασχόλησης
(23%) ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, έχοντας πιθανότητα να αυτοματοποιηθούν
σε βαθμό άνω του 70%. Αντίθε-

τα, το αντίστοιχο ποσοστό στη
Νορβηγία είναι μόλις 6%, στη
Φινλανδία 7% και στη Σουηδία
8%.
Ένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι εργαζόμενοι των
πλούσιων χωρών φαίνεται να
κινδυνεύουν λιγότερο από την
αυτοματοποίηση συγκριτικά με
όσους εργάζονται σε φτωχότερες χώρες.
Ηλικιακά, τέλος, σε αρκετές
χώρες –ανάμεσα στις οποίες
συγκαταλέγεται και η Ελλάδα
και η Κύπρος– ο κίνδυνος αυτοματοποίησης των θέσεων εργασίας δεν αυξάνει ιδιαίτερα με
την ηλικία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αντίθετα φαίνεται να
κορυφώνεται μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων
και μετά μάλλον να σταθεροποιείται. Αυτό, κατά τους ερευνητές, με επικεφαλής τη Γκλέντα
Κουιντίνι, έρχεται σε αντίθεση
με την φοβία ότι η αυτοματοποίηση είναι πιθανότερο να
πλήξει περισσότερο τους πιο
μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους,
που έχουν μικρότερες τεχνολογικές γνώσεις.
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Tα μνημόνια φεύγουν(;),
τα capital controls παραμένουν!
Το ξημέρωμα της 29ης Ιουνίου του 2015 βρήκε την Ελλάδα με κλειστές τις τράπεζες, τα ATM στον… γύψο των
capital controls και τις Κασσάνδρες για άλλη μία φορά
εύστοχες στη δυσοίωνη μαντεψιά τους, όπως ακριβώς
προστάζει ο μυθολογικός ρόλος τους: οι αυστηροί περιορισμοί στην κυκλοφορία των κεφαλαίων είχαν έρθει για
να μείνουν. Το θέμα είναι ότι οσονούπω θα γιορτάσουμε
τα τρίχρονα «γενέθλια» του δήθεν πρόσκαιρου μέτρου κι
ανεξάρτητα με το αν από Δευτέρα 4 Ιουνίου… ξεχειλώνει το όριο αναλήψεων στα €5.000, οι κεφαλαιακοί περιορισμοί αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ ακόμη κι αν
επιτευχθεί η έξοδος τον Αύγουστο από το 3ο μνημόνιο.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ν, λοιπόν, τα μνημόνια φεύγουν, τα
capital controls πότε θα ακολουθήσουν; Ουδείς μπορεί να απαντήσει με ασφάλεια,
και τα δύο σενάρια που έχουν δει
το φως της δημοσιότητας τοποθετούν την πλήρη επιστροφή στο
τραπεζικό status quo ante είτε
στα τέλη του τρέχοντος έτους είτε
εντός του πρώτου τριμήνου του
2019. Ωστόσο, το πότε οι συναλλαγές θα ξαναρχίζουν να εκτελούνται δίχως περιορισμούς
δεν είναι χρονικό ζήτημα, αλλά
δομικά οικονομοτεχνικό που αφορά την από ’δώ και πέρα λειτουργία του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Την πρώτη στάση στη διαδρομή της επόμενης ημέρας οι
Έλληνες τραπεζίτες την έκαναν
το προηγούμενο Σάββατο 5
Μαΐου, οπότε και επιβεβαιώθηκε και επισήμως αυτό που ψιθυριζόταν ευρέως: ότι δηλαδή
όλες οι συστημικές τράπεζες θα
πάρουν –όπως και έγινε- προβιβάσιμο βαθμό στο… διαγώνισμα αντοχής της ΕΚΤ.
Ακόμη κι έτσι, όμως, το φορτίο των δανείων σε καθυστέρηση (non-performing loans –
NPLs) και των μη εξυπηρετού-

A

μενων ανοιγμάτων (nonperforming exposure – NPEs)
παραμένει δυσβάσταχτο, γεγονός που κρατά μισόκλειστη τη
στρόφιγγα της ρευστότητας. Επομένως, δίχως τη γενναία μείωση των «κόκκινων» δανείων
που θα εξυγιάνει τα χαρτοφυλάκιά τους, τα capital controls δύσκολα θα αρθούν με το πέρας
του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Το αυτονόητο
Μία δεύτερη –αυτονόητη– προϋπόθεση για να αρθούν τα
capital controls είναι να πάρουν
την ανιούσα οι τραπεζικές καταθέσεις. Για να υπάρχει μια τάξη
μεγέθους του πόσο καταλυτική
ήταν η αιμορραγία των καταθέσεων στο να επιβληθούν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί το καλοκαίρι του 2015, αρκεί να θυμηθούμε ότι από τα 178 δισ. ευρώ που ανερχόταν το σύνολο
των καταθέσεων (Δημοσίου,
νοικοκυριών και επιχειρήσεων) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα στις αρχές Νοεμβρίου
2014, αυτές καταβαραθρώθηκαν στα 130 δισ. ευρώ (σ.σ.
στοιχεία της ΤτΕ) στο τέλος Ιουνίου 2015 και αφού είχε μεσολαβήσει η διαπραγματευτική
θητεία Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονομικών. Με λίγα λό-

για, ο δείκτης των τραπεζικών
καταθέσεων έχασε σε ένα οκτάμηνο 48 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 70% το «σήκωσαν» οι
νοικοκυραίοι που φοβήθηκαν
την κατάρρευση του συστήματος
και το GRexit.
Ευτυχώς, τέτοια εικόνα δεν
υπάρχει πια. Αντιθέτως, έστω
και ασθμαίνοντας, η εικόνα των
καταθέσεων στο πρώτο τρίμηνο
του 2018 έχει ανοδική τάση δημιουργώντας προσδοκίες για
αύξηση των καταθετικών υπολοίπων κατά τουλάχιστον 5 δισ.
ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση.
Δύσκολο το στοίχημα, μιας
και επί της ουσίας το τι θα συμβεί είναι καθαρά θέμα εμπιστοσύνης των καταθετών στο τραπεζικό σύστημα.
Αλλά, τεχνικά μιλώντας, όσο
δεν αιμορραγούν τα γκισέ τόσο
πιο κοντά θα έρχεται η μέρα της

πλήρους άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών.

«Κλειδί» η ρευστότητα
και η κερδοφορία
Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω προϋποθέσεων στρώνει
τον δρόμο για τις δύο επόμενες
κομβικές συνθήκες, τη ρευστότητα και την κερδοφορία των
τραπεζών, που θα ξεκλειδώσουν
το λουκέτο των capital controls.
Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα,
αυτή θα τροφοδοτηθεί σαφώς από τις καταθέσεις αλλά και την
αυξανόμενη πρόσβαση των ελληνικών συστημικών τραπεζών
στις διεθνείς αγορές χρήματος,
προκειμένου να αντληθεί ζεστό
και κυρίως φτηνό χρήμα. Μέχρι
όμως να συμβεί αυτό (σ.σ. που
προϋποθέτει με τη σειρά του αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής
ικανότητας της ελληνικής οικο-

νομίας από τους οίκους αξιολόγησης), εκ των ων ουκ άνευ παράγοντας ρευστότητας είναι η
διατήρηση εν ζωή του waiver,
δηλαδή η κατ’ εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως
εγγύηση στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών.
Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης της κερδοφορίας των τραπεζών θα παίξει κι αυτός τον ρόλο του στην άρση των capital
controls, καθώς ελλείψει αρκετών εσόδων οδηγεί σε μη κάλυψη του κόστους κεφαλαίου των
τραπεζών και σε αδυναμία στήριξης της οικονομικής ανάπτυξη. Η παραδοχή, άλλωστε, ότι «η
οικονομία είναι ψυχολογία» βρίσκει την απόλυτη επιβεβαίωσή
της στην κερδοφορία. Όσο πιο
συχνά και σταθερά θα εμφανίζεται το θετικό πρόσημο στα κέρδη των τραπεζών, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι παρά τα σημαντικά προβλήματα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εισέρχονται σε σταθερό έδαφος και μπορούν πλέον
να επιτελέσουν τον ρόλο τους
στην οικονομία δίχως τον μπαμπούλα των κεφαλαιακών περιορισμών.
Σε κάθε περίπτωση, πλήρης
άρση των capital controls δεν
γίνεται αν δεν μηδενιστεί το…
κοντέρ του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της ΕΚΤ. Οι
ελληνικές συστημικές τράπεζες
πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο των δανείων που έχουν λάβει από τον ΕLA (σ.σ. σήμερα
χρωστούν 13,55 δισ. ευρώ) και
το ελπιδοφόρο είναι ότι έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός αποπληρωμής τους. Καλώς εχόντων
των πραγμάτων, το «άνοιγμα»
των ελληνικών συστημικών
τραπεζών στον ELA θα έχει εξαλειφθεί έως τον Φεβρουάριο
του 2019.
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ «ΕΔΕΙΞΑΝ» ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Νέο ρεκόρ
τα ΕΛ.ΠΕ.
Με το ένα ρεκόρ να διαδέχεται το προηγούμενο και την
κατάκτηση των επιχειρηματικών κορυφών να εξελίσσεται σε… συνήθεια, η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων δεν εξέπληξε τους επενδυτές και τους αναλυτές. Κι αυτό διότι την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018
τα ΕΛ.ΠΕ. πέτυχαν ακόμη ένα ιστορικό υψηλό εξαγωγών, αλλά και υψηλή κερδοφορία με αύξηση παραγωγής
και πωλήσεων, παρά το γεγονός ότι το διεθνές περιβάλλον διύλισης επιδεινώθηκε.

E

ιδικότερα, στην εξεταζόμενη περίοδο τα
ΕΛ.ΠΕ. πέτυχαν συγκρίσιμα κέρδη
EBITDA ύψους 149
εκατ. ευρώ, με τα συγκρίσιμα
καθαρά κέρδη να υποχωρούν
στα €62 εκατ. ευρώ. Επίσης τα
καθαρά κέρδη στο α΄ τρίμηνο
του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν στα 74 εκατ. ευρώ, έναντι
€124 εκατ. το αντίστοιχο περσινό
διάστημα, με την αύξηση των διεθνών τιμών αργού στο α΄ τρίμηνο 2018 να έχει θετική επίπτωση
στην αποτίμηση αποθεμάτων,
ύψους €19.000.000.
Όπως εξηγούν από τη διοίκηση του ενεργειακού ομίλου η υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, καθώς και η σημαντική ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου σε σχέση με το
α΄ τρίμηνο 2017, ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης
των αποτελεσμάτων. Σε αυτό το
περιβάλλον, τα διυλιστήρια του Ομίλου σημείωσαν ιστορικό υψηλό βαθμό απασχόλησης, με αποτέλεσμα την αύξηση παραγω-

γής και πωλήσεων, στα 3,9 εκατ.
ΜΤ (+2%) και 4,1 εκατ. (+3%) αντίστοιχα και την επίτευξη ρεκόρ
εξαγωγών στα 2,5 εκατ. ΜΤ, ξεπερνώντας το 60% των συνολικών πωλήσεων.
Οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις των διυλιστηρίων και η αριστοποίηση του μίγματος αργών
διατήρησαν την υψηλότερη απόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων και το συνολικό τελικό
περιθώριο διύλισης ΕΛ.ΠΕ. σε υψηλά επίπεδα.

Μείωση δανεισμού και
χρηματοοικονομικού
κόστους, ολοκλήρωση
αναχρηματοδότησης
Στο κομμάτι, εξάλλου, του δανεισμού των ΕΛ.ΠΕ., μέχρι να εκπνεύσει ο Ιούνιος εκτιμάται ότι θα
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
αναχρηματοδότησης των τραπεζικών δανείων του Ομίλου, που
ανέρχονται επί του παρόντος σε
περίπου 900 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα έχει συμφωνηθεί η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού
τραπεζικού δανείου ύψους

€400.000.000, με συμμετοχή ελληνικών και ξένων τραπεζών μέχρι το 2023, ενώ υπεγράφη ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους €300.000.000 μέχρι το
2021.
Το επιτόκιο ήταν σημαντικά
μειωμένο, ενώ αυξήθηκε και το
ποσό του δανείου και στις δύο
συμβάσεις. Επιπλέον συμφωνήθηκε η σύναψη ανακυκλούμενης
πιστωτικής γραμμής ύψους
250.000.000 δολαρίων, τριετούς
διάρκειας, εξασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση συναλλαγματικού
κινδύνου ισολογισμού, ενώ αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο
ύψους 240 εκατ. ευρώ, που είχε
συναφθεί το 2016 για αποπληρωμή ευρωομολόγου.
Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος
βελτιώνει ιδιαίτερα το προφίλ και
τις πηγές δανεισμού του με σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών του αναγκών να καλύπτεται
από δεσμευμένα μεσοπρόθεσμα
δάνεια. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού δανεισμού που ανήλθε στα
2,7 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου, ήδη οδήγησαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο α’ τρίμηνο 2018
στα 39 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά
17% σε σχέση με πέρυσι.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ, με
τον συντελεστή μόχλευσης στο
45%, σε επίπεδα αντίστοιχα με τα
περσινά.

Αποτελέσματα ανά
κλάδο δραστηριότητας
Για τις επιμέρους επιχειρηματικές

δραστηριότητες του ομίλου
ΕΛ.ΠΕ. τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου έχουν
ως εξής:
1 ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ &
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Τα Συγκρίσιμα Κέρδη
EBITDA του κλάδου Διύλισης,
Εφοδιασμού και Πωλήσεων
ανήλθαν στα €112.000.000 (40%). Η παραγωγή των
διυλιστηρίων του Ομίλου ανήλθε
στα 3,9 εκατ. τόνους, με τις πωλήσεις
να ξεπερνούν τα 4 εκατ. τόνους και
τις εξαγωγές να καταγράφουν
αύξηση15% σε σχέση με πέρυσι,
στο ιστορικό υψηλό των 2,5 εκατ.
τόνων, αντιπροσωπεύοντας το 62%
των συνολικών πωλήσεων. Η
αριστοποίηση του μίγματος
κατεργασίας αργού και η
διαθεσιμότητα όλων των μονάδων
των διυλιστηρίων διατήρησαν το
συνολικό τελικό περιθώριο ανά
βαρέλι σε υψηλά επίπεδα,
καλύπτοντας μέρος της μείωσης
του εμπορικού περιθωρίου που
προκύπτει από το αυξημένο ποσοστό
συμμετοχής των εξαγωγών στις
συνολικές πωλήσεις.
1 ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ: Τα
συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα
€26.000.000, με τις πωλήσεις
και τα διεθνή περιθώρια στα ίδια
επίπεδα με το α΄ τρίμηνο 2017.
1 ΕΜΠΟΡΙΑ: Το συγκρίσιμο
EBITDA ανήλθε σε €14.000.000,
αυξημένο κατά 3% σε σχέση με
πέρυσι. Σε ό,τι αφορά την εγχώρια
εμπορία η κερδοφορίας της
παρέμεινε σταθερή στα €3.000.000,
με οφέλη από την καλύτερη εμπορική
διαχείριση, παρά την ασθενέστερη

εγχώρια ζήτηση. Θα πρέπει
επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι η
ζήτηση για καύσιμα κίνησης στην
εσωτερική αγορά κατέγραψε συνολικά
αύξηση της τάξης του 4%. Ωστόσο,
η μείωση στην κατανάλωση
πετρελαίου θέρμανσης, λόγω των
ηπιότερων καιρικών συνθηκών,
οδήγησε σε πτώση τη συνολική
ζήτηση κατά 6% στο α΄ τρίμηνο
του 2018, με τον συνολικό όγκο
κατανάλωσης να διαμορφώνεται
στα 1,7 εκατ. τόνους. Η
αδασμολόγητη αγορά σημείωσε
επίσης μείωση κατά 5%.
Αναφορικά, τώρα, με τη διεθνή
εμπορία των ΕΛ.ΠΕ., η δραστηριότητα διατήρησε τη συνεισφορά
της, με το συγκρίσιμο EBITDA να
διαμορφώνεται στα €11.000.000,
+6% σε σχέση με πέρυσι, λόγω
βελτιωμένης κερδοφορίας στις αγορές Σερβίας και Βουλγαρίας, παρά τη μείωση όγκων πωλήσεων
χονδρικής αγοράς.
1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών
της εταιρειών στα ενοποιημένα
Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €17.000.000, λόγω μείωσης στη ζήτηση φυσικού αερίου από ηλεκτροπαραγωγούς, καθώς
και οικιακούς και εμπορικούς πελάτες, λόγω ηπιότερων καιρικών
συνθηκών σε σχέση με πέρυσι. Ανάλογα, το EBITDA της Elpedison
διαμορφώθηκε στα €5.000.000,
λόγω μειωμένης ζήτησης, ενώ εξακολουθεί να εκκρεμεί η τελική
έγκριση και ενεργοποίηση του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας
για τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς.
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point
Στρατηγική
συνεργασία
της Παπουτσάνης
με την Windmill
Σε συνεργασία με την αμερικανική Windmill Health Products, εταιρεία παραγωγής και διανομής
συμπληρωμάτων και φυσικών
προϊόντων, για τη διάθεση της
σειράς προϊόντων περιποίησης
προσώπου, σώματος και μαλλιών
OLIVIA στην αγορά των ΗΠΑ,
προχωρά η εταιρεία προϊόντων
προσωπικής υγιεινής Παπουτσάνης. Η κίνηση εντάσσεται στην
ευρύτερη στρατηγική της Παπουτσάνης για την περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση των εξαγωγών
της στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και
την Ασία, μέσω συνεργασιών με
κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο και τον ξενοδοχειακό κλάδο.
Η συμφωνία της Παπουτσάνης με
τη Windmill προβλέπει την τοποθέτηση των προϊόντων OLIVIA
σε ανεξάρτητα φαρμακεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ σε επόμενο στάδιο η διανομή θα επεκταθεί σε μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων. Ήδη, από τον Απρίλιο,
η σειρά είναι διαθέσιμη σε ανεξάρτητα φαρμακεία σε 15 πολιτείες, σε ειδικά stands της μάρκας.
Η συμφωνία προβλέπει, παράλληλα, την προβολή της σειράς
OLIVIA μέσω προωθητικών ενεργειών και υλικού στα σημεία
πώλησης.
Μέσω της συνεργασίας, τα προϊόντα OLIVIA θα τοποθετηθούν σε
ανεξάρτητα φαρμακεία του δικτύου της Windmill έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ εντός του
2019 η σειρά προβλέπεται να τοποθετηθεί και σε αμερικανικές αλυσίδες φαρμακείων. Η συνεργασία αναμένεται να επεκταθεί μελλοντικά, εκτός της αγοράς των
φαρμακείων, και να συμπεριλάβει τη διανομή των προϊόντων
OLIVIA σε μεγάλα σημεία λιανικής πώλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες που ανήκουν στο δίκτυο
της Windmill.
Ν.ΤΣ.
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• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στο team των διεθνών τραπεζών
παγκοσμίως που θα καθορίσουν
την αειφόρο ανάπτυξη

Μ

ε τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης να
προέρχονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
ο τραπεζικός τομέας αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο
στην επίτευξη των φιλόδοξων επιδιώξεων
που έχε θέσει η Συμφωνία του Παρισιού
για την κλιματική
α λλ α γ ή

και πώς αυτή επηρεάζει την αειφόρο ανάπτυξη (και) του κλάδου. Από αυτό το διεθνές «γίγνεσθαι» δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Τράπεζα Πειραιώς. Η ελληνική συστημική τράπεζα είναι η μοναδική
«γαλανόλευκη» ενεργή συμμετοχή, που μαζί με άλλες 25 τράπεζες –από τις μεγαλύτερες διεθνώς– θα συνδιαμορφώσει το νέο
επιχειρηματικό μοντέλο, ώστε ο τραπεζικός
τομέας να ευθυγραμμιστεί με τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και τη παρισινή συμφωνία.
Επί του πρακτέου, τώρα, η γραμματεία
του United Nations Environment
Programme – Finance Initiative
(UNEPFI) θα συντονίσει τις
26 τράπεζες-μέλη του προγράμματος στην προσπάθεια διαμόρφωσης αρχών που:
α) Θα κατευθύνουν τις τράπεζες
σε ευθυγράμμιση με τους
στόχους της

παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τα SDGs και τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και με διάφορες εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες αειφορίας.
β) Θα θέσουν τα κριτήρια για την αειφόρο
τραπεζική (sustainable banking).
γ) Θα ενεργοποιήσουν τις τράπεζες που
συμμετέχουν να θέσουν στόχους και να δημοσιοποιούν τα επιτεύγματα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών
δράσεών τους.
δ) Θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα επιδείξουν διαφάνεια και υπευθυνότητα αναφορικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους.
ε) Θα ενισχύουν τον ρόλο των τραπεζών
στην προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.
Η διαδικασία διαμόρφωσης των Αρχών θα
περιλαμβάνει περίοδο διαβούλευσης με
αρκετούς εταίρους, όπως την κοινωνία των
πολιτών, τραπεζικές ενώσεις, ρυθμιστικές
αρχές και όργανα των Ηνωμένων Εθνών.
Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας
των 26 τραπεζών έγινε στο Λονδίνο στις
19-20 Απρίλιου 2018. Η επίσημη παρουσίαση των Αρχών για την έναρξη της διαβούλευσης παγκοσμίως θα γίνει 26 Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι.

1,9 δισ. ευρώ «κόκκινων»
δανείων της Πειραιώς
πουλήθηκαν στην Bain
Τα παραπάνω δεν ήταν τα μοναδικά νέα
που «βγήκαν» την περασμένη εβδομάδα από την Τράπεζα Πειραιώς. Εξίσου σημαντική ήταν η ανακοίνωση της συμφωνίας με
την Bain Capital Credit LP για την πώληση
μη εξυπηρετούμενων και καταγγελμένων ε-
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ε αίσθημα ευθύνης για την υποστήριξη
της εκπαίδευσης των παιδιών, σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της μακροβιότερης χρήσης ηλεκτρονικών προϊόντων και
τον περιορισμό των ηλεκτρονικών απορριμμάτων, η INTERAMERICAN έχει διαθέσει σε δεύτερη χρήση από το 2016 έως σήμερα συνολικά
33 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Η εταιρεία αξιοποιεί την παρακαταθήκη υπολογιστών που αντικαθιστά και, μετά από αναβάθμισή τους, τους προωθεί σε εκπαιδευτικές μονάδες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί από την INTERAMERICAN
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INTERAMERICAN: Δωρεά 33 υπολογιστών
για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σε νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, επαγγελματικά
γυμνάσια και λύκεια 12 υπολογιστές κατά το
2016, 14 κατά το 2017 και 7 κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018, για εκπαιδευτική χρήση και
λειτουργικές ανάγκες.
Παράλληλα, η εταιρεία ανταποκρίθηκε πρόσφατα σε αίτημα του Ειδικού Σχολείου για τον Αυτισμό, που εδρεύει στον Πειραιά, χορηγώντας την

αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, tablet και εκτυπωτή, υλικών εργοθεραπείας, λογοθεραπείας,
μουσικοθεραπείας και ψυχοκινητικής, καθώς και
βιβλίων για την υποστήριξη της σχολικής βιβλιοθήκης. Η χορηγία αντίκρισε τη συμμετοχή του
κοινού σε διαγωνισμό της INTERAMERICAN στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν λίγους μήνες.
Ν.ΤΣ.

Πρωτοποριακές
οι νικήτριες
ιδέες του COSMOTE
HACKATHON

πιχειρηματικών πιστωτικών ανοιγμάτων (ΝPE), με εμπράγματες
εξασφαλίσεις σε ακίνητα, συνολικού ύψους πιστωτικών απαιτήσεων 1.950 εκατ. ευρώ, μικτής λογιστικής αξίας €1.450 εκατ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα
διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου, ούτε θα
διακρατήσει τους κινδύνους και τα
οφέλη που συνδέονται με αυτό.
«Αυτή είναι η πρώτη πώληση NPE με
εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εμπο-

ρικά ακίνητα που
πραγματοποιείται στη χώρα, μια συναλλαγή την οποία η Τράπεζα Πειραιώς προετοίμασε και υλοποίησε
μεθοδικά. Αποτελεί σημείο αναφοράς και συμβάλλει στη δημιουργία
αγοράς εξασφαλισμένων NPE στην
Ελλάδα. Η Συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την απομόχλευση του ισολογισμού μας και να
υλοποιήσουμε το κεφαλαιακό μας
πλάνο, σε εφαρμογή του στρατηγικού
μας σχεδίου Agenda 2020. Είμαστε

ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την άμεση επένδυση της Bain στην Ελλάδα, στην οποία αναγνωρίζουμε μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της νεοσύστατης αγοράς NPE,
στην ανάκαμψη της αξίας των ακινήτων και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου Πειραιώς.
Όπως εξηγούν από την τράπεζα, η
επίδραση της πώλησης του εν λόγω χαρτοφυλακίου στα εποπτικά
κεφάλαια του ελληνικού τραπεζικού ομίλου στις 31/3/2108 αναμένεται να είναι θετική κατά 20
μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα
θα μειώσει περισσότερο από 100
μονάδες βάσης τον δείκτη NPE της
τράπεζας.
Ν.ΤΣ.

Ένα wearable κινητικής σταθεροποίησης, μια εφαρμογή 3D
design σε VR και AR περιβάλλον και μία «έξυπνη» λύση για τον
εντοπισμό δασικών πυρκαγιών είναι οι τρεις νικήτριες ιδέες
του φετινού –μαραθώνιου– διαγωνισμού καινοτομίας και τεχνολογίας COSMOTE HACKATHON. Ειδικότερα, το 1ο βραβείο μαζί με χρηματικό έπαθλο €10.000 απονεμήθηκε στην ομάδα «TremorFreeMe» για την ιδέα «A Novel Approach in
confronting hand tremor». Πρόκειται για μία wearable συσκευή, η οποία βοηθά την κίνηση των ανθρώπων με ανεξέλεγκτο τρέμουλο στα χέρια. Μέσω ηλεκτρικής διέγερσης σε συνδυασμό με τη χρήση ΑΙ, επιτυγχάνει την παρακολούθηση και
καταστολή της έντασης και συχνότητας του τρέμουλου, κατασκευάζοντας ένα patient-specific μοντέλο.
Το 2ο βραβείο και χρηματικό έπαθλο €5.000 κέρδισε η ομάδα
«MaGOS» για την ιδέα «Unleash your Creativity». Πρόκειται
για ένα set από γάντια ειδικά εξοπλισμένα ώστε να επιτρέπουν
στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το τρισδιάστατο περιβάλλον με
σκοπό να δημιουργήσει π.χ. εικονικά γλυπτά από ηλεκτρονικό
πηλό. Το 3ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο €2.500, απονεμήθηκε στην ομάδα «COSMOKE» για την ιδέα «Smart forest
survives» που στόχο έχει τον εντοπισμό δασικών πυρκαγιών.
Χρησιμοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση μοτίβων πυρκαγιάς μέσω εικόνας και βίντεο σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ενδείξεις αισθητήρων ανίχνευσης συγκέντρωσης σωματιδίων καπνού και θερμοκρασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 12 ομάδες της τελικής φάσης δούλεψαν για περισσότερες από 28 ώρες σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ΟΤΕ Academy, προκειμένου να «τρέξουν κώδικα» και να ολοκληρώσουν την πρότασή τους. Περισσότεροι από 20 εξειδικευμένοι μέντορες από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα στήριξαν τις ομάδες, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού.
Ν.ΤΣ.
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AΣΧΗΜΗ ΤΡΟΠΗ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ FOLLI FOLLIE GROUP ΜΕΤΑ
ΤΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

«Θαμπώνει»
το… κόσμημα του
Κουτσολιούτσου
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι εξελίξεις στην υπόθεση Folli Follie Group (FFG) έπειτα και από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά της εταιρείας και των
μελών του διοικητικού της συμβουλίου, λόγω μη παροχής αιτούμενων στοιχείων και παρεμπόδισης ελέγχου, στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη διερεύνηση των ισχυρισμών του fund QCM περί οικονομικών ατασθαλιών της εισηγμένης.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, η ενεργοποίηση της σχετικής
νομοθεσίας βρίσκεται εν γνώσει της Κυβέρνησης, καθώς η υπόθεση
της FFG έχει λάβει υπερατλαντικές διαστάσεις, δεδομένης όχι μόνο της διασποράς –σε επίπεδο σημείων πώλησης– της εταιρείας παγκοσμίως, αλλά και
της μετοχικής σύνθεσής της.
Η κινεζική εταιρεία Fosun,
που πρόσφατα αύξησε το ποσοστό της στο 16,37% κατέχοντας
το δεύτερο κατ’ όγκο εταιρικό
χαρτοφυλάκιο μετά την οικογένεια Κουτσολιούτσου και δεν
έχει ακόμα λάβει εξηγήσεις από
τη διοίκηση της FFG μετά την αποστολή inquiry letter, εκφράζει ανησυχίες, καθώς μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της Folli
Follie είναι ο αντιπρόεδρος του
ομίλου, Qian Jiannong, και η
πιθανή ποινική δίωξη από την
ΕτΚ ενδέχεται να τον οδηγήσει
εκτός εταιρείας.
Θυμίζεται ότι η εταιρεία διαχειρίζεται ενεργητικό ύψους
64,3 δισ. ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας αρκετά μεγάλη
διείσδυση στην ελληνική αγορά
όχι μόνο μέσω της Folli Follie

Σ

(πάνω από 200 εκατ. ευρώ) αλλά και των εταιρειών Thomas
Cook και της Club Med που
δραστηριοποιούνται στον χώρο
του τουρισμού, ενώ επίσης συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα υπό τη Lamda Development
για τις επενδύσεις στο Ελληνικό και έχει ήδη υποβάλει προσφορά για την απόκτηση της Ασφαλιστικής Μονάδας Εθνικής
Ασφάλισης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Βόμβα…
Η υπόθεση έσκασε σαν βόμβα
στις αρχές του Μαΐου, όταν το
αμερικανικών συμφερόντων
Hedge Fund Quintessential
Capital Management QCM, ποντάροντας στην πτώση της τιμής
της, όχι απλά διατύπωσε αμφιβολίες και κατηγόρησε ως κατασκευασμένα τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου της Follie
Follie, με αποτέλεσμα η εταιρεία να υποστεί απώλεια κεφαλαιοποίησης άνω των 600 εκατ.
ευρώ μέσα σε δύο μόνο συνεδριάσεις, αλλά προέβη και σε έρευνες. Αναζήτησαν τα σημεία
πώλησης της εταιρείας, όπου
διαπίστωσαν ότι «πιθανώς έχει
289 σημεία πώλησης διεθνώς, ενώ στα τέλη του 2016 είχε δηλώσει 630».

Πέραν αυτού η QCM έθεσε
σοβαρό ζήτημα της αξιοπιστίας
των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς διαπίστωσε ότι διενεργείται τόσο για τη μητρική εταιρεία
όσο και για ολόκληρο τον όμιλο από μια μικρή εγχώρια εταιρεία, ενώ στην Κίνα από μια τοπική ελεγκτική εταιρεία, ενώ
διατύπωσε ανησυχίες και για τη
δυνατότητα της Folli Follie να
αποπληρώσει τον δανεισμό της.
Η υπόθεση οδηγήθηκε αρμοδίως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκίνησε άμεσα ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος
από την Ernst&Young, ώστε μεταξύ άλλων να διαπιστωθούν τα
διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρεί-

ας, ενώ οι πιστώτριες τράπεζες
ζήτησαν ήδη την ενεχυρίαση
μετοχών ή άλλων παγίων στοιχείων της Folli Follie, παρ’ ότι
ο τραπεζικός της δανεισμός εξυπηρετείται κανονικά. Κάποια από αυτά είναι το ποσοστό που
διακρατεί η εισηγμένη στην ελβετική εταιρεία Dufry (το οποίο
σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση του 2017 αποτιμάται
στα βιβλία της εισηγμένης έναντι 152,4 εκατ. ευρώ), το ποσοστό ύψους 47% που κατέχει στη
θυγατρική Αττικά Πολυκαταστήματα, αλλά και ακίνητα.
Η οικογένεια Κουτσολιούτσου είχε προβεί στη σύναψη
δύο ομολογιακών δανείων
πραγματοποιώντας διεθνείς εκδόσεις, ενώ ο τραπεζικός της
δανεισμός σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση του 2017 α-

νέρχεται σε 111,8 εκατ. ευρώ
για τον όμιλο και σε 47,059 εκατ. ευρώ για τη μητρική εταιρεία, που εδρεύει στην Ελλάδα.
Το επόμενο βήμα ήταν η αναστολή της διαπραγμάτευσης
της μετοχής της Folli Follie
Group στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη μεν εταιρεία να ισχυρίζεται ότι το ζήτησε προκειμένου να προστατευθεί η μετοχή
από «συντονισμένη διασπορά παραπλανητικών ειδήσεων», τη δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δηλώνει ότι ενεργοποίησε την εντολή προς το Χρηματιστήριο
διότι η εταιρεία με επιστολή της
δήλωσε αδυναμία παροχής
στοιχείων που αφορούν στις οικονομικές της καταστάσεις.
Η υπόθεση ταρακούνησε γερά το ελληνικό Χρηματιστήριο,
η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών
κατηγορεί ευθέως την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ότι δεν προστάτευσε ως όφειλε τους επενδυτές
και προανήγγειλε την άσκηση αγωγών αποζημίωσης και μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου,
ενώ η οικογένεια Κουτσολιούτσου δήλωσε ότι θα στραφεί εναντίον της QCM για κερδοσκοπικά παιγνίδια σε βάρος της μετοχής της, «μετρώντας φίλους και
εχθρούς».
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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;
• Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα –και εσχάτως επίκαιρη!– δημόσια εκδήλωση με θέμα το αν οι αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπερβαίνουν κανονιστικά τα θεμιτά όρια στις
σχέσεις Θρησκείας και Κοσμικού Κράτους

Όταν η Δικαιοσύνη
συναντά τη Θρησκεία
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα –και εσχάτως επίκαιρη!– δημόσια εκδήλωση με θέμα τη Θρησκεία, το Κοσμικό Κράτος και το αν το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπερβαίνει τα θεμιτά όρια διοργάνωσε πριν από μερικές ημέρες το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Ε

πιφανείς ακαδημαϊκοί και δικαστές ανέπτυξαν τα επίμαχα ζητήματα που αφορούν στο περιεχόμενο και τα όρια της θρησκευτικής ελευθερίας έτσι όπως αυτά
προσδιορίζονται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), ενώ μεγάλη συζήτηση έγινε
για την απόφαση Lautsi κατά Ιταλίας
(2011) του ΕΔΑΔ, η οποία ασχολήθηκε με
το εάν και κατά πόσο η παρουσία χριστιανι-

κών συμβόλων, όπως ο Εσταυρωμένος στα
σχολεία, μπορεί να θίγει τη θρησκευτική ελευθερία των μη Χριστιανών.
Οι ομιλητές στόχευσαν στο κατά πόσο τα
κράτη έχουν (ή πρέπει να έχουν) μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας να ρυθμίζουν
την παρουσία της θρησκείας στον δημόσιο
χώρο, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις
τους, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς οι περιορισμοί στη μουσουλμανική μαντίλα και την απαγόρευση εκ του νόμου της ισλαμικής ενδυμασίας που καλύπτει το σώμα και το πρόσωπο (σ.σ. τη γνωστή μπούρκα) σε χώρες

όπως η Γαλλία και το Βέλγιο.

Η διδασκαλία των θρησκευτικών
Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκε το ερώτημα εάν η διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία ως ένα μάθημα κατήχησης
είναι συμβατό με τη θρησκευτική ελευθερία
των μη χριστιανών, καθώς –και έπειτα από
αποφάσεις του ΕΔΑΔ με γνωστότερη η
Folgero κατά Νορβηγίας (2007), αποτελεί
πλέον ζήτημα για τα ευρωπαϊκά κράτη η
στάθμιση του δικαιώματος εκπαίδευσης
σύμφωνα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις
των γονέων απ’ τη μια, και το δικαίωμα στη
θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων από την άλλη.
Τη συζήτηση συντόνισε η Δρ. Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ και επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού
προγράμματος Grassrootsmobilise, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώθηκε η εκδήλωση.

«Τρομακτικό το παρελθόν της Ευρώπης στην
προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων»
Ο Joseph H.H. Weiler τόνισε ότι «οι αξίες δοκιμάζονται όταν αμφισβητούνται. Γι’ αυτό προστατεύουμε την ελευθερία του λόγου ακόμη και όταν το περιεχόμενό του μας προσβάλλει. Το ίδιο ισχύει και για την ελευθερία της θρησκείας. Η Ευρώπη έχει ένα τρομακτικό παρελθόν στην
προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων. Ας μην κηρύσσουμε μόνο την ελευθερία της θρησκείας, αλλά ας την κάνουμε και πράξη».
Η Eva Brems τόνισε τους αυξανόμενους περιορισμούς στα δικαιώματα των μουσουλμανικών μειονοτήτων σε όλη την Ευρώπη σε ένα περιβάλλον γενικευμένης ισλαμοφοβίας. Κατά
τη γνώμη της, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει καταφέρει να
πάρει στα σοβαρά το πρόβλημα της ισλαμοφοβίας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Eva Brems,
καθηγήτρια Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πανεπιστήμιο της Γάνδης, η Ann
Power-Forde, προεδρεύουσα δικαστής Συνταγματικού Δικαστηρίου (Ειδικό Τμήμα
Κοσσυφοπεδίου, Χάγη) και πρώην δικαστής
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ο Silvio Ferrari, καθηγητής
Θρησκείας και Δικαίου στο πανεπιστήμιο
του Μιλάνου και μέλος του Συμβουλευτικού
Συμβουλίου σε θέματα Ελευθερίας της Θρησκείας του ΟΑΣΕ, και ο καθηγητής Joseph
H.H. Weiler, κάτοχος έδρας Jean Monnet
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Νομικής
τους πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.
Το πρόγραμμα Grassrootsmobilise με τίτλο «Τάσεις θρησκευτικού πλουραλισμού
στην Ευρώπη» μελετάει τις κοινωνικές κινητοποιήσεις από δικηγόρους και ομάδες της
κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια νομικών προσφυγών σε θέματα θρησκείας στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στο
Στρασβούργο
(http://grassrootsmobilise.eu/el/). Εξετάζει επίσης την επίδραση που ασκούν οι σχετικές αποφάσεις στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα θέματα θρησκείας και θρησκευτικής ελευθερίας, και στην κοινή γνώμη. Είναι ένα πενταετές ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας, εγκρίθηκε με αυστηρά κριτήρια επιστημονικής αριστείας και μέσα από μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία, ενώ είναι το πρώτο έργο που επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας στον τομέα των κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα.
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• Στην τελική ευθεία έχει μπει η δίκη για το σκάνδαλο ύψους €11.000.000 – Ευθύνες και στον τότε διευθυντή του «αμαρτωλού» υποκαταστήματος του Ταμείου που μέχρι σήμερα παρέμεινε στο απυρόβλητο
Στην τελική ευθεία έχει
μπει η δίκη, για το σκάνδαλο με τη «θηλυκή συμμορία» του ΙΚΑ Καλλιθέας,
που άνοιξε στο Δημόσιο
«τρύπα» €11.000.000, καθώς στις 21 Ιουνίου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
της Αθήνας, που θα αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό,
περί της ενοχής 5 πρώην
υπαλλήλων του ΙΚΑ και
για τον σύζυγο μίας εξ αυτών, στους οποίους πρωτόδικα είχε επιβληθεί συνολικά κάθειρξη 176 ετών!
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Τ

ο πρωτόδικο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει
στις κατηγορούμενες το
ελαφρυντικό της καλής
συμπεριφοράς μετά από την πράξη, ενώ τις είχε κρίνει
ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης,
μέσω της οποίας χορηγούσαν επιδόματα-μαϊμού σε μη δικαιούχους
ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο.
Μάλιστα, ήταν η πρώτη υπόθεση
εγκληματικής οργάνωσης με... άρωμα γυναίκας, που είχε αποκαλυφτεί τότε.
Στη δίκη, που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, εξετάστηκαν περισσότεροι από 60 μάρτυρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
δικογραφίας, αλλά κι όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, οι κατηγορούμενες είχαν στήσει «φάμπρικα»
παροχής επιδομάτων-μαϊμού σε
μη δικαιούχους, παρακρατώντας
φυσικά το μεγαλύτερο ποσοστό από τα χρήματα που έδιναν, όπως
στην περίπτωση κατά την οποία από επίδομα €15.000 ευρώ, μόνον
οι 6.000 πήγαν στον «δικαιούχο»
ενώ τα €9.000 ευρώ τα πήρε το
κύκλωμα.
Η δράση της ομάδας φαίνεται
ότι ξεκίνησε το 2003 και από τα
στοιχεία της υπόθεσης καταδείχτηκε ότι οι κατηγορούμενες κατάφερναν να περνάνε απαρατήρητες, καθώς συνυπηρετούσαν επί 20ετία
στο Ίδρυμα, σε σημαντικές θέσεις
στα Τμήματα Μητρώου, Παροχών
και Οικονομικού, με αποτέλεσμα
να είναι αδύνατο να γίνει αντιληπτή η απάτη.
Το επίδομα μητρότητας που χορήγησε για 8η(!) φορά στην ίδια

Στο σκαμνί του εφετείου
η «θηλυκή συμμορία»
του ΙΚΑ Καλλιθέας
ασφαλισμένη η «θηλυκή συμμορία» του ΙΚΑ Καλλιθέας, ήταν αυτό
που πρόδωσε τα μέλη του κυκλώματος προκειμένου ν’ αρχίσει να
ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.
Η «αντίστροφη μέτρηση» για
την εξάρθρωση του κυκλώματος
ξεκίνησε μετά την αναφορά της διευθύντριας του ΙΚΑ Καλλιθέας για
μη σύννομη χορήγηση επιδόματος
μητρότητας στη συγκεκριμένη ασφαλισμένη. Όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου που παραδόθηκε στις 20/11/2012, οι μη
σύννομες παροχές που εγκρίθηκαν, ανέρχονται σε 7.991 και αφορούν σε 1.213 ασφαλισμένους.

Οι ποινές
Στην πρώτη δίκη του σκανδάλου
είχαν καταδικαστεί οι: η 58χρονη
Ελένη Μπουραζάνη σε κάθειρξη
37 ετών, η 55χρονη Χρυσούλα
Φέρρα σε 33 χρόνια, η 53χρονη
Χριστίνα Πατεράκη σε 31 χρόνια, η 71 ετών Χριστίνα Σουρίδη
σε 38 χρόνια και η 69χρονη Μυρσίνη Θωμάκου σε 33 χρόνια.
Τα αδικήματα, για τα οποία κα-

Η εισαγγελέας
του Πενταμελούς
Εφετείου
της Αθήνας,
Βιργινία
Σακελλαροπούλου

ταδικάστηκαν, είναι: εγκληματική
οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη
με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ψευδείς βεβαιώσεις, απάτη με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου
1608 περί καταχραστών του Δημοσίου, που επισύρει ποινή ισοβίων και νομιμοποίηση προϊόντων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα).
Ένοχος μόνο για το αδίκημα της
νομιμοποίησης, που αφορά το ξέπλυμα χρημάτων, μέσω της απόκτησης πανάκριβων ακινήτων και

πολυτελούς τρόπου διαβίωσης,
κρίθηκε ο σύζυγος της Μπουραζάνη, Κωνσταντίνος
Καραΐσκος, 55 χρονών, ο οποίος αθωώθηκε για τις υπόλοιπες πράξεις. Ο κ. Καραΐσκος καταδικάστηκε σε 4 χρόνια. Παράλληλα, το
δικαστήριο είχε διατάξει και δήμευση περιουσιακών στοιχείων
που βρίσκονται στην κατοχή των
καταδικασθέντων, όπως ακίνητα,
αυτοκίνητα, πολύτιμα αντικείμενα
και €1.000.000 που βρέθηκε σε
μετρητά. Ελεύθερη είχε αφεθεί α-

πό το πρωτόδικο δικαστήριο μόνο
η κατηγορούμενη Χρ. Φέρρα, που
ήταν μητέρα δύο ανηλίκων, ενώ επιπλέον ο σύζυγός της, Παναγιώτης-Αλέξανδρος Αιματίδης, ήταν ο κατηγορούμενος που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της δίκης.
Αθώα για όλες τις πράξεις κρίθηκε η κατηγορούμενη Περσεφόνη Νασοπούλου, καθώς αποδείχτηκε από τη διαδικασία ότι οι συγκατηγορούμενές της χρησιμοποιούσαν τον κωδικό της εν αγνοία
της

Ευθύνες και στον τότε διευθυντή του υποκαταστήματος
Αποκαλυπτική ήταν στην αγόρευσή της η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Βιργινία Σακελλαροπούλου, η οποία εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ για τις πρωτόδικα καταδικασθείσες, ζητώντας να κριθούν και πάλι ένοχες. Μάλιστα η εισαγγελέας (σ.σ. είναι
επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος) στην πρότασή
της προς το δικαστήριο δεν περιορίστηκε μόνο στο να προτείνει την
ενοχή τους, αλλά επέρριψε ευθύνες και στον τότε διευθυντή του ΙΚΑ
Καλλιθέας, που μέχρι σήμερα παρέμενε στο απυρόβλητο.
Στη μακροσκελή πρότασή της η κα Σακελλαροπούλου στάθηκε
στην παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος του τότε διευθυντή για την υπηρεσία του, έλλειψη που θεώρησε ως «μία από τις βασικές αιτίες
που οδήγησαν στο στήσιμο μιας βιομηχανίας έκδοσης αποφάσεων
παρανόμων παροχών(…)». Η εισαγγελέας υπογράμμισε, εξάλλου, ότι «η αδιαφορία του διευθυντή του καταστήματος είναι το λιγότερο

που μπορεί να του αποδοθεί αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι, όπως προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία, διεξάγεται έρευνα, για την ευθύνη και άλλων ατόμων».
«Είναι πολύ πιθανόν», τόνισε η εισαγγελέας, «εάν ο διευθυντής του
καταστήματος είχε επιδείξει το ελάχιστο ενδιαφέρον κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, να μην είχε παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο ή να
μην είχε πάρει αυτές τις διαστάσεις. Το γεγονός αυτό και ένας εντελώς επιφανειακός έλεγχος, και ως εκ τούτου άκαρπος, που διεξήχθη το έτος
2008, που δεν εντόπισε καμία περίπτωση παρανόμων παροχών, εξέθρεψαν την κατάσταση αυτή που γεννήθηκε και γιγαντώθηκε στο ΙΚΑ Καλλιθέας». Όπως υπογράμμισε η κα Σακελλαροπούλου, την επίμαχη περίοδο από το συγκεκριμένο κατάστημα εισπράττονταν παράνομα σε ημερήσια βάση πάνω από €50.000 έως €100.000, γεγονός που οπωσδήποτε όφειλε να ενεργοποιήσει τον διευθυντή του καταστήματος.
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Καταδικάστηκαν
ο δήμαρχος και
ο αντιδήμαρχος
Κέρκυρας
για τα απορρίμματα

6 μήνες φυλακή με τριετή
αναστολή στον Ηλία Κασιδιάρη

Οκτώ χρόνια φυλακή, ποινή που όμως έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, «εισέπραξαν» από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κερκύρας ο δήμαρχος, Κώστας Νικολούζος, και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Σπύρος Ασπιώτης, για την κατηγορία της παράβασης
περιβαλλοντολογικών διατάξεων.
Είχε προηγηθεί μήνυση που τους ασκήθηκε από τον πολιτιστικό εξωραϊστικό
σύλλογο Τεμπλονίου, σύμφωνα με την οποία ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος έδωσαν εντολή σε υπάλληλο καθαριότητας του δήμου να επιρρίψει απορρίμματα
στο ήδη κλειστό κύτταρο β΄ του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.
Σημειώνεται ότι μετά την καταδικαστική απόφαση, που ήταν αποτέλεσμα μαραθώνιας δικαστικής διαδικασίας, ο δήμαρχος Κέρκυρας παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στη διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε την αναγκαστική λειτουργία της
ενδιάμεσης διαχείρισης στο Τεμπλόνι και την εναπόθεση των δεματοποιημένων απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ της Λευκίμμης. Ν.ΤΣ.

Τελικά η ομιλία που είχε κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στις 15 Μαΐου του
2011 κόστισε στον βουλευτής της Χρυσής Αυγής την
τελεσίδικη καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή, όπως αποφάσισε το Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Τη ρατσιστική ομιλία είχε κάνει ο Ηλ. Κασιδιάρης στον Ασπρόπυργο
την ίδια χρονιά, δύο ημέρες μετά τις επιθέσεις μελών και υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής στο κέντρο της Αθήνας, καλώντας την τοπική κοινωνία να
διώξει από την περιοχή «τα ανθρώπινα σκουπίδια», όπως χαρακτηριστικά
είπε, αναφερόμενος στους Ρομά. Στη δίκη που διεξήχθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 στο Γ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο χρυσαυγίτης βουλευτής είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, με τον εισαγγελέας της έδρας να αναφέρει τότε πως ο κατηγορούμενος «προέτρεψε ευθέως πολίτες να πάρουν
τον νόμο στα χέρια τους και να ασκήσουν βία σε συγκεκριμένες περιοχές της
Αθήνας». Ο Ηλ. Κασιδιάρης υπέβαλε τότε έφεση, αλλά προ ολίγων ημερών
καταδικάστηκε τελεσίδικα ερήμην σε δεύτερο βαθμό για τις κατηγορίες της
«διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια».

• Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση του έργου
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων

Ανάσα για χιλιάδες δικηγόρους
η επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών
Α
λμα προς την επιτάχυνση και απλούστευση των δικαστικών
διαδικασιών, καθώς και την εξυπηρέτηση χιλιάδων δικηγόρων, χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σταύρος Κοντονής, την ηλεκτρονική κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων κύριας και προσωρινής δικαστικής προστασίας σε όλα τα Διοικητικά
Δικαστήρια της χώρας.
Σύμφωνα με τον υπουργό, η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο μεγάλο έργο για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
Διοικητικών Δικαστηρίων», ενώ στο
τελικό στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση
του έργου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), στη ροή της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
στις δικαστικές αρχές Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, όπου
το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά.
Επί του πρακτέου, ο Δικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών διευκρίνισε σε σχετική ανακοίνωσή του ότι η υποβολή
των δικογράφων πρέπει να γίνεται σε
αρχεία τύπου pdf (με έκδοση adobe

acrobat 9 ή μεταγενέστερη). Οι δικηγόροι της πρωτεύσας υπογραμμίζουν,
πάντως, ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει
να έχει ανάλογη συνέχεια, ζητώντας
συγκεκριμένα:
1] Να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο
της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στα πολιτικά δικαστήρια, το οποίο
παρουσιάζει δραματική καθυστέρηση.
2] Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα
προσωποποιημένης παρακολούθησης
της ροής δικογράφου σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.
3] Να διευρυνθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα δικόγραφα ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
4] Να προβλεφθεί ψηφιοποίηση του
φακέλου, ηλεκτρονική αποστολή των
απόψεων της διοίκησης και ηλεκτρονική πρόσβαση των διαδίκων, στις υποθέσεις των διοικητικών δικαστηρίων.
5] Να υπάρξει πλήρης διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Δικαιοσύνης, μεταξύ τους
και με το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών.
Ν.ΤΣ.
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• Βαρύτατες ποινές από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας σε 124
κατηγορούμενους που είχαν μετατρέψει σε πιάτσες διακίνησης σκληρών ναρκωτικά κεντρικές
πλατείες, όπως η πλατεία Αμερικής και η πλατεία Βικτωρίας αλλά και τα Προπύλαια
Ισόβια κάθειρξη και περισσότερα από 1.000 χρόνια
φυλακή συνολικά, καθώς
και πάνω από €1.000.000
χρηματικές ποινές επέβαλε
το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας
σε 124 κατηγορούμενους,
που καταδικάστηκαν ως
μέλη ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, που είχε
μετατρέψει κεντρικές πλατείες της Αθήνας σε στέκια
διακίνησης σκληρών ναρκωτικών.

10… αιώνες φυλακή για την
Καμόρα των ναρκωτικών

Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Α

πό τους 143 κατηγορούμενους, Αλβανούς,
Αφρικανούς, Βούλγαρους και Έλληνες, που
αποτελούσαν δομημένη εγκληματική οργάνωση με αρχηγούς, υπαρχηγούς και υποομάδες,
που διακινούσαν ηρωίνη, κοκαΐνη,
χασίς και σκανγκ σε 5 κεντρικές πλατείες της Αθήνας, κρίθηκαν ένοχοι
οι 91, στους οποίους επιβλήθηκαν
ποινές από ισόβια μέχρι 4 χρόνια
φυλάκιση. Παράλληλα, σε 72 από
τους καταδικασθέντες το δικαστήριο
επέβαλε και χρηματικές ποινές, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν το
€1.000.000. Οι μόνοι που την έχουν… γλιτώσει –για την ώρα τουλάχιστον– είναι 19 από τους 143 κατηγορούμενους, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι.
Η δίκη για λόγους ασφαλείας έγινε στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού.

της 2ης ανακρίτριας ναρκωτικών Ελένης Γρυπάρη, που συντόνιζε την
επιχείρηση, έστησαν κάμερες νόμιμης παρακολούθησης σε σημεία«κλειδιά», ενώ ξεκίνησε παράλληλα
η καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών των εμπλεκομένων.
Επί 9 μήνες του 2016, έμπειροι
αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας ακόμα και δικά τους μέσα, όπως κάμερες, κινητά τηλέφωνα και βανάκια, κατάφεραν να εντοπίσουν, να
ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν,
μέχρι τώρα, 120 άτομα που είχαν
στήσει σε 5 κεντρικές πλατείες της Αθήνας το μεγαλύτερο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο υλικό της ογκωδέστατης δικογραφίας αποτυπώνονται σκηνές με χρήση ναρκωτικών, υπό το φως της ημέρας και
παρουσία κόσμου, σε 175 βίντεο και
εκατοντάδες φωτογραφίες, που αποτέλεσαν τα «εργαλεία» της Δικαιοσύνης, καθώς έτσι «κλειδώθηκαν» οι
σοβαρές κατηγορίες.

Ο «Μπιφτέκης», ο
«Κεφτές» και η «Ferrari»
Στο δικαστήριο κατέθεσαν ως μάρτυρες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, εξηγώντας
ότι τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης είναι Αλβανοί που

υπακούουν στον –ασύλληπτο ακόμα– Γκέντι. Από την καταγραφή των
συνομιλιών προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, όπως «Μπιφτέκης», «Κεφτές», «Λέρας» και «Μόντι», ενώ την πολύ καλή ποιότητα
ναρκωτικών την αποκαλούσαν
«Ferrari».
Τα εκατομμύρια που αποκόμισε η
οργάνωση, τα έβγαζε στο εξωτερικό,
χρησιμοποιώντας διεθνή εταιρεία
μεταφοράς χρημάτων... μέχρι τα μέσα του 15 όταν και επιβλήθηκαν τα
capital controls.
Μάλιστα, έχουν καταγραφεί διάλογοι της οργάνωσης περί μεταφοράς των χρημάτων στην Αλβανία, όπου ο Αλβανός αρχηγός «Γκέντι» μιλάει με έναν άλλο συμπατριώτη του,
ηγετικό στέλεχος, από τους συλληφθέντες και του υποδεικνύει να καταθέσει τα κέρδη από τις διακινηθείσες ποσότητες ναρκωτικών στους Αγίους Σαράντα, στο όνομα μίας γυναίκας, που εμφανίζεται ως συνονόματη με γνωστή σταρ του μόντελινγκ!

Η πλατεία Αμερικής η
«δυνατότερη» πιάτσα
Σύμφωνα, πάντα, με τη δικογραφία,
η ηρωίνη «ταξίδευε» από την Αλβα-

Έτσι ξεκίνησαν όλα
Το ξήλωμα του πουλόβερ ξεκίνησε
σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας έπειτα από πληροφορίες ότι σε πλατείες και διασταυρώσεις του
κέντρου της Αθήνας εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από τουλάχιστον 80 άτομα διακινούν ναρκωτικά, δεχόμενα ως αντίτιμο, εκτός από
χρηματικά ποσά και κλοπιμαία.
Ακολούθησε η σύλληψη 9 ατόμων, μεταξύ των οποίων και μίας
Ρουμάνας, σε ένα υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Μηθύμνης στην πλατεία Αμερικής, όπου η ομάδα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών
εντόπισε μεγάλες ποσότητες χασίς.
Έκτοτε, οι αστυνομικές αρχές σε συνεννόηση και υπό την καθοδήγηση

Μαθήματα απονομής Δικαιοσύνης
Οι δικαστές και η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κατάφεραν μέσα σε δύο μήνες και
σε 18 δικασίμους να προχωρήσουν σε χρόνο ρεκόρ τη διαδικασία, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση πριν
από τη λήξη του 18μηνου προφυλάκισης των κατηγορουμένων, οπότε θα έπρεπε, διαρκούσης της δίκης, να
αφεθούν ελεύθεροι οι 110 από αυτούς που ήταν κρατούμενοι.
Με πρωτοβουλία της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου, Μαρίας Σιμιτζή, οι δύο γυναίκες εφέτες, καθώς
και η εισαγγελέας Ελένη Σίσκου, όπως και η γραμματέας, αδιαφόρησαν για ωράρια και προκαθορισμένες
δικασίμους και παρέμεναν στην έδρα περισσότερο από 12 ώρες την ημέρα, προκειμένου να καλύψουν τον
τεράστιο όγκο της δίκης μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Από τις 14 Μαρτίου που ξεκίνησε η δίκη, κανείς δεν πίστευε ότι τόσο σύντομα το δικαστήριο θα είχε προλάβει να εξετάσει μάρτυρες, κατηγορούμενους και χιλιάδες έγγραφα αποδεικτικού υλικού, να έχει διατυπωθεί η εισαγγελική πρόταση, να έχουν αγορεύσει οι εκατοντάδες συνήγοροι και να βγει η απόφαση εντός
πλαισίου 18μήνου.
Σημειώνεται, τέλος, η θετική και για τους συνηγόρους υπεράσπισης επιμονή της προέδρου να βρεθούν
διερμηνείς, καθώς οι περισσότεροι κατηγορούμενοι είναι Αλβανοί και Αφρικανοί

νία στην Ελλάδα μέσω Ιωαννίνων,
ενώ πολλοί από τους εμπόρους είχαν στήσει ολόκληρες φυτείες κάνναβης εντός και εκτός Αττικής. Εν
συνεχεία τα ναρκωτικά διοχετεύονταν στις πιάτσες με «δυνατότερη» όλων –όπως καταθέτουν οι αστυνομικοί– την πλατεία Αμερικής.
«Η χωροταξική δομή, αλλά και οι ιδιάζουσες συνθήκες της περιοχής (ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αλλοδαπών υπηκόων) καθιστούσαν τη φυσική επιτήρηση και την καταγραφή της δραστηριότητας των μελών της υποομάδας σχεδόν αδύνατη», λένε οι ίδιοι, υπογραμμίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι
διακινούσαν οργανωμένα και με διακριτούς ρόλους κάνναβη, ηρωίνη
και κοκαΐνη, καθημερινά από τις
9:30 το πρωί έως τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης.
Η συνωμοτική πρακτική της εγκληματικής οργάνωσης (νοήματα
συνεννόησης, αλλαγή σύνθεσης ομάδας κ.λπ.) χρησιμοποιήθηκε και
στις υπόλοιπες πλατείες-πιάτσες της
Αθήνας.
Περιγράφεται για παράδειγμα στη
δικογραφία ότι στην πλατεία Βικτωρίας, την πλατεία Κάνιγγος (οδό
Κλεισόβης), αλλά ειδικότερα στα
Προπύλαια στον χώρο έξω από τη
Νομική Σχολή, «έγχρωμοι άνδρες, μέλη της οργάνωσης, δίνουν σε διάφορους χρήστες τουλάχιστον από μια πλαστική συσκευασία, που περιέχει κάνναβη, δίνοντας €10 για κάθε μία, ενώ
χρησιμοποιούν διάφορα κόλπα, για να
παραδίδουν τα ναρκωτικά, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, όπως μέσα σε πακέτο
τσιγάρα, που πετάει δήθεν στο πεζοδρόμιο ο έγχρωμος ντίλερ και το παίρνει
ο τοξικομανής».
Από τις περιγραφές των αστυνομικών στο δικαστήριο προέκυψε ότι
σε περιπτώσεις πωλήσεων «χέρι με
χέρι», οι Αφρικανοί ντίλερς εμφανίζονται να βγάζουν τα ναρκωτικά από
το στόμα τους, όπου τα κρύβουν ούτως ώστε να τα καταπιούν, σε περίπτωση που γίνει έλεγχος από αστυνομικούς, ή να τα κρύβουν ακόμη
και στα γεννητικά τους όργανα.
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Ο Μαριάνο Ραχόι από χθες
το πρωί αποτελεί παρελθόν για το πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας. Μετά από
8 χρόνια στην πρωθυπουργία παραδίδει τη σκυτάλη στον ηγέτη των σοσιαλιστών Πέδρο Σάντσεθ,
παραδεχόμενος την ήττα
του πριν καν ξεκινήσει η
διαδικασία της ψηφοφορίας επί της πρότασης μομφής που κατέθεσαν οι Σοσιαλιστές.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο εντυπωσιακό είναι ότι
ο Ραχόι δεν αντέδρασε
και ήπιε μέχρι τελευταίας γουλιάς το κώνειο
της πρότασης μομφής.
Θα μπορούσε να αντιδράσει; Εάν
παραιτείτο πριν από την ψηφοφορία, θα ακυρωνόταν η διαδικασία
και ο ίδιος θα παρέμενε στην πρωθυπουργία με βασιλική εντολή,
προκειμένου να τρέξει όλα τα διαδικαστικά θέματα μέχρι τις εκλογές
που θα προκηρύσσονταν για το αμέσως προσεχές διάστημα. Μάλιστα, εντός του συντηρητικού δεξιού κόμματος (ΡΡ) εκτιμούσαν ότι
αυτή θα ήταν η πιο σοφή κίνηση
για να αποφύγει τη βάσανο της
πρότασης μομφής για πρώτη φορά
στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ισπανίας (από το 1975) και να έσωζε την αξιοπρέπειά του.
Και βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί
που αναζητούν μία πειστική εξήγηση για την ενέργεια του Μαριάνο
Ραχόι. Η αλήθεια είναι ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις το κόμμα
του Ραχόι, το οποίο επλήγη από
τις κατηγορίες για διαφθορά, καθώς καταδικάστηκαν ένα σωρό
στελέχη του, έχει κατρακυλήσει
στην 4η θέση. Οι ψηφοφόροι του
ΡΡ έχουν κάνει στροφή κι έχουν
στεγαστεί στους Ciudadanos (Πολίτες), ένα φιλελεύθερο κεντρώο
κόμμα (το αντίστοιχο ισπανικό
Ποτάμι), το οποίο θεωρείται το
πρώτο φαβορί για τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, καθώς
σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι
Ciudadanos προηγούνται με 8 και
10 μονάδες διαφορά από τους Σοσιαλιστές. Στην τελευταία δημοσκόπηση προ μίας εβδομάδας το
κόμμα του Αλμπέρτ Ριβέρα συγκεντρώνει την προτίμηση του
28% του εκλογικού σώματος, με
δεύτερους τους Σοσιαλιστές στο
20%, ενώ έπονται οι Podemos με
17,5% και το ΡΡ του Ραχόι με μόλις 16%.
Ο Ραχόι θεώρησε πως εάν παραιτείτο και η χώρα οδηγείτο σε
πρόωρες εκλογές, τότε το κόμμα
του (ΡΡ) θα γνώριζε μία πρωτόγνωρη συντριβή, καθώς και με βά-
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• Ο Σάντσεθ των Σοσιαλιστών, νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας με
την αρωγή των Podemos του Ιγκλέσιας, ο οποίος με το «καλημέρα»
ζητά να μην ισχύσει ο ψηφισθείς προϋπολογισμός του Ραχόι, ενώ ο
Ριβέρα των Ciudadanos θα περιμένει τις επόμενες εκλογές

«Μία απίθανη
κυβέρνηση»
φε τόσο μεγάλη ήττα για το Λαϊκό
κόμμα του Ραχόι, αλλά σίγουρα θα
κατέληγε στην 4η θέση και θα αργούσε να σηκώσει κεφάλι.
Τώρα ο Ραχόι, παρά το γεγονός
ότι ηττήθηκε, θα εξακολουθήσει
να είναι ο αρχηγός ενός κόμματος
που έχει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα με 137 βουλευτές
και τον χρόνο να αποκρούσει τους
Ciudadanos. Επί της ουσίας ο Ραχόι επέλεξε τον μισητό αντίπαλο
για να διασώσει το κόμμα του, αν
και αυτή η τακτική θεωρείται αμφίβολο εάν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης με την κίνησή του αυτή ο απελθών πρωθυπουργός δείχνει ότι θα παραμείνει
στην ηγεσία του ΡΡ και δεν πρόκειται να παραιτηθεί, ως είθισται για

ση τις καταδίκες στελεχών του όλο
και περισσότεροι ψηφοφόροι θα
έκαναν στροφή στους Ciudadanos,
οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει
στην κοινωνία πως είναι πρόσωπα άφθαρτα και προέρχονται και
από τη νίκη στις εκλογές της Καταλωνίας, όπου οι Ciudadanos καθοδηγούμενοι από την Ίνες Αριμάδας κέρδισαν με 25,4% . Από
τα άλλα μεγάλα ισπανικά κόμματα
της Ισπανίας στις εκλογές της Καταλονίας διεσώθησαν οι Σοσιαλιστές με13,9%, οι Podemos και οι
σύμμαχοί τους κατέληξαν στο
7,5%, ενώ η κατρακύλα για το Λαϊκό Κόμμα (ΡΡ) ήταν απίστευτη με
μόλις 4,2%.
Σίγουρα το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών δεν θα κατέγρα-

ουίτζι Ντι Μάιο (5 Αστέρες)
και Ματέο Σαλβίνι (Λίγκα
του Βορρά) έκαναν το βήμα πίσω κι έτσι αναλαμβάνουν
τις τύχες της Ιταλίας σε μία πολύ
δύσκολη περίοδο. Οι δύο νικητές
των ιταλικών εκλογών κατανόησαν ότι δεν μπορούν παίζουν με
τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό
της Ιταλίας και οπισθοχώρησαν
στο βέτο που έθεσε ο Ματαρέλα.
Έτσι, από χθες το απόγευμα η
Ιταλία έχει επί της ουσίας τρεις
νέους πρωθυπουργούς. Τον επίσημο Τζουζέπε Κόντε, προερχόμενο από το Κίνημα 5 Αστέρων,
και τους δύο ουσιαστικούς , τον
Ντι Μάιο και τον Σαλβίνι (εξάλλου και οι δύο ήθελαν να γίνουν
πρωθυπουργοί). Κι όποιος βγάλει άκρη σε αυτή τη σύναξη των
εθνολαϊκιστών, ποιος ξέρει, μπορεί να εξελιχθεί μέχρι και σε
πρωθυπουργό.
Ο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Ιταλός
Πρόεδρος, διέσωσε ό,τι μπορού-

Λ

τους χαμένους των κομμάτων της
Ισπανίας. Δείγμα ότι δικαίως ο
Ραχόι έχει το παρατσούκλι «Τhe
survivor».

Η δύσκολη συγκατοίκηση
Αλλά και για τον νέο πρωθυπουργό, τον ηγέτη των Σοσιαλιστών,
τον Πέδρο Σάντσεθ, τα πράγματα
δεν είναι καθόλου εύκολα. Η συμφωνία με τους Podemos είναι αναγκαίο κακό και ουδείς στην Ισπανία θεωρεί ότι θα μακροημερεύσει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η
συμμαχία Πέδρο Σάντσεθ (Σοσιαλιστές) και Πάμπλο Ιγκλέσιας
(Podemos) θα δώσει έναν αέρα
τουλάχιστον 156 βουλευτών συν
τις άλλες συμμαχίες που θα προκύψουν, όπως κάποιους από τους
αυτονομιστές της Καταλονίας, ή
τους εθνικιστές της Βασκονίας, αλλά οι διαφορές είναι μεγάλες.
Προς το παρόν, η συμμαχία συγκεντρώνει σίγουρα 156 βουλευτές
και χρειάζεται άλλους 20 για να
μπορεί να νομοθετεί και να ψηφίζει νομοσχέδια. Και το σημαντικότερο είναι ότι ο Ιγκλέσιας
(Podemos) ζητά από τον Σάντσεθ
να μην ισχύσει ο προϋπολογισμός
που ψηφίστηκε προ μίας εβδομάδας στη Βουλή από την κυβέρνηση Ραχόι. Έναν προϋπολογισμό
που τον ψήφισαν και οι Εθνικιστές
από τη χώρα των Βάσκων που
χθες το πρωί έριξαν τον Ραχόι από την εξουσία.
«Δεν μπορείτε να υποστηρίζετε
πως το κυβερνητικό σας πρόγραμμα
είναι ο προϋπολογισμός του ΡΡ», τόνισε ο Ιγκλέσιας στη χθεσινή του
ομιλία στη Βουλή, απευθυνόμενος
στον Σάντσεθ. Από την πλευρά
της, η εκπρόσωπος των Podemos,

ΙΤΑΛΙΑ: Με το ζόρι τούς
σε. Κι αυτό διότι ο Πάολο Σαβόνα
ναι μεν θα είναι υπουργός, αλλά
όχι των Οικονομικών. «Ο πατέρας
του Βαρουφάκη δεν θα είναι ο νέος τσάρος της οικονομίας», όπως
έλεγαν χαρακτηριστικά από τις
Βρυξέλλες. Αντίθετα ο... «πατήρ
Βαρουφάκης», δηλαδή ο Σαβόνα,
αναλαμβάνει υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Τα καυτά θέματα της οικονομίας θα τα χειρίζεται ο καθηγητής Οικονομικών Τζιοβάνι Τρία σε συνεργασία με τον Έντζο Μοαβέρο Μιλανέζι, πρώην υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην κυβέρνηση
τεχνοκρατών του Μάριο Μόντι,
που τώρα θα είναι ο νέος επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.
Ο Τρία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στη χώρα του. Πρόεδρος

της Εθνικής Σχολής Διοίκησης
και καθηγητής της πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Tor
Vergata, θεωρείται φιλοευρωπαϊστής, αλλά ισορροπημένος και
σίγουρα όχι υπέρμαχος του
Italexit. O Tρία διάκειται ευνοϊκά
στη θέσπιση ενιαίου φορολογικού συστήματος, αλλά και σε αυξήσεις του ΦΠΑ, ενώ έχει καταγγείλει το εμπορικό πλεόνασμα
της Γερμανίας ως ένδειξη αποτυχίας του ευρώ.

Το Εσωτερικών
στον Σαλβίνι
Η μεταναστευτική πολιτική της Ιταλίας βρίσκεται πλέον στα χέρια του Ματέο Σαλβίνι, του ξενοφοβικού ηγέτη της Λίγκας, ο οποίος ανέλαβε το υπουργείο Ε-

σωτερικών. Ο Ματέο Σαλβίνι είναι 45 ετών και γεννήθηκε στο
Μιλάνο. Έγινε μέλος της Λίγκας
του Βορρά το 1990, και το 2004
αυτός ο διάσημος ευρωσκεπτικιστής μπαίνει στο ευρωκοινοβούλιο, όπου όπως αποκαλύφθηκε
αργότερα παρέα με τη Λεπέν
χρέωναν τα πάντα στην Ευρώπη,
μέχρι και τις σαμπάνιες που έπιναν. Αν και ήταν γνωστός για τις
επιθέσεις του στους νότιους Ιταλούς, τους οποίους αποκαλούσε
«τεμπέληδες», ξεκίνησε τις περιοδείες στη νότια Ιταλία και τις
επιθέσεις εναντίον της Ε.Ε., εναντίον της Σένγκεν και εναντίον
των μεταναστών τους οποίους αποκαλεί «λαθρομετανάστες», καταγγέλλοντας μια «προγραμματισμένη εισβολή».
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
νίκη του ηγέτη των Σοσιαλιστών έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο
46χρονος πρώην καθηγητής Οικονομικών δεν είναι πλέον
βουλευτής, αφού παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του προ διετίας για την άρνησή του να διευκολύνει την επιστροφή του Ραχόι στο αξίωμα μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Τα μισά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του PSOE στασίασαν εναντίον του Σάντσεθ προκαλώντας την παραίτησή του
τον Οκτώβριο του 2016.
Ο Σάντσεθ εγκατέλειψε τον θώκο του ξεκινώντας μια περιοδεία στη χώρα για να επανασυνδεθεί με τους δυσαρεστημένους
σοσιαλιστές. Η κίνησή του απέδωσε, αφού επτά μήνες αργότερα
διεκδίκησε και πάλι τα ηνία των Σοσιαλιστών και κατάφερε να επικρατήσει της βασικής του αντιπάλου, Σουζάνα Ντίαζ.
Ο Πέδρο Σάντσεθ γεννήθηκε στη Μαδρίτη το 1972 και εντάχθηκε στους κόλπους του PSOE το 1993. Σπούδασε Οικονομικά
και Διοίκηση Επιχειρήσεων, πήρε το πρώτο από τα τρία μεταπτυχιακά του στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το 1999, υπηρέτησε ως προσωπάρχης του ύπατου εκπροσώπου του ΟΗΕ στη Βοσνία στη διάρκεια του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σύμβουλος ξένων επιχειρήσεων, οικονομικός σύμβουλος στην εκτελεστική επιτροπή του
Σοσιαλιστικού Κόμματος και πέντε χρόνια ως δημοτικός σύμβουλος στη Μαδρίτη. Διετέλεσε βουλευτής μεταξύ 2009-2011, οπότε έχασε την έδρα του και δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε στο
Κοινοβούλιο και εξελέγη πρόεδρος του PSOE το επόμενο έτος.
Οι περισσότεροι αναλυτές, πάντως, δεν του δίνουν ελπίδα για
να μακροημερεύσει ως πρωθυπουργός. Χαρακτηριστικός, άλλωστε, είναι ο τίτλος άρθρου γνώμης της «El Pais»: «Μια απίθανη
κυβέρνηση». Κι αυτό διότι οι Σοσιαλιστές δεν είναι ένα ελκυστικό
προϊόν για τους Ισπανούς, απλά το ΡΡ του Ραχόι είναι βουτηγμένο
στη διαφθορά. Ο ίδιος ο Σάντσεθ κατανοεί ότι ο βασικός του αντίπαλος για το επόμενο διάστημα θα είναι ο Άλμπερτ Ριβέρα, ο ηγέτης των Ciudadanos, ο οποίος με τα νέα δεδομένα έχει πολλά
ατού. Κατ’ αρχάς θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και θα αναμένει κέρδη από τη δυσαρέσκεια που υπάρχει πάντα στην κοινή
γνώμη για την κυβέρνηση. Επίσης ο γάμος Σοσιαλιστών Podemos θεωρείται απίθανο να ευτυχήσει, καθώς μετά από μία
δύσκολη απόφαση και αντιδράσεις από την κοινή γνώμη πώς θα
αντέξει σε αυτή την πίεση ο Ιγκλέσιας; Τέλος, ο Ριβέρα θα μπορεί
να εκμεταλλευτεί την εσωστρέφεια στο Λαϊκό Κόμμα, καθώς η
παραμονή Ραχόι θα διογκώσει τη δυσαρέσκεια όχι μόνο των στελεχών, αλλά περισσότερο των ψηφοφόρων.

Η

Ιρένε Μοντέρο, δήλωσε πως εάν
«ο Σάντσεθ κυβερνήσει με τον προϋπολογισμό της απάτης του Ραχόι, θα
βρει μπροστά του τους Podemos".
Ένα άλλο μέτωπο, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο Σάντσεθ, είναι αυτό της Καταλονίας,
καθώς η τοποθέτηση του νέου

πρωθυπουργού δεν είναι σαφής.
Ο Σάντσεθ στη χθεσινή του ομιλία απευθύνθηκε στην κυβέρνηση
της Καταλονίας (αλλά και στις άλλες αυτόνομες περιοχές) προτείνοντας διάλογο. Παρά τον σκεπτικισμό που εξέφρασαν, οι Καταλανοί συντηρητικοί PDeCAT αποδέ-

χθηκαν την πρόσκληση του Σάντσεθ, ενώ το καταλανικό ERC και
το βασκικό Bildu επεσήμαναν πως
η στήριξη που προσφέρουν στον
Σάντσεθ στην παρούσα πρόταση
μομφής δεν θα πρέπει να προσληφθεί ως «μία στήριξη στο PSOE, αλλά μία απόρριψη του ΡΡ».

φόρεσε ευρωπαϊκό κοστούμι ο Ματαρέλα
Η ανάπτυξη
στον Ντι Μάιο

Ο piccolo
presidente

Ο Λουίτζι Ντι Μάιο ανέλαβε τον
δύσκολο ρόλο να διαδεχθεί Μπέπε Γκρίλο στο Κίνημα Πέντε Αστέρων, τον Σεπτέμβριο 2017. Είναι πιο μετριοπαθής από τον
προκάτοχό του και κατόρθωσε
να φέρει το κόμμα στην πρώτη
θέση στις εκλογές του Μαρτίου
2018 (32%). Στο εξής θα είναι υπουργός Ανάπτυξης, σε ηλικία 31
ετών. Η ανέλιξή του στην πολιτική υπήρξε ραγδαία. Γεννήθηκε
στην πόλη Αβελίνο, στα προάστια
της Νάπολης, κοντά στον Βεζούβιο, σε μια μικροαστική οικογένεια. Το 2013 ζούσε ακόμη με
τους γονείς του, όταν οι πρώτες
επιτυχίες του Κινήματος Πέντε Αστέρων τον έκαναν βουλευτή σε

Ο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Ιταλός
Πρόεδρος, έχει δύο παρατσούκλια. Το πιο γνωστό είναι το «Μικρούλης» λόγω σωματότυπου, ενώ το δεύτερο είναι η «μούμια»,
όπως τον χαρακτηρίζει η γαλλική εφημερίδα «Liberation». Ο Ιταλός Πρόεδρος είναι αριστερός
και πιστός καθολικός κι έχει καταφέρει να είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους Ιταλούς, ιδιαίτερα
στις μικρομεσαίες οικονομικά τάξεις. Με την ελαφρά κυρτωμένη
σιλουέτα του, τα αχνά γαλάζια
μάτια του, τη διακριτικότητα και
λεπτότητά του, εκφράζει το αντίθετο του Μπερλουσκόνι, κάτι
που γοητεύει το «popolino», τον
απλό λαό, ο οποίος μιλάει για ε-

ηλικία 26 ετών και έγινε επιτυχημένος αντιπρόεδρος της Βουλής.
Εκπροσωπεί τη μετριοπαθή δεξιά
του M5S, αλλά έγινε διάσημος
με συνθήματα κατά των μετανα-

στών. Αποκάλεσε «θαλάσσια ταξί» τα πλοία που διέθεταν οι ΜΚΟ
για να περισώσουν τους μετανάστες που πνίγονταν στη θάλασσα.

κείνον με την έκφραση «piccolo
presidente», ο «μικρός πρόεδρος».
Οι υποστηρικτές του κάνουν λόγο για έναν αυθεντικό και ανθρώπινο πολιτικό.
Αντίθετα, οι αντίπαλοί του έχουν πραγματοποιήσει εισβολή
στα social media εκφράζοντας
την ευχή να έχει την ίδια μοίρα με
τον αδελφό του, τον Πιερσάντι
Ματαρέλα, που δολοφονήθηκε
από εκτελεστή της μαφίας το
1980, όταν ήταν πρόεδρος της
περιφέρειας της Σικελίας. Άλλοι
τον αποκαλούν δικτάτορα, πραξικοπηματία, ή μαριονέτα της Ε.Ε.
«Η μαφία σκότωσε τον λάθος Ματαρέλα», έγραψε κάποιος χρήστης του Twitter. Οι πλέον ακραίοι εύχονται να έχει έναν οδυνηρό θάνατο με ουράνιο.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ
PHΟTO CREDITS:
ΑΠΕ – ΜΠΕ

7

ΣΙΩΠΗΛΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
«ΑΝΤΙΟ»
Τους δύο συναδέλφους τους
που έπεσαν νεκροί από τα πυρά
τρομοκράτη στη
Λιέγη του Βελγίου χαιρετούν για
τελευταία φορά
οι Βέλγοι αστυνομικοί, τηρώντας ενός λεπτού σιγή.

σε 6 κλικ

EPA /
STEPHANIE
LECOCQ
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΥ
ΕΞΟΡΓΙΣΕ
ΤΟΝ «ΣΟΥΛΤΑΝΟ»
Ανέμελος ο ποδηλάτης της φωτογραφίας μόλις έχει προσπεράσει το μπάνερ που διαφημίζει το πρωτοσέλιδο του γαλλικού περιοδικού «Le Point», το
οποίο εξόργισε τον Ταγίπ Ερντογάν και προκάλεσε μίνι διπλωματικό επεισόδιο. Ο λόγος
προφανής: ο τίτλος του περιοδικού που χαρακτηρίζει τον
Τούρκο πρόεδρο «Δικτάτορα».
EPA / SEBASTIEN NOGIER

Ο ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΡΑΡΕΙ…
Κάτι λιγότερο από 15 ημέρες μάς χωρίζουν από την έναρξη του Μουντιάλ της
Ρωσίας και ένα κοριτσάκι χαζεύει στα ράφια ενός καταστήματος τις επίσημες λούτρινες μασκότ του τουρνουά ονόματι Zabivaka. Ο Zabivaka είναι ένα λυκάκι και
στα ρωσικά το όνομά του σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση «Αυτός που σκοράρει».
EPA / SERGEI ILNITSKY

Η ΓΕΝΕΘΛΙΑ
ΦΩΤΟ ΤΟΥ
ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΖΑΕΦ

ΤΟ… ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Με μία ομαδική φωτογραφία της κυβέρνησής του συνόδευσε ο πρωθυπουργός
των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ,
τη συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε σε δημοσιογράφους με αφορμή τον
πρώτο χρόνο του έργου της.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι ανέμενε τηλεφώνημα από
τον Έλληνα πρωθυπουργό,
Αλέξη Τσίπρα, για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το ονοματολογικό.
EPA / GEORGI LICOVSKI

Την πινακίδα «ΚΛΕΙΣΤΟΝ» κρέμασε στη βιτρίνα της η
χώρα την Τετάρτη, ημέρα που πραγματοποιήθηκε η γενική απεργία που είχαν κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ,
διαμαρτυρόμενες για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας τα πνεύματα ήταν τεταμένα, όπου διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικούς
έξω από το υπουργείο Οικονομικών (φωτό κάτω). Αντιθέτως, πιο… αραχτά ήταν τα πράγματα μερικά χιλιόμετρα μακριά, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Έξω από την αίθουσα αναχωρήσεων οι τουρίστες που
είχαν προγραμματίσει να ταξιδεύσουν ξάπλωσαν στο
γρασίδι αναμένοντας να λήξει η στάση εργασίας των
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ
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Φέτος ο λαός του Αζερμπαϊτζάν γιορτάζει την επέτειο των εκατό χρόνων
από την ίδρυση της πρώτης δημοκρατίας στη Μουσουλμανική Ανατολή, της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (ADR).

ΤουΕλντάρ
Αλίεφ (*)

Τ

ο εθνικό κίνημα που
διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ου και αρχές
του 20ού αιώνα διαδραμάτισε καθοριστικό
ρόλο στην ίδρυση της ADR. «Ελευθερία στους ανθρώπους, ανεξαρτησία στα έθνη» ήταν το σύνθημα
των ιδρυτών του σύγχρονου κράτους του Αζερμπαϊτζάν.
Η διακήρυξη ανεξαρτησίας έδειξε σαφώς τη βούληση του λαού
του Αζερμπαϊτζάν να ζήσει ως ανεξάρτητο έθνος. Η ίδρυση της ADR
ήταν η λογική ολοκλήρωση του εθνικού κινήματος, το οποίο ένωσε
από μόνο του τα διάφορα στρώματα της κοινωνίας του Αζερμπαϊτζάν
κατά την πτώση του τσαρικού καθεστώτος στη Ρωσία. Η επανάσταση του 1917 οδήγησε όλα τα τμήματα της ρωσικής αυτοκρατορίας,
συμπεριλαμβανομένης της νότιας,
όπου βρισκόταν το Αζερμπαϊτζάν,
στο χάος και τις αναταράξεις.
Πρώτα οι εκπρόσωποι τριών εθνών του Νότιου Καυκάσου κήρυξαν την Δημοκρατία της Υπερκαυκασίας στις 22 Απριλίου 1918.
Στις 27 Μαΐου 1918, η συμμαχία
του Ακαδημαϊκού Σοσιαλδημοκρατικού Σέιμ (Κοινοβούλιο) στην
Τιφλίδα εντάχθηκε στο Εθνικό
Συμβούλιο του Αζερμπαϊτζάν και ανέλαβε προσωρινές κοινοβουλευτικές λειτουργίες. Την επόμενη ημέρα, το Εθνικό Συμβούλιο υιοθέτησε τη Διακήρυξη για την Ανεξαρτησία, η οποία κήρυξε την ίδρυση
της ανεξάρτητης Λαϊκής Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Η διακήρυξη, που αποτελείται από έξι ρήτρες,
έγινε ο πρώτος συνταγματικός νόμος στην ιστορία του Αζερμπαϊτζάν,
καθώς και επιβεβαίωσε τη μετατροπή του Αζερμπαϊτζάν σε κράτος
με τη μορφή Λαϊκής Δημοκρατίας.

Σεβασμός και
ίσα δικαιώματα
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ήταν αρκετά πιο προοδευτική από το επίπεδο των παραδοσιακών ευρωπαϊκών δημοκρατιών ως προς την πολιτική της
δομή, τα βήματα που έγιναν στη
διαδικασία οικοδόμησης του κρά-
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• Έναν αιώνα σύγχρονης κρατικής υπόστασης γιορτάζει
φέτος η πρώτη δημοκρατία στη Μουσουλμανική Ανατολή

100 κεράκια για
το Αζερμπαϊτζάν
τους, καθώς και το επίπεδο των τελικών σκοπών και στόχων της.
Μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, σχηματίστηκε η πρώτη εθνική κυβέρνηση και στις 30
Μαΐου 1918 οι μεγαλύτερες χώρες του κόσμου ενημερώθηκαν επισήμως για την ίδρυση της ADR.
Μέχρι το τέλος αυτού του έτους,
στις 7 Δεκεμβρίου 1918, έλαβε
χώρα η εναρκτήρια σύνοδος του
Κοινοβουλίου του Αζερμπαϊτζάν.
Αυτό ήταν το πρώτο κοινοβούλιο
που συγκροτήθηκε με τις δημοκρατικές αρχές της εποχής εκείνης
σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό
κόσμο. Το Κοινοβούλιο απαρτιζόταν από 120 άτομα, στα οποία περιλαμβάνονταν εκπρόσωποι όχι
μόνο διαφορετικών πολιτικών
κομμάτων, αλλά και των κυριότερων εθνοτικών ομάδων που ζούσαν στο Αζερμπαϊτζάν. Για πρώτη
φορά όλοι οι πολίτες του Αζερμπαϊτζάν είχαν ίσα δικαιώματα, ανεξαρτήτως κοινωνικής κατάστασης, φύλου και θρησκείας. Οι γυναίκες έλαβαν το δικαίωμα ψήφου
σε ισότιμη βάση με τους άνδρες,
νωρίτερα από ό,τι σε ορισμένες
χώρες της Ευρώπης και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει επίσης να
αναφερθεί ότι η κυβέρνηση της
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το Ανώτατο Συμβούλιο των Συμμαχικών Δυνάμεων αναγνώρισε
de facto την ανεξαρτησία του Αζερμπαϊτζάν. Και παρόλο που η αντιπροσωπεία κατόρθωσε να επιτύχει de facto αναγνώριση, δυστυχώς η ADR ανατράπηκε από την
εισβολή των μπολσεβίκων στις 28
Απριλίου 1920.
Το σημαντικό έργο της κυβέρνησης της ADR άφησε αξέχαστα ίχνη στην ιστορία του κράτους του
Αζερμπαϊτζάν και στη μνήμη του
λαού του Αζερμπαϊτζάν. Σήμερα, ο
λαός του Αζερμπαϊτζάν θυμάται με
μεγάλη
ευγνωμοσύνη
τον
Mammad Amin Rasulzade, τον
Alimardan Bey Topchubashov,
τον Fatali Khan Khoyski, τον
Nesib Bey Yusifbeyli, τον
Memmed Hesen Hacinski και
πολλούς άλλους ιδρυτές της ADR
που δεν ήταν μόνο ταλαντούχοι
πολιτικοί και επιδέξιοι διπλωμάτες αλλά και αφοσιωμένοι άνθρωποι που ήθελαν να δουν τη χώρα
μας ανεξάρτητη και μέρος του κυρίαρχου κόσμου.
(*) Ο κ. Ελ. Αλίεφ είναι
επιτετραμμένος της Πρεσβείας
του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα

Το Αζερμπαϊτζάν
επανάκτησε την
ανεξαρτησία του
το 1991
ADR τήρησε τις κοσμικές αρχές. Ο
σεβασμός ήταν μια από τις θεμελιώδεις θέσεις της νέας κυβέρνησης. Ανεξάρτητα από τη θρησκεία,
την εθνικότητα και την πολιτική άποψη, όλοι οι πολίτες της ADR είχαν τα ίδια δικαιώματα.

De facto ανεξαρτησία
Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ADR ήταν η «de
facto» αναγνώριση της ανεξαρτη-

σίας της στη Διάσκεψη Ειρήνης
του Παρισιού. Προκειμένου να αποφευχθεί η ξένη παρέμβαση, η
ADR προσπαθούσε να καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για την
επίτευξη της διεθνούς αναγνώρισης. Η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον εξέχοντα πολιτικό
Alimardan Bey Topchubashov
πήγε στο Παρίσι με αυτόν τον κύριο στόχο.
Η αντιπροσωπεία του Αζερμπαϊτζάν κατόρθωσε να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Woodrow Wilson
στις 28 Μαΐου 1919. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Αζερμπαϊτζάν Α.
Topchubashov παρέδωσε
στον Β. Wilson αντίγραφο
του μνημονίου που υποβλήθηκε στη Διάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού. Αργότερα ο Woodrow Wilson ανέφερε στις αναμνήσεις του
ότι συναντήθηκε με μια πολύ διακεκριμένη ομάδα κυρίων από το Αζερμπαϊτζάν,
που του είχε μιλήσει στην ίδια γλώσσα σχετικά με τα ιδανικά, τις αντιλήψεις για
την ελευθερία, τα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη.
Στις 11 Ιανουαρίου 1920,

Αν και η Λαϊκή Δημοκρατία
του Αζερμπαϊτζάν δεν μπόρεσε να επιτύχει τους στόχους της εξαιτίας της επιθετικότητας που συνάντησε, η
ιδέα της ανεξαρτησίας που
θεμελίωσε στο μυαλό του
λαού μας δεν ξεχάστηκε ποτέ. Η επιτυχημένη πολιτική
του Αζερμπαϊτζάν του
Heydar Aliyev αποτέλεσε
βασικό παράγοντα στην ανάκτηση της ιστορικής και
πολιτιστικής μνήμης του
λαού μας, στην ανάπτυξη
της εθνικής συνείδησης,
στην ενίσχυση των ονείρων
της ανεξαρτησίας υπό το
πρίσμα της ιδεολογίας του
Αζερμπαϊτζάν, κάνοντας το
ανεξάρτητο κράτος πάλι
πραγματικότητα. Μετά την
κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης, οι άνθρωποι του
Αζερμπαϊτζάν που αποκατέστησαν την ανεξαρτησία
του κράτους το 1991, χρησιμοποίησαν τις πλούσιες
κρατικές παραδόσεις της
ADR και ίδρυσαν την ανεξάρτητη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν βάσει αυτής
της ιστορικής κληρονομιάς.
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SToRIeS
Ολοένα και αυξάνονται οι πληρο φορίες
ότι ο όμιλος Κοπελούζου
δείχνει ενδιαφέρον για
το Mega. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι το Μεγάλο
Κανάλι θα αιτηθεί θεματικής άδειας. Αυτό
σημαίνει βέβαια πως
θα λειτουργεί με πολύ λιγότερο κόσμο από όσο είχε παλιότερα, μιας και για
τα θεματικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας (σ.σ. από 3 έως 5 θα είναι οι άδειες) δεν υπάρχει η απαραίτητη προϋπόθεση των 400 εργαζομένων μίνιμουμ.
Το δελτίο ειδήσεων του Alpha την
εποχή της συγκατοίκησης με το
Star, από τον επόμενο Ιούλιο, θα έχει
κεντρικό πρόσωπο τον Αντώνη Σρόιτερ. Ο παρουσιαστής θα συνεχίσει στο
δελτίο ειδήσεων για τα επόμενα τρία
χρόνια «συγκατοικώντας» στο ίδιο κτίριο με τους ανθρώπους του δελτίου ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.
Τα δύο δελτία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των υπευθύνων, θα παραμείνουν
ανταγωνιστικά, εντός του ίδιου, κοινού
χώρου.
Απόψε (21.00) μεταδίδεται το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν και για
τους «Δέκα Μικρούς Μήτσους» του Λάκη Λαζόπουλου στον ΑΝΤ1. To Σάββατο 16 Ιουνίου, στις 21.00, θα ακολουθήσει ένα έκτακτο επεισόδιο όπου
θα παρακολουθήσουμε τις καλύτερες
στιγμές καθώς και το backstage των γυρισμάτων.
Μεθαύριο Δευτέρα ξεκινούν οι
διακοπές για τον Αντώνη Κανάκη και
τους άλλους συντελεστές του «Ράδιο Αρβύλα», οπότε και θα δούμε την τελευταία εκπομπή για τη σεζόν.
Η άλλη εκπομπή του Κανάκη, το «Βινύλιο», ολοκλήρωσε την Τετάρτη. Στο μεταξύ ο ΑΝΤ1 απέκτησε ποσοστό της
«Propagate», η οποία είναι μία εκ των
κορυφαίων εταιρειών παραγωγής παγκοσμίως.







ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Ιωάννης Σαράφης του Γεωργίου
και της Αντωνίας, το γένος Γρυπάρη,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι και
κατοικεί στην Πετρούπολη και η
Βασιλική Μέγα του Ιωάννη και της
Λελούδας, το γένος Χάψα, που
γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί
στην Πετρούπολη θα έλθουν σε
γάμο που θα γίνει στην Πετρούπολη.
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• «ΤΡΕΧΕΙ» Η ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Σε καθημερινό επίπεδο είναι πλέον οι συσκέψεις για τη συγχώνευση των τηλεοπτικών σταθμών Star και Alpha, η οποία προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Ήδη ξεκίνησαν να διαμορφώνονται οι χώροι στον τρίτο όροφο των εγκαταστάσεων του STAR στην Κάτω Κηφισιά, όπου τον Αύγουστο θα φιλοξενούνται ο ενημερωτικός τομέας και η αίθουσα σύνταξης του Alpha. Επίσης χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη, τριμερής συνάντηση μεταξύ των οργανώσεων
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, με αφορμή την επικείμενη συγχώνευση.

media
• Οι αποφάσεις για τη νέα σεζόν έχουν ήδη ληφθεί

ΣΚΑΪ: Η… χαρά του
σίριαλ και του ριάλιτι

Σ

την παραγωγή καθημερινής ελληνικής σειράς προχωρά ο ΣΚΑΪ τη
νέα τηλεοπτική σεζόν. Οι αποφάσεις ελήφθησαν και έχουν δοθεί οι κατευθύνσεις για τη δομή του προγράμματος της σεζόν 20182019, πάντα με στόχο να διατηρήσει ο ΣΚΑΪ την πρωτιά
στην τηλεθέαση.
Φυσικά, πρωτεύοντα ρόλο
θα έχουν στο νέο πρόγραμμα
του ΣΚΑΪ τα ριάλιτι, που φέρνουν τηλεθέαση και γεμίζουν
τα ταμεία. Έτσι θα συνεχιστούν τα ήδη επιτυχημένα
ριάλιτι, όπως το «Voice of
Greece», το «Ελλάδα, έχεις ταλέντο» και φυσικά το
«Survivor». Τα δύο πρώτα έως τον χειμώνα του 2018 και
το «Survivor» από τον Φεβρουάριο του 2019. Το
«Voice of Greece», σύμφωνα
με πληροφορίες, θα αποκτήσει και «αδελφάκι», μια βερσιόν για μικρά παιδιά!
Η είδηση, όμως, για τον
ΣΚΑΪ είναι ότι εισέρχεται
στον χώρο της μυθοπλασίας.
Ήδη έκλεισε η σειρά «Φτωχοί
και Πλούσιοι», ξένο κόνσεπτ,
σε σεναριακή απόδοση Ρένας Ρίγγα και σκηνοθεσία
Στέφανου Μπλάτσου. Η

σειρά, με τη συμμετοχή γνωστών ονομάτων, θα ενταχθεί
στο καθημερινό πρόγραμμα
του σταθμού από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Δεν θα είναι, όμως, η μόνη ελληνική σειρά,
αφού έχει δοθεί το πράσινο
φως για μία ακόμη ελληνική,
εβδομαδιαία όμως, σειρά και
το κανάλι εξετάζει σενάρια και
προτάσεις.

Στα νέα σόου του ΣΚΑΪ
προστίθεται το «My Man
Can», για τη ζώνη prime time,
σε καθημερινή προβολή. Επίσης, στην απογευματινή
ζώνη επιστρέφει το «My Style
Rocks», με πιθανή παρουσιάστρια την Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου. Τα Σαββατοκύριακα αναμένεται να κρατηθεί το μείγμα ενημέρωσης και

σόου, όπως τη φετινή σεζόν
με τα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο
«ooh la la» και «Dot» και την
εκπομπή «Στην υγειά μας, ρε
παιδιά» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο στην prime time
του Σαββάτου. Στον τομέα της
ενημέρωσης δεν αναμένονται
αλλαγές και όλες οι εκπομπές
θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
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Ιχνηλατωντασ…

με την Καίτη Νικολοπούλου
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Γεννήθηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας το 1949. Αν και
σπούδασε Μαθηματικά, η εμμονή του με τη μουσική
και το τραγούδι τον οδήγησαν στην Αθήνα, όπου από
το 1983 συνεργάζεται με τον Μανώλη Ρασούλη, με τον
οποίο δημιούργησαν τραγούδια με ουσία και νόημα,
στο πλαίσιο πάντα του αγαπημένου του σλόγκαν
«συγκίνηση μεν, συνείδηση δε».
«Εσύ κι αν γίνεις υπουργός, εγώ θα σ’ αγαπάω», «Πότε
Βούδας, πότε Κούδας», «Βαλκανιζατέρ», «Σελοτέιπ»,
«Στο νοηματουργείο (Μάγκας επιζών)», «Τι γυρεύεις
μες στην Κίνα, Τσάκι Τσαν;» «Με καλαματιανό ρυθμό»
(με τη συμμετοχή της Μαρίζας Κωχ) και «Γεια σου, κυρ
Εισαγγελέα» είναι οι δίσκοι όπου συναντώνται δύο
σπουδαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Πέτρος
Βαγιόπουλος και Μανώλης Ρασούλης. Με επίσης
σπουδαίες ερμηνείες από σημαντικούς καλλιτέχνες,
όπως ο Νίκος Παπάζογλου, η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία,
ο Αγάθωνας, ο Ορφέας Περίδης, ο Γιώργος Ξηντάρης,
η Νένα Βενετσάνου, και τόσους άλλους…
Δεν είναι όμως μόνο αυτοί οι δίσκοι τους οποίους
σφράγισε με τη μουσική του ο Πέτρος Βαγιόπουλος,
καθώς στο ενεργητικό του εμφανίζονται περισσότερες
από 30 δισκογραφικές δουλειές, με συνεργάτες
καταξιωμένους καλλιτέχνες τόσο στον στίχο όσο και
στην ερμηνεία, όπως ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο
Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Λογοθέτης, ο Ηλίας
Κατσούλης, ο Αντώνης Βαρδής, η Ελένη Λεγάκη, ο
Κώστας Μακεδόνας, ο Νίκος Ζιώγαλας, η Καλλιόπη
Βέτα, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Μπάμπης Τσέρτος, ο
Πασχάλης Τερζής και τόσοι άλλοι…
Ρίγος και δέος, λοιπόν, προκαλεί και μόνο η σκέψη για
μια συνέντευξη από έναν τόσο σπουδαίο μουσικοσυνθέτη,
έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε την πορεία του ελληνικού
τραγουδιού με το έργο του, όχι μόνο επειδή έδωσε
διαχρονικές ή μη επιτυχίες, αλλά κυρίως επειδή αγαπήθηκε
τόσο πολύ από διαφορετικές γενιές. Και ίσως-ίσως
επειδή «αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην
κοινωνία δεν είναι αυτοί που γράφουν τους νόμους,
αλλά αυτοί που γράφουν τα τραγούδια», κατά τον Γάλλο
μαθηματικό και στοχαστή Μπλεζ Πασκάλ…

Ο συνθέτησ τΟυ «Πότε ΒΟύδασ, Πότε

ΚΟύδασ» μιλά στην «α» για τη σχέση
τΟυ με τΟν αγαΠημένΟ τΟυ συνεργάτηστιχΟυργό μανώλη ρασΟύλη, Καθώσ Και
για τη διαδρΟμή τΟυ στα ελληνιΚά
μΟυσιΚά δρώμενα

«Με τον Ρασούλη
μάς “έδενε”
δημιουργική φιλία»
1 Κύριε Βαγιόπουλε, σπουδάσατε
Μαθηματικά, αλλά ο κόσμος σάς
έμαθε μέσα από τα τραγούδια σας.
Σας βοήθησαν οι σπουδές σας ως
μουσικοσυνθέτη;
«Το ότι σπούδασα Μαθηματικός δεν νομίζω ότι προσέφερε κάτι παραπάνω από
το αν τελείωνα κάποια άλλη σχολή. Η
“μαθηματική σκέψη” πιστεύω πως ναι,
παίζει έναν κάποιο ρόλο, αν αναλογισθούμε ότι δεκάδες Έλληνες συνθέτες έχουν αποφοιτήσει από “πρακτικές” σχολές. Πολυτεχνείο, Φυσικό, Μαθηματικό,
Χημικό τμήμα κ.λπ. Προσωπικά, θα ’θελα
να περηφανευτώ ότι ήμουν καλός μαθητής και στα “θεωρητικά” μαθήματα».
1 Πότε και πώς ξεκίνησε αυτή η
μαγική διαδρομή;
«Στα 17 μου, όταν μου χάρισαν μια κιθάρα. Χωρίς να ξέρω να παίζω, άρχισαν να
μου έρχονται μελωδίες και να συνθέτω
τραγούδια. Βρήκα και τους αδελφούς
Μουλιάκου, που έπαιζαν μπουζουκάκι,
και άρχισα να τα ηχογραφώ πρόχειρα.
Σαν φοιτητής μελοποίησα σχεδόν όλους
τους ποιητές(!) κάνοντας πειράματα ή και,

κάποιες φορές, ασελγώντας πάνω στους
στίχους τους… Απ’ όλα αυτά έμειναν γύρω στα 10, που έχουν καλλιτεχνική αξία.
Μερικά κυκλοφόρησαν σε δίσκο με άλλους στίχους, που –ζήτησα και– έβαλαν
συνεργάτες μoυ στιχουργοί».
1 Ένα από τα πιο γνωστά σας
τραγούδια, που κλασικοποιήθηκε
πλέον, είναι το «Πότε Βούδας πότε
Κούδας», σε στίχους του σπουδαίου
Μανώλη Ρασούλη και ερμηνεία
του υπέροχου Νίκου Παπάζογλου.
Πώς προέκυψε αυτή η τεράστια
επιτυχία;
«Προέκυψε επειδή... έλειπε ο Ρασούλης.
Είχα συνθέσει τη μουσική κι έψαχνα να
τον βρω για να βάλει στίχους. Δεν υπήρχαν τότε (1986) κινητά. Άνοιξα το περιοδικό “Αυγό”, που έγραφε παλιότερα και εξέδιδε ο Μανώλης, και βρήκα μέσα διάφορα τετράστιχα ή δίστιχα που, με κολπάκια και μοντάζ, τα ταίριαξα στη μουσική μου και προέκυψε το αποτέλεσμα που
ξέρετε σήμερα. Όταν γύρισε ο Μανώλης
από το Λονδίνο όπου ήταν, ανέκραξε:
“Αυτό είναι σουξέ!” Την ιστορία του τρα-

28_29_politismos_837_APOPSI 6/1/18 8:42 PM Page 29

ΣΑΒΒΑΤΟ - KΥΡΙΑΚΗ 2/3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
www.iapopsi.gr

γουδιού την έχω αναφέρει πολλάκις στα
ΜΜΕ κι αν θέλει κάποιος να τη διαβάσει, γκουγκλάρει “Πώς έγινε το Πότε Βούδας πότε Κούδας” και εμφανίζονται... 50
sites!»

Η ΑΠΟΨΗ

φόραγε ή πόσο μεγάλα ήταν τα γένια του.
Όλοι τον αναγνωρίζουν ως πνευματικό άνθρωπο».

«Ο Μανώλης εκτιμήθηκε
όταν πέθανε…»

1 Συνεργαστήκατε με πολλούς
στιχουργούς και ερμηνευτές και
συνεχίζετε. Ποιος ήταν εκείνος
που χαράχτηκε στην ψυχή σας όμως περισσότερο από κάποιους
άλλους και γιατί;
«Κάθε άνθρωπος, άρα και κάθε δημιουργός, είναι διαφορετικός. Ο καθείς έχει τις
ιδιαιτερότητές του και, όταν δεν σ’ ενοχλούν, δέχεσαι να συνεργάζεσαι. Με κάθε συνεργάτη μου στιχουργό, τον καιρό
που συνυπήρξαμε στη δημιουργία, αφήσαμε κάτι καλό, άσχετα αν ακούστηκε πολύ ή λίγο».

1 Ο Μανώλης Ρασούλης ήταν
από τους βασικούς συνεργάτες σας.
Τι ήταν εκείνο που σας «έδενε»
μαζί του, με δεδομένο ότι ήταν
μεγάλος στοχαστής, κάτι που το
μετέδιδε και στα τραγούδια του;
Μοιραζόσαστε τους κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς του;
«Η φιλία. Ο Μανώλης ερχόταν σπίτι μου,
έτρωγε ή και κοιμόταν πολλές φορές, κάναμε χιλιόμετρα βόλτες κουβεντιάζοντας
και μου έλεγε τις απόψεις του επί παντός
και μάλλον είχαμε –θεωρητικώς– λύσει
όλα τα ζητήματα του κόσμου, ακόμη και το
Μεσανατολικόν… όλα, εκτός του οικονομικού μας. Πέρα από το χιούμορ του, ήταν ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος,
με μεστό λόγο και απολαυστικός στη διήγηση, στη μετάδοση, στην επικοινωνία.
Οι στίχοι του και τα γραπτά του και οι συνεντεύξεις του περιέχουν τις σκέψεις του
για τα πάντα. Εκτιμήθηκε περισσότερο όταν πέθανε. Κανείς πια δεν μιλά για το τι

1 Ως προς τη δημιουργία και τη
διαχρονικότητα ενός τραγουδιού,
παίζει ρόλο η «παρέα», η
συντροφικότητα δηλαδή των
δημιουργών που υπήρχε παλιότερα,
σε σχέση με το σήμερα;
«Σε μένα η παρέα και η συντροφικότητα
με τους συνεργάτες μου υπάρχει ακόμα.
Και το θεωρώ υγιές και φυσικό. Να μιλάς
για τα πάντα, να περιπλανιέσαι μαζί τους
σε γνωστά αλλά και φανταστικά μονοπάτια. Πάντα κέρδος έχεις από την επαφή
με ανθρώπους που εκτιμάς και έχεις τη
χαρά και την τιμή να συνεργάζεσαι, άσχετα αν είναι γνωστοί τοις πάσι ή θα γίνουν κάποτε.
»Η διαχρονικότητα είναι άλλο πράγμα.
Είναι το αποτέλεσμα μιας μαγικής στιγμής δημιουργίας, στην οποία συνέβαλαν
πολλοί παράγοντες. Από τους δημιουργούς και τους συντελεστές του τραγουδιού
–αφού αναφερόμαστε σ’ αυτό– μέχρι τη
χρονική συγκυρία που βγήκε το άσμα και

1 Πώς νιώθετε όταν το ακούτε
σήμερα, μετά από τόσα χρόνια,
στα νεανικά μουσικά στέκια;
«Όμορφα φυσικά! Και στα σκυλάδικα
που παίζεται, καλά νιώθω. Ο Ρασούλης,
όταν τον ρωτούσαν το ίδιο, έλεγε ότι ευελπιστεί κάποιοι απ’ αυτούς να νιώσουν το
“έχω καταλάβει ήδη της ζωής μου το παιχνίδι”».

«Ο ΜανΩλΗς

ΡαςΟΥλΗς
εΚτιΜΗθΗΚε
ΠεΡιςςΟτεΡΟ Οταν
Πεθανε. ΟλΟι τΟν
αναΓνΩΡιζΟΥν
ΠλεΟν Ως
ΠνεΥΜατιΚΟ
ανθΡΩΠΟ»

Η παρτιτούρα τού
«Πότε Βούδας,
πότε Κούδας»

την επικρατούσα άποψη της εποχής για το
κοινωνικό ή και πολιτικό στάτους. Εξυπακούεται ότι το τραγούδι για να έχει προδιαγραφές διαχρονικού πρέπει να εμπίπτει σε κανόνες που μερικοί από μας
τους έχουν κατανοήσει –
και χειρίζονται– βαθύτερα και καλύτερα από άλλους δημιουργούς. Ο συνεργάτης μου ποιητής Δημήτρης Χριστοδούλου
(“Είναι μεγάλος ο καημός”,
“Γωνιά-γωνιά”, “Βράχοβράχο”, “Κοντά στα ξημερώματα” κ.λπ.) μου έλεγε ότι τον παρακαλούσαν φίλοι

Με τη Χριστιάνα
Γαλιάτσου

του ποιητές να τους συστήσει τον συνεργάτη του Μίκη Θεοδωράκη, μπας και τους
μελοποιήσει κάποιο ποίημα για να ακουστεί στον κόσμο, μέσω της μουσικής. Ένα
τραγούδι που θα ακουστεί... ίσον 20 βιβλία με ποιήματα, έλεγε!»
1 Στη δημιουργία ενός τραγουδιού
τι παίζει πρωτεύοντα ρόλο, ο στίχος
ή η μουσική;
«Θα σας πω δύο τραγούδια, “Ποροπομπόμ, Ποροπομπέρο, Περόμ” ή και το
“Despasito”, που ούτε εγώ, ούτε η πλειονότητα γνωρίζει τι λένε. Συμφωνούμε, όμως, όλοι ότι είναι ωραία τραγούδια. Και
φυσικά εννοούμε ότι η μουσική είναι συναρπαστική, όμορφη, μελωδική, μας παρακινεί να σιγοντάρουμε ή και να κουνηθούμε αναλόγως. Και μιλώ για χιλιάδες
τραγούδια, από ξένες μπαλάντες μέχρι
τσάμικα. Οι περισσότεροι συνεργάτες
μου στιχουργοί είναι της άποψης ότι η
μουσική πρέπει να είναι ισάξια του στίχου ή και ανώτερη. Μερικοί, όπως και ο
αγαπημένος Λευτέρης Παπαδόπουλος,
λέει: “Εν αρχή ην ο λόγος”».
1 Δηλαδή, διαφωνείτε…
«Μα, αν ήταν έτσι, θα ήταν πανεύκολο
για τους συνθέτες να έκαναν κάθε μέρα
περί τα 10 σουξέ ο καθείς, αρκεί να έπαιρναν ποιήματα του Ρίτσου, Ελύτη,
Γκάτσου, Σεφέρη, Βάρναλη, Χριστοδούλου, Λειβαδίτη, Καβάφη και να έβαζαν
μια διεκπεραιωτική μουσική... και “να το
πετιέται” το σουξέ... Αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν είναι έτσι. Ο Καβάφης,
π.χ., μελοποιήθηκε από 100 περίπου
συνθέτες και –παρά το παγκόσμια γνω-
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O Nίκος Πορτοκάλογλου
στο στούντιο Sierra κατά
την ηχογράφηση του «Πότε
Βούδας, πότε Κούδας»

Με τον Ορφέα Περίδη

στό όνομα του ποιητή– ούτε ένα του τραγούδι δεν πέρασε στον κόσμο».
1 Ο τραγουδιστής πόση ευθύνη
έχει για την επιτυχία ενός
τραγουδιού;
«Ο τραγουδιστής είναι το καλύτερο μουσικό όργανο στο τραγούδι. Δεν φτάνει, όμως, μόνο η φωνή του για την επιτυχία.
Δεν μπορώ να του αποδώσω ευθύνη. Ο
Καζαντζίδης είπε χίλια τραγούδια. Ούτε
τα μισά δεν είναι επιτυχίες. Πρέπει το τραγούδι να έχει τις προδιαγραφές να ακουστεί και ιδίως να μείνει!»
1 Οι δημιουργοί των τραγουδιών,
συνθέτες και στιχουργοί, μπορούν
να επιβιώσουν στην Ελλάδα τού
σήμερα από τα τραγούδια τους;
«Όχι. Η “εποχή” των δημιουργών έχει
προ πολλού τελειώσει. Μεμονωμένες περιπτώσεις πάντα θα υπάρχουν. Σήμερα
γράφουμε κανένα τραγουδάκι και το δημοσιοποιούμε μέσω των νέων τεχνολογιών».
1 Ποια η «συνταγή» για να μείνει
ένα τραγούδι διαχρονικό;
«Οφείλω να πω ότι πιστεύω πως η “συνταγή” για να μείνει ένα τραγούδι διαχρονικό είναι να έχει μελωδία. Όλα τα παλιά τραγούδια –ελληνικά ή ξένα– που έχουν φτάσει στο σήμερα και τα αγαπάμε,
τα τραγουδάμε, τα χορεύουμε, διακρίνονται για τη μελωδία τους».
1 Βρίσκεστε στο στούντιο αυτές
τις ημέρες… Θα μας μιλήσετε για
αυτό το καινούργιο που ετοιμάζετε;

«Έγραψα, τα τελευταία τρία χρόνια, το
“Αν τύχει ”, με τη Χριστιάνα Γαλιάτσου
σε στίχους της νέας και αξιόλογης Ησαΐας
Παπαδοπούλου, το “Γκουρού θα γίνω στο
Θιβέτ”, με τον Νίκο Ζιώγαλα και τον Τάκη
Λιβανό –που έγραψε και τους στίχους–
και τώρα, σε λίγες ημέρες, το “Η υπόσχεση”, πάλι με τη Χριστιάνα, σε στίχους
του συγγραφέα Δημήτρη Τσιάκα. Τα δύο
τελευταία είναι εξωστρεφή και χορευτικά, με ουσία όμως στα λεγόμενά τους, κόντρα στα επικρατούντα ομιχλωδώς εσωστρεφή…»

«Εμπιστεύομαι τους νέους,
μπορούν να μας εκπλήξουν
θετικά»
1 Με περισσότερα από τριάντα
χρόνια επιτυχημένης καριέρας στα
μουσικά δρώμενα, τι θα
συμβουλεύατε τους νέους
δημιουργούς και ερμηνευτές;
«Εγώ, όπως και άλλοι γνωστοί, ενδεχομένως να γράψουμε μερικά καλά τραγούδια
στο μέλλον. Οι νέοι, όμως, είναι εκείνοι
που θα αλλάξουν τον ρου της μουσικής
και εγώ τους εμπιστεύομαι. Ακόμη και με
τις διασκευές, που κάνουν στα παλιά τραγούδια, τους δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθούν για το φοβερό υλικό της ελληνικής μουσικής. Πρέπει, όμως, οι ίδιοι
νέοι δημιουργοί να έχουν πολύ καλή γνώση του ελληνικού θησαυρού. Έτσι, σε
συνδυασμό με τις πολλαπλές γνώσεις τους
–ξένο τραγούδι, νέες τεχνολογίες, δημιουργική ενορχήστρωση, ποικίλα μουσικά όργανα κ.λπ.– θα μπορούσαν να μας
εκπλήξουν θετικά».
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ΜΑΓΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:
Βουτάει και
τρελαίνει κόσμο
Η σέξι Μάγκυ Χαραλαμπίδου δεν άντεξε να μείνει εντός
των τειχών της πρωτεύουσας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και αποφάσισε να πεταχτεί μέχρι τη Μύκονο. Από
ό,τι φαίνεται, δεν άντεξε επίσης και τη ζέστη στο «Νησί των
Ανέμων» και σκέφτηκε να κάνει μια βουτιά στην πισίνα
για να δροσιστεί. Αυτό που δεν υπολόγισε ήταν το κύμα…
καύσωνα που προκάλεσε στους συν-λουόμενούς της. Όπως ήταν αναμενόμενο, το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο
και στον λογαριασμό της Μάγκυ στο Instagram, καθώς η
πόζα έγινε… viral από τους θαυμαστές της 50χρονης dj
που παραληρούσαν στα διαδικτυακά σχόλιά τους…
Μ.Λ.
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1 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ – ΥΒΟΝΝΗ ΜΠΟΣΝΙΑΚ:

Μυκονιάτικη απόδραση
με τους κουμπάρους
Γ
ράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα
στην ηλεκτρονική έκδοση της «Α» ότι
αρκετοί εκπρόσωποι της εγχώριας
showbiz έχουν ήδη επισκεφτεί τον…
ράφτη τους, καθώς ετοιμάζονται να ντυθούν
γαμπροί και νύφες κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.
Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ που
τον Ιούλιο θα «κρεμαστούν» στη Μύκονο!
Μάλιστα το μελλόνυμφο ζευγάρι απέδρασε
πριν από λίγες ημέρες με προορισμό τον τόπο του… εγκλήματος, έχοντας για «συνεργούς» το ζεύγος των οσονούπω κουμπάρων:

τη Μαρία Μπεκατώρου και τον σύζυγο της
παρουσιάστριας, Αντώνη Αλεβιζόπουλο!
Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» στα Ματογιάννια τα ζευγάρια Ρέμο - Μπόσνιακ και
Μπεκατώρου - Αλεβιζόπουλου να περπατούν στα σοκάκια του νησιού παρέα και δεν
είναι λίγοι αυτοί που συσχέτισαν το ταξίδι με
την ανάγκη των μελλόνυμφων να κανονίσουν τις λεπτομέρειες του επικείμενου μυστηρίου.
Όπως και να ’χει, τα κουμπαράκια κάνουν
στενή παρέα και όποτε βρίσκουν ελεύθερο
χρόνο κάνουν αποδράσεις σε κοντινούς
προορισμούς και βγαίνουν βόλτα μαζί. Οπό-

τε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν η
κατάλληλη αφορμή για ένα «καταδρομικό»
ταξιδάκι στο «Νησί των Ανέμων», τον αγαπημένο προορισμό του Αντώνη και της Υβόννης.
Όπως προαναφέρθηκε, ο Αντώνης Ρέμος
και η Υβόννη Μπόσνιακ θα παντρευτούν
τον Ιούλιο, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία. Η εκκλησία που θα τελεστεί το μυστήριο έχει ήδη βρεθεί, ενώ το γαμήλιο πάρτι θα γίνει στο «Nammos», το μαγαζί που κάθε χρόνο ο τραγουδιστής εμφανίζεται και τραγουδάει στο μεγάλο πάρτι του καλοκαιριού. Μ.Λ.

Ο… πελαργός
«προτιμάει»
την Πηνελόπη!
Καλεσμένη στην εκπομπή «Ελένη» ήταν
προ ημερών η ηθοποιός Πηνελόπη Αναστασοπούλου, όπου έκανε μία γλυκιά αποκάλυψη, ξαφνιάζοντας το κοινό που παρακολουθούσε και προκαλώντας μεγάλη συγκίνηση στην ίδια την
Ελένη Μενεγάκη. Ποιο ήταν το νέο; Ότι
η ηθοποιός περιμένει το δεύτερο παιδί
της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φώτη Μπενάρντο.
«Έρχεται και άλλο μωρό… Θέλω να το
πω δημόσια επειδή εργάζομαι και είμαι
σε περιοδεία αυτό το διάστημα, δεν μπορώ να το κρύβω άλλο και βέβαια έχει περάσει και το “επικίνδυνο” διάστημα του
πρώτου τριμήνου. Και επίσης, είμαι και
υπερβολικά χαρούμενη, δεν μπορώ να
το κρατάω για τον εαυτό μου! Είμαι τρισευτυχισμένη!» ανέφερε η Πηνελόπη
και συνέχισε:
«Θέλαμε κι άλλο παιδί και πιο γρήγορα,
αλλά, επειδή εγώ θήλαζα μέχρι πριν μερικούς μήνες, δεν μπορούσα να μείνω έγκυος κι έτσι, με το που σταμάτησα τον
θηλασμό, έμεινα έγκυος αμέσως! Επειδή
εγώ είμαι μοναχοπαίδι και ξέρω πώς είναι, τώρα ξέρω ότι η κόρη μας δεν θα είναι ποτέ μόνη της».
Μ.Λ.
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Η παρέμβαση
του Βασιλειάδη
θα δώσει λύση
για αποφυγή
του τέλους
των Ελληνικών
Ιπποδρομιών
«Ο εγγυητικός σας αυτός
ρόλος και η ανάγκη ανάληψης εκ μέρους σας
των απαιτουμένων δράσεων δεν αρύεται εκ του
γεγονότος και μόνο ότι η
ΦΕΕ αποτελεί νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, την εποπτεία και
τον έλεγχο του οποίου
κατά νόμο ασκεί το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού στο οποίο υπάγεται (μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού). Ο νόμος προνόησε και προέβλεψε ότι ουδεμία απόφαση της ΦΕΕ
δεν έχει υπόσταση αν
δεν εγκριθεί από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό
Υπουργό και ότι ο Φορέας Ιπποδρομιών (παραχωρησιούχος της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του
άρθρου 13 του Ν.
4111/2013) δύναται να
διατυπώνει, κατά τη διαδικασία της έγκρισης, απλή γνώμη προς τον Υπουργό (παρ. 3 άρθρου 2
ν. 399/1968, όπως ισχύει).
Λυπούμαστε που, χωρίς
οποιαδήποτε ευθύνη
μας, βρισκόμαστε ένα
βήμα πιο κοντά στην
πλήρη απαξίωση των
Ελληνικών Ιπποδρομιών
και ελπίζουμε στην παρέμβασή σας προκειμένου να αποφευχθεί, έστω και την ύστατη ώρα,
το τέλος των Ελληνικών
Ιπποδρομιών».

Ιπποδρομίες Α.Ε.

«Καθεστωτικές
και αυθαίρετες
οι ενέργειες του νέου
προεδρείου της ΦΕΕ»
Με επιστολή της η «Ιπποδρομίες Α.Ε.» ζητάει κατεπείγουσα παρέμβαση του
υφυπουργού Αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη. «Προκειμένου να αποφευχθεί,
έστω και την ύστατη ώρα, το τέλος των Ελληνικών Ιπποδρομιών»
Του Σωτήρη Παρτσαλά
ε νέα επιστολή-κόλαφο προς τον υφυπουργό Αθλητισμού,
Γ. Βασιλειάδη, η «Ιπποδρομίες Α.Ε.» καταγγέλλει
παράνομες, καθεστωτικές και
καταχρηστικές ενέργειες από
την πλευρά της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος. Επισημαίνοντας
ότι, πλέον, έχει χαθεί «κάθε δυνατότητα οποιασδήποτε συνεννόησης» με τον πρόεδρό της
ΦΕΕ, Γιάννη Μυτιληναίο.
Αιτία για τη νέα επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρός της, Damien
Cope, ήταν το πρωτοφανές αίτημα
της διοίκησης στη ΦΕΕ –μέσω επιστολής (9/5/2018)– να ζητήσει από
τη θυγατρική εταιρεία του ΟΠΑΠ,
την κατάθεση επιχειρησιακού σχεδίου. Το οποίο, θα συνδεθεί με το
σχέδιο Κώδικα Ιπποδρομιών, που
θέλει να προωθήσει η ίδια μέσω της
Γενικής Συνέλευσης της 30ής
Μαΐου 2018.
Αίτημα, όπως επισημαίνει η «Ιπποδρομίες Α.Ε.», που «αντανακλά μια
“καθεστωτική” αντίληψη για μια υπε-
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Damian Cope Πρόεδρος «Ιπποδρομίες ΑΕ», Σπυρίδων Φωκάς
Α’ Αντιπρόεδρος (πάνω δεξιά), Οδυσσέας Χριστοφόρου
Β’ Αντιπρόεδρος (κάτω δεξιά).

ράνω της Ελληνικής Βουλής, του Συντάγματος και των νόμων, Φίλιππο Ένωση». Στη ΦΕΕ αποδίδεται άρνηση περιορισμού στον ρόλο που της
έχει αποδοθεί και επιδίωξη επιβολής ενός ιδιότυπου καθεστώτος
συνδιαχείρισης των ιπποδρομιών.
Η «Ιπποδρομίες Α.Ε.» τονίζει ότι

«τα επιχειρησιακά σχέδια της υποβάλλονται εκεί όπου θεσμικά προβλέπεται/επιβάλλεται, και η ΓΣ της
ΦΕΕ και ο Πρόεδρός της δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των κατά νόμο αποδεκτών τους». Καθώς επίσης
πως «ο Φορέας Ιπποδρομιών έχει ήδη ταχθεί υπέρ ενός Κώδικα σύμφω-

νου με την εξουσιοδότηση του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, αλλά και
με το γράμμα και το πνεύμα του ανωτέρω νόμου και του εν γένει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου».
Ο οποίος «δεν θα δυσχεραίνει την
επιτυχή έκβαση της προσπάθειας για
την αναβίωση των ελληνικών ιπποδρομιών και που θα είναι απολύτως
εναρμονισμένος με τη διεθνή ιπποδρομιακή πρακτική και τους αντίστοιχους Κώδικες των προηγμένων ιπποδρομιακά χωρών».
Μάλιστα, ως υπόδειγμα «τέτοιας
πλήρους εναρμόνισης (και με τη διεθνή ιπποδρομιακή πρακτική αλλά και
με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών)
θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει ο Κώδικας Ιπποδρομιών του Ηοng Κοng,
όπου διεξάγονται ποιοτικές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ιπποδρομίες, σε
κορυφαίο ανά τον κόσμο επίπεδο.
»Από την Ιπποδρομίες Α.Ε. προτείνεται όπως το σκέλος των τεχνικών
κανόνων διεξαγωγής του εν λόγω
Κώδικα, από κοινού με τις προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών, να αποτελέσει
τη βάση του νέου Ελληνικού Κώδικα
Ιπποδρομιών, με τις, εύλογες και αναγκαίες φυσικά προσαρμογές στην
ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία».
Η θυγατρική εταιρεία του ΟΠΑΠ
σημειώνει πως «ο Κώδικας Ιπποδρομιών δεν αποτελεί πεδίο εφαρμογής
των όποιων ιδεολογημάτων οποιουδήποτε, ούτε και επίδειξης “καλής”
θέλησης, μεγαθυμίας ή μεγαλοφροσύνης, καλώς νοούμενης συνδιαλλαγής μεταξύ Φορέα Ιπποδρομιών και
ΦΕΕ ή απόπειρας αποκαλύψεων ή επιβεβαίωσης. Τέτοια εξουσιοδότηση
δεν έδωσε ο νομοθέτης σε κανέναν».
Και ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε απόπειρα παράβασης της αρχής της νομιμότητας, η οποία αποτελεί έκφανση
της αρχής του κράτους δικαίου, και
της υποχρέωσης μη υπέρβασης της
νομοθετικής εξουσιοδότησης και σας
καλούμε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, να
λάβετε όλα τα απαιτούμενα μέτρα
προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρησή τους».
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ην περασμένη εβδομάδα,
χωρίς επίσημη ανακοίνωση,
διέρρευσε το σχέδιο Βασιλειάδη για αναδιάρθρωση
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

T

Χωρίς κάποιοι, κυρίως μυαλοπώληδες κάποιων ΜΜΕ, να γνωρίζουν
λεπτομέρειες για τον τελικό σχεδιασμό της διεξαγωγής των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, έσπευσαν
με κραυγαλέους τίτλους να ρίξουν
στο πυρ το εξώτερον το σχέδιο αυτό, που στην ουσία αποτελούσε μια
πρόταση, η οποία φυσικά θα έμπαινε στο τραπέζι των συζητήσεων για
να βελτιωθεί.
Έτσι, φτάσαμε στο σημείο κάποιοι
δημοσιογράφοι που ξύπνησαν το
πρωί και χωρίς να έχουν πιει καφέ
να κάνουν λόγο για πρωτάθλημα 20
ομάδων(!), χωρίς να έχουν καν τη
νοητική ικανότητα να αντιληφθούν
ότι μετά τα Χριστούγεννα η λεγόμενη Α΄ Κατηγορία, ή Super League
1, θα έχει μόνο 10 ομάδες, από τις
οποίες οι μισές θα διαγωνίζονται για
την έξοδο στην Ευρώπη (αφού 5 ομάδες μετέχουν στις διοργανώσεις
της UEFA) και οι άλλες 5 θα δίνουν
μάχη για να μην πέσουν στη Super
League 2, κατηγορία στην οποία επίσης θα διαγωνίζονται 10 ομάδες,
οι δύο για να ανέλθουν στη Super
League 1 και τρεις ή τέσσερις για να
μην πέσουν στην Football League.
Αντιδράσεις του τύπου Μάρθα
Βούρτση και Νίκου Ξανθόπουλου εκφράστηκαν από κάποιους
κονδυλοφόρους για την πρόθεση
του υπουργού Βασιλειάδη να θεσμοθετήσει την ενίσχυση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου με ποσόν
30 εκατ. ευρώ περίπου, από τη φορολόγηση του ποδοσφαιρικού τζόγου, δηλαδή του ΠΡΟΠΟ και του
Στοιχήματος. Οι κορόνες για λεφτά
που έπρεπε να πάνε στους συνταξιούχους, στους πρόσφυγες, στο ΠΙΚΠΑ και άλλους φορείς έδιναν κι έ-

Η αναδιάρθρωση και
οι μυαλοπώληδες
της πλάκας

παιρναν υπό μορφή ασπρόμαυρων
ελληνικών ταινιών του 1950.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι κύριοι αυτοί έβλεπαν ότι είναι σωστό το κράτος και οι στοιχηματικές εταιρείες να
χρησιμοποιούν τις ομάδες και τα σήματά τους για να κερδίζουν, χωρίς
να δίνουν ούτε ευρώ σ’ αυτές.
Βεβαίως, οι κονδυλοφόροι αυτοί
προφανώς έχουν εικόνα για τα δικαιώματα που απομένουν υπέρ των
ομάδων από τα έσοδα του ποδοσφαιρικού τζόγου, εμβέλειας μέχρι
την…Αγουλινίτσα το πολύ. Αλλιώς
θα ήξεραν ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία οι λοταρίες δίνουν μεγάλα ποσά στις ομάδες για να χρησιμοποιούν τα σήματά τους, στον ποδοσφαιρικό στοιχηματικό τζόγο.
Το μερτικό από τον ποδοσφαιρικό

τζόγο ήταν και είναι πάγιο αίτημα
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου
από το 1979 που ιδρύθηκε η ΕΠΑΕ
(σημερινή Super League). Το λάθος
των σημερινών ηγητόρων της
Super League ήταν ότι δεν προσπάθησαν ακόμη και με προσφυγή στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Τώρα που
ένας υπουργός κατανοώντας προφανώς αφενός μεν ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που βρίσκεται
στον πάτο του βαρελιού έχει ανάγκη από βοήθεια, και αφετέρου ότι
μια προσφυγή σε ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια ενδεχομένως
θα ευδοκιμούσε και θα καταλόγιζε
πολύ μεγαλύτερα ποσά, σκέφθηκε
να θεσμοθετήσει το ποσόν των 30
εκατ. ευρώ ως ανταπόδοση για τη
χρήση του σήματος των ομάδων. Οι

ίδιοι δημοσιογράφοι, που ζουν από
το ποδόσφαιρο όπως και τα αφεντικά τους, άρχισαν τις κορόνες για λεφτά που αντί να πάνε στους συνταξιούχους και στους πρόσφυγες, θα
πάνε στο ποδόσφαιρο.
Μια δεύτερη κατηγορία «αντιδρούντων» ήταν οι γνωστοί καρεκλοκένταυροι στα διοικητικά του ποδοσφαίρου, οι οποίοι βλέποντας να χάνουν την παρεμβατική τους ικανότητα λόγω άγνοιας έκαναν λόγο ότι γα
την αναδιάρθρωση «πρέπει οι αποφάσεις να ληφθούν από το ποδόσφαιρο», δηλαδή, από τους ίδιους.
Μα όταν τον περασμένο Νοέμβριο
του 2017, ετέθη θέμα μείωσης των
ομάδων, σύμφωνα με δεκάδες μελέτες εταιρειών όπως της Deloite κ.ά.,
εκείνοι αποφάσισαν να μη μειωθούν
οι ομάδες, και αντί play off που θα

32_33_VOURTSI_837_APOPSI 6/1/18 9:34 PM Page 33

33
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
2/3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

έδινε ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα,
προτίμησαν να θεσμοθετήσουν μια
μορφή φιλικών αγώνων τύπου
League Cup, το οποίο τελικά ούτε και
αυτό υλοποιήθηκε ποτέ.
Αντίθετα, απαίτησαν(!) λεφτά από τη
NOVA, για ένα προϊόν που σε αγώνες ντέρμπι είχε - δεν είχε 5.0006.000 εισιτήρια, τινάζοντας στον αέρα την κεντρική διαχείριση.
Η άποψή τους ότι τις αποφάσεις για
την αναδιάρθρωση τις παίρνουν η
Super League και η ΕΠΟ –απόψεις
που δυστυχώς διατύπωσαν και κάποιοι άσχετοι εκπρόσωποι πολιτικών
παρατάξεων– φαίνεται ότι οφείλεται
σε άγνοια ή σε απώλεια μνήμης.
Και αυτό γιατί η Super League ιδρύθηκε με τον νόμο 3479/2006 του τότε υπουργού Γιώργου Ορφανού,
χωρίς καμία συμμετοχή ή απόφαση
των ΕΠΟ και ΕΠΑΕ, και των διεθνών
αθλητικών φορέων FIFA και UEFA.
Ομοίως η διαδικασία για τις εκλογές
της ΕΠΟ να γίνεται με εκλέκτορες και
όχι με μία ψήφο η κάθε ένωση, έγινε
με νομοθετική ρύθμιση το 2004 (νόμος 3262/2004), χωρίς ΕΠΟ και ΕΠΑΕ να αντιδράσουν.
Ούτε βεβαίως υπήρξε αντίδραση της
UEFA και της FIFA, αφού ο τότε γκαουλάιτερ της Μάλτας, κάποιος κύριος Μιφσούτ θα ’πινε το ποτό του

σε κάποιο στριπτιζάδικο…

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
σε πενηνταράκια…
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, στη Super League
θα ενταχθούν 20 ομάδες, 16 από το
φετινό πρωτάθλημα, και 4 από τις
πρώτες θέσεις της Football League,
δηλαδή ΟΦΗ, Άρης, Παναχαϊκή και
Κισσαμικός.
Σημείωση: Υπάρχει σκέψη αν τελικά
αποφασιστεί να υποβιβαστούν Κέρκυρα και Πλατανιάς τις θέσεις τους
να καταλάβουν Δόξα Δράμας και
Τρίκαλα. Ο προβληματισμός έγκειται
στο ότι οι δύο υποβιβασθείσες ομάδες έχουν ήδη τη δομή και την εμπειρία μιας ΠΑΕ, καθώς επίσης και τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται για
τη λειτουργία τους.
Οι 20 ομάδες με κλήρωση χωρίζονται σε 2 ισοδύναμες δεκάδες.
Η κλήρωση γίνεται μεταξύ των μεγάλων ομάδων (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) που ανά
δύο τοποθετούνται σε δύο ομίλους.
Το ίδιο γίνεται και με τις 6 επόμενες,
ίδιας δυναμικότητας, οι οποίες ανά
τρεις τοποθετούνται επίσης στους
δύο ομίλους. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τους 6 τελευταίους
του φετινού πρωταθλήματος, που
ανά τρεις τοποθετούνται στους

προαναφερθέντες δύο ομίλους. Οι
4 ομάδες της Football League που
προαναφέραμε ομοίως τοποθετούνται με κλήρωση ανά δύο στους δύο
ομίλους.
Έτσι σχηματίζονται δύο δεκάδες ομάδων περίπου ισοδύναμες, οι οποίες δίνουν 18 αγώνες η καθεμία.
Δηλαδή, εντός κι εκτός έδρας.
Έτσι, περίπου τον Γενάρη του 2019
θα υπάρχει μία βαθμολογία από 110 για κάθε έναν από τους δύο ομίλους.
Οι 5 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, δηλαδή συνολικά 10 ομάδες, οι
πλέον ισχυρές, κάνουν επίσης ένα
νέο πρωτάθλημα 18 αγώνων, με
στόχο οι 5 πρώτες ομάδες να καλύψουν τις θέσεις στις διεθνείς οργανώσεις της UEFA. Ενώ οι δύο τελευταίες να αποφύγουν τον υποβιβασμό τους στον δεύτερο όμιλο, μικρότερης δυναμικότητας. Η ίδια
διαδικασία ακολουθείται και για τις
απομείνασες 10 ομάδες, οι οποίες
σε 18 αγώνες έχουν στόχο οι μεν 2
πρώτες στη βαθμολογία ομάδες να
ενταχθούν στην ισχυρή δεκάδα, οι
δε τρεις ή τέσσερις τελευταίες να αποφύγουν τον υποβιβασμό στη
Football League.
Η Football League στο επόμενο
πρωτάθλημα 2018-2019 θα έχει

στις τάξεις της 12 ομάδες.
Αυτό είναι σε γενικές το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Βεβαίως υπάρχουν
πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να
συζητηθούν, κανονισμοί που πρέπει
να τροποποιηθούν, καταστατικά που
πρέπει ν’ αλλάξουν μορφή, οικονομικά κονδύλια που πρέπει με προσοχή να κατανεμηθούν. Χρειάζεται
λοιπόν διάλογος και όχι αφορισμοί
και μπουρδολογίες από τους γνωστούς μυαλοπώληδες που όμως
ζουν και σιτίζονται από την ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο.
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Του Άλκη Φιτσόπουλου
ντε, σου λέω εγώ, ο Βασιλειάδης προχωράει
την αναδιάρθρωση, καλώς ή κακώς. Έχει και
καλά του, έχει και τα κακά του αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κάτι κάνει, πάντως. Δεν κάθεται στο γραφείο με την ξύστρα δίπλα του.
Οι ΠΑΕ, οι «επενδυτές», όπως
τους λένε, τι ακριβώς κάνουνε για
τις ομάδες τους τα τελευταία χρόνια; Απολύτως τίποτα. Τα περιμένουνε όλα από την πολιτεία. Αυτό
κάνουνε. Περιμένουν πότε θα φιλοτιμηθεί ένας υπουργός ν’ ανοίξει τον
κουμπαρά για να τους σώσει. Να τα
πάρουνε από την ΕΡΤ, να τα πάρουνε από το συνδρομητικό, κι από εδώ
πήγαν κι άλλοι.
Δεκάρα δεν δίνουνε για τον πελάτη τους, που είναι κόσμος. Έτοιμο χρήμα. Αυτό ήθελαν πάντοτε. Απλά είναι τα πράγματα. Βγάζει στην
άκρη τους μεγάλους. Οι άλλοι δεν
έχουνε εμπορικό τμήμα, ρε, στην
ΠΑΕ, πλάκα κάνουμε τώρα;
Πολλά ζητάω, τώρα, θα πεις. Εδώ δεν έχουν καθαρές τουαλέτες
και θα έχουνε εμπορικό τμήμα; Σωστό κι αυτό. Ούτε σουπλά για να το
βάζουνε κάτω από τα πιάτα για να
μη λερώνει το τραπεζομάντηλο δεν
μπορούν να φτιάξουν οι ΠΑΕ.
Ούτε ένα κουτί σπίρτα ή έναν αναπτήρα με το έμβλημα της ομάδας
τους, ένα μπρελοκάκι για τα κλειδιά,
ένα πορτοφολάκι για να βάζει ο άλλος το χρήμα.
Πού να πάει το μυαλό τους στο
marketing. Άγνωστη λέξη είναι το
marketing. Και μη σου πω για τα γήπεδα. Τα βάρεσε ο ήλιος τα καθίσματα και δεν βγαίνει η βρωμιά από
πάνω. Ξασπρίσανε τα περισσότερα.
Άντε να ρίξουνε καμία σκούπα
την ημέρα του αγώνα κι έχει ο Θεός. Κι αν δεν έβαζε καθίσματα στα
γήπεδο ο Βίκτωρας πριν από πολλά χρόνια, ακόμα στα τσιμέντα θα
καθόντουσαν οι θεατές, όπως η δεκαετία του ’60.
Μιλάμε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Φτιάχνει
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Μέρα μπαίνει - μέρα βγαίνει και δεν αλλάζει τίποτα στο ελληνικό
ποδόσφαιρο, τα περιμένουν όλα από την τηλεόραση και τον κάθε
Βασιλειάδη, ενώ οι ΠΑΕ δεν έχουν καν τμήμα marketing για να
πουλήσουν στους «πελάτες» τους κάποιο σουπλά ή μπρελοκάκι...

«Ημέρα της
Μαρμότας» και
της… μαρμίτας
στη Super League
ο άλλος μια επιχείρηση ποδοσφαιρική και το μόνο που κοιτάζει είναι
να βγάλει λεφτά από την τηλεόραση. Από πουθενά αλλού. Και μιας και
είπα τηλεόραση.
Σε πέντε-έξι χρόνια, δεν θα υπάρχει τηλεόραση. Κανάλια μόνο θα
υπάρχουνε. Αυτό που λέγεται «νέα
αγορά», θα κάθεται μπροστά στον
υπολογιστή και εκεί θα θέλει να τα
βλέπει όλα.
Το πήρε κανένας χαμπάρι αυτό
από τους «επενδυτές»; Ξέρουν όλοι
τι είναι το internet και τι δυνατότητες έχει; Χαμπάρι δεν παίρνει κανένας. Όπως γίνεται συνήθως, η Ελλάδα τα μαθαίνει τελευταία τα νέα.
Ξέρει ο Κομπότης τι σημαίνει
interactive;
Ή μήπως ξέρει τι είναι διαδραστικότητα; Το ίδιο πράγμα με το
interactive είναι. Το Περιστέρι έχει
400.000 κόσμο και στο γήπεδο πάνε μετρημένοι.
Ξέρει ο Χριστοβασίλης τι είναι
ηλεκτρονικό marketing; Κι άντε, αυτοί δεν ξέρουν. Δεν μπορείς να μάθεις του Κομπότη να ποστάρει στα
social media. Η Super League, που

είναι το μαγαζί τους, δεν θα έπρεπε
να ξέρει; Ο Γκαγκάτσης με τον
Στράτο δεν θα έπρεπε να έχουν ένα
επιτελείο που ν’ ασχολείται με το
marketing του «συνεταιρισμού»;
Και ποια είναι η δουλειά του κάθε
μέρα, δηλαδή, για να καταλάβω.
Διαπραγματεύονται και καλά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έχασαν και
την κεντρική διαχείριση, αλλά η
προηγούμενη ημέρα δεν διαφέρει
σε τίποτα από την επόμενη.
Λες και παίζουνε πρωταγωνιστές
στην ταινία «Η Μέρα της Μαρμότας» με τον Μπιλ Μάρεϊ και την Άντι Μακ Ντάουελ. Είναι η γνωστή
ιστορία που ο πρωταγωνιστής ζει
κοπιαρισμένη καθημερινότητα. Μέρα μπαίνει - μέρα βγαίνει, δεν αλλάζει τίποτα. (Μαρμότα, όχι «μαρμίτα»).
Κι εγώ δεν σου λέω ότι ο Γκαγκάτσης είναι υποχρεωμένος να
παίζει στα δάχτυλα την τεχνολογία.
Ανθρώπους-σαΐνια έπρεπε να έχει
δίπλα του, για να βγάλει λεφτά η
Super League και οι ΠΑΕ.
Άμα, όμως, μιλάς με τον Μάκη
δέκα ώρες την ημέρα και τον συμ-

βουλεύεις πώς να παιχτούν τα «άλλα» έργα, πού μυαλό για τέτοια
πράγματα. Το πολύ απλό θα σου
πω. Όλοι ξέρανε ότι ο σερ Άλεξ
Φέργκιουσον ερχόταν συχνά-πυκνά στην Καισαριανή, πριν πάθει το
πρόβλημα και νοσηλευτεί και έριχνε
τις τσιπουριές του.
Ένας δεν μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί; Να κάνει ένα σεμινάριο
διήμερο, να μαζευτεί κόσμος να
πληρώσει για να το παρακολουθήσει; Στην Αγγλία το marketing αποφέρει το 70% των κερδών στα μαγαζιά και το υπόλοιπο η τηλεόραση.
Στην Ελλάδα, οι 12 διαλαλούσαν
ότι θα βάλουν εγγυητική επιταγή
1,5 εκατ. ευρώ, για να έχουν κεντρική διαχείριση –σ.σ.: μίλαγαν για λεφτά, ενώ οι περισσότεροι δεν είχαν
καρνέ...– και μετά περίπου οι μισοί
την… έκαναν μ’ ελαφρά πηδηματάκια και πήγαν στη NOVA.
Tώρα οι λεγόμενοι «άστεγοι» από τη μια παρακαλάνε τον Βασιλειάδη να τους σώσει και από την άλλη απειλούν ότι δεν θα κατέβουν
στο πρωτάθλημα αν δεν «στεγαστούν» κι αυτοί. Τόσο καλά…
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O όψιμος
φιλελεύθερος(;)
«δημοσιογράφος»
και ο Βίκτωρας
Σ
τη δημοσιογραφία υπάρχουν δύο ειδών αρθρογράφοι. Αυτοί που αρέσκονται σε όλη τους την καριέρα μόνο να κρίνουν και αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα να τσαλακωθούν υποβάλλοντας και προτάσεις στον δημόσιο διάλογο, ακόμη και εάν γίνουν δυσάρεστοι.
Ο κ. Νίκος Ασημακόπουλος, από τις πλέον
γνωστές αθλητικές πένες, από την εποχή της ιστορικής «Ελευθεροτυπίας» ακροβατούσε σε έναν ιδιότυπο λαϊκισμό. Έκρινε και κατέκρινε τους
παράγοντες του ποδοσφαίρου. Τους λοιδορούσε
με χαρακτηριστική ευκολία προσφέροντάς τους
πολλές φορές ως τροφή για το πόπολο. Μάλιστα
απέφευγε να τους αντιμετωπίσει ως επενδυτές.
Αντίθετα, τους έστελνε στα τάρταρα εάν δεν
σκόρπαγαν χρήμα για μεταγραφές. Δηλαδή, τους
αντιμετώπιζε ως επενδυτές μόνο όταν έδιναν
χρήματα και όχι όταν προσπαθούσαν να γεμίσουν
τα ταμεία τους.
Μονίμως ήταν απαξιωτικός για το ποδόσφαιρο, είτε στην «Ελευθεροτυπία», είτε στην ΕΡΑ
ΣΠΟΡ, όπου θήτευσε ως επικεφαλής, και ασχολήθηκε περισσότερο για να αναδείξει την κρυφή
πλευρά του ποδοσφαίρου, εξ ου και τα δύο βιβλία του το «Μυστική Επιχείρηση Ποδόσφαιρο»
και το «Ζήτω το Ελληνικό Ποδόσφαιρο».
Σε όλη αυτή την πορεία του ο εν λόγω δημοσιογράφος, αν και έκανε καριέρα μέσω του ποδοσφαίρου, ουδέποτε ασχολήθηκε με το να υποβάλει μία πρόταση για το πώς, βρε αδερφέ, βλέπει
αυτός το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Πώς θα ήθελε να το βλέπει ως απλός φίλαθλος.
Τίποτα απολύτως. Του άρεσε μονίμως ο ρό-

λος του αρχιδικαστή, δικάζοντας όλες τις προσπάθειες που έγιναν για αναβάθμιση του προϊόντος που λέγεται ποδόσφαιρο.
Αυτό ακριβώς έκανε και τώρα. Με άρθρο του
στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» πέρασε γενεές
δεκατέσσερις το σχέδιο του Γιώργου Βασιλειάδη για το νέο πρωτάθλημα με τη συμμετοχή 20 ομάδων αρχικά και με 10 την περίοδο 2019-2020
και αυξημένα έσοδα για τις ΠΑΕ λόγω εμπορικού
σήματος. Κάνει λόγο για κρατικοδίαιτες ΠΑΕ, όταν οι ΠΑΕ δεν παίρνουν φράγκο από το κράτος,
όταν την ίδια ώρα γνωρίζει πολύ καλά πως ο ΟΠΑΠ είναι ιδιωτική εταιρεία, πως δεν συνεργάζεται με όλες τις ΠΑΕ, αλλά –το σημαντικότερο–
χρησιμοποιώντας τα εμπορικά σήματα των ομάδων γεμίζει τα δικά του ταμεία, αλλά αποδίδει κι
ένα ποσό (φορολογία 30%) στο κράτος.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού, βλέποντας πως
για να επιτευχθεί η προσπάθεια αναβάθμισης του
πρωταθλήματος, αλλά και του ποδοσφαίρου συνολικά, προκρίνει αυτό το σχέδιο, δημιουργώντας
κίνητρα και για τους επενδυτές αλλά και για τους
φιλάθλους. Διότι είναι τελείως διαφορετικό να
βλέπεις έξι ντέρμπι τον χρόνο (όπως έγινε φέτος
με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ-Ολυμπιακό) και μία άλλη εντελώς κατάσταση αυτά τα ντέρμπι να διπλασιαστούν. Εάν μάλιστα φθάσουμε στην τελική φάση
του πρωταθλήματος, τότε ο ανταγωνισμός πραγματικά θα αυξηθεί και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν ένα πραγματικά ανταγωνιστικό
πρωτάθλημα.
Βέβαια, στο άρθρο του ο κ. Ασημακόπουλος
κάνει λόγο ότι το όποιο σχέδιο Βασιλειάδη θα
ακυρωθεί από τις διεθνείς ομοσπονδίες, αλλά λη-

σμονεί ότι η ύπαρξη
της Super League δεν
προήλθε από το καταστατικό
της ΕΠΟ, αλλά από νομοθετική
παρέμβαση της Βουλής το 2006. Είμαστε βέβαιοι ότι ο κ. Ασημακόπουλος το γνωρίζει αυτό, αλλά θεώρησε
σκόπιμο να το αποκρύψει, προκειμένου να
ικανοποιήσει τη γραμμή της εφημερίδας
του, που υποστηρίζει ανοιχτά της Νέα Δημοκρατία και αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση.
Μόνο που όταν έχεις δεκάδες επιχειρήματα
για να κριτικάρεις τον ΣΥΡΙΖΑ στο ποδόσφαιρο
και επιλέγεις κάποιο που πρώτη επέλεξε και νομοθέτησε η Ν.Δ., εκτός του ότι πιάνεσαι αδιάβαστος, κάνεις και ζημιά στην παράταξη που όψιμα
ως δημοσιογράφος υποστηρίζεις.
Φυσικά, ο γνωστός δημοσιογράφος υπέπεσε
και σε άλλο ατόπημα. Έχρισε ως σπόκμαν του κ.
Βασιλειάδη τον Βίκτωρα Μητρόπουλο, επειδή
ο τελευταίος στην εκπομπή «Δίκη» του Κυριάκου Θωμαΐδη έκρινε ως θετικό το σχέδιο Βασιλειάδη για το μέλλον του πρωταθλήματος και
του ποδοσφαίρου, αποκρύβοντας τη ρήση του
πρώην προέδρου της ΕΠΑΕ,«δεν είμαι και δεν θα
γίνω ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το σχέδιο είναι προς όφελος του
ποδοσφαίρου και του κράτους».
Προφανώς, έστω και στιγμιαία, ο κ. Ασημακόπουλος ως πασοκογενής επανήλθε στις εποχές που η «Ελευθεροτυπία» χτύπαγε –και στο ποδόσφαιρο– τη Ν.Δ. όπου την έβρισκε. Ανάμεσα
στους στόχους του ήταν και τότε ο Βίκτωρας
Μητρόπουλος που στήριζε τη φιλελεύθερη παράταξη, αλλά με άλλο τρόπο από τον σημερινό
όψιμο φιλελεύθερο δημοσιογράφο.
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο κ. Ασημακόπουλος γνωρίζει πολύ καλά πως ο κ. Μητρόπουλος
ουδέποτε υπήρξε μπροστινός οποιουδήποτε παράγοντα ή πολιτικού, όπως ο ίδιος τον χαρακτήρισε. Κι αυτό μπορεί να αποδειχθεί από την παραγοντική του πορεία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Όπου, πέρα από τα λάθη που κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να του καταλογίσει, έχει να επιδείξει ουκ ολίγες προτάσεις για την αναβάθμιση
του ποδοσφαίρου.
Αντίθετα ο κ. Ασημακόπουλος, που έχτισε μία
επαγγελματική καριέρα λοιδορώντας και απαξιώνοντας ανθρώπους που έχασαν χρήματα ασχολούμενοι με το ποδόσφαιρο, μπορεί να αποδείξει ότι σαν δημοσιογράφος δεν υπήρξε ποτέ
μπροστινός;
Θα προτείναμε στον κ. Ασημακόπουλο να
διαβάσει καλά το σχέδιο της αναδιάρθρωσης όταν δοθεί στη δημοσιότητα, και να
εκφράσει ενυπογράφως –στα άρθρα του– τις όποιες ενστάσεις έχει.
Το να κατηγορεί ένα σχέδιο που ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί και να
επιτίθεται σε όσους εκφράζουν θετικές κατ’ αρχήν αντιλήψεις είναι ένα άλλο είδος δημοσιογραφίας, το
οποίο δύσκολα ευδοκιμεί σήμερα,
αφού με τα social media μπορείς να
«ξεβρακώσεις» κάθε δήθεν μεγαλοδημοσιογράφο απλώς παραθέτοντας τα επιχειρήματά σου.
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου
ρίτη, Τετάρτη
ξεκινούν
τα
συλλαλητήρια
σε όλους τους
δήμους της Μακεδονίας και
της Ελλάδας γενικότερα. Μακεδονία ξακουστή, του Αλεξάνδρου η χώρα.
Άπαξ κι είσαι Μακεδόνας, δηλαδή,
και δεν παραμυθιάζεσαι από τους Αλέξηδες, θα κατέβεις από την κερκίδα
στον αγωνιστικό χώρο, όπως έκανε ο
Ιβάν Σαββίδης στο ντέρμπι με την
ΑΕΚ. Όχι με τίποτα μπιστόλια, βέβαια.
Εδώ το στήνουνε το παιχνίδι μέσα
στα μάπα σου, δεν γίνεται να μην πας.
Έχει καμία διαφορά, νομίζεις, ο Κομίνης από τον Κοτζιά; Ίδιο πράγμα
είναι, λέω εγώ. Όπως ο Κομίνης ακύρωσε το γκολ με υπόδειξη του Ποντίκη, έτσι κι ο Τσίπρας ακυρώνει ολόκληρες συνειδήσεις. Το θεωρεί μαγκιά του για τον γεωγραφικό προσδιορισμό, σου λέει. Άλλο το «Μακεδονία» σκέτο κι άλλο το «Βόρεια Μακεδονία», έχει διαφορά. Και πανηγυρίζει το παλικάρι, ότι έγινε ένα καλό
παιχνίδι μεταξύ των δυο κρατών και
βοήθησε σ’ αυτό ο ξένος διαιτητής,
Αμερικανός Νίμιτς, όπως ο Μπορμπαλάν που σφύριξε στον τελικό. Για
τέτοια τραγικά μιλάμε. Λες, δηλαδή,
κι ακούς την «εξυγίναση» του Γραμμένου. Της Πόπης το κάγκελο έγινε
στον περσινό τελικό του Κυπέλλου
στον Βόλο κι ο «εξομαλυντής» Δρόσος τα βρήκε όλα καλά. Φέτος στο
Κύπελλο μέχρι τανάλιες περάσανε
μέσα, ξύλο έπεσε, καπνογόνα και δακρυγόνα, κι ο Γραμμένος σου λέει ότι έγινε τελικός αντάξιος και της ιστορίας των δύο συλλόγων.
Να μην ξεφύγουμε, όμως, άλλο είναι το ζήτημα. Ο Ιβάν Σαββίδης θα
πάει σε κάποιο συλλαλητήριο; Να
διατρανώσει την αντίθεσή του για την
ονομασία, φυσικά. Θα πάρει καμία
σημαία των Ποντίων για να κατέβει
στον αγωνιστικό χώρο, ή θα έχει μπίζνες στη Ρωσία και θα τα βλέπει από
κανένα live streaming τα συλλαλητήρια; Κανονικά, πρέπει να είναι πρώτο τραπέζι πίστα ο Ιβάν, με τόσο μακεδονικό λαό που κουβαλάει δίπλα
του. Διότι ο Ιβάν δεν κρύφτηκε από
την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι
του στην Ελλάδα. Ήρθε να παίξει ρόλο πολιτικό – και μαγκιά του που το
είπε, δηλαδή. Άλλοι παίζουν τέτοιους
ρόλους και δεν τους παίρνει κανένας
χαμπάρι. Δεν, μπορεί, σου λέει ο Ιβάν,
οι αποφάσεις για την Ελλάδα να λαμβάνονται πέραν του Ατλαντικού. Από
τους Αμερικάνους, δηλαδή. Πρέπει να
παίρνονται στην ίδια την πατρίδα. Γειασάν του μάγκα του Ιβάν. Πατριώτης. Μαζί του. Γι’ αυτό και θα πρέπει ν’
απαιτήσει από τους διοργανωτές να
γίνει και βασικός ομιλητής. Αυτό είναι

T

Κανένας
«μεγάλος»
δεν κρατάει
Ευαγγέλιο
Η εφημερίδα, κάθε Σάββατο, ποστάρει στο
facebook ό,τι γράφει και
κάθε φορά κι από κάτω
γίνεται της αλεπούς ο
θάνατος. Ότι και καλά
κάνουμε πόλεμο στον Ιβάν. Σε κανέναν Σαββίδη δεν κάνουμε πόλεμο,
την αλήθεια σού λέει αυτή η εφημερίδα. Όπως το
προηγούμενο Σάββατο,
που σου είπε ότι ο Σαββίδης το ’χασε με το παιχνίδι με τη διαιτησία για
του χρόνου, γιατί η FIFA
στέλνει ξένους διαιτητές
και ξένους αρχιδιαιτητές. Του κόψανε τα φτερά του Σαββίδη, που ήθελε εφέτος να πάρει ρεβάνς από τον Μελισσανίδη. Και βγαίνει ο άλλος από κάτω, χωρίς καν
να διαβάσει, και σου λέει
ότι κάνετε πόλεμο στον
Σαββίδη. Τα μάτια σού ανοίγει αυτή η εφημερίδα.
Να ξέρεις τι παίζει στην
πιάτσα σού γράφει και
να μη σε παραμυθιάζει
κανένας Σαββίδης. Υποψιασμένος να είσαι, όχι
ανοιχτό βιβλίο και «ευκολάκι» όχι μόνο για τον
Σαββίδη, αλλά και για
τον κάθε Σαββίδη. Κανένας μεγάλος δεν κρατάει
το Ευαγγέλιο στο χέρι.

Όλη η Ελλάδα είναι στο πόδι με συλλαλητήρια
για το ξεπούλημα της Μακεδονίας, και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τηρούν
σιγή ιχθύος, για να μην κακοκαρδίσουν τον Αλ. Τσίπρα
αφού ο λαός του «δικεφάλου του βορρά» θεωρείται «ευκολάκι»
που μπορεί να σωπάσει με μία μεταγραφή… αεροδρομίου

Η Μακεδονία
είναι ξακουστή
ο Ιβάν είναι απών...

το δίκαιο και το σωστό. Να γίνουν
δυο-τρεις εισηγήσεις για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και μετά να
πάρει τον λόγο ο Σαββίδης και ν’ αρχίσει να ρετάρει. Ξέρει αυτός από τη
Σοβιετία τι είναι να παίρνεις φόρα και
να μη σταματάς, όταν υπερασπίζεσαι
τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.
Δυο ώρες τουλάχιστον πρέπει να μιλήσει ο Σαββίδης στο συλλαλητήριο
και να επιτεθεί στον Αλέξη που ξεπουλάει το όνομα. Το ’χει ο Ιβάν. Όταν διακόπηκε εκείτο το ματς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο,
δυο ώρες μιλούσε στο συνδρομητικό κανάλι εκείνο το βράδυ. Αγκύλωση έπαθε το χέρι του δημοσιογράφου
που κρατούσε το μικρόφωνο, τον πήγανε για εξετάσεις την επόμενη μέρα. Κάθε ένα λεπτό άλλαζε χέρι, μη
χάσει καμία ατάκα του Ιβάν. Ίδρωνε,
ξεΐδρωνε ο φουκαράς, ο Σαββίδης
έβγαζε λόγο δίχως σταματημό, τέσ-

σερις ημέρες αναρρωτική ο δημοσιογράφος.
Έτσι είναι. Κι όταν, δηλαδή, το
’χεις με την ομιλία, είσαι μορφωμένος άνθρωπος όπως ο Ιβάν, είναι α-

δύνατο να λείπεις από το συλλαλητήριο. Και για πάρτη σου, δηλαδή,
αλλά και τον τεράστιο λαό που περιμένει να σε ακούσει. Συντρίμμια πρέπει να τα κάνει όλα ο Σαββίδης, που
ο Τσίπρας ξεπούλησε τη Μακεδονία
και σου λέει ότι κερδίσαμε το «erga
omnes». Τι θα πει αυτό; Ότι οι Σκοπιανοί θα χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία μέσα - έξω. Τεράστια επιτυχία. Είναι σαν να σου ακύρωσε ο Κομίνης το γκολ του Βαρέλα στο ενενήντα… φεύγα και να σου λέει από
πάνω ότι σου χάρισα ένα φάουλ του
Κρέσπο στον Αραούχο στη σέντρα.
Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Να σε
δουλεύει, δηλαδή, μπροστά στα μάτια σου ο Κομίνης. Έτσι κάνει κι ο Αλέξης με τη Μακεδονία. Κι ο Ιβάν
μπούκαρε μέσα στο γκολ του Βαρέλα. Να μπουκάρει και τώρα. Θα το
κάνει; Δεν θα το κάνει. Αυτό σου λέω
εγώ. Όταν ο Σαββίδης σου λέει ότι ο
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Αλέξης είναι ο Πούτιν της Ελλάδας,
αραχτός θα είναι στον καναπέ και θα
βλέπει τις ομιλίες και θα γελάει. Αυτό
θα κάνει ο Ιβάν. Κι ας επέβαλαν οι
Αμερικανοί να τα βρει ο Τσίπρας με
τους Σκοπιανούς, για να μην μπουκάρει ο Πούτιν στα Σκόπια. Ο κανονικός Πούτιν, όχι ο γιαλαντζί. Τα ξέρει όλα αυτά ο Σαββίδης, ότι οι αποφάσεις πάρθηκαν πέραν του Ατλαντικού, αλλά δεν μιλάει, ούτε θα
κατέβει στο συλλαλητήριο. Εκείνες
τις μέρες θα χτυπήσει και καμία καλή μεταγραφή, για να διασπάσει την
προσοχή των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ν’
ασχολούνται, δηλαδή, με τον παιχταρά κι όχι με το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας. Άλλωστε,
στη Σοβιετία ο έλεγχος της συνείδησης των μαζών είναι ολόκληρη επιστήμη, δεν είναι παίξε-γέλασε. Εκατό
χρόνια σχεδόν κυβέρνηση το κομμουνιστικό κόμμα. Και θα έχει πρόβλημα ο Ιβάν με τον λαό του ΠΑΟΚ;
Μία μεταγραφάρα αεροδρομίου κι
άσ’ τους να πανηγυρίζουνε.
Κι ο Σαββίδης, βέβαια, είναι δικαίωμά του να σκέφτεται όπως γουστάρει. Δημοκρατία έχουμε. Αν θέλει
να πουλάει παραμύθι στον λαό του
ΠΑΟΚ, ας το πουλήσει. Οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν είναι τίποτα ανιστόρητοι. Και άποψη έχουνε από τις

ανακοινώσεις που βγάζουνε, και επίπεδο μορφωτικό διαθέτουν. Δεν
τους κάνει εντύπωση που ο επίσημος
ΠΑΟΚ δεν μιλάει για τα συλλαλητήρια; Δεν ανησυχούν που ο ηγέτης
τους Ιβάν δεν είναι μπροστάρης στο
συλλαλητήριο, επειδή είναι κολλητός με τον πρωθυπουργό; Δεν θα
γούσταραν να πάνε μαζί του για να
διαμαρτυρηθούνε; Μόνοι τους έπρεπε να αναγκάσουνε τον Σαββίδη να
παρευρεθεί στο συλλαλητήριο. Να
τον πιέσουνε. Έτσι είναι. Κι όχι να κάθονται στο σπίτι και να περιμένουω
με το τάμπλετ στο χέρι πότε θα ποστάρει ο Γιωργάκης καμία μεταγραφή στο instagram. Κι εκεί που τα
γράφει αυτά ο Γιωργάκης, τίποτα
για τη Μακεδονία θα γράψει; Όχι τίποτα γενικότητες. Να προτρέψει τον
λαό του ΠΑΟΚ να κατέβει σύσσωμος
στο συλλαλητήριο κι ότι θα είναι κι
αυτός εκεί να διαμαρτυρηθεί για τις
αποφάσεις των Αλέξηδων. Αλλά τι
είναι η Μακεδονία μπροστά στον
Χατσερίδη. Εδώ μιλάμε ότι, έτσι κι
έρθει ο παιχταράς, ο ΠΑΟΚ μπορεί
να περάσει στους ομίλους του
Champions League. Με τη Μακεδονία θ’ ασχοληθούμε τώρα; Εδώ ο
Σαββίδης έχει κανάλι κι εφημερίδες
και sites που τα δίνει όλα για τον
Τσίπρα, κι ο λαός του ΠΑΟΚ περιμέ-

Ο Γραμμένος
και
οι γιαλαντζί
Ντερβίσηδες

νει τον παιχταρά. Στο συλλαλητήριο
της Θεσσαλονίκης θα πάνε –μαθαίνω– οργανωμένοι Ολυμπιακοί και
δεν θα πάνε οργανωμένα οι ΠΑΟΚτσήδες, μιλάμε για φοβερά και τρομερά πράγματα, ρε... Αυτός ο Κυριάκος Κυριάκος με το κουλτουρέ
στυλ που πέρυσι έκανε ρεκόρ ποσταρίσματος στο facebook και πρέπει να
τον τιμήσει ο Ζούκερμπεργκ, όλα
καλά με το Σκοπιανό; Θα πάει στο
συλλαλητήριο και θα καλέσει και τον
κόσμο να είναι εκεί; Όχι βέβαια!
Ο Ευάγγελος (Βαγγέλης για
τους φίλους) Γραμμένος, πρόεδρος
της ΕΠΟ, θα πάει στο συλλαλητήριο

για τη Μακεδονία. Μακεδόνας είναι
ο Ευάγγελος και πατριώτης. Εκτός
κι αν πρέπει να μείνει στην Αθήνα να
σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι μόνο αυτό έχει στο μυαλό του. Την
περασμένη φορά που ήρθαν αυτοί οι
Χούμπελ κι έγινε η συνεδρίαση στην
ΕΠΟ για το γράμμα που έστειλε η
Φατμά Σαμούρα της FIFA, είχε προετοιμαστεί να βαρέσει γροθιά στο μαχαίρι. Να του έλεγε αυτουνού του Αυστριακού ότι ως εδώ και μη παρέκει
με τον υπερσύμβουλό σας και τους
ξένους διαιτητές σας και τους ξένους
αρχιδιαιτητές σας. Μόνο που ένα
τσογλάνι, βαλτό από τον Μαρινάκη
μάλλον, πήγε κι έκλεψε το μαχαίρι από το τραπέζι. Μάταια το έψαχνε ο
Ευάγγελος για να χτυπήσει τη γροθιά του και να τρομάξει τον Χούμπελ. Κι έτσι, περιορίστηκε να ψηφίσει «όχι» ν’ αλλάξει ο κανονισμός. Για
λόγους συνείδησης, σου λέει, ψήφισε
να μην αλλάξει και να υποβιβαστεί ο
Παναθηναϊκός, όπως ήταν η εισήγηση της Super League. Στο μεταξύ, τα
κουκιά ήταν υπολογισμένα για να αλλάξει ο κανονισμός. Ποιος τα κανόνισε τα κουκιά; Ο Ιβάν ο τρομερός. Ο
ίδιος το είπε στην Πάολα εκείνο το
βράδυ ότι αυτός έσωσε τον Παναθηναϊκό. Κι ο Ευάγγελος (Βαγγέλης,
πάντα, για τους φίλους) ψήφισε να
μην αλλάξει. Δηλαδή, ο Σαββίδης είχε δώσει «γραμμή», όπως ο ίδιος είπε,
να ψηφίσουν υπέρ του Παναθηναϊκού κι ο πρεζιτέντε Γραμμένος τον
αγνόησε. Γειασάν του επαναστάτη.

Αυτός ο Χούμπελ, ο Αυστριακός επίτροπος στην
Ελλάδα που ήρθε για να
σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, μόλις ψηφίστηκε η αλλαγή του κανονισμού, να μην υποβιβαστεί ο Παναθηναϊκός, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μαζί μ’ αυτόν τον
γιαλαντζί Ντερβίσι. Κι έκανε μεγάλη δήλωση, ότι έτσι, λέει, δεν βοηθάτε
το ποδόσφαιρο. Εδώ μιλάμε, δηλαδή, ότι ο Αυστριακός είναι για κλωτσιές. Ο Παναθηναϊκός
βρισκόταν ένα βήμα από
το να πουληθεί από τον
Αλαφούζο στον Πάιροτζ
ή τον Γιαννακόπουλο κι
ο σωτήρας Χούμπελ ήθελε να υποβιβαστεί. Κι ο
Γραμμένος τον κοίταζε.
Τι να του έλεγε, δηλαδή;
Αφού είχε ψηφίσει κι αυτός να πέσει ο Παναθηναϊκός. Μόλις, όμως, έφυγαν οι γιαλαντζί
ντερβίσηδες, εκεί ξεσπάθωσαν όλοι, ότι την επόμενη φορά θα γίνει χαμός που θέλουν να μας
κουμαντάρουν και λοιπά. Επιθεώρηση να τρώει η μάνα και του παιδιού
να μην του δίνει, δηλαδή. Και βιβλίο best seller
μαζί, όχι μόνο θεατρικό.
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ΘΕΜΑ

«Σωτήρες»
οι συνένοχοι
Συναντήθηκαν στις
αρχές της εβδομάδας ο
επιτετραμμένος της FIFA
για τα θέματα του
ελληνικού ποδοσφαίρου
και επικεφαλής του
τμήματος εθνικών
ομοσπονδιών, Μπιόρν
Βασάλο, με τον
επικεφαλής στην ΚΕΔ,
Μέλο Περέιρα.
Και συζήτησαν, όπως
διαρρέεται από την
ΕΠΟ, το νέο μοντέλο
της διαιτησίας. Δηλαδή,
οι δύο παλιοί
παράγοντες ξαφνικά
(υποτίθεται πως) είπαν
νέα πράγματα! Τώρα το
θυμήθηκαν; Και τι είναι
αυτό που τους εμπόδιζε
ό,τι θεωρούν σωστό, να
το έχουν κάνει πράξη
από την πρώτη στιγμή
που ανέλαβαν;
Ή να διορθώσουν τα
λάθη που διαπίστωσαν
στην πορεία; Γιατί ως
τώρα, σε δύο
διοργανώσεις
(πρωτάθλημα, Κύπελλο)
που γινόταν «του
Κουτρούλη ο γάμος» με
τους διαιτητές, αυτοί το
μόνο που έκαναν ήταν
να... προεδρεύουν; Α,
και να εισπράττουν τον
παχυλό μισθό τους; Και
λανσάρονται τώρα, αντί
για συνένοχοι στο
«έγκλημα», σαν
«σωτήρες».
Από την ομοσπονδία (ή
για να ακριβολογούμε
κάποια τάση της...),
διαρρέεται ακόμα πως ο
τρίτος αλλοδαπός
παράγοντας που θα
προστεθεί στην ΚΕΔ θα
έχει ως καθήκον και τη
λειτουργία του VAR. Και
ο Μιχάλης
Κουκουλάκης; Αυτός
φέρεται επίσημα, μέχρι
τώρα, ως υπεύθυνος.
Καταργήθηκε στην
πράξη;

• Καλό ταξίδι,
θρύλε, Κώστα
Πολυχρονίου

Έκαναν το
φιλικό, αιτία
«πολέμου»
Το κατάφερε και αυτό η διοίκηση του
Ευάγγελου Γραμμένου. Μετέτρεψε ένα φιλικό σε αιτία «πολέμου»...
Η ομοσπονδία του Ιράν την κατηγορεί για έλλειψη σεβασμού, απειλεί με
προσφυγή στη FIFA και διακόπτει τις
σχέσεις της με την ΕΠΟ.
Η ομοσπονδία του Βαγγέλη και
του Βρύζα είχε συμφωνήσει να
πραγματοποιηθεί φιλικό με το Ιράν
στις 2/6 στην Κωνσταντινούπολη.
Μετά τη σύλληψη και κράτηση των
δύο στρατιωτικών, ξεκαθαρίστηκε
ότι ο τόπος διεξαγωγής πρέπει να
αλλάξει. Έγιναν διαπραγματεύσεις,
δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα, η

FIFA –στην οποία ζητήθηκε– αρνήθηκε να δώσει λύση και τελικά το
φιλικό ματαιώθηκε.
Γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Π.Ο. του Ιράν (FFIRI). Χαρακτηριστική είναι η
ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε
στην επίσημη ιστοσελίδα της: «Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν εκφράζει βαθύτατη λύπη για την έλλειψη σεβασμού και ηθικής της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Θα υποβάλουμε έκθεση στη
FIFA και θα χρησιμοποιήσουμε όλες
τις νομικές δυνατότητες για να λάβουμε αποζημίωση για όλες τις αθλητικές και οικονομικές απώλειες
που έχουμε υποστεί. Επιπρόσθετα ανακοινώνουμε ότι διακόπτουμε κάθε
σχέση με την Ελληνική Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου έως ότου η FIFA εξετάσει την έκθεσή μας».

Λάμψη
παγκόσμιου
πρωταθλητισμού
στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο
άλμα επί κοντώ, Νικόλ Κυριακοπούλου, θα αφήσει για λίγο το κοντάρι, με σκοπό να μεταδώσει τις
γνώσεις και την εμπειρία της. Ως εισηγήτρια στο δωρεάν σεμινάριο
προπονητικής του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας, που θα γίνει στις 4 Ιουνίου

στο πλαίσιο του «EDUCATION
FESTIVAL 2018».
Ένα θεσμό που συμπληρώνει 10
χρόνια και αποτελεί το μεγαλύτερο
εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα
και Ευρώπη.
Η Ελληνίδα άλτρια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σπουδές στην
προπονητική στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας. Με πλήρη –διετή– υποτροφία
σπουδών που έλαβε από το μεγαλύτερο ΙΕΚ των Νοτίων Προαστίων.
Ως επιβράβευση για τις σπουδαίες
–σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο–
αθλητικές της επιδόσεις.
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«Ανεξάρτητο ειδικό» θα τοποθετήσουν FIFA/UEFA και θα
«παραμείνει στην Ελλάδα
για δώδεκα τουλάχιστον
μήνες», σύμφωνα με την
επιστολή Σαμούρα. Ώστε
να δρομολογήσει και επιβλέψει «τη βελτίωση
της εσωτερικής δομής της
ΕΠΟ». Δηλαδή, κραυγή
αποτυχίας του Ευάγγελου και τvn άλλων ημεδαπών διοικούντων την
ΕΠΟ. Οι οποίοι μετατρέπονται σε «γλάστρες».
Αυτό αποτελεί λόγο παραίτησης ή η δίψα για
θέση και εξουσία υπερκαλύπτει την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό;

φρρρρ
Δέδες. Ούτε με 10
κουτιά ηρεμιστικά δεν
μπορούν να
χαλαρώσουν. Οι εντολές,
βάλε αυτόν βγάλε
εκείνον –ενόψει του
νέου πίνακα διαιτητών–
πέφτουν «βροχή». Και
όσο και αν προσπαθούν,
ο κύκλος δεν
τετραγωνίζεται. Άρα, δεn
γίνεται να ικανοποιηθούν
όλα τα... ζώα της
ζούγκλας του
ποδοσφαίρου και της
πολιτικής...

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

Τοn δικό τους
↪
Γολγοθά βιώνουν
Περέιρα, Μαρίν και
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↪

Ξεσηκώθηκαν
αρκετοί και
κατηγορούν τον
υφυπουργό
Αθλητισμού, Γιώργο
Βασιλειάδη, για την
προσπάθεια
αποτελμάτωσης του
ποδοσφαίρου.
Επικαλούμενοι,
μάλιστα,
καταστρατήγηση
κανονισμού και
νόμου. Ποιοι; Οι ίδιοι
άνθρωποι που
αμφότερα τα έχουν
«κάνει κουρέλι»
πολλές φορές. Είτε
μέσα στη Βουλή, είτε
στα ποδοσφαιρικά
όργανα. Γιατί τέτοια
πρεμούρα;

↪

Η ΕΠΟ
ανακοίνωσε την
Πέμπτη (31/5) ότι η
σύμβαση συνεργασίας με
τον τεχνικό σύμβουλο
για το VAR θα
υπογραφεί τον
Σεπτέμβριο. Το
πρωτάθλημα αρχίζει στις
25/8... Αν
συνυπολογίσουμε και
την πλειάδα άλλων
πραγμάτων που
απαιτούνται για να
εφαρμοστεί το σύστημα,
καταλαβαίνετε πότε θα
ξεκινήσει...

Ο Βασίλης της

↪λίγκας «το φυσάει
και δεν κρυώνει».
Όπως πέφτουν
αλυσιδωτά τα
πλακίδια του ντόμινο,
εξαφανίζονται τα
στηρίγματά του. Το
ένα μετά το άλλο. Και
–όπως έχει
συνειδητοποιήσει, γι’
αυτό και οι «μαύρες
πλερέζες»– η
κατάρρευση δεν έχει
αντιστροφή.

Η απόκρουση ζωής
του Μπουφόν
Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν –στην πολύχρονη
καριέρα του– έχει πραγματοποιήσει αρκετές
καθοριστικές επεμβάσεις στα γήπεδα, οι οποίες έδωσαν στις ομάδες που αγωνίστηκε νίκες
και τρόπαια. Όμως η σημαντικότερη (και η καλύτερη, σύμφωνα με τον ίδιο) απόκρουση στη
ζωή του δεν ήταν σε μπάλα, μετά από προσπάθεια αντιπάλου ποδοσφαιριστή. Ήταν στην επίθεση ενός ύπουλου και αόρατου αντιπάλου.
Της κατάθλιψης και των κρίσεων πανικού.
Στο βιβλίο «Δαίμονες» που κυκλοφόρησε
στην Ιταλία, ο «Τζίτζι» αποκαλύπτει ότι την περίοδο 2004-2005, σ’ έναν αγώνα με τη Ρετζίνα
έπαθε κρίση πανικού: «Κανείς δεν το κατάλαβε
και εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ακόμα περισσότερο μόνος.
Πήγα στο γήπεδο και βασίστηκα στην υπερηφάνεια και την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο.
Έτσι αποφάσισα ότι δεν θα τα παρατούσα. Είπα
στον εαυτό μου: “Εάν πάρεις τον εύκολο δρόμο
εκτός μάχης. Εάν δεν μπεις στο γήπεδο. Τότε θα
κάνεις συνέχεια το ίδιο λάθος”.
Έτσι έμεινα στο γήπεδο και έπειτα από λίγα
λεπτά έκανα μία σπουδαία επέμβαση. Νικήσαμε
1-0 κι αυτό ήταν σαν ηλεκτροσόκ για μένα, σαν
θεραπεία. Ήμουν όμορφος, πλούσιος και διάσημος και αναρωτιόμουν γιατί η κατάθλιψη με βρή-

κε εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν συνέβη νωρίτερα ή
αργότερα; Σώθηκα όμως χάρη στην υπερηφάνεια μου.
»Μία μέρα πήγα σε μία γκαλερί τέχνης στο
Τορίνο και ερωτεύθηκα έναν πίνακα του Τσαγκάλ, την “Passeggiata”. Τότε συνειδητοποίησα
ότι τα μικρά πράγματα μπορούσαν να μου επαναφέρουν τη χαρά της ζωής. Πήγα ξανά την επόμενη μέρα και ξανακοίταξα τον πίνακα. Κατάλαβα ότι χρειάζεται υπομονή. Δεν είναι ένα κακό
που εξαφανίζεται μέσα σε μία νύχτα. Όπως και
ότι δεν εμφανίζεται από τη μία στιγμή στην άλλη».

Για τη μάχη του με την κατάθλιψη ο Μπουφόν είχε ξαναμιλήσει τον Φεβρουάριο του
2016, στην ισπανική εφημερίδα «ABC»: «Ήταν
μια σκληρή μάχη κόντρα στον ίδιο μου τον εαυτό. Χωρίς τη βοήθεια γιατρών και φαρμάκων.
Δεν ήμουν ευτυχισμένος και έπρεπε να μάθω να
είμαι. Έπρεπε να αγαπήσω τον εαυτό μου, να αρχίσω να ευχαριστιέμαι τη ζωή και τους δικούς
μου ανθρώπους. Δεν γινόταν να σκέφτομαι μόνο
το ποδόσφαιρο. Αυτή η τραυματική εμπειρία με
έκανε πιο ώριμο άνθρωπο. Νίκησα την κατάθλιψη και αυτή είναι η καλύτερη απόκρουση της
ζωής μου».

Παραμύθι
χωρίς δράκο
Όσα δεν έκανε σχεδόν
ένα χρόνο –ισχυρίζεται
ότι– θα κάνει η ΕΠΟ,
μέσα σε περίπου δύο
μήνες... Μετά το
τελεσίγραφο από
FIFA/UEFA. Για να
αναστραφεί η τραγική
κατάσταση στην οποία
διατηρούν το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Να τεθούν
οι βάσεις μιας άλλης
πορείας. Να αρχίσουμε
να βαδίζουμε σε
δρόμους που
πορεύονται οι
περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες.
Αν δεν ήταν τόσο
σοβαρά τα πράγματα,
θα επρόκειτο για ένα
από τα πλέον
πετυχημένα ανέκδοτα
στην ιστορία. Ο
Ευάγγελος Γραμμένος
και οι συν αυτώ, που
δεν μπορούν να
«κλείσουν» ένα φιλικό
με το Ιράν, που δεν
μπορούν να
διοργανώσουν έναν
τελικό ποδοσφαίρου και
όχι πολέμου, που δεν
μπορούν να
εφαρμόσουν τους
κανονισμούς, να
πράξουν τα αυτονόητα;
Σε ποια εικονική
πραγματικότητα μπορεί
να συμβεί τέτοια
μεταμόρφωση;
Και αν μπορούσαν, γιατί
δεν το έκαναν ως
σήμερα; Τους εμπόδιζε
κάποιος ή κάποιοι; Αν
ναι, ποιος ή ποιοι; Και
γιατί ο Ευάγγελος και οι
συνεργάτες του το
επέτρεψαν; Καλό το
παραμύθι, αλλά δεν έχει
δράκο.
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