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Ο ΣΥΡΙΖΑ προσέχει για να έχει… Προ των
εκλογών προβλέπεται παραίτηση (!) της εισαγγελέως ΑΠ Ξένης Δημητρίου –που η θητεία της λήγει τον Ιούνιο του 2019– με ταυτόχρονη τοποθέτησή της σε Ανεξάρτητη Αρχή
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20-21

Επιλογές διαιτητών Περέιρα με χείρα
βοηθείας Τριτσώνη και «επιλεγμένα»
video, για να μη χολωθούν οι
μεγαλοπαράγοντες!

ΕΓΙΝΕ κΙ ΑΥΤΟ!!!

Να βγει το τριφύλλι
απ' τη φανέλα!!!
• Στο Λονδίνο που

«μαγειρεύεται»
η πώληση του «τριφυλλιού», προτάθηκε στον Πάιροτζ
να αλλάξει λογότυπο η ομάδα!
ΣΕΛ.
17
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Τα ψέματα και τα μνημόνια τελείωσαν... Κατάλαβες Αλέξη;
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αι εγένετο πόρισμα. Για την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι που στοίχησε τη ζωή δεκάδων συμπολιτών μας. Που
οικογένειες ολόκληρες ξεκληρίστηκαν. Που κάποιοι θεώρησαν ότι με επικοινωνιακά τρικ θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την τραγωδία.
Ως κακόγουστο αστείο ακούγεται πλέον η δήλωση εκείνο το μαύρο βράδυ Δευτέρας, του Αλέξη Τσίπρα, περί ασύμμετρων απειλών. Έτσι του είπαν τότε να πει, έτσι είπε. Την ώρα που ο πρωθυπουργός της χώρας, ο άνθρωπος που στα χέρια
του κρατά τις τύχες όλων των πολιτών της Ελλάδας, έπρεπε να σιωπήσει, εκείνος επέλεξε να δημιουργήσει εντυπώσεις.
Ο χρόνος όμως που όλα τα αποκαλύπτει, ήρθε για να δείξει τι ακριβώς είχε γίνει εκείνη την ημέρα που έμελλε να είναι η χειρότερη όχι μόνο εντός των στενών ορίων της χώρας αλλά όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ούτε ασύμμετρες επιθέσεις ούτε
ασύμμετρες απειλές ούτε κατάσκοποι που θέλουν να προκαλέσουν πολιτική αστάθεια. Απλά και μόνο η ανθρώπινη βλακεία.
Και ήρθε ένα κατατοπιστικότατο πόρισμα να βάλει τα πράγματα σε τάξη: αυτά που όλοι γνωρίζαμε, άλλοι λιγότερο και άλλοι
περισσότερο, μπήκαν στο χαρτί με υποσημειώσεις, χρόνους και αποδείξεις. Και ξεγυμνώθηκε μια ανίκανη κυβέρνηση η οποία δεν είχε καν την σοφία να προστατέψει τον εαυτό της. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα κληθεί πια να δείξει τους υπαίτιους αλλά αυτή η τραγωδία είναι από εκείνες που η πολιτική ευθύνη είναι ουσιαστική. Ακόμα και αν κάποιος δικαστής,
ο οποίος δεν είναι τυφλός αλλά λοξοκοιτά, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι φταίει κάποιος αξιωματικός ή η κακή η ώρα, οι ευθύνες της
κυβέρνησης θα παραμένουν τεράστιες. Διότι, η κυβέρνηση είναι εκείνη που «διορίζει» τα αφεντικά στις υπηρεσίες (όπως την πυροσβεστική). Και όταν ο «υπάλληλος» αποτυγχάνει, τότε αποτυγχάνει
και ο «εργοδότης»…
Απέτυχε λοιπόν αυτή η κυβέρνηση και στο Μάτι. Όχι μόνο για τα
λάθη και τις παραλείψεις τη στιγμή της κρίσης αλλά και για τις καθυστερήσεις έναν μήνα μετά.
Είναι αδιανόητο πληγέντες να μην έχουν λάβει το βοήθημα που δεν αρκεί ούτε για τα βασικά. Και αρμόδιος υπουργός να υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι πριν δοθούν τα χρήματα. Οι έλεγχοι έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από την πρώτη στιγμή, μιας και κάθε καθυστέρηση είναι σε βάρος εκείνων που έχασαν το βιος τους. Είναι αδιανόητο να επικαλούνται οι
της κυβέρνησης γραφειοκρατικά κωλύματα. Όπως έχουν παρέμβει σε τόσες άλλες περιπτώσεις, το ίδιο όφειλαν να έχουν
κάνει και εδώ για να ολοκληρωθούν τα πάντα στο συντομότερο χρόνο. Δέκα μήνες, λένε, χρειάζονται για να βγουν οι αποφάσεις. Δέκα μήνες δεν υπάρχουν. Το Μάτι δεν είναι τόπος παραθεριστικών κατοικιών. Είναι γειτονιά ανθρώπων
που έστησαν τις ζωές τους εκεί, και αλλού δεν έχουν να πάνε. Και μπορεί οι θερμοκρασίες να μας ξεγελάνε, αλλά ο χειμώνας είναι κοντά.
Αν η κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάτι για να ζητήσει έμπρακτα συγγνώμη, για να δείξει τις προθέσεις τις, αυτό είναι να εξασφαλίσει την επιστροφή στην κανονικότητα για αυτούς τους ανθρώπους. Και καμιά ψευδεπίγραφη έξοδος από τα μνημόνια δεν μπορεί να το πετύχει παρά μόνο τα έργα ουσίας.

Κ

Ένας μήνας
παραμύθια και
αυταπάτες
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• Από την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια πρώτη γεύση για
την τακτική που προτίθεται να ακολουθήσει στον δρόμο προς τις κάλπες,
ακυρώνοντας σημαντικές προσωπικότητες και αναδεικνύοντας εκείνον
σχεδόν ως… Μεσσία
Με οδηγό την προεκλογική περίοδο του 1985 είναι
έτοιμος να πορευθεί ο Αλέξης Τσίπρας σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα και να περιορίσει τη… χασούρα. Ήδη από την Ιθάκη, επί της
ουσίας εγκαινίασε σε υψηλούς τόνους την πορεία έως την επόμενη αναμέτρηση, φροντίζοντας να επιτεθεί σε όλους από το 2009
έως και το 2015 με εξαίρεση – όπως πάντα– τον Κώστα Καραμανλή ο οποίος
απολαμβάνει μια ιδιότυπη
ασυλία.

Προεκλογική περίοδος
στο κόκκινο α-λά 1985

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Θ

α περίμενε κανείς πως
στο διάγγελμα για την
έξοδο από τα μνημόνια ο πρωθυπουργός
θα επιχειρούσε να εμφανιστεί ενωτικός. Όχι όμως ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία για να δείξει
το πώς θα κινηθεί μέχρι τις κάλπες.
Και οι παλαιότεροι κατευθείαν θυμήθηκαν τη μεγάλη μάχη του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1985. Με
τη διαφορά ότι ο σημερινός πρωθυπουργός δεν μπορεί να ελπίζει
στα ίδια αποτελέσματα που είχε ο ιστορικός ηγέτης της κεντροαριστεράς, ο οποίος αν και με απώλειες
κέρδισε με αυτοδυναμία.
Από την Ιθάκη λοιπόν ο Αλέξης
Τσίπρας έβαψε το άσπρο - μαύρο
και παρουσίασε μια εικόνα πολύ
διαφορετική από την πραγματική
ως αν η Ελλάδα από την Τετάρτη
δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν.
Και αν αυτό ανήκει σε μια ευρύτερη
τακτική, το γεγονός ότι κάρφωσε όσους προσπάθησαν τα προηγούμενα χρόνια να βγάλουν τη χώρα από
την άβυσσο, προκάλεσε έντονα
σχόλια.
«Η Ελλάδα βίωσε από το 2010 τη
σύγχρονη Οδύσσειά της. Μέσα σε πέντε χρόνια συνέβησαν πρωτοφανή
πράγματα για μια χώρα σε καιρό ειρήνης. Χάθηκε το 25% του εθνικού μας
πλούτου. 3 στους 10 έμειναν άνεργοι.
6 στους 10 νέους, επίσης. Υλοποιήθηκαν μέτρα λιτότητας 65 δισ. Η βία και
η καταστολή έγιναν κομμάτι της καθη-

μερινότητας. Η δημοκρατία ευτελίστηκε. Τραπεζίτες έγιναν πρωθυπουργοί
και υπουργοί έγιναν τραπεζίτες. Φασιστικές συμμορίες βγήκαν από τις κρυψώνες τους μετά από 60 χρόνια. Μια
χώρα σε διαρκή κατάσταση εκτάκτου

ανάγκης», υποστήριξε για να αναδείξει τον εαυτό του ως σωτήρα: «Κι
ένας λαός, όμως, που ποτέ δεν αποδέχτηκε τη μοίρα που του επιφύλασσαν
οι ισχυροί. Και έγραψε νέες σελίδες αντίστασης. Αυτός ο λαός, πριν από

τριάμισι χρόνια, πήρε μια ιστορική απόφαση. Να πάρει το τιμόνι της χώρας
από αυτούς που την οδήγησαν στα
βράχια. Και να το δώσει σε νέους καπετάνιους. Αναλάβαμε αυτήν τη βαριά
ευθύνη. Με σθένος, αποφασιστικότη-

τα, αλλά και σεβασμό στις θυσίες του
λαού μας». Ακόμα και η επιλογή της
λέξης «καπετάνιος» έγινε για να ερεθίσει τα αντανακλαστικά των κεντροαριστερών και αριστερών, θυμίζοντας τους αρχηγούς των ανταρτών. Είναι προφανές πως ο Αλέξης
Τσίπρας θα ακολουθήσει μια διχαστική τακτική για να αναδείξει τις
διαφορές της δεξιάς με την αριστερά.
Μάλιστα, προειδοποίησε τους
πολιτικούς του αντιπάλους για τα όσα θα ακολουθήσουν: «Δεν θα αφήσουμε τη λήθη να μας παρασύρει. Δεν
θα γίνουμε λωτοφάγοι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις αιτίες και τα πρόσωπα
που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια.
»Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται ακόμα απέναντι. Είναι όσοι επιθυμούν να δουν το καράβι
ξανά να θαλασσοδέρνεται και τον λαό
ξανά στα αμπάρια. Όσοι έφτιαξαν,
κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή τους, την
Ελλάδα της διαφθοράς, της διαπλοκής
και της εξουσίας των λίγων. Αυτοί που
θέλουν να μπορούν ανενόχλητοι να
φοροδιαφεύγουν, να παρασιτούν εις
βάρος του δημοσίου συμφέροντος, έχοντας τις offshore τους και τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Αυτοί που
θεωρούν εαυτούς υπεράνω κάθε νόμου
και κανόνα ενός κράτους δικαίου».

1985: Ο Σαρτζετάκης, ο Καραμανλής, οι Ναζί και ο Κάστρο
Θυμίζεται πως οι εκλογές του 1985 διεξήχθησαν σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης, με το φαινόμενο
των «πράσινων και γαλάζιων καφενείων» να βρίσκεται στην κορύφωσή του. Ο Ανδρέας Παπανδρέου
στήριξε την εκλογική επικράτησή του στην απομάκρυνση του Κωνσταντίνου Καραμανλή από την Προεδρία της Δημοκρατίας και την ανατροπή του «Προεδρικού» Συντάγματος του 1975, που είχε επιτύχει τον
Μάρτιο του 1985. Η εκλογή του αρεοπαγίτη Χρήστου Σαρτζετάκη (γνωστού από τη στάση του στην υπόθεση Λαμπράκη, όταν είχε διατάξει την προφυλάκιση ανώτατων αξιωματικών της Χωροφυλακής και
παρακρατικών) στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα στόχευε στη συσπείρωση των αντιδεξιών και εν γένει αντικαραμανλικών ψηφοφόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην άντληση ψήφων από την παραδοσιακή Αριστερά. Από τη μεριά της, η Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και προειδοποίησε
ότι απώτερος στόχος του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ ήταν να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς τύπου Φιντέλ Κάστρο ή Μουαμάρ Καντάφι στην Ελλάδα. Έδωσε επίσης έμφαση στο νέο φιλελεύθερο
πρόγραμμά της, που περιλάμβανε κατάργηση φόρων και απελευθέρωση της οικονομίας.
Η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίστηκε επίσης και από «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη». Η εφημερίδα «Αυριανή» δημοσίευσε σε πρωτοσέλιδό της, στις
10 Μαΐου, φωτογραφία του Μητσοτάκη αγκαλιά με Γερμανούς Ναζί, κατηγορώντας τον ευθέως ως δωσίλογο, ενώ στον αντίποδα η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» δημοσίευσε συνεντεύξεις της Χριστίνας Ρασσιά, Ελληνοαμερικανίδας ψυχιάτρου και πρώτης συζύγου του Ανδρέα Παπανδρέου, που
ισχυρίστηκε ότι ο πρώην άντρας της ήταν επικίνδυνος και ανεύθυνος, καθώς και ότι υπέφερε από διάφορα ψυχικά τραύματα.
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Τρόμο στις αγορές προκαλεί η στάση του Μαξίμου και οι
αλλεπάλληλες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών
ήδη από τη Δευτέρα. Άπαντες πλειοδοτούν σε παροχές,
σε αντιστροφή μνημονιακών μέτρων, και όλα αυτά όταν
δανειστές και φορείς προειδοποιούν πως τίποτε δεν έχει
αλλάξει αλλά η Ελλάδα θα πρέπει να εμμείνει στις μεταρρυθμίσεις. Ψιλά γράμματα αυτά για μια κυβέρνηση
που παραπαίει και ελπίζει στο θαύμα για να σταθεί αξιοπρεπώς σε μια εκλογική αναμέτρηση.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαϊωάννου

«Σ

αν σκηνή από το
“Braveheart”, που
οι πολεμιστές κρατούν την υπομονή
και τη δίψα τους για
επίθεση στο πεδίο της μάχης μέχρι ο
εχθρός να φθάσει πολύ κοντά τους,
μοιάζουν οι διεθνείς επενδυτές, κολλημένοι στα monitors των χρηματιστηρίων όπου ετοιμάζουν με προσοχή τις επενδυτικές επιλογές για το Σεπτέμβριο. Και μέσα σε όλα αυτά, η
Ελλάδα διαμορφώνει τις απαραίτητες
συνθήκες, ώστε να γίνει ένας πιθανός
επενδυτικό στόχος στο πεδίο των μαχών», έγραφε την Τετάρτη το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο
ειδήσεων προκαλώντας σε άλλους
τα γέλια και σε άλλους την οργή.

Ο ευφάνταστος συντάκτης της είδησης με τίτλο «Aπό τον κύκλο
των μνημονίων, στον κύκλο των επενδύσεων», πολύ απλά περιέγραφε τον διακαή πόθο των αφεντικών του, της κυβέρνησης. «Μπορεί
η Ελλάδα να προσφέρει στην παρούσα φάση λίγες επενδυτικές ευκαιρίες,
ωστόσο εκτιμάται πως το παιχνίδι
μπορεί να γυρίσει και να υπάρξουν
αποδόσεις σημαντικές για εγχώριους
και διεθνείς επενδυτές στην περιοχή»,
υποστήριζε επικαλούμενος οικονομικό αναλυτή. Ένα κείμενο-ευχολόγιο, για να περάσει το μήνυμα πως κάτι αλλάζει. Και αυτό γιατί
γνωρίζουν πολύ καλά στην κυβέρνηση ότι η πραγματική έξοδος από τα μνημόνια μπορεί να έρθει
μόνο μέσα από την ανάπτυξη και
τις επενδύσεις. Μόνο που ούτε το
ένα υπάρχει ούτε το άλλο! Μάλιστα

την ώρα που τα κυβερνητικά στελέχη μοίραζαν υποσχέσεις, ο συντάκτης του άρθρου φρόντιζε να
τους καλύψει με τη δήλωση… «έγκυρων χρηματιστηριακών παραγόντων»: «Αυτό που ίσως για κάποιους
μοιάζει παροχολογία, άλλοι ενδέχεται να το θεωρήσουν αναπτυξιακό
πρόγραμμα»…

Ομολογούν πως πιάσαμε
πάτο
Πώς όμως το τεκμηριώνει αυτό;
Μεταξύ άλλων διότι «Η χώρα ξεκινάει από πολύ χαμηλά και άρα τα περιθώρια ανόδου είναι υπαρκτά». Τι
λέει λοιπόν το επίσημο κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων; Πως πιο
κάτω δεν πάει, οπότε αναγκαστικά
θα πάμε πάνω και άρα αυτό είναι
επενδυτική ευκαιρία! Οι ρεαλιστές
πάντως επενδυτές αλλά και οι δανειστές επιμένουν στις απλές αριθμητικές πράξεις που θα φέρουν αποτέλεσμα: αποκρατικοποιήσεις,
μεταρρυθμίσεις, αυτοσυγκράτηση.
Για παράδειγμα, το πρακτορείο
Bloomberg θεωρεί τo θέμα των ιδιωτικοποιήσεων «κλειδί» για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας
και σε σχετικό του δημοσίευμα αναρωτιέται: «Οι Έλληνες Αριστεροί
θα “εντείνουν” πραγματικά τις ιδιωτικοποιήσεις;»

Όταν ένας οικονομολόγος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλεγε
στους δημοσιογράφους το 2011 ότι η Ελλάδα πρέπει να μαζέψει 50
δισ. ευρώ από πωλήσεις κρατικών
περιουσιακών στοιχείων έως το
2015, η κατακραυγή στη χώρα ήταν τόσο σφοδρή που οι επικεφαλής της τρόικας στην Ελλάδα δεν
παραχώρησαν ξανά συνέντευξη
Τύπου στην Ελλάδα, αναφέρει ο
αρθρογράφος του Bloomberg και
προσθέτει:
«Τώρα που η Ελλάδα βγαίνει από
το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα διάσωσης, η συζήτηση για πώληση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων δεν
αποτελεί πλέον ταμπού και η χώρα υπόσχεται να ολοκληρώσει όλα τα υπεσχημένα πρότζεκτ ιδιωτικοποιήσεων».
Όπως αναφέρει, η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κάποτε
χαρακτηριζόταν από τη χρονοτριβή της στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων, τώρα ενδιαφέρεται να
«εντείνει την προσπάθεια ιδιωτικοποιήσεων», είπε στις 10 Αυγούστου
ο πρόεδρος του Enterprise Greece,
Γρηγόρης Στεργιούλης. Ωστόσο,
παρ’ ότι η προθυμία για ιδιωτικοποιήσεις είναι ενθαρρυντική, το «ιστορικό» της κυβέρνησης ίσως
μπορεί να δικαιολογήσει τον σκε-

• Την κάθοδο των… επενδυτών προβλέπει η κυβέρνηση, αλλά
η παροχολογία έχει χτυπήσει κόκκινο αποτρέποντας κάθε λογικό
επιχειρηματία να ρίξει τα χρήματά του στην Ελλάδα – Στάση
αναμονής από τις αγορές, ενώ προειδοποιούν φορείς και
παράγοντες

Το Μέγαρο
Μαξίμου
τρομοκρατεί
τις αγορές
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Όλα τώρα θα κριθούν

πτικισμό κάποιων επενδυτών, υπογραμμίζει το Bloomberg.
Η Ελλάδα δεν πλησίασε ποτέ
τον στόχο των 50 δισ. ευρώ από
τις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς τα έ-

σοδα από 38 πωλήσεις μεταξύ
2011 και 2017 έφθασαν τα 4,7
δισ. ευρώ με άλλα 7,8 δισ. να εκκρεμούν από δεσμευτικές προσφορές.

ΟΙ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,
ΜΕΤΡΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



Η «Morgan Stanley» από την
πλευρά της επισημαίνει πως η
πρόκληση τώρα για την Ελλάδα
είναι να πειστούν οι αγορές, καθώς το QE δεν θα αποτελεί πλέον
ούριο άνεμο για τους επενδυτές
και οι κίνδυνοι γύρω από τις οικονομικές προοπτικές των αναδυόμενων αγορών μπορεί να επηρεάσουν το εξωτερικό περιβάλλον
της χώρας. Η «Berenberg» πάλι
σημείωσε πως το υψηλό δημόσιο
και ιδιωτικό χρέος παραμένουν
βασική πρόκληση ελλείψει μιας
πιο δυναμικής ανάπτυξης.
Το σημαντικό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, το ακριβό συνταξιοδοτικό σύστημα και το διογκωμένο
δημόσιο είναι μεταξύ των μακροπρόθεσμων προκλήσεων της Ελλάδας, με τον κίνδυνο αντιστροφής των μεταρρυθμίσεων να είναι
υπαρκτός.
Η «Rabobank» τονίζει πως η
Ελλάδα πρέπει να τηρήσει την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων τη
στιγμή που οι πολιτικοί κίνδυνοι
από την Ιταλία και τις εντάσεις στο
εμπόριο κάνουν δύσκολη την
προσπάθεια εύρεσης σωστού
timing για νέα έξοδο της Ελλάδας
στις αγορές.
Τέλος, σύμφωνα με τη «Nordea
Bank», εάν η Ελλάδα βγει τώρα
στις αγορές θα πρέπει να «πληρώσει» το τίμημα των πολύ υψηλότερων αποδόσεων για να αποζημιώσει τους επενδυτές για τους
κινδύνους.
Πάντως οι αγορές έδειξαν τις
διαθέσεις τους από την πρώτη
στιγμή παίζοντας εντός έδρας: το
Χρηματιστήριο συνεχίζει να κινείται με χαμηλά συναλλακτικά
δεδομένα και με την επενδυτική
κοινότητα να εκδηλώνει την απροθυμία της να αναλάβει επενδυτικούς κινδύνους.
Αντιθέτως, μάλιστα, το σύνολο
των προαναφερόμενων δεδομένων έχουν οδηγήσει αρκετούς επενδυτές σε περαιτέρω μείωση
ελληνικών θέσεων με αθρόες πωλήσεις που αφορούν τραπεζικούς
τίτλους αλλά μερικές φορές και
άλλους δεικτοβαρείς τίτλους εταιρειών που διατηρούν τα ελκυστικά θεμελιώδη τους, σαν αποτέλεσμα της συντήρησης του κλίματος
χαμηλού βαθμού εμπιστοσύνης
από την υπόθεση της Folli-Follie.
Και πώς απαντά η κυβέρνηση
σε όλα αυτά; Με υποσχέσεις! Ήδη από τη Δευτέρα κορυφαίοι υπουργοί και πολιτειακοί παράγοντες άρχισαν να μιλούν για ελευθερία που επιτρέπει διορθώσεις
και παροχές, στέλνοντας ευθέως
μήνυμα στις αγορές πως η Ελλάδα
είναι έτοιμη να γυρίσει στον παλιό κακό εαυτό της που την έφερε
έως εδώ.

Μοιράζουν υποσχετικές
χωρίς φειδώ και χωρίς αιδώ
Τι υπόσχονται από την κυβέρνηση; Σχηματικά το έθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος: «Δύο κεντρικοί στόχοι υπάρχουν πλέον
μπροστά μας, το δικαίωμα στην
εργασία σε μια δημοκρατική πολιτεία για
όλους τους Έλληνες
από τη μία και από
την άλλη ισοτιμία για
όλους τους πολίτες
χωρίς διαφθορά,
χωρίς διαπλοκή, σε
ένα κράτος δικαίου».
«Αυτοί είναι οι δύο
μεγάλοι πυλώνες οι
οποίοι είναι το αύριο
της χώρας, είναι αυτά που μας στερούσαν τόσα χρόνια, όχι
μόνον τα μνημόνια,
αλλά και οι πολιτικές των μνημονίων
Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, οι
οποίες στη χειρότερη
κρίση έκρυβαν μέσα
τους και τη χειρότερη διαπλοκή», πρόσθεσε ο αν. υπουργός.
O αν. ΥΠΕΝ σημείωσε ότι αυτό που έχει
σημασία τούτη τη
στιγμή είναι να υπάρξει βελτίωση
της καθημερινότητας όλων των πολιτών, με μέτρα που
θα έχουν να κάνουν
και με το κοινωνικό
κράτος, αλλά και με
τη φορολογική ελάφρυνση. Μέτρα, όπως είπε, που θα εφαρμοστούν άμεσα, από το τέλος
του 2018 και τις
αρχές του 2019.
«Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, είναι
ότι, πολύ σύντομα,
έχω την εκτίμηση ότι οι πολίτες θα δουν
πολύ μεγάλη διαφορά», είπε με τη σειρά του ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, αφήνοντας πολλά στη φαντασία
των πολιτών και των αγορών.
Πιο συγκεκριμένη υπήρξε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου: Ήδη για το 2019, έχει εξασφαλιστεί ένας δημοσιονο-

μικός χώρος άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ, και αυτά θα
διατεθούν για ένα μίγμα φοροελαφρύνσεων, εισφοροελαφρύνσεων και ενίσχυσης κοινωνικών παροχών, επεσήμανε.
Πλέον, η κυβέρνηση είναι σε
θέση να κάνει καθολική
κοινωνική πολιτική, και
όχι μόνο να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική
κρίση, όπως έκανε το
2015 – και να ενισχύσει
και τα μεσαία στρώματα,
τόνισε η κα Αχτσιόγλου.
Ο Χρ. Βερναρδάκης πάλι
εκτίμησε πως μέσα στον
Σεπτέμβριο η κυβέρνηση
θα έχει ολοκληρώσει το
νομοθετικό πλαίσιο για
να προχωρήσει στις «εμβληματικές» πρωτοβουλίες για τον βασικό μισθό
και την επαναφορά των
συλλογικών διαπραγματεύσεων.
«Οι συλλογικές συμβάσεις, ο βασικός μισθός και
η μείωση της ανεργίας, είναι τρεις συνθήκες οι οποίες ενισχύουν καταλυτικά τις δυνάμεις και τα δικαιώματα των ανθρώπων
της εργασίας», παρατήρησε.
Από τις υποσχέσεις δεν
θα μπορούσε να λείπει
και το μέτρο της αναστολής της μείωσης των συντάξεων. Ο Δ. Τζανακόπουλος δήλωσε πως είναι αντικειμενικό γεγονός ότι η εφαρμογή του
συγκεκριμένου μέτρου
(περικοπές) για την επίτευξη του πρωτογενούς
πλεονάσματος του 3,5%
το 2019 δεν είναι αναγκαία. «Όλα εξαρτώνται
από τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Και όταν
θα έχουμε μια καθαρή εικόνα, θα κάνουμε και τις
επίσημες ενημερώσεις σε
σχέση με το ζήτημα των
συντάξεων», υπογράμμισε.
H δε Όλγα Γεροβασίλη προανήγγειλε νέες προσλήψεις στο
Δημόσιο, ενώ εξέφρασε τη θέση ότι για πρώτη φορά υπάρχει
σχέδιο για να μη γυρίσει η χώρα πίσω κάνοντας λόγο για μια
νέα εποχή που ξεκινά μετά το
τέλος της οκταετίας των μνημονίων.
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• Εντυπωσίασε η διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου πως οι αλλαγές
στην κυβέρνηση θα καθυστερήσουν για να μη… χαλάσουν τα μπάνια του
λαού – Τι κρύβεται πίσω από την αναβολή
Ακόμα και την ικανότητά τους
στο ψέμα φαίνεται πως εξάντλησαν στην κυβέρνηση. Ενώ ο ανασχηματισμός αναμενόταν μέσα στην εβδομάδα, εντελώς ξαφνικά «κύκλοι» υποστήριξαν πως θα καθυστερήσει για να μη χαλάσουν τα
μπάνια του λαού. Ως αν ο ανασχηματισμός επηρεάζει την
καθημερινότητα του κόσμου…

Ανασχηματισμός και
ψέματα (πάνε μαζί...)

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Τ

ην εβδομάδα που διανύσαμε ολοκληρώθηκε η έξοδος
των αδειούχων, ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που επέστρεψαν πίσω στη βάση
τους. Το γεγονός αυτό είναι ο ένας από
τους δύο πολύ σημαντικούς λόγους για
τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας μετά
από προτροπή συνεργατών του αποφάσισε να αναβάλει τον αναμενόμενο
και απαιτούμενο ανασχηματισμό.
Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν επενδύσει πολλά σε αυτές τις αλλαγές, μιας
και η νέα κυβέρνηση είναι αυτή που
θα φτάσει μέχρι και τις κάλπες. Οπότε
η ανακοίνωσή της θα πρέπει να τύχει
της απαραίτητης προβολής και να
φτάσει ως εικόνα σε κάθε νοικοκυριό.
Με τους πολίτες όμως να χαλαρώνουν έστω παραμένοντας στο κλεινόν
άστυ, αλλά σίγουρα μακριά από τους
τηλεοπτικούς δέκτες και τις πολιτικές
συζητήσεις στην καθημερινότητα, αν
ο ανασχηματισμός γινόταν αυτές τις
μέρες, τότε δεν θα είχε τη δημοσιότητα που οι συνεργάτες του πρωθυπουργού επιθυμούν. Αυτό κρύβεται
πίσω από την αστεία δικαιολογία περί
μπάνιων του λαού που μεταχειρίστηκαν για να κρύψουν την αλήθεια. Και
αν αυτή είναι η μία αιτία της καθυστέ-

ρησης, η άλλη είναι η επιλογή των
προσώπων.
Για αρχή προτού προβεί στις απαραίτητες αλλαγές, ο Αλέξης Τσίπρας
πρέπει να τακτοποιήσει το κόμμα. Για
να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να προηγηθεί η συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ (προγραμματίζεται για τις επόμενες
μέρες) ώστε ο Πάνος Σκουρλέτης να
εκλεγεί γραμματέας, καθώς αυτός είναι
όρος απαράβατος που έθεσε ο υπουργός Εσωτερικών. Επιπλέον θα πρέπει

ν τω μεταξύ η ονοματολογία καλά
κρατεί, αν και λίγα από αυτά που ακούγονται έχουν πραγματική βάση εκτός από την περίπτωση του Πάνου Σκουρλέτη. Πολλά από τα σενάρια διακινούνται
από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, ώστε
η επιθυμία τους να φτάσει έως τον πρωθυπουργό και ίσως να ικανοποιηθεί.
Με μια σχετική βεβαιότητα, από το κάδρο
των αλλαγών και των μετακινήσεων αναμένεται να μείνουν εκτός τόσο το οικονομικό επιτελείο, όσο και τα υπουργεία Εθνικής
Άμυνας και Εξωτερικών.
Ειδικά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δύσκολα
θα απομακρυνθεί, μιας και πιστώνεται την
έξοδο από το πρόγραμμα βοήθειας, η οποία

Ε

να βρεθεί μια δελεαστική θέση για τον
Π. Ρήγα, ο οποίος καρατομείται από
γραμματέας.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί το γεγονός πως στο εσωτερικό
τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των ΑΝΕΛ
καταγράφεται ένταση σε σχέση με το
μοίρασμα των υπουργείων αλλά και τα
πρόσωπα που θα επιλεχθούν.
Οι πληροφορίες που ήθελαν το
Προστασίας του Πολίτη να παραδίδεται στους ΑΝΕΛ κρίνονται ως μη έγκυ-

Σεναριολογίας το ανάγνωσμα
θέτει ένα οριστικό τέλος στην οκταετή εποχή των μνημονίων.
Στον Νίκο Κοτζιά, πάλι, πιστώνεται η συμφωνία για το Σκοπιανό, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε και τον βασικό πυλώνα
του κεντρικού κυβερνητικού αφηγήματος.
Άλλωστε, ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται εν μέσω διαβουλεύσεων με την κυβέρνηση της Αλβανίας για τον ακριβή καθορισμό της ΑΟΖ, εξέλιξη η οποία θα «ξεκλειδώσει» την αξιοποίηση και εκμετάλλευση
των κοιτασμάτων του βόρειου Ιουνίου.
Στο πλαίσιο του ανοίγματος προς την κε-

ντροαριστερά, μέχρι τελευταίας στιγμής ο
Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθεί να πείσει
στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ να
μπουν στην κυβέρνηση ευελπιστώντας σε
οφέλη τόσο στις εθνικές όσο και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό όμως ισχυροποιεί
και τους νυν πασοκογενείς (Κουρουμπλής
- Σπίρτζης) που ήδη βρίσκονται στην κυβέρνηση. Για τον δεύτερο εικάζεται πως θα
μπορούσε να είναι και ο αντικαταστάτης
του Π. Σκουρλέτη, εκτός και αν συμφωνήσει
να αναλάβει ο Νίκος Παππάς, ο οποίος όμως επιθυμεί να μείνει στη θέση του.

ρες. Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή του προσώπου που θα διαδεχθεί επί της ουσίας τον παραιτηθέντα Νίκο Τόσκα
προκαλεί πονοκεφάλους στον Αλέξη
Τσίπρα και όλα εν τέλει θα κριθούν από το μήνυμα που θα θελήσει να στείλει. Το «τάξη και νόμος» απαιτεί έναν
ισχυρό υπουργό αλλά και έναν νέο αρχηγό στην ΕΛ.ΑΣ. Το δεύτερο είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο.
Ο πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση έχει περιορισμένο χώρο κίνησης.
Από τη μία λόγω της συνεργασίας με
τους ΑΝΕΛ, από την άλλη λόγω ένδειας προσώπων. Με τις δημοσκοπήσεις
να δείχνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
καμία τύχη στις επόμενες εκλογές, πασοκογενείς κυρίως παράγοντες που
βρίσκονταν στον προθάλαμο αναμένοντας την υπουργοποίησή τους έχουν
κάνει βήματα προς τα πίσω. Στο εσωτερικό του κόμματος (στους εκλεγμένους)
δεν υπάρχουν πρόσωπα που να συγκεντρώνουν τα στοιχεία εκείνα που θέλει
ο Αλέξης Τσίπρας και όλα δείχνουν
πως θα οδηγηθεί στη νεότερη γενιά
των 30άρηδων τεχνοκρατών αλλά αγνώστων στο ευρύ κοινό. Θα πετύχει
την επιθυμητή έκπληξη, αλλά υπάρχει
έντονη ανησυχία πως θα επιφέρει και
την απαξίωση με μια τέτοια επιλογή.
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• Αντιμέτωπος με ένα κόμμα διαλυμένο συνεπεία των λάθος
επιλογών, θα βρεθεί ο υπουργός Εσωτερικών, αν τελικά αποδεχθεί την
πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στην Κουμουνδούρου και να αναλάβει
τη μάχη των εκλογών

Το βαρύ φορτίο της ανασυγκρότησης του κόμματος που συνειδητά «διέλυσαν» και να δώσει στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες
αριστερό πρόσημο, ώστε
να κλείσουν οι από αριστερά διαρροές, αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα έως
τώρα δεδομένα, ο έως σήμερα υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Μ

ε το ιδεολογικό
εύρημα ότι ο «κομματικός Σύριζα θα
πρέπει πλέον να μετασχηματιστεί σε
κοινωνικό Σύριζα» η ηγεσία της Κουμουνδούρου απαλλάχθηκε, από το
2015 που ανέλαβε τη διακυβέρνηση, από την εσωκομματική κριτική
και την παρεμπόδιση του κυβερνητικού έργου, απ’ όλες εκείνες τις
φωνές που μένοντας πιστές στις αρχές και τις ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ θα
μπορούσαν να της δημιουργήσουν
αξεπέραστα εμπόδια.
Οι κομματικές οργανώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκαν, οι λειτουργίες τους δεν είχαν ουσιαστικά κανένα αντικείμενο με αποτέλεσμα να
εγκαταλειφθούν από τα δραστήρια
στελέχη τους. Σήμερα όσοι συμμετέχουν σε συνελεύσεις είναι είτε
ηλικιωμένα άτομα που
παραμένουν στον χώρο
κυρίως για συναισθηματικούς λόγους –παλιοί αριστεροί που έτσι έκαναν σε όλη τους
τη ζωή και σήμερα δεν
μπορούν να κάνουν
διαφορετικά– είτε άτομα που εντάχθηκαν
στον ΣΥΡΙΖΑ
μετά
τις

Το δύσκολο στοίχημα
του Πάνου Σκουρλέτη
εκλογές του 2014 για καιροσκοπικούς λόγους και καμία σχέση δεν έχουν με την Αριστερά, την πρακτική και τα ήθη της.

Απαξίωση και διαρροές
Τα στελέχη του κόμματος που κατέχονται από πρακτική αντίληψη και
ιδεολογικά ήταν κοντά στις νέες επιταγές της Κουμουνδούρου στελέχωσαν υπηρεσίες και υπουργεία, ενώ εκείνα που εμμένουν σε ιδεολογικές εμμονές και αγκυλώσεις, ως
επί το πλείστον «πήγαν στο σπίτι
τους». Αρκετά εξ αυτών εγκατέλειψαν το κόμμα και σήμερα είτε παραμένουν ανένταχτοι υποστηρίζοντας κριτικά την κυβέρνηση, μετά
το δημοψήφισμα του 2015, είτε εντάχθηκαν στη «Λαϊκή Ενότητα»
του Παναγιώτη Λαφαζάνη και
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μία oμάδα δημιούργησε τη «Δικτύωση», μεταξύ αυτών και ο πρώην γραμματέας του
κόμματος και έμπιστος φίλος του Αλέξη Τσίπρα από την εποχή που ήταν μαζί στην
νεολαία του Συνασπισμού, Τάσος
Κορωνάκης,
που σήμερα προσπαθεί να βρει
ρόλο στην πολιτική σκηνή. Λιγότερα στελέχη, κυρίως άτομα που
εμφανί-

στηκαν σε πολιτικές οργανώσεις
μετά το 2012 και την εμφανή τάση
ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησαν
στα εγχειρήματά τους την πρώην
πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάνη Βαρουφάκη, είναι άγνωστο όμως με
τι ακριβώς ασχολούνται σήμερα.

Νέα καθήκοντα
Ο Πάνος Σκουρλέτης είναι γέννημα-θρέμμα την ανανεωτικής αριστεράς. Σε αντίθεση με τους προκατόχους της νέας θέσης του –τον σημερινό υφυπουργός Άμυνας Δημήτρη Βίτσα και τον σημερινό
γραμματέα του κόμματος Πάνο Ρήγα, που έχουν τις πολιτικές ρίζες
τους στο ΚΚΕ και εντάχθηκαν στον
Συνασπισμό μετά τη διάσπαση του
1991– δεν ενστερνίστηκε ποτέ τις
σταλινικές ιδέες, τον αυταρχικό
τρόπο οργάνωσης και διοίκησης
του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Ήταν μέλος του Ρήγα Φεραίου και αργότερα του ΚΚΕ Εσωτερικού και ποτέ δεν φλέρταρε με άλλους πολιτικούς χώρους, όπως έχουν κάνει οι περισσότεροι από
τους σημερινούς συντρόφους και
συναδέλφους του, υπουργοί και
βουλευτές. Σπούδασε οικονομικά
και εργάστηκε στην ελεύθερη αγορά. Έχει ισχυρούς ιδεολογικούς και
φιλικούς δεσμούς με τον πρώην υπουργό Παιδείας, Νίκο Φίλη, και
τον πρόεδρο της Βουλής Νίκο

Βούτση. Σήμερα είναι φίλα προσκείμενος στη μία από τις δύο ιδεολογικές τάσεις που λειτουργούν οργανωμένα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, των
«53+», στην οποία ανήκουν επίσης
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, η Θεανώ Φωτίου, ο Θοδωρής Δρίτσας, ο Κώστας Γαβρόγλου και η
Τασία Χριστοδουλοπούλου. Η
άλλη τάση «Πλατφόρμα 2000» –ηγετικά στελέχη της οποίας είναι ο
Γιάννης Μπαλάφας, η Ρένα
Δούρου και ο απερχόμενος γραμματέας Πάνος Ρήγας– είναι προ-



ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΙΤΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ
ΑΤΟΜΑ ΠΙΣΤΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ
ΕΙΤΕ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΜΙΑ
ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ

σανατολισμένη κυρίως σε πρακτικά ζητήματα και στον τρόπο διακυβέρνησης. Αντίθετα οι «53+», στην
οποία έχουν συσπειρωθεί τα μέλη
και τα στελέχη του κόμματος που
πρωτοδημιούργησαν τον ΣΥΡΙΖΑ,

ασχολούνται με ιδεολογικά ζητήματα, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και επιμένουν να θέλουν να
υπάρχει «αριστερό πρόσημο» σε
κάθε απόφαση και ενέργεια της κυβέρνησης.
Αυτό είναι και το βασικό στοιχείο του νέου ρόλου του Πάνου
Σκουρλέτη: Να δώσει στον προεκλογικό αγώνα που θα πραγματοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το αριστερό πρόσημο που του λείπει σήμερα λόγω
των αποφάσεων τις οποίες αναγκάστηκε να πάρει τα τρία χρόνια που
κυβερνά, καθώς ήταν αναγκασμένος να εφαρμόσει τις επιταγές των
μνημονίων. Στην Κουμουνδούρου
ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να ενεργοποιήσουν ένα μεγάλο μέρος
πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που
σήμερα είναι αδρανοποιημένα και
αν είναι δυνατόν να επανεντάξει
στους κόλπους του στελέχη που έχουν ενταχθεί σε άλλα πολιτικά
σχήματα. Μόνο με τον τρόπο αυτό
θα καταφέρει να έχει μία αξιοπρεπή παρουσία στις επερχόμενες τετραπλές εκλογές (Βουλή, Ευρωβουλή, Δήμοι, Περιφέρειες), καθώς η
λογική «αν δεν σας αρέσει ψηφίστε
τον Κυριάκο» δεν πείθει τους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους, ενώ η
λογική της χαμένης ψήφου (υποστηρίζω μικρό κόμμα που μπορεί
και να μην εκπροσωπηθεί στη Βουλή) δεν λειτουργεί στο σώμα των αριστερών ψηφοφόρων.

Ο όρος του Πάνου
Το σχέδιο να επιστρέψει ο Πάνος Σκουρλέτης στην Κουμουνδούρου είναι παλιό και πίσω από αυτό βρίσκονται
κυρίως οι «53+». Μόνο που ο υπουργός Εσωτερικών θέτει έναν απαράβατο όρο για να προχωρήσει ο σχεδιασμός: θα πρέπει ευθύς εξαρχής να εκλεγεί από τα όργανα του κόμματος και όχι να διοριστεί από τον πρωθυπουργό όπως οι προκάτοχοί του. Αυτό το έκανε σαφές και με δηλώσεις του. Πίσω από αυτόν τον όρο κρύβεται ο σχεδιασμός του. Ο Π. Σκουρλέτης είναι αποφασισμένος αναλαμβάνοντας να έρθει σε ρήξη ειδικά με
τον μηχανισμό τού πάλαι ποτέ Συνασπισμού. Πρόκειται για έναν δυσκίνητο και προβληματικό μηχανισμό, ο οποίος μάλιστα ευθύνεται και για τη διάλυση των οργανώσεων θεωρώντας πως μπορεί να παίξει παιχνίδι με τα
media. Απέτυχε όμως παταγωδώς και πλέον πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του…
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Αποδομείται
ο Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Εκτός τόπου

Ταξίδι-αστραπή για την Ιθάκη
δεν γίνεται, Αλέξη, αλλιώς τα
έγραψε ο ποιητής…

Αρνούνται να επικοινωνήσουν
με την πραγματικότητα στον
Περισσό. Κάθε μέρα και περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό: οι
του ΚΚΕ ζητούν το κράτος να αναλάβει για την αποκατάσταση
ΟΛΩΝ των καμένων κατοικιών
στο Μάτι. Στο 100% της αξίας
τους. Προφανώς οι σύντροφοι
ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, όμως ακόμα και εκεί η ενίσχυση των παρανομούντων
μάλλον θα είναι κόντρα στη
λογική. Παράλογο;

Βολιδοσκοπούν

Εμπάργκο όταν συμφέρει…
Εκτός από την… έξοδο από τα μνημόνια, η 21η Αυγούστου σήμανε και
το τέλος(;) του κυβερνητικού εμπάργκο στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
Και μάλιστα με τον πλέον επίσημο τρόπο μιας και ήταν ο ίδιος ο Αλέξης
Τσίπρας ο οποίος εμφανίστηκε στον αέρα του καναλιού κατά την επίσκεψή του στην Ιθάκη. Ο πρωθυπουργός απαντώντας στον δημοσιογράφο του καναλιού είπε ότι «είναι οι πρώτοι μεταμνημονιακοί περίπατοι και
είναι ευχάριστοι». Θα μπορούσε κανείς να πει ότι τη συγκεκριμένη μέρα
δεν χωρούσαν κακίες αλλά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αποφάσισαν πριν από περίπου ένα μήνα να ανακοινώσουν εμπάργκο στο ΣΚΑΪ
όφειλαν και να το τηρήσουν. Εκτός και αν εκμεταλλεύθηκαν τη στιγμή.

Παζάρι για όπλα από τις ΗΠΑ
Πέρασε στα ψιλά, καθ’ ότι συνέπεσε με το διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα για την έξοδο από τα μνημόνια, όμως, την Τρίτη ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, συναντήθηκε με τον πρέσβη των
ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ. Μία συνάντηση που έγινε στον απόηχο της απελευθέρωσης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από την Τουρκία
και σε περίοδο που οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Άγκυρας είναι κάτι παραπάνω από τεταμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή ακριβώς τη
συγκυρία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ο κ. Καμμένος, για να «τσιμπήσει» αμερικανικά όπλα σε καλές τιμές, προκειμένου να ενισχυθούν
οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Η πιο πρόσφατη value for
money περίπτωση είναι των μεταχειρισμένων ελικοπτέρων OH-58D
Kiowa, που αποκτήθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή! Τον Σεπτέμβριο, άλλωστε, θα συμφωνηθεί η τελική διαμόρφωση των υπό αναβάθμιση μαχητικών α/φ F-16 στο επίπεδο Viper, ενώ ο ΥΕΘΑ καλοβλέπει μία ακόμη σειρά από οπλικά συστήματα που βγάζουν προς
παραχώρηση σε συμμαχικές δυνάμεις οι ΗΠΑ. Αυτά είναι, μεταξύ
άλλων, μη επανδρωμένα α/φ UAV που θα μπορούν να φέρουν βόμβες, αλλά και αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke (σ.σ. αποσύρονται
τα πρώτα σκάφη της κλάσης) που θα αποτελούσαν πολλαπλασιαστή
ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό.

Στο τραπέζι έχουν πέσει τα
πρώτα ονόματα για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για να ληφθούν
αποφάσεις, αλλά για να βολιδοσκοπήσουν απόψεις και αντιδράσεις. Άλλωστε, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, στις περιφέρειες και τους
δήμους που έχουν βαρύτητα,
αναμένεται η παρέμβαση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, ώστε
να μην υπάρξουν γκρίνιες. Το
θέμα όμως είναι αν μετά την
παρέμβαση θα υπάρξει και όρεξη για δουλειά ή αν τα κομματικά στελέχη θα γυρίσουν
την πλάτη τους στους υποψηφίους.

Ανασχηματισμός
και Κεντρ. Επιτροπή
Πότε θα πρέπει να περιμένουμε
την ανακοίνωση του ανασχηματισμού; Όταν συνεδριάσει η
Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα αυτή θα επικυρώσει
την αλλαγή του γραμματέα
του κόμματος και μετά ο
Σκουρλέτης θα παραδώσει το
χαρτοφυλάκιό του. Αυτό φυσικά αν και εφόσον ο Πάνος δεχθεί και ο Αλέξης βρει υπουργούς… Ειδικά το δεύτερο μοιάζει δύσκολο.

Εξαντλείται το εναπομείναν πολιτικό κεφάλαιο του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος από το 2009 έχει
δώσει όρκο σιωπής αλλά παρασκηνιακά δημιουργεί προβλήματα
στο ίδιο του το κόμμα. Ακόμα και
στο Μακεδονικό εκείνος επέλεξε
να «μιλήσει» διά αντιπροσώπου αντί να υπερασπιστεί τουλάχιστον
τον εαυτό του. Πλέον όμως και πιθανότατα προς ικανοποίηση της
ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, ο
πρώην πρωθυπουργός στοχοποιείται ευθέως και μάλιστα με τον
χειρότερο τρόπο. Από το ΚΙΝΑΛ η
ίδια η Φώφη Γεννηματά αλλά και
ο Γ. Παπανδρέου τον έδειξαν δημόσια για τον κυρίως υπεύθυνο της
κρίσης στην Ελλάδα, σχολιάζοντας
πως έκρυβε το πρόβλημα κάτω από
το χαλί αντί να το αντιμετωπίσει. Έκαναν και κάτι πολύ χειρότερο: τον
εξομοίωσαν με τον Αλέξη Τσίπρα. Και
αυτό πρέπει να πόνεσε πολύ…

Ο «κουμπάρος» Σουλτς
Όσοι θεωρούν άστοχη ή επιπόλαιη τη δήλωση Σουλτς υπέρ
του Αλέξη Τσίπρα μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Και
μάλιστα πολύ καλά. Θα τους βοηθήσει λίγο αν σκεφτούν και
τον τρόπο που δρούσαν τα παλιά χρόνια οι προξενήτρες για να
κανονίσουν έναν γάμο που θεωρούσαν πως θα πετύχει. Ο
Σουλτς αυτή τη στιγμή δεν κατέχει κάποια θεσμική θέση οπότε η δήλωσή του πως η καρδιά του είναι στο ΠΑΣΟΚ αλλά στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα δεν απορρέει από κάποια υποχρέωσή
του: ήθελε και το είπε βλέποντας ήδη την επόμενη μέρα. Ο
πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου επί της ουσίας έδειξε με τρόπο στη Φώφη Γεννηματά πως ο Αλέξης Τσίπρας
είναι ένας καλός «γαμπρός» με προοπτικές όπου στο πλάι του
και εκείνη θα μπορούσε να λάμψει. Πολιτικά στην περίπτωση
μας. «Αν παραμείνει πρωθυπουργός, θα το αποφασίσει ο ελληνικός
λαός. Αλλά νομίζω ότι του αξίζει να του εμπιστευτεί κανείς το μέλλον
της Ελλάδας», δήλωσε στη Deutsche Welle ο Μ. Σουλτς και
στη Χαριλάου Τρικούπη δεν κατάλαβαν από πού τους ήρθε.
Φυσικά ο Σουλτς αναγνωρίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει πολύ πια
από το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Βλέπει ότι έχει μετακινηθεί στο κέντρο και το κυριότερο αντιλαμβάνεται πως αν
επιτευχθεί αυτός ο πολιτικός γάμος το νέο κόμμα θα είναι σε
θέση να κυριαρχήσει (λόγω της εμπειρίας του ΠΑΣΟΚ) στην
πολιτική σκηνή της χώρας. Αλλά η νύφη δεν φαίνεται προς
το παρόν να πείθεται.

O Αλέξης τρέχει στην
αγκαλιά του Βλαδίμηρου
Μετά την κόντρα με τη Μόσχα και τα νταηλίκια του Νίκου Κοτζιά, φαίνεται πως στο Μέγαρο Μαξίμου το ξανασκέφτηκαν
καλύτερα και αποφάσισαν να επιχειρήσουν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Α», στόχος είναι ο Αλέξης Τσίπρας να επισκεφθεί το επόμενο διάστημα και μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους τη Μόσχα. Η ελληνική διπλωματία προσπαθεί να δρομολογήσει μια τέτοια εξέλιξη, αλλά δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ίδωμεν…
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• Από τη Νέα Δημοκρατία επιχειρούν να αποδομήσουν λέξη προς
λέξη και με τη γλώσσα των αριθμών το αφήγημα της κυβέρνησης περί
«καθαρής εξόδου», και ξεκαθαρίζουν: Τα χρόνια διακυβέρνησης του τόπου
από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάθε νοικοκυριό έχασε ετησίως 8.220 ευρώ

Τα μνημόνια τελείωσαν,
η λιτότητα παραμένει...
«Παρά το γεγονός ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ θα αφήσει πίσω
του καμένη γη, η Νέα Δημοκρατία θα είναι έτοιμη
να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου». Με αυτά
τα λόγια σημαίνον στέλεχος της Πειραιώς, λίγες ώρες μετά το διάγγελμα Τσίπρα για την «καθαρή έξοδο από τα μνημόνια», έδινε το στίγμα της επόμενης
ημέρας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

διαδρομής. Σήμερα τελειώνει η φτηνή
χρηματοδότηση, αλλά συνεχίζονται τα
σκληρά μέτρα και οι βαριές δεσμεύσεις που έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας», τόνισε στην on camera απάντησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαριθμώντας τη «λιτότητα
διαρκείας», τις «νέες μειώσεις συντάξεων», τις «αυξήσεις φόρων και
εισφορών», τα «εξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσματα» και την «πολύ αυστηρή επιτήρηση».

«Αγωνιά να σωθεί»

Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος
ο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη παρακολούθησε λέξη προς
λέξη τα όσα είπε από
την Ιθάκη ο πρωθυπουργός και σχολίαζαν πως «μοιάζει εγκλωβισμένος στα αδιέξοδα τα οποία έχει ο ίδιος δημιουργήσει. Με
λόγο διχαστικό και πολωτικό, έδειξε
ότι δεν τον ενδιαφέρει η επομένη ημέρα της χώρας, παρά μόνο η δική
του πολιτική διάσωση. Με το διάγγελμά του επιβεβαίωσε αυτό που εδώ
και καιρό πιστεύουμε: ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την
αποχώρησή του από την εξουσία». Ένα άλλο σημείο στο οποίο στάθηκαν ιδιαίτερα στη Ν.Δ. είναι ότι
παρά το πανηγυρικό διάγγελμα του
Αλέξη Τσίπρα, ο Γενικός Δείκτης
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποχώρησε και παραλίγο να
χάσει τις 700 μονάδες (σ.σ. σχεδόν στα μισά από τις 1.358 μονάδες του Μαρτίου του 2014), ενώ
οι τράπεζες επέστρεψαν σε επίπεδα Νοεμβρίου 2017.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ξεκαθαρίσει
στους συνεργάτες του πως θέλει ά-

Τ

παντες να αποδομούν το κυβερνητικό αφήγημα, χρησιμοποιώντας
τη σκληρή γλώσσα των αριθμών.
Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες ώρες αργότερα, το οικονομικό επιτελείο
της Ν.Δ. έδινε στη δημοσιότητα
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, τα
χρόνια διακυβέρνησης του τόπου
από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κάθε νοικοκυριό έχασε ετησίως 8.220 ευρώ.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των «γαλάζιων» επιτελών, η χώρα έχασε συγκεκριμένα:
- 34 δισ. ευρώ που δεν μπήκαν
στην ελληνική οικονομία γιατί δεν
αναπτύχθηκε με βάση την πρόβλεψη που έκαναν όλοι στα τέλη του
2014.
- 40 δισ. ευρώ από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
0 14,5 δισ. ευρώ από νέα μέτρα
λιτότητας.
- 7 δισ. ευρώ από την αποπληρωμή μια νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων οφειλών.
- 4,5 δισ. ευρώ που περίμενε η
χώρα από τα αναμενόμενα κέρδη
των ομολόγων.



ΤHN 20H AYΓΟΥΣΤΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΙΝΑΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΨΟΥΣ
4,36%, ΕΝΩ ΤΟ ΕΠΤΑΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΤΑΝ
ΣΤΟ 2,02%
Άτυπο 4ο μνημόνιο
Παράλληλα, όπως αναφέρουν από
την Πειραιώς, χάθηκαν 200.000
θέσεις εργασίας, η χώρα επιβαρύνθηκε με 17,65 δισ. ευρώ χρέος, ενώ διπλασιάστηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και
ασφαλιστικά ταμεία που φτάνουν
σήμερα τα 135 δισ. ευρώ. Σε όλα
αυτά, επισημαίνουν ότι προστίθενται και όσα έχουν υπογράψει οι
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τους επόμενους μήνες. Δηλαδή το άτυπο τέταρτο Μνημόνιο που περιλαμβάνει μέτρα λιτότητας ύψους 5,1 δισ.

ευρώ, με νέες μειώσεις συντάξεων,
με νέες αυξήσεις φόρων και εισφορών, αλλά και με πολύ αυστηρή εποπτεία και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.
Οι συνεργάτες του Κυριάκου
Μητσοτάκη αναφέρθηκαν και σε
κάτι άλλο, προκειμένου να δείξουν
ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
δεν μπορεί να επανέλθει η κανονικότητα στην Ελλάδα. Την 20ή
Αυγούστου, την τελευταία μέρα του
τρίτου μνημονίου, οι αγορές έδιναν στο ελληνικό δεκαετές ομόλογο επιτόκιο ύψους 4,36%. Όπως
τόνιζαν από τη Ν.Δ., αν ληφθεί υπόψη ότι οι υπόλοιπες χώρες της
Ευρωζώνης που πέρασαν από
πρόγραμμα προσαρμογής δανείζονταν την ίδια ημέρα πολύ πιο φθηνά (Ισπανία με 1,4%, Πορτογαλία
1,8% και Κύπρος -επταετές με
2,02%), οι αγορές δεν βλέπουν
καμία «καθαρή» έξοδο για την οποία «πανηγύρισε» στο διάγγελμά
του ο πρωθυπουργός.
«Ο συμβολισμός της Ιθάκης είναι
ψεύτικος: Δεν φτάσαμε στο τέρμα της

Η αναβολή στην ημερομηνία του
ανασχηματισμού και οι εσωκομματικές γκρίνιες στο στρατόπεδο του
ΣΥΡΙΖΑ δίνουν τροφή για σκέψη
στη Νέα Δημοκρατία. Όπως επισημαίνουν από την Πειραιώς, η
προσωρινή αναβολή του ανασχηματισμού που συνοδεύτηκε από τη
δημόσια δυσαρέσκεια του Παναγιώτη Ρήγα στο ενδεχόμενο μετακίνησής του από τη θέση του Γραμματέα του κόμματος, αλλά και η παρέμβαση Τσακαλώτου υπέρ
Σκουρλέτη –με την έμμεση υπενθύμιση στον πρωθυπουργό ότι ο
Οδυσσέας νίκησε τους μνηστήρες
«με τη βοήθεια των πιστών δικών
του ανθρώπων»–, οδηγούν στην εκτίμηση πως ο πρωθυπουργός στο
επόμενο διάστημα το μόνο που θα
προσπαθήσει θα είναι η διαχείριση του τέλους του.
Τι σημαίνει αυτό; Πως το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο για τον Αλέξη Τσίπρα και
σε εσωκομματικό επίπεδο. «Θα καταλήξει να δώσει μάχες χαρακωμάτων
στο κόμμα του για να επιβιώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο συντονιστής της ομάδας στρατηγικής και
επικοινωνίας της Ν.Δ., Τάκης Θεοδωρικάκος. Πολλώ δε μάλλον,
θα συμπληρώσουμε εμείς, εάν όντως επιχειρήσει αυτό που φημολογείται για μετασχηματισμό του
ΣΥΡΙΖΑ από ριζοσπαστικό κόμμα
σε σοσιαλδημοκρατικό.
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• Μπορεί η πρόεδρος της ΚΙΝΑΛ να τραβά διαχωριστική γραμμή
και να ταυτίζει τον Κώστα Καραμανλή με τον Αλέξη Τσίπρα, στο εσωτερικό
του κόμματός της όμως επικρατεί αναταραχή για την επόμενη μέρα

Οι φιλοσυριζαίοι
ενοχλούν τη Φώφη

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Σε τρία στρατόπεδα είναι
χωρισμένο το ΚΙΝΑΛ εν όψει της επόμενης (των εκλογών) ημέρας. Μπορεί ο
στόχος της ηγεσίας να παραμένουν τα διψήφια ποσοστά, αλλά πλέον κύριο
θέμα συζήτησης είναι τι θα
πράξουν εφόσον η Νέα
Δημοκρατία δεν πετύχει
την πολυπόθητη αυτοδυναμία.

ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΙΝΑΛ, Η
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ
ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ

Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

«Δ

εν ασχολούμαι άλλο. Βαρέθηκα. Δεν
θα απολογούμαι
στη Φώφη με την
οποία μεγαλώσαμε
μαζί μέσα στο ΠΑΣΟΚ για τις προθέσεις μου». Η ενόχληση έως εκνευρισμός στον τόνο της φωνής του
συνομιλητή μας είναι ξεκάθαρη.
Παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που
έχει δουλέψει μαζί με τον Κώστα
Λαλιώτη δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου τα χρόνια της δόξας
του κινήματος, σήμερα επιλέγει να
μείνει μακριά από τα δρώμενα στο
κόμμα.
«Να ασχοληθώ γιατί; Την ώρα που
πολλοί συζητούσαν με στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ εγώ είχα δημόσια διατυπωμένη άποψη πως μας χωρίζει άβυσσος. Και σήμερα με κατηγορεί η ίδια
η Φώφη Γεννηματά με την οποία γνωριζόμαστε περισσότερα από 30 χρόνια ότι είμαι φιλοσυριζαίος; Και με αφορμή τις προσωπικές σχέσεις που
ποτέ δεν έκρυψα με πολιτευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και μικρομεσαία στελέχη της
Κουμουνδούρου; Ξεχνάει μάλλον η
πρόεδρος πως στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλέψει ένα μεγάλο δικό μας κομμάτι. Εννοείται και ανθρώπους με τους οποίους έχουν περπατήσει πλάι-πλάι μια
ολόκληρη ζωή», εξηγεί. Η περίπτωση αυτή δεν είναι η μοναδική στο

εσωτερικό του ΚΙΝΑΛ.
Η Φώφη Γεννηματά βιώνει
στο πετσί της τον εφιάλτη της προδοσίας των φιλοσυριζαίων. Στον
δρόμο για την άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ που έγινε ΚΙΝΑΛ, βλέπει στελέχη του κόμματός της να βρίσκονται πολύ κοντά
με τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό απειλεί τα
σχέδιά της.
Αν περάσει στην κοινή γνώμη
πως ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ είναι ένα
και το αυτό, τότε χαμένος της αναμέτρησης θα είναι μετά βεβαιότη-

Οι τρεις τάσεις στο κίνημα
Αυτή την ώρα πάντως μέσα στο κόμμα επικρατούν τρεις κυρίαρχες τάσεις. Η πιο ισχυρή και που εκφράζει
τη Φώφη Γεννηματά επιμένει σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και
κατά της Νέας Δημοκρατίας. Διόλου τυχαίο είναι το γεγονός πως σε πρόσφατες δηλώσεις της (και πατώντας στα όσα ο Γ. Παπανδρέου τη Δευτέρα είπε), η Φ. Γεννηματά κάρφωσε ευθέως τον Κώστα Καραμανλή ως υπαίτιο των δινών που βιώνει η χώρα. Και ταύτισε και τον Αλέξη Τσίπρα μαζί του ως τον πολιτικό εκείνο που παρέδωσε αναίτια την χώρα σε ένα ακόμα μνημόνιο.
Υπάρχουν και εκείνοι στο ΚΙΝΑΛ που ζητούν να κρατούνται πιο χαμηλοί τόνοι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο μιας κυβερνητικής συνεργασίας αν υπάρξει η ανάγκη. Αυτό
κόντρα στην ξεκάθαρη θέση της προέδρου. Πρόκειται για νεότερα στελέχη τα οποία νιώθουν το στερητικό σύνδρομο λόγω της αποχής από την εξουσία αδυνατώντας να καταλάβουν πως το άλλοτε κραταιό
κίνημα σέρνεται πίσω από το «κίνημα» των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Και τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που απογοητευμένοι από την αποτυχία συσπείρωσης της κεντροαριστεράς μετά το φιάσκο με το Ποτάμι, αξιολογούν ως μόνη λύση το ΚΙΝΑΛ να βρει έναν τρόπο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος πόλος με ερείσματα αριστερά και στο κέντρο της
πολιτικής. Αυτοί αναγνωρίζουν τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος, όμως θεωρούν πως δεν υπάρχει άλλος βατός δρόμος.

τος το κόμμα της Φ. Γεννηματά.
Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να απορροφήσει ένα μεγάλο
κομμάτι των πασοκικών ψηφοφόρων και στη Χαριλάου Τρικούπη
ελπίζουν στον «επαναπατρισμό»
κάποιων από αυτούς.
«Το πρόβλημα δεν είναι η επόμενη μέρα, αλλά η διαδρομή μέχρι τις
κάλπες. Αν και δεν ομολογείται δημόσια η απόφαση, αυτή πάντως έχει
ληφθεί. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία
δεν καταφέρει την αυτοδυναμία, το
ΚΙΝΑΛ δεν σκοπεύει να μπει σε διαδικασία συγκυβέρνησης. Παραμένει
ανοικτό το ενδεχόμενο να δώσει ψήφο ανοχής αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα
είναι τι θα κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
αποκλείεται λοιπόν να προχωρήσει
σε μια προγραμματική συμφωνία σε
θέματα που υπάρχει ταύτιση. Στην
απίθανη περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι και πάλι πρώτος, θα μπορούσε
επίσης να δώσει ψήφο ανοχής μόνο
όμως μέσα από μια προγραμματική
συμφωνία. Το ιδανικότερο σενάριο
για τη Φώφη Γεννηματά είναι να εξαναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα πληγώσει βαθιά τον Αλέξη Τσίπρα και θα αποδεσμεύσει
δυνάμεις που παραδοσιακά ανήκουν
στο ΠΑΣΟΚ. Μέχρι να φτάσουμε όμως στις κάλπες η πρόεδρος θέλει
διακριτικές αποστάσεις ώστε να δείξει πως το κόμμα κινείται αυτόνομα
με δική του ατζέντα και πολιτική»,
μας εξηγεί ο συνομιλητής μας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

Λακωνικός και καυστικός
για την πολιτική κατάσταση στη χώρα σήμερα είναι
ο Παναγιώτης Μπαλτάκος,
μιλώντας στην «Α». Ο άλλοτε Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και
στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά εξηγεί γιατί
ένιωσε την ανάγκη μαζί με
τον Δημήτρη Καμμένο να
προχωρήσουν στην ίδρυση ενός νέου δεξιού κόμματος, σχολιάζοντας πως
η Νέα Δημοκρατία κινείται
κεντροδεξιά γιατί «θέλει
να επανέλθει στην εξουσία
χαϊδεύοντας τα αυτιά αυτών που δεν έχουν καμία ιδεολογία και ζουν μόνο
για να ζήσουν, στερημένοι
από κάθε όραμα». Κρατά
χαμηλούς τόνους για την
πολιτική προσπάθεια που
εκείνος κάνει, εξηγώντας
πως, αν τα κόμματα της δεξιάς δεν συνεργαστούν
χωρίς εγωισμούς και πικρίες, κανένα δεν θα μπει
στην επόμενη Βουλή. Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, τονίζει πως
«το τέλος των μνημονίων
έχει χαρακτήρα μόνο νομικό, όχι ουσιαστικό», διότι η
κυβέρνηση δεν μπορεί να
πιάσει τους στόχους της ανάπτυξης που απαιτούνται.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτησή του για τον Ρουβίκωνα.
Συνέντευξη στον
Κώστα Παπαδόπουλο
• Πώς κρίνετε το κυβερνητικό
αφήγημα για το «τέλος της εποχής των μνημονίων»; Μπορεί ο
Έλληνας πολίτης να προσδοκά
καλύτερες ημέρες;
«Το τέλος των μνημονίων έχει χαρακτήρα μόνο νομικό, όχι ουσιαστικό.
Η ουσία θα παραμείνει ίδια για δεκαετίες, και καλύτερες μέρες θα έρθουν μόνο αν η Ελλάδα πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης αντίστοιχους της Κίνας ή της Νότιας Κορέας, αντίστοιχους με αυτούς που είχε πετύχει η Ελλάδα τις δεκαετίες ’50 και ’60. Μια

«Πιστεύω
σεένακόμμα
γνήσιαδεξιό,
όχιμασκαρεμένο
κεντροδεξιό»
τέτοια ραγδαία αναπτυξιακή προοπτική δεν είναι εφικτή με αριστερή κυβέρνηση. Αυτοί που μισούν τον καπιταλισμό και προσπαθούν μέσω της
φορολογίας να αναδιανείμουν τον
πλούτο, έχουν καταδικαστεί πολιτικά
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αντέχουν ακόμη μόνο στην Ελλάδα. Όχι για πολύ, όμως».
• Αν και υπήρξατε στέλεχος της
Νέας Δημοκρατίας αλλά και συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, αυτήν τη στιγμή σάς
βρίσκουμε σε άλλο στρατόπεδο.
Γιατί νιώσατε αυτή την ανάγκη,
τι άλλαξε στη Ν.Δ.;
«Πολλή κεντροδεξιά, πολλή κεντροαριστερά και ελάχιστη δεξιά .Αυτό άλλαξε. Oι Γεωργιάδης-Βορίδης δεν αρκούν, επειδή την κεντρική γραμμή του
κόμματος δεν την χαράζουν αυτοί, μολονότι έχουν την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και των
ψηφοφόρων. Πιστεύω σε ένα κόμμα
γνήσια δεξιό, όχι μασκαρεμένο κεντροδεξιό, που θέλει να επανέλθει
στην εξουσία χαϊδεύοντας τα αυτιά
αυτών που δεν έχουν καμία ιδεολογία
και ζουν μόνο για να ζήσουν, στερημένοι από κάθε όραμα. Ο πολιτικός
πρέπει να διαμορφώνει, όχι να διαμορφώνεται. Για αυτό ο Τραμπ είναι
ηγέτης. Είπε αυτά που ήθελε να πει,
όχι αυτά που ήθελαν να ακούσουν. Έ-

«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΜΟΝΟ
ΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Ή
ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ’50-’60. ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ
ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»
πεισε, δεν πείσθηκε».
• Πριν από μερικές εβδομάδες
ανακοινώσατε τη συνεργασία
σας με τον Δημήτρη Καμμένο. Τι
ετοιμάζετε και σε τι προσδοκάτε; Είναι εφικτή η είσοδος ενός
νέου κόμματος στη Βουλή;
«Ετοιμάζουμε ένα κόμμα δεξιό, χωρίς
άλλους επιθετικούς προσδιορισμούς.
Ούτε κεντροδεξιό, ούτε ακροδεξιό.
Σκέτο δεξιό. Η είσοδος στη Βουλή επαφίεται στην κρίση των πολιτών. Εμείς θα πούμε αυτά που πιστεύουμε
και όποιος πεισθεί... Δεν θα αλλάξουμε συνείδηση για να πείσουμε κανέναν που δεν θέλει να πεισθεί».
• Κύριε Μπαλτάκο, τι συμβαίνει με τον ευρύτερο χώρο της
δεξιάς στην Ελλάδα; Καταγρά-

φεται μια πολυδιάσπαση ασυνήθιστη. Υπάρχει χώρος και διάθεση για συνεργασίες;
«Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ισχυρού και ακμαίου δεξιού κόμματος είναι η συνεργασία όλων
των δυνάμεων που συνωθούνται στον
χώρο αυτό. Εγωισμός, φιλοδοξίες, πικρίες, συναισθήματα διάφορα, εμποδίζουν προς το παρόν τη συνένωση. Αν όλα αυτά, ωστόσο, δεν υπερκερασθούν,
κανένα από τα μικρά δεξιά κόμματα δεν
θα εισέλθει στη Βουλή».
• Είδαμε πρόσφατα ηγετικό
στέλεχος του «Ρουβίκωνα» να
απειλεί ότι «αυτά που θα γίνουν
φέτος θα διασύρουν υπηρεσίες
και θα εκθέσουν υπουργεία».
Ποια η άποψή σας;
«Ατελέσφορες προσπάθειες. Φασα-

ρία πολλή, αποτέλεσμα λίγο. Τίποτα
δεν αλλάζει με αυτά που κάνουν.
Προσωπικά δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία. Έχουν όμως ιδεολογική φόρτιση οι άνθρωποι αυτοί και αυτό το
εκτιμώ όσο αντίθετος και αν είμαι
στις απόψεις τους. Αν μη τι άλλο
προσπαθούν, δεν κάθονται στον καναπέ τους για να βλέπουν τούρκικα
σίριαλ».
• Εκτιμάτε ότι το Σκοπιανό –η
συμφωνία των Πρεσπών συγκεκριμένα– θα επηρεάσει καταλυτικά τις εκλογές;
«Καταλυτικότατα. Η αριστερά αιφνιδιάστηκε από τα συλλαλητήρια και
την αντίδραση του κόσμου, ιδιαίτερα
στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνθρωποι αυτοί, έχοντας ταξική συνείδηση, όπως
οι ίδιοι λένε, δεν μπορούσαν να φαντασθούν ότι το εθνικό φρόνημα είναι ισχυρότερο όπως κάθε ταξικότητα.
Τώρα θα υποστούν τις συνέπειες της
άγνοιάς τους».
• Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός περνάει δύσκολες ώρες.
Η ομάδα ξεκινάει με -6 βαθμούς,
με έδρα το αχανές ΟΑΚΑ και με
μπάτζετ ομάδας που διεκδικεί
την παραμονή στην κατηγορία.
Υπάρχει ελπίδα;
«Δύσκολο πολύ. Μόνο αν ο κόσμος
αγκαλιάσει, βοηθήσει και προστατεύσει την ομάδα υπάρχει ελπίδα».
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• Δημοσιεύουμε την τρίτη (και τελευταία) κατά σειρά απάντηση του
αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, με αφορμή ρεπορτάζ της «Α»
για τιμολόγηση σκευάσματος

Ραντεβού στον εισαγγελέα
Επανέρχεται με νέα του απάντηση ο αντιπρόεδρος
του ΕΟΠΥΥ, Παναγιώτης
Γεωργακόπουλος, σε δημοσίευμα της «Α». Την παραθέτουμε αυτούσια και ακολουθεί και η απάντηση της
εφημερίδας μας.

«A

γαπητοί μου, αντιπαρέρχομαι την εισαγγελιομανία που
σας διακατέχει στο
νέο σχόλιό σας,
στην απάντηση που σας έδωσα (Η Άποψη, 11/12-8-18). Ανάλογη φρασεολογία χρησιμοποιήθηκε και σε πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ κι
αυτό για μένα “φωτογραφίζει” τον πληροφοριοδότη σας επί του θέματος. Σας
λέγω όμως ότι ΔΕN φοβάμαι κανέναν εισαγγελέα, διότι και ως αντιπρόεδρος
που προέδρευε σε εκείνη την συνεδρίαση και ως Οργανισμός, πράξαμε τα νόμιμα, ενεργήσαμε συλλογικά και η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. επί του θέματος
καταδεικνύει τούτο.
Συμμερίζομαι την “οργή” όσων σας
προμήθευσαν τα σχετικά έγγραφα, αλλά
πείτε τους ότι θα έπρεπε να σας δώσουν
όλα τα έγγραφα και του προηγούμενου
προέδρου και την νομοθεσία που ισχύει
από το 2016 και όχι αποσπασματικά,
ότι τους συνέφερε να σας δώσουν, για
να στήσετε αυτό το κακόγουστο... “θρίλερ” με την δήθεν (υπερ)-τιμολόγηση
ενός, ανάμεσα από 1500 σκευάσματα
της λεγόμενης Ειδικής Διατροφής τον
Ιανουάριο του 2018 (!) με δεδομένη την
νομοθετημένη αλλαγή της διαδικασίας
τιμολόγησης.
Επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά –αυτό το “κουσούρι” με κατατρύχει...– να
επιμένω στην ορθή πληροφόρηση που
εσείς τσαλαπάτε βάναυσα, για να δικαιολογήσετε την συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος μου. Η όποια τιμολόγηση

υπήρχε στους καταλόγους του Παρατηρητηρίου Τιμών, από το 2011, είχε ήδη
ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΘΕΙ από το 2013, όταν σε έγγραφό του ο τότε πρόεδρος του
ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλος, όριζε
την τιμή 10,41 για το εν λόγω σκεύασμα (έγγραφο οικ. 8447/27-2-13).
Συνεπώς και η αναφορά περί παρατηρητηρίου τιμών στο έγγραφο του προέδρου ΕΟΠΥΥ τον Ιανουάριο 2016, ήταν άνευ ουσιαστικής εφαρμογής. Προφανώς η υπηρεσία που συνέταξε το έγγραφο, αντέγραψε την σχετική παράγραφο από την ΚΥΑ 55471/21-6-13
(ΦΕΚ 1561 Β’).
Η απόφαση ωστόσο του 2018, με τιμή 9,70 βάσει εισήγησης της διεύθυνσης φαρμάκου που ήταν και η φθηνότερη από τις τρεις προτεινόμενες τιμές του
εισαγωγέα, που σεις ανακαλύψατε ως
σκανδαλώδη, στηρίχθηκε στην νεότερη,
μετά τον Μάρτιο 2016, νομοθεσία (ν.
4447/16, άρθρο 34) που και σήμερα
ισχύει.
Επίσης συνειδητά αφήνετε ασχολίαστο το γεγονός ότι την εισήγηση την κάνει στο ΔΣ η αρμόδια διεύθυνση και η
οποία έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή! Δικαίωμά σας...
Επιπλέον, σας διέφυγε ότι ο Πρόεδρος, μετά από αυτή την “εξέλιξη”, δεν
αντέδρασε καθόλου από την μη εφαρμογή των αναφερομένων στο έγγραφό

της Διεύθυνσης Φαρμάκου που φέρει
την υπογραφή του (οικ. 304,
07.01.2016). Αυτό δεν σας λέει τίποτα;
Ασφαλώς και θα πάω στην κ. Εισαγγελέα διαφθοράς να εξηγήσω τι έχει
συμβεί, αλλά θα ζητήσω να πάει πρώτα
εκεί, προηγούμενος πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
ο οποίος είχε υπερτιμολογήσει το εν λόγω σκεύασμα, παρά το ότι ΙΣΧΥΕ το παρατηρητήριο Τιμών!
Επιμένω συνεπώς να ισχυρίζομαι
ότι, τόσο το αρχικό σας δημοσίευμα
όσο και το μεταγενέστερο μετά την
πρώτη απάντησή μου αλλά και το πρόσφατο (11/12-8-2018) εν είδει απάντησης-σχολίων, στην δεύτερη απάντησή μου, από την στιγμή που επιμένουν να συνδέουν την τιμολόγηση
του 2018 με το Παρατηρητήριο τιμών
του 2011, που ΔΕΝ αφορά στον ΕΟΠΥΥ ως αγοραστή υπηρεσιών υγείας,
συνιστούν για μένα συκοφαντική δυσφήμηση που προκαλείται από σας
συνειδητά, με στόχο να με βλάψετε και
ως αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και ως ιατρό αλλά και ως άνθρωπο που κατέχει
σήμερα μιa δημόσια θέση.
Η φρασεολογία άλλωστε σημαντικού μέρους της απάντησής σας καταδεικνύει την πολιτική προέλευση αλλά
και στόχευση του συντάκτη και ΚΑΘΟΛΟΥ την δημοσιογραφική ενημέρωση.
Δεν θέτετε ερωτήματα αλλά διατυπώνετε θέσεις, με απόψεις που πέρα από τον συγκεκριμένο Δεξιό χαρακτήρα
τους (μιλάτε για Σταλινική καταγωγή
του κόμματός μου), συνιστούν και συνειδητή λασπολογία αφού επιμένετε να
συνδέετε την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ το 2018 με το Παρατηρητήριο Τιμών (2011) που αφορά στους Διαγωνισμούς Προμηθειών των Νοσοκομείων.
Δεν απαγόρευσα σε κανέναν να έχει άποψη. Ασφαλώς και δεν δέχομαι
κάποιον να λασπολογεί σε βάρος μου
και να με συκοφαντεί ασύστολα, με
ψευδείς ισχυρισμούς και με στοιχεία
που δεν ισχύουν.
Η εμμονή της εφημερίδας σας διαπιστώνω όμως ότι ξεπερνάει και τα ανεκτά όρια της ιδεοληψίας.
Αυτή η επιστολή μου είναι η τρίτη
και τελευταία. Μπορούμε να “συζητήσουμε” δημόσια και σε άλλους χώρους...
Ευχαριστώ για την φιλοξενία της
οποίας ελπίζω να τύχω και αυτή τη
φορά».

Η απάντηση της «Α»
Όπως διαπιστώνετε, η κατά δήλωσή σας «ιδεοληπτική» εφημερίδα
μας δημοσιεύει και την τρίτη επιστολή σας, ολόκληρη ως προς το περιεχόμενό της και χωρίς να περικόψει ούτε μία λέξη. Αυτό γίνεται όχι γιατί
σας κάνουμε κάποια χάρη, αλλά διότι υπηρετούμε πιστά το δικαίωμα
της πληροφόρησης του κοινού, το οποίο δικαίωμα πρέπει να στηρίζεται
στην πλήρη παράθεση των στοιχείων και των απόψεων της κάθε πλευράς. Στην προκείμενη περίπτωση από τα τέσσερα δικά μας δημοσιεύματα (συμπεριλαμβανομένου και του σημερινού) και τις τρεις δικές σας επιστολές έχουν προκύψει με αδιαμφισβήτητο τρόπο τα εξής: Εμείς από τη
δική μας πλευρά παραθέσαμε ακριβή αποσπάσματα από ισχύοντα κείμενα νόμων και εσωτερικών αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ και θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το ύψος τιμολόγησης ενός συγκεκριμένου σκευάσματος διατροφής, την παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και τη συνολική δαπάνη την οποία κατέβαλε ο ΕΟΠΥΥ
στην εταιρεία που διακινεί το συγκεκριμένο σκεύασμα. Εσείς από την
πλευρά σας τίποτα συγκεκριμένο δεν απαντήσατε, αλλά καταφύγατε σε
μια αόριστη πολιτικολογία για το «ηθικό πλεονέκτημα» που έχετε σαν
προσωπικότητα και σαν μέλος ενός κόμματος που έχει ως προμετωπίδα
αυτή την άποψη. Στο τέλος, σαν αστυνομικός επιθεωρητής μάς αναφέρατε ότι καταλάβατε και ποιοι από το Δ.Σ. του οργανισμού διέρρευσαν τα
δήθεν στοιχεία εις βάρος σας. Δεν παραλείψατε, δε, να διαπιστώσετε
και τον δεξιό χαρακτήρα της εφημερίδας μας, επειδή ανέφερε ότι είστε
μέλος ενός κόμματος με σταλινική καταγωγή(!!!). Αν και δεν είναι αυτό το
σημαντικό, παρεμπιπτόντως θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν γνωρίζετε
ή έστω αν σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σας ότι για τη σταλινική
καταγωγή του κόμματός σας έχουν κάνει αναφορές και άλλα κόμματα με
σοσιαλιστική ή σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση τόσο ελληνικά όσο και
ευρωπαϊκά. Όλα αυτά τα κόμματα είναι κατά τη γνώμη σας επίσης δεξιά;
Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως της τελευταίας επιστολής είναι το
παρακάτω συγκεκριμένο απόσπασμα: «Η όποια τιμολόγηση υπήρχε στους
καταλόγους του Παρατηρητηρίου Τιμών είχε ήδη καταστρατηγηθεί από
το 2013 όταν σε έγγραφό του ο τότε Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ όριζε την τιμή 10,41 για το εν λόγω σκεύασμα (εγγρ.8447/27-2-2013). Συνεπώς και η αναφορά περί Παρατηρητηρίου Τιμών
στο έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΠΠΥ τον Ιανουάριο 2016 ήταν άνευ
ουσιαστικής εφαρμογής.... προφανώς η υπηρεσία που συνέταξε το έγγραφο, αντέγραψε τη σχετική παράγραφο από την ΚΥΑ 55471/21-6-2013
(ΦΕΚ 1561 Β΄)». Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, μας δηλώνετε ότι πράγματι υπήρχαν αποφάσεις που όριζαν διαφορετικό τρόπο τιμολόγησης, πολύ οικονομικότερο, αλλά επειδή ο προηγούμενος Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
παραβίασε αυτές, εσείς που τον διαδεχθήκατε, παρ’ ότι το γνωρίζατε,
συνεχίσατε την παρανομία. Εμείς σε αυτή την άποψη δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι, γιατί δεν είμαστε δικαστές. Θα συμβουλεύαμε όμως τον κ.
αντιπρόεδρο να ρωτήσει και κάποιον δικηγόρο, για να του εξηγήσει τι
σημαίνει η νομική έννοια της έμμεσης ομολογίας, αλλά και αν έχει δικαίωμα ο οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός να κρίνει ότι αν έχει καταστρατηγηθεί σε προγενέστερο χρόνο μια ισχύουσα διάταξη, αυτός
διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίζει να την παραβιάζει.
Αυτό το άρθρο για το σχετικό ζήτημα είναι και το τελευταίο της εφημερίδας μας. Απλώς θα θέλαμε να γνωρίζει ο κ. αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ότι όλα τα σχετικά δημοσιεύματα μαζί με τις επιστολές του και τα
σχετικά κείμενα τα αποστείλαμε στην Εισαγγελία Διαφθοράς, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για όλα τα περαιτέρω.
«Η ΑΠΟΨΗ»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

«Μια καλόγρια από το Λύρειο Ίδρυμα και μια υπεύθυνη των κατασκηνώσεων
του Δήμου Αθηναίων έσωσαν 665 παιδιά με οργανωμένη εκκένωση. Οι υπόλοιποι ανευθυνο-υπεύθυνοι, γιατί δεν μπόρεσαν να
το κάνουν;» διερωτάται ο
Βασίλης Κεγκέρογλου μιλώντας στην «Α» αναφερόμενος στην τραγωδία
στο Μάτι. Ο βουλευτής Ηρακλείου της ΔΗΣΥ σχολιάζει πως «Τσίπρας και
Καμμένος θα υποστούν την
ήττα μαζί και αγκαλιασμένοι, όπως είναι μέχρι τώρα» και αναφορικά με το
ΚΙΝΑΛ ξεκαθαρίζει πως «ο
ρόλος του συμπληρώματος
έχει τελειώσει για μας. Θα
προχωρήσουμε με αυτόνομη πολιτική γραμμή».
Συνέντευξη στον
Θεοδόση Παπανδρέου
• Kύριε Κεγκέρογλου, ΠΑΣΟΚ,
ΔΗΣΥ ή ΚΙΝΑΛ; Ο κόσμος έχει
μπερδευτεί, ενώ η κεντροαριστερά δείχνει να μη βρίσκει κοινά σημεία αλλά να παλεύει για
την καρέκλα. Αρκεί το rebranding;
«Το Κίνημα Αλλαγής έχει αγκαλιάσει
όλες τις πολιτικές δυνάμεις του χώρου
και φιλοδοξεί να εκφράσει το σύνολο
των πολιτών της κεντροαριστεράς για
να παίξει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2015 το ΠΑΣΟΚ, με τη
ΔΗΜΑΡ και τις Κινήσεις Πολιτών, και
δημιουργήσαμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, η οποία έχει εντολή από
τους πολίτες μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Δεν αρκεστήκαμε όμως σ’ αυτό, πήραμε πρωτοβουλία για τη διεύρυνση και την ενότητα ολόκληρης της Κεντροαριστεράς
και απευθυνθήκαμε σε όλους που για
διάφορους λόγους βρέθηκαν σε διαφορετικά κόμματα. Τα πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα, δεν αφορούν ονοματολογία αλλά πολιτική διεργασία
για την ανασυγκρότηση της παράταξης, που μπορεί να είναι χρήσιμη για
την Ελλάδα και τους πολίτες, με την
πρόταση αλλαγής πολιτικής που καταθέτουμε για ανάπτυξη και δικαιοσύνη».
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Οι Τσίπρας, Κοτζιάς
είναι υπόλογοι
έναντι της Ιστορίας
για το Μακεδονικό
• Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί τον ζωτικό σας χώρο. Σε περίπτωση εκλογών, με ποιο ποσοστό εσείς
προσωπικά θα είστε ικανοποιημένος;
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά ταυτισμένος με τους ΑΝΕΛ και οι πολιτικές που εφαρμόζει δεν έχουν καμία
σχέση με τον χώρο μας. Προσπαθεί
με κάποια στελέχη, γνωστούς προδότες της παράταξης, να δημιουργήσει
την εικόνα ότι διευρύνεται. Τσίπρας
και Καμμένος θα υποστούν την ήττα
μαζί και αγκαλιασμένοι, όπως είναι
μέχρι τώρα.
»Το Κίνημα Αλλαγής, η εναλλακτική
πρόταση απέναντι στο διχαστικό δίπολο ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., απευθυνόμαστε στους πολίτες και ζητούμε ισχυρή
εντολή για να έχουμε καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Ο ρόλος
του συμπληρώματος έχει τελειώσει
για μας. Θα προχωρήσουμε με αυτόνομη πολιτική γραμμή».
• Πόσο έχετε μετανιώσει για τη
συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία;
«Η συνεργασία εκείνη επιβλήθηκε από τα πράγματα και την κατάσταση
της χώρας. Δουλέψαμε σκληρά και
πετύχαμε το 2014 να είμαστε ένα βήμα πριν την ολική έξοδο. Δυστυχώς
ήρθε το πείραμα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που
μας πήγε τουλάχιστον τρία χρόνια πίσω, με τεράστια επιβάρυνση για την
Ελλάδα και τους πολίτες».
• Αν είχαμε εκλογές πριν από
έναν χρόνο και η ΔΗΣΥ γινόταν
κυβέρνηση, τι θα αλλάζατε; Τι
δηλαδή θα κάνατε διαφορετικά
και με τι στόχευση;
«Η Ελλάδα χρειάζεται στρατηγική και
προτεραιότητες. Ο φαύλος κύκλος υπερφορολόγησης, φτωχοποίησης των
μικρομεσαίων και καταβολής επιδομάτων, πρέπει να κλείσει. Με Εθνική Συνεννόηση, αλλαγή των δυσβάστακτων

όρων που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας, 3,5%
πλεονάσματα έως το 2022 και 2,2% έως
το 2059 και αλλαγή του χαρακτήρα του
Υπερταμείου, προϋποθέσεις για να προχωρήσει η ανάπτυξη και η παραγωγή
νέου πλούτου με δίκαιες πολιτικές».
• Πώς μπορεί στο ίδιο κόμμα
να χωρά ένας Παπανδρέου και
ένας Βενιζέλος;
«Στη δημοκρατική παράταξη έχουμε έναν κώδικα συνεννόησης και
βάζουμε το συμφέρον της Ελλάδας
και της παράταξης πάνω από τα
προσωπικά».
• Πώς κρίνετε τις εξαγγελίες
της υπουργού Εργασίας για αύξηση του κατώτατου μισθού;
«Η υπουργός Εργασίας όφειλε από το
2016 να επαναφέρει το σύστημα των
συλλογικών διαπραγματεύσεων και από τον Φεβρουάριο να λειτουργήσει
τον μηχανισμό νέου βασικού μισθού
όπως προβλέπεται από τον νόμο. Δεν
μιλώ για την κοροϊδία ότι θα τον επαναφέρει από 1η Ιούλη του 2015 και
τα υπόλοιπα».
• Στο Μάτι είχαμε μια ανείπωτη
τραγωδία. Εσείς έχετε καταλάβει τι έφταιξε; Θεωρείτε ότι υπάρχουν (και πού) ευθύνες;
«Όλοι πλέον έχουμε κατανοήσει ότι εκτός από τις δύσκολες συνθήκες που
υπήρξαν, τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν όλοι οι αρμόδιοι σύμφωνα με
τους νόμους και τα εγκεκριμένα σχέδια, που αδράνησαν στη μεγάλη τους
πλειοψηφία. Υπουργοί, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι κ.λπ. Στις ίδιες
δύσκολες συνθήκες, στον ίδιο χρόνο
και με τις ίδιες πληροφορίες, μια καλόγρια από το Λύρειο Ίδρυμα και μια
υπεύθυνη των κατασκηνώσεων του
Δήμου Αθηναίων έσωσαν 665 παιδιά
με οργανωμένη εκκένωση. Οι υπόλοιποι ανευθυνο-υπεύθυνοι,

γιατί δεν μπόρεσαν να το κάνουν;»
• Τι προτίθεται να κάνει το ΚΙΝΑΛ για τη συμφωνία των Πρεσπών; Τι στάση θα τηρήσετε όταν φτάσει στη Βουλή;
«Είναι μια συμφωνία που κλείνει υποτίθεται το θέμα, αλλά επιζήμια για
την Ελλάδα. Διαφωνούμε και δεν θα
ψηφίσουμε ποτέ την εκχώρηση υπηκοότητας, γλώσσας, εθνικότητας. Οι
Τσίπρας, Κοτζιάς είναι υπόλογοι έναντι της Ιστορίας. Επιπόλαιοι και μοιραίοι ή συνειδητά εκχωρητές εθνικών
συμφερόντων;»
• Παρά τις δυσκολίες, η οικονομία της Κρήτης εξακολουθεί να συνεισφέρει τα μέγιστα
στην ελληνική
οικονομία. Έχετε σκεφτεί ποτέ
πως αυτό είναι
άδικο και σε
βάρος των κατοίκων του νησιού;
«Η οικονομική δύναμη της Κρήτης είναι
όφελος για τους Κρητικούς, αφού αποδίδει εισόδημα, έχουμε
μικρότερη ανεργία και
περισσότερες ευκαιρίες. Ταυτόχρονα όμως

είναι προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας κι αυτό η πολιτεία οφείλει να
το ανταποδώσει. Ως παράδειγμα θα
αναφέρω το οδικό σύστημα Κρήτης.
Είχαμε αποδεχτεί την προτεραιότητα
να ολοκληρωθούν οι μεγάλοι οδικοί
άξονες της ηπειρωτικής χώρας. Αυτό
έγινε κι όταν ήρθε η σειρά της Κρήτης, 704 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα από το πρόγραμμα προσπελασιμότητας, δεν ήρθαν στην Κρήτη, αλλά
δόθηκαν από τον κ. Σπίρτζη ως δώρο
στους εργολάβους και μάλιστα μας είπε με θράσος, γλιτώσαμε 800 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτοί ζητούσαν 1,5
δισ. Τώρα λοιπόν ο κ. Σπίρτζης μας
λέει: Θέλετε ΒΟΑΚ; Θα πληρώνετε
διόδια. ΟΧΙ, κύριοι, η πολιτεία χρωστά στην Κρήτη ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, που δεν πρέπει
να φορτωθεί στις πλάτες των
κρητικών.
»Επιπλέον, η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εξαιρεί την
Κρήτη από το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Αυτό
είναι τεράστιο θέμα κι εμείς δεν θα το αφήσουμε
έτσι».
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«Ράβουν» τη Δικαιοσύνη στα μέτρα τους

Ποιος από
τους τρεις;
• Ο ΣΥΡΙΖΑ προσέχει για να έχει… Προ των εκλογών
προβλέπεται παραίτηση (!) της εισαγγελέως ΑΠ Ξένης
Δημητρίου –που η θητεία της λήγει τον Ιούνιο του 2019–
με ταυτόχρονη τοποθέτησή της σε Ανεξάρτητη Αρχή και
επιλογή ενός εκ των τριών εισαγγελέων Χ. Βουρλιώτη,
Α. Ζαΐρη, Γ. Αγγελή.
Oμπρέλα... προστασίας, με
πρόσωπα της αρεσκείας της,
μέσα στη Δικαιοσύνη, προσπαθεί να ανοίξει η κυβέρνηση, ενόψει των επερχόμενων
εκλογών και του τι θα επακολουθήσει, στην πολύ μεγάλη
πιθανότητα, που τείνει να γίνει βεβαιότητα, μετεκλογικά,
να παραδώσει τη σκυτάλη
στην εξουσία.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Δ

εν είναι η πρώτη φορά, στα
τριάμισι χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
που οι κυβερνώντες προσπάθησαν να ελέγξουν τη
Δικαιοσύνη, άλλοτε χρησιμοποιώντας
πρόσωπα και άλλοτε εκμεταλλευόμενοι
καταστάσεις.
Τώρα όμως, ενόψει εκλογών, το...
στοίχημα επικεντρώνεται στην ηγεσία της
Δικαιοσύνης, καθώς τον ερχόμενο Ιούνιο αποχωρούν τόσο η εισαγγελέας του
ΑΠ Ξένη Δημητρίου, όσο και ο πρόεδρος του ΑΠ Βασίλης Πέππας και ανοίγει ο δρόμος για νέα πρόσωπα, που η κυβέρνηση θέλει να επιλέξει η ίδια, πριν από τις εκλογές.
Ο διάδοχος της εισαγγελέως του ΑΠ
Ξένης Δημητρίου είναι το σπουδαιότερο μέλημα αυτή τη στιγμή, καθώς ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας έχει την ε-

ξουσία να παραγγέλλει ποινικές διώξεις
και δικαστικές έρευνες, χωρίς κανέναν
περιορισμό.
Οι «κουκουλοφόροι» μάρτυρες
της NOVARTIS, εναντίον των οποίων εκκρεμούν μηνύσεις, και η εν εξελίξει δικαστική έρευνα για την υπόθεση αυτή, είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για την
κυβέρνηση, που εκτιμά ότι θα πρέπει να
διασφαλίσει ή έστω να την περιφρουρήσει δικαστικά, ακόμη και άμα τη αποχωρήσει της.
Η κακουργηματική διόγκωση του
χρέους και κυρίως οι νεκροί στη φονική
πυρκαγιά στο Μάτι, για τους οποίους έχουν ήδη μηνυθεί δύο υπουργοί (Τόσκας και Σκουρλέτης) διογκώνουν την
ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι, σε περίπτωση που ασκηθούν ποινικές διώξεις.
Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατατέθηκε στη Βουλή,
μειώνει από 3 σε 2 χρόνια το διάστημα,
για τις προαγωγές αρεοπαγιτών σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, καθώς και
αρεοπαγιτών ή αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου σε εισαγγελείς του ανωτάτου δικαστηρίου.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,
«η ρύθμιση καθίσταται αναγκαία εξαιτίας της
επικείμενης συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού αρεοπαγιτών, αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και αντιπροέδρων».
Ωστόσο, οι γνωρίζοντες στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας το διαψεύδουν,

με το ακαταμάχητο επιχείρημα ότι η ρύθμιση είναι φωτογραφική, για να ευνοήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα, ενόψει και
του... θερμού δικαστικού έτους που επίκειται.
Για τη θέση της εισαγγελέως του ΑΠ
Ξένης Δημητρίου, η οποία συνταξιοδοτείται και αποχωρεί τον Ιούνιο του 2019,
τα σενάρια είναι τέσσερα.
Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, ο αντιεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης Αγγελής,
που θεωρείται «αγαπημένο παιδί» τόσο
τη κυβέρνησης όσο και της ίδιας της εισαγγελέως ΑΠ, συμπληρώνει διετία τον
Αύγουστο του 2019.
Επομένως, εάν η επιλογή της κυβέρνησης είναι το πρόσωπό του, τότε οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του
2019, προκειμένου μέχρι τότε το υπάρχον υπουργικό συμβούλιο να τον ορίσει
εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
Ο Γιάννης Αγγελής, από τις πρώτες ημέρες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, προέβη σε πολλές «καταγγελίες» κατά συναδέλφων του, «διευκολύνοντας» έτσι την
κυβέρνηση να παρέμβει με έρευνα εις βάρος υψηλόβαθμων εισαγγελέων και δικαστών. Σοβαρότερη καταγγελία ήταν εκείνη εις βάρος της πρώην προϊσταμένης
Εισαγγελίας Αρείου Πάγου Ευτέρπης
Γκουτζαμάνη. Ποια η τύχη των καταγγελιών; Όλες, μα όλες ετέθησαν στο αρχείο.
Η συμπεριφορά του αυτή έχει ως αποτέλεσμα την επιδεικτική αδιαφορία προς
το πρόσωπό του, αφού οι περισσότεροι
συνάδελφοι απέφευγαν την όποια συζή-

Τον ερχόμενο
Ιούνιο
αποχωρούν τόσο
η εισαγγελέας
του ΑΠ Ξένη
Δημητρίου, όσο
και ο πρόεδρος
του ΑΠ Βασίλης
Πέππας

τηση μαζί του.
Το δεύτερο σενάριο, που μιλάει για
πρόωρες εκλογές ή για εκλογές τον Μάιο
του 2019, απαιτεί να παραιτηθεί η εισαγγελέας του ΑΠ Ξένη Δημητρίου από τη
θέση της νωρίτερα από τη λήξη της θητείας της τον Ιούνιου του 2019, προκειμένου να τη διαδεχτεί άλλος εισαγγελέας.
Σε αυτή την περίπτωση, τα επικρατέστερα
πρόσωπα είναι η αντιεισαγγελέας ΑΠ
Άννα Ζαΐρη, αλλά και ο αντιεισαγγελέας
ΑΠ Μπάμπης Βουρλιώτης.
Η κα Ζαΐρη θα πρέπει να παραιτηθεί
από τη θέση τής επικεφαλής της Αρχής
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, για να
καθίσει στην καρέκλα της εισαγγελέως
του ΑΠ.
Δικαστικές πηγές υποστηρίζουν ότι έ-
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Εφόσον η Ξένη
Δημητρίου
αποχωρήσει
νωρίτερα, τα
επικρατέστερα
πρόσωπα ως
διάδοχοί της
είναι η
αντιεισαγγελέας
ΑΠ Άννα Ζαΐρη,
αλλά και ο
αντιεισαγγελέας
ΑΠ Μπάμπης
Βουρλιώτης.

Ο αντιεισαγγελέας
ΑΠ Γιάννης Αγγελής,
που θεωρείται
«αγαπημένο παιδί»
τόσο τη κυβέρνησης,
όσο και της ίδιας της
εισαγγελέα ΑΠ
πιθανολογείται και
ως διάδοχός της

χει ήδη προταθεί στην κα Δημητρίου μία
άλλη θέση ανάλογου κύρους –ως πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής, π.χ. Επιτροπή
Ανταγωνισμού–, με πολλά προνόμια και
ταξίδια στο εξωτερικό, που τόσο τη... σαγηνεύουν!
Η κα Δημητρίου, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως… «ιπτάμενη εισαγγελέας», λόγω της συχνότητας που ταξιδεύει για υπηρεσιακούς λόγους, φέρεται ότι
είχε στενές σχέσεις με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.
Κάτι αντίστοιχο προσδοκά η κυβέρνηση για το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται να
επιλεγεί η κα Ζαΐρη, η οποία προΐσταται
της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου
Χρήματος και τοποθετήθηκε στη νευραλ-

γική αυτή θέση, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο συνήλθε υπό την προεδρία τής πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλικής
Θάνου, με τη συμμετοχή και της εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ξένης
Δημητρίου, που αποφάσισε την αντικατάσταση του αντιεισαγγελέως του Αρείου
Πάγου, Γιώργου Παντελή, ο οποίος είχε
αντικαταστήσει τον αντιεισαγγελέα ΑΠ
Παναγιώτη Νικολούδη, που είχε παραιτηθεί για να αναλάβει καθήκοντα υπουργού Επικρατείας για θέματα Διαφάνειας, αλλά τελικά δεν φάνηκε τόσο «συνεργάσιμος».
Η κα Ζαΐρη ήταν η εισαγγελέας, η οποία τον Ιούλιο του περασμένου έτους
διενήργησε έρευνα, κατόπιν εντολής της

εισαγγελέως ΑΠ, Ξένιας Δημητρίου, για
την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης της
Siemens, που είχε αποτέλεσμα την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του πρώην
προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Ισίδωρου Ντογιάκου, και ακόμη δύο εισαγγελικών λειτουργών, ενώ τοποθετήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ως πρόεδρος της
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύνταξη
του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, για τη σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας.
Το περιεχόμενο της πειθαρχικής διάταξης εις βάρος του Ισίδωρου Ντογιάκου κατέρρευσε με την αθώωσή του με
ψήφους οκτώ έναντι μίας στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο του ΑΠ. Η μία ψήφος ανήκε
στον τότε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Γιαννόπουλο, εκλεκτό της
κας Θάνου, ο οποίος μάλιστα ανέμενε
ότι θα έπαιρνε τη θέση του προέδρου του
ΑΠ. Έτσι λοιπόν, την ημέρα της κρίσης,
πήγε στο κτίριο του ΑΠ με γλυκά, αλλά ε-



O Ισίδωρος
Ντογιάκος
αντιεισαγγελέας
του Αρείου
Πάγου.

Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΕΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

κεί τον πληροφόρησαν ότι είχε επιλεγεί ο
κ. Πέππας…
Η κα Ζαΐρη είναι κάτοχος και ενός
ρεκόρ. Στην πρώτη κρίση για προαγωγή
της από εισαγγελέας Εφετών σε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παρελήφθη
με ψήφους 15-0, γεγονός πρωτοφανές
για κρίση υψηλόβαθμου εισαγγελέως.
Στη συνέχεια προσέφυγε σε ανώτερο
Συμβούλιο, όπου τελικά πέτυχε την προαγωγή της, για την οποία όμως υπάρχουν φήμες ότι βοήθησε σημαντικά η
προηγούμενη προϊσταμένη κα Ευτέρπη
Γκουτζαμάνη.
Η τρίτη επιλογή είναι ο αντιεισαγγελέας του ΑΠ Μπάμπης Βουρλιώτης,
το... βαρύ πυροβολικό της Δικαιοσύνης και ο άνθρωπος για τις δύσκολες αποστολές.
Είναι ο εισαγγελέας που έκανε την
έρευνα για τη Χρυσή Αυγή και άσκησε αναίρεση στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης του ποδοσφαίρου.
Η αποτυχία του στην τελευταία υπόθεση φαίνεται να είχε καταλυτικά
αρνητική επίδραση στην εξέλιξη του.
Η αναίρεση, που άσκησε στο απαλλακτικό σκέλος του βουλεύματος
περί παραπομπής σε δίκη του Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν ευδοκίμησε, όπως
προσδοκούσε η κυβέρνηση.
Τελευταία εκδοχή, να γίνει εισαγγελέας ΑΠ ακόμη και Αρεοπαγίτης,
εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.
Ήδη έχουν πέσει στο τραπέζι τα ονόματα των αεροπαγιτών Πιπιλίγκα
και Παπανδρέου.
Ίδωμεν...
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• «Λάβρος» ο Ν. Νικολόπουλος για την αδειοδότηση του Alpha TV

Νέες βολές του Νίκου Νικολόπουλου, σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης της τηλεοπτικής άδειας του Alpha TV,
και του Δημήτρη Κοντομηνά
γενικότερα. Αυτήν τη φορά,
με επιστολή του προς την
πρόεδρο της Ανεξάρτητης
Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κα Άννα Ζαΐρη,
επανέρχεται στα ερωτήματα
που είχε υποβάλει με τις από
27/6/2017 και 5/7/2018 επιστολές προς την παραπάνω
αρχή, και θέτει υπ’ όψιν της
στοιχεία που κατά την άποψή
του πρέπει να διερευνηθούν.

Με την επιστολή του ο βουλευτής εντοπίζει τα στοιχεία
που κατά τη γνώμη του πρέπει να υπάρξει έλεγχος και αναφέρεται κυρίως σε δικογραφίες, σε ποινικές διώξεις
εις βάρος του ιδιοκτήτη του
Alpha TV, σε απαγορευτικές
διατάξεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης
από τις φορολογικές αρχές
κ.λπ. Με τα ερωτήματα αυτά,
ο Νίκος Νικολόπουλος βάζει
στο κάδρο για μια ακόμη φορά το ΕΣΡ, εις βάρος του οποίου έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που
προκύπτουν από τη διαδικασία χορήγησης λειτουργίας
του Alpha TV από το 2009 μέχρι σήμερα. Στο δελτίο Τύπου
που εξέδωσε κάνει ιδιαίτερη
μνεία για τον τρόπο απόκτησης των μετοχών της Alpha
Δορυφορικής, δηλαδή για
τον τρόπο μεταβίβασής τους
και για το «πόθεν έσχες» των
σημερινών ιδιοκτητών. Παραθέτουμε απόσπασμα από
το δελτίο Τύπου του βουλευτή, και την από 31/7/2018 επιστολή του προς την κα Άννα Ζαΐρη.

«Να διερευνηθεί
η απόκτηση των μετοχών
και ο ρόλος του ΕΣΡ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νίκος Νικολόπουλος: Οι καθαρές
τηλεοπτικές άδειες προϋποθέτουν
έλεγχο με «ψιλό κόσκινο»!
ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ κ. ΑΝ. ΖΑΪΡΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΝΤΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ
Αναφερόμενος στις εν λόγω τελευταίες πρωτοβουλίες του, ο Νίκος Νικολόπουλος υπογράμμισε:
«Βρισκόμαστε μπροστά σε ενέργειες που αποσκοπούν στην τακτοποίηση της
πολύχρονης τηλεοπτικής αταξίας και δεν συγχωρούνται λάθη ή παραλείψεις για
κερκόπορτες, που θα επιτρέψουν σε κάποιους νταβατζήδες της ενημέρωσης να
συνεχίσουν τη λειτουργία των καναλιών σε θολά και ανέλεγκτα «νερά». Υπ’ αυτή
την έννοια, το κόσκινο των κρατικών αρχών πρέπει να είναι «ψιλό», για να μην περάσει ούτε… κουνούπι παρανομίας απ’ αυτό.
Εκτιμώ ότι πρέπει να διερευνηθεί από την αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Άννα Ζαίρη, η απόκτηση των μετόχων της ALPHA Δορυφορική ΑΕ, δηλαδή ο τρόπος
μεταβίβασης και το πόθεν έσχες.
Ειδικότερα, για την περίπτωση του Δημήτρη Κοντομηνά, ο ανεξάρτητος βουλευτής επισημαίνει ότι ο επιχειρηματίας διώκεται για φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και ταυτόχρονα φέρεται να μεταβίβασε στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA και στην κόρη του, αχρεωστήτως, φόρους ύψους 77 εκ. ευρώ που του
καταλόγισε η εφορεία το 2017. Επίσης, στην κόρη του μεταβίβασε και περιουσιακό στοιχείο αξίας 289.543.000 ευρώ, δηλαδή τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, με
το 100% των μετοχών της ALHA MEDIA GROUP χωρίς να πληρωθεί, ούτε φόρος
μεταβίβασης, ούτε φόρος υπεραξίας, ούτε φόρος δωρεάς.
Απέναντι σε αυτή την υπόθεση, το ΕΣΡ φαίνεται πως ξεπέρασε με… ευκολία το
γεγονός ότι από το 2012 έως το 2016 διενεργήθηκαν, αφενός τεράστιες αυξήσεις
μτχ κεφαλαίου και από 177.000.000 ευρώ ανήλθε το μτχ κεφάλαιο στα
289.543.000 ευρώ, αφετέρου δε διενεργήθηκαν μεταβιβάσεις και αλλαγές στους
beneficial owners και αυτή η τεράστια περιουσία των 289.000.000 ευρώ πέρασε
εν μία νυκτί από τον Δημήτρη Κοντομηνά στην Μαρία Κοντομηνά, ενώ παραμένει
άγνωστο εάν πληρώθηκε ο αναλογούν φόρος και παρότι Εισαγγελικές και Ανακριτικές Διατάξεις που ερευνούν τον Δημήτριο Κοντομηνά για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα είχαν απαγορεύσει ρητώς την μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων».
Ολοκληρώνοντας την δήλωσή του, ο Νίκος Νικολόπουλος τόνισε:
«Θα ήμουν επίορκος και υπόλογος στην συνείδηση μου και στους εντολοδόχους πολίτες -ψηφοφόρους μου εάν έμενα απαθής και δεν έστελνα στην Δικαιοσύνη αυτοβούλως και αμελλητί την υπόθεση της παράνομης αδειοδότησης, όπως έχω υποχρέωση για κάθε καταγγελία που εμπεριέχεται σε γνώση μου μέσω
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ή ακόμα και των ΜΜΕ. Έτσι λοιπόν και με βάση το
άρθρο 30 του Κ.Π.Δ., ζήτησα από την προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου
την διερεύνηση πιθανών ποινικά κολάσιμων πράξεων και παραλείψεων όλων
των εμπλεκομένων που ηθελημένα ή αθέλητα προκαλούν ζημιά στο Ελληνικό
Δημόσιο.
Είμαι σίγουρος πως οι Έλληνες Εισαγγελείς, ενεργώντας όπως πάντα στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, θα συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην αναζήτηση, ανάδειξη και απόδοση των ποινικών ευθυνών στους υπευθύνους της εθνικής αυτής καταστροφής».

Προς:
Την Ανεξάρτητη Αρχή Έρευνας και
Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματική Δραστηριότητα
Υπόψιν Προέδρου κ. Άννας Ζαϊρη,
Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Αξιότιμη κα. Ζαϊρη,
Στη συνέχεια των από 27 Ιουνίου 2017 και 5 Ιουλίου 2018 έγγραφων αιτημάτων μου και προς διευκόλυνση του έργου σας, σας υποβάλλω συνημμένα τις με αρ. πρωτ. 712/14.11.2006,
251/11.5.2018 και 398, 457/12.7.2018 απαντήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορούν άμεσα τις σχετικές, με τον πραγματικό μέτοχο (Δ.Κ.) και την
προέλευση των πόρων της Alpha Δορυφορικής Τηλεόρασης ΑΕ: α)
έρευνες των αρμόδιων Αρχών, β) απαγορευτικές Διατάξεις, γ) ποινικές διώξεις και δ) ποινικές δικογραφίες, για ζητήματα που είτε αφορούν άμεσα είτε είναι σχετικά με το υπό εξέταση από εσάς αντικείμενο στο πλαίσιο της σε εξέλιξη προκήρυξης άδειας τηλεοπτικών
σταθμών.
Σύμφωνα λοιπόν, με τα συνημμένα απαντητικά έγγραφα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για τον έως την 29.6.2016 τυπικά
και στην ουσία έως και σήμερα πραγματικό μέτοχο (Δ.Κ.) και την
προέλευση των πόρων της Alpha TV:
Έχουν κατατεθεί στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος τρείς
μηνυτήριες αναφορές κατά Δ.Κ. από ΚΕΦΟΜΕΠ για τις διαχειριστικές περιόδους 2005-2006-2007
Έχουν σχηματιστεί τουλάχιστο πέντε σχετικές δικογραφίες, εκ των
οποίων οι δύο (ΑΒΜ Ω2016/9 και ΑΒΜ Ω2016/32) αφορούν στα
υπό εξέταση από εσάς θέματα
Έχουν ασκηθεί σειρά ποινικών διώξεων κατά Δ.Κ.
Έχουν εκδοθεί δύο Απαγορευτικές Διατάξεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων (269/5.11.2015, 60/24.10.2016) και παρά
ταύτα ο πραγματικός μέτοχος μεταβίβασε την 25.6.2016 τις μετοχές
της «μετόχου εταιρείας» του Alpha TV, μετοχική μεταβολή που όφειλε
να ελέγξει (;) το ΕΣΡ
Έχουν ληφθεί την 23.6.2016 μέτρα αναγκαστικής είσπραξης από την φορολογική αρχή
Οι Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις (αρ. πρωτ. 6541 και
6545/5.6.2018 και 5107/16.4.2018) που έχω καταθέσει, διαβιβάστηκαν από την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη συνέχεια στον Εισαγγελέα
Διαφθοράς και στον Διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις δικές των ενέργειες
Τα ανωτέρω κα. Πρόεδρε σας τα θέτουμε υπόψιν, ώστε να διευκολυνθείτε περαιτέρω στην έκδοση της αναμενόμενης σεβαστής και αδέκαστης γνωμοδότησής σας, στο πλαίσιο της χορήγησης τηλεοπτικών αδειών.
Με εκτίμηση
Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος
Ανεξάρτητος Βουλευτής
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
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Ενώ ο Πάιροτζ είναι έτοιμος να μπει στην ΠΑΕ, του
προτάθηκε να αλλάξει… έμβλημα ο Παναθηναϊκός,
όπως έκανε η Γιουβέντους κι η Βιντεότον,
προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις, αρνητικός ο Ρέστης,
με τον Τσίπρα να… υπόσχεται περισσότερες δόσεις στην
αποπληρωμή των χρεών
Του Άλκη Φιτσόπουλου
Πάιροτζ Πιεμποντσάγκ είναι έτοιμος να
πάρει τον Παναθηναϊκό, αλλά καλύτερα ν’ αγνοήσει αυτό που του
προτάθηκε από άνθρωπο που
θεωρείται «νέων ηθών» στα οικονομικά. Τι του προτάθηκε; Ο
Παναθηναϊκός να αλλάξει… έμβλημα! Ν’ αποκτήσει καινούργιο, προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις. Ν’ απαρνηθεί το
ένδοξο «τριφύλλι»!
Ο εν λόγω άνθρωπος, που ζει
μόνιμα στο Λονδίνο, έφερε ως παράδειγμα στον Πάιροτζ τη Γιουβέντους, που άλλαξε… λίγο το έμβλημά της προκειμένου να προσελκύσει ξένα κεφάλαια, αλλά και της
ουγγρικής αντιπάλου της ΑΕΚ στο
Play Offs του Champions League,
που από Βιντεότον, έγινε Βίντι.
Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς απάντησε ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας,
αλλά αν δεν πέταξε τη σκέψη αυτή
από πάνω του, τότε μία τέτοια κίνηση θα είναι «casius belli» για τον κό-

Ο

Ο Παναθηναϊκός
ν’ αλλάξει
το… «τριφύλλι!»
σμο του Παναθηναϊκού, ν’ απαρνηθεί ο σύλλογος το «τριφύλλι», γιατί
είναι μερικά πράγματα που δεν εξαγοράζονται.
Βέβαια, ο κατ’ ουσίαν αγοραστής
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Έλληνας εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, είναι αδύνατο να συναινέσει σ’ έναν τέτοιον παραλογισμό, με τον βιασμό της
ιστορίας του συλλόγου, έστω κι αν ο
οικονομικός «νέων ηθών» είναι φίλος του.
Από εκεί και πέρα: Στη γενική συνέλευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός πέρασε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την
οποία ένας ξένος επενδυτής, από
χώρα μη μέλος της Ε.Ε., μπορεί ν’ αγοράσει το πακέτο των μετοχών.
Αυτό ήταν απαραίτητο, διότι ο Πάιροτζ, όπως είναι γνωστό, δεν είναι
κάτοικος χώρας-μέλους της Ε.Ε.,
αλλά Ταϊλανδός. Άσχετα, τώρα, αν
έχει διαβατήριο… Μοντενέγκρο.
Φρόντισε γι’ αυτό ο Πέτρος
Στάθης, να εφοδιάσει τον Πάιροτζ
με διαβατήριο του ανεξάρτητου
κράτους του Μαυροβουνίου. Ο Πέ-

τρος Στάθης είναι ο «μυαλό και το
μάτι» του Βίκτωρα Ρέστη στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο Μοντενέγκρο. Θ’ αναρωτηθείτε: ο Πάιροτζ γιατί έχει διαβατήριο Μαυροβουνίου και όχι Ταϊλάνδης; Αυτό δεν
το γνωρίζουμε. Ξέρουμε, όμως, ότι
είχε κάποιες δοσοληψίες με τη Δικαιοσύνη της πατρίδας του…
Πώς έχει τώρα η κατάσταση στον
Παναθηναϊκό; Πέρα από τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, στις
οποίες θα πάρει μέρος ο Ταϊλανδός,
υπάρχει και το χρέος των 60 εκατ.
ευρώ. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάιροτζ έχει κάνει σχετικές
συζητήσεις με την κυβέρνηση, προκειμένου να το «σπάσει» σε όσο το
δυνατόν περισσότερες δόσεις. Λέγεται ότι ανέλαβε προσωπικές δεσμεύσεις ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας
στον Ρέστη.
Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, κι
άλλες δεσμεύσεις ανέλαβε πριν γίνει κυβέρνηση, αλλά ως κυβέρνηση
δεν τις εκπλήρωσε. Πάντως, το γεγονός ότι η κυβέρνηση άνοιξε το
κρατικό ταμείο κι έδωσε 52 εκατ.

ευρώ σε επτά ΠΑΕ, δείχνει ότι ο
πρωθυπουργός έχει πάρει προσωπικά το θέμα του ποδοσφαίρου. Ότι
πρέπει να γίνει πρωτάθλημα, για να
έχει ο κόσμος κάτι ν’ ασχολείται και
να ξεχνάει τα προβλήματά του.
Ο Ρέστης είναι γνωστό ότι έχει
παρτίδες με τη Δικαιοσύνη και είναι
υποχρεωμένος, πια, να πάρει τον
Παναθηναϊκό, ώστε να έχει καλύτερη μεταχείριση...

Μετοχικό κεφάλαιο
και Πέδρο Κόντε
Στο μεταξύ, έγινε γνωστό το ποσό
το οποίο ορίστηκε για την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να μπει στην ΠΑΕ ο Πάιροτζ κι
ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη αύξηση θα προκηρυχτεί
στη γενική συνέλευση την 21η Σεπτεμβρίου. Σχετικά με την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, ο Γιάννης Αλαφούζος έβαλε 17,4 εκατ.
ευρώ, από τα οποία κάτι περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ είναι ομολογιακό δάνειο που έχει μετοχοποιηθεί. Κάποιες πληροφορίες, ωστόσο,
από αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι ενδεχομένως να προκηρυχτεί και
νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από τα 10 εκατ. ευρώ. Την
ίδια στιγμή, όμως, ο προπονητής
του Παναθηναϊκού Γιώργος Δώνης κοιτάει προς τον… ουρανό, μήπως και πέσει κανένας… σέντερ
φορ, για τον οποίο ψάχνει απεγνωσμένα. Είχε πάρει την υπόσχεση ότι
θα έπαιρνε φορ από το «πάνω ράφι», αλλά μέχρι τώρα δεν κατάφερε
να συμφωνήσει ούτε με τις 400.000
ευρώ που ζητάει ο Χριστοβασίλης
για τον Πέδρο Κόντε.
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Η πρεμιέρα
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
του πρωταθλήματος της Super
League, που αρχίζει σήμερα, έχει ως εξής:
Σάββατο 25/8
Παναιτωλικός –
Ατρόμητος (19:15)
Διαιτητής: Γιώργος Κομίνης
(Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Χρήστος Μπαλτάς
(Αχαΐας), Αθανάσιος Κόλλιας
(Ηπείρου)
4ος: Γεώργιος Τάσης (Ηπείρου)
ΠΑΟΚ –
Αστέρας Τρίπολης (19:15)
Διαιτητής: Αριστομένης
Κουτσιαύτης (Άρτας)
Βοηθοί: Αθανάσιος
Κολοσιώνης (Αιτ/νίας),
Κωνσταντίνος Καλαμπόκης
(Αιτ/νίας)
4ος: Ευάγγελος Γρατσάνης
(Τρικάλων)
ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα (21:30)
Διαιτητής: Αθανάσιος Σέζος
(Κιλκίς)
Βοηθοί: Νικόλαος Σάββας
(Σερρών), Νίκολας
Δημόπουλος (Φλώρινας)
4ος: Ευάγγελος Μανούχος
(Αργολίδας)
Απόλλων Σμύρνης –
ΑΕΛ (21:30)
Διαιτητής: Στάθης Γκορτσίλας
(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Βασίλης Νικολακάκης
(Ηρακλείου), Μιχάλης
Παπαδάκης (Ηρακλείου)
4ος: Άγγελος Ευαγγέλου
(Αθηνών)
Κυριακή 26/8
Πανιώνιος – ΟΦΗ (19:15)
Διαιτητής: Γεώργιος Βρέσκας
(Πιερίας)
Βοηθοί: Δαμιανός Ευθυμιάδης
(Πιερίας), Δημήτρης Γκάγκας
(Λάρισας)
4ος: Αλέξανδρος Τσαμούρης
(Πειραιά)
Ξάνθη – Παναθηναϊκός (19:15)
Διαιτητής: Τάσος
Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Πολυχρόνης
Κωσταράς (Αιτ/νίας), Λάζαρος
Δημητριάδης (Μακεδονίας)
4ος: Κωνσταντίνος Κοτσάνης
(Δράμας)
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
(21:30)
Διαιτητής: Στέφανος
Κουμπαράκης (Θράκης)
Βοηθοί: Σπυρίδων Βασιλόπουλος (Έβρου), Χρήστος Τζιώτζιος (Θράκης)
4ος: Εμμανουήλ Σκουλάς
(Θεσσαλίας)
Δευτέρα 27/8
Λαμία – Άρης (21:30)
Διαιτητής: Αριστοτέλης
Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Ηλίας Αλεξέας
(Μεσσηνίας), Κωνσταντίνος
Ψαρρής (Ζακύνθου)
4ος: Γεώργιος Λάμπρου

Αρχίζει σήμερα το πρωτάθλημα της Super League,
με τους φιλάθλους ζεσταμένους από τις επιτυχίες των μεγάλων
σε Champions League και Europa League

Στη σέντρα με… τρέλα
(και τρελά λεφτά από την UEFA)
• AEK και ΠΑΟΚ παίρνουν από 15,25 εκατ. ευρώ με την είσοδο στους ομίλους
του Champions League κι ετοιμάζονται για βουτιά στο χρυσάφι της UEFA, όπου
προκρίσεις και βαθμοί φέρνουν ιλιγγιώδη ποσά
• Οι επιτυχίες εκτοξεύουν το ελληνικό ποδόσφαιρο σε άλλο επίπεδο, αν και
ο Ολυμπιακός στο Europa League είναι μακριά από τα περσινά 31 και το ρεκόρ
των 33 εκατ. ευρώ του 2016
Του Νίκου Συνοδινού
ρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα
ζυγώνει… Στη σέντρα
ξανά από σήμερα το πολύπαθο ελληνικό ποδόσφαιρο,
με τριήμερο σε οκτώ γήπεδα της
Super League. Η μίζερη πραγματικότητα εντός των τειχών αφήνει πίσω της μια διοργάνωση
που ταλαιπώρησε τους φιλάθλους, οι οποίοι έβλεπαν αγώνες να καθορίζονται από αποφάσεις διαιτητών και αθλητικών δικαστών.

Α

Το φως στο τούνελ ωστόσο έχει
διαδεχθεί η λάμψη του ξημερώματος μιας καλύτερης μέρας, μιας νέας
εποχής. Αυτή έρχεται από τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος και την ευρωπαϊκή τους πορεία. Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε
διπλή εκπροσώπηση στους ομίλους
του Champions League για πρώτη
φορά μετά το 2006-07. Και μάλιστα
στον κατάλληλο χρόνο. Όταν η
UEFA εκτόξευσε στον… Θεό τα χρήματα που δίνει στους Ευρωπαίους,
και μάλιστα σε αυτούς που συμμετέχουν στην κορυφαία διασυλλογική της διοργάνωση.

Οι φίλαθλοι είναι πολύ ζεστοί,
καθώς οι αγωνιστικές επιτυχίες των
ομάδων μας στην Ευρώπη δικαιολογούν την προσδοκία ότι με… τόσα λεφτά το ελληνικό ποδόσφαιρο
μπορεί ν’ αλλάξει σελίδα.
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετώπισε αρχικά τη Σέλτικ στον τρίτο
προκριματικό
γύρο
του
Champions League, πήρε ισοπαλία 1-1 στη Γλασκώβη και τη νίκη
2-1 στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ. Aκολούθησε η νίκη 2-1 κόντρα στη Βίντι στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ
στη Βουδαπέστη και μένει η εντός
έδρας αναμέτρηση της επόμενης

Τρίτης για να πάει η «Ένωση» στ’
αστέρια.
Ο ΠΑΟΚ είχε σαφώς πιο δύσκολους αντιπάλους, αλλά απέδειξε
πως δεν υπάρχει λόγος να φοβάται
κανέναν. Επικράτησε της Βασιλείας
και στα δύο παιχνίδια (2-1, 3-0) της
δεύτερης προκριματικής φάσης, στη
συνέχεια νίκησε 3-2 στην Τούμπα τη
Σπαρτάκ, με την οποία αναδείχθηκε
ισόπαλος 0-0 στη Μόσχα και πήρε
ισοπαλία 1-1 στη Λισαβόνα κόντρα
στη Μπενφίκα. Την Τετάρτη ο «δικέφαλος του βορρά» έχει όλα τα
φόντα να σφραγίσει το εισιτήριο για
να… κουνήσει σεντόνι.
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Από κοντά και ο Ολυμπιακός, που
στο Europa League φόρτωσε γκολ
τη Λουκέρνη με νίκη 4-0 στο «Καραϊσκάκη» και 3-1 στην Ελβετία και
πλέον κόντρα στην Μπέρνλι θα επιχειρήσει να διασφαλίσει την είσοδό
του στους ομίλους.
Οι βαθμοί που έφεραν στην Ελλάδα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός
βάζουν τις βάσεις, ώστε όλα να γίνουν πιο εύκολα από την επόμενη
περίοδο και η χώρα μας να έχει εκπροσώπους στους ομίλους του
Champions League.

Μοιράζει χρυσάφι
Οι αλλαγές της UEFA, που ισχύουν
από την τρέχουσα σεζόν 2018/19,
είχαν δικαιολογημένα προκαλέσει
προβληματισμό στους Έλληνες φιλάθλους που έβλεπαν… μακριά το
ευρωπαϊκό όνειρο. Και αυτό γιατί
τόσο η πρωταθλήτρια όσο και ο
δευτεραθλητής συμμετείχαν στα
προκριματικά διεκδικώντας δύο από τα μόλις έξι (δέκα ήταν την περασμένη σεζόν) διαθέσιμα εισιτήρια
που οδηγούν στους ομίλους.
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ βρέθηκε
στο μονοπάτι των πρωταθλητών
στον 3ο προκριματικό γύρο και θα
έπρεπε να αποκλείσει δύο ομάδες
στον δρόμο για τους χρυσοφόρους
ομίλους.
Ο δεύτερος της κατάταξης τοποθετήθηκε στο μονοπάτι των μη
πρωταθλητών, στον 2ο προκριματικό γύρο, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του στα τέλη Ιουλίου. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να αποκλείσει
συνολικά τρεις ομάδες ούτως ώστε
να εξασφαλίσει την παρουσία του
στους ομίλους και να επωφεληθεί
των σημαντικών οικονομικών προνομίων που προσφέρει η UEFA.
Και στις δύο περιπτώσεις, ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ωστόσο
βάλθηκαν να τρελάνουν την Ευρώπη και να ζεστάνουν για τα καλά
τους φίλους τους.
Τι βρίσκεται πλέον στα πόδια των
«δικεφάλων»; Ένας χορός δισεκατομμυρίων στο «παλκοσένικο» του
Champions League. Η UΕFΑ για τη
σεζόν 2018/19, μετά τη συμφωνία
που υπέγραψε με την Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA) για το διάστημα 2018-21, θα μοιράσει στους
συλλόγους που θα λάβουν μέρος
στο Champions League το αστρονομικό ποσό των 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η αύξηση σε σχέση με την περασμένη σεζόν θα ανέλθει στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα υπάρχει
πλέον και ένα επιπρόσθετο μπόνους
ύψους 528 εκατομμυρίων ευρώ, το
οποίο οι σύλλογοι θα μοιράζονται
ανάλογα με την ιστορική τους πορεία.
Ας δούμε επιγραμματικά πώς θα
μοιραστούν τα 1,9 δισ. ευρώ την επόμενη σεζόν. Σε παρένθεση παραθέτονται τα αντίστοιχα ποσά της σεζόν 2017/18:
Συνολικά για συμμετοχή στους

ομίλους: 480 εκατ. ευρώ (406 εκατ.
ευρώ)
Συνολικά για πορεία στη διοργάνωση: 600 εκατ. ευρώ (348 εκατ.
ευρώ)
Συνολικά από το «Market Pool»
(έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα
και μάρκετινγκ): 300 εκατ. ευρώ
(500 εκατ. ευρώ) / Η μοναδική κατηγορία στην οποία υπάρχει μείωση
σε σχέση με φέτος
Συνολικά μπόνους με βάση την ιστορική πορεία (θα εφαρμοστεί για
πρώτη φορά): 528 εκατ. ευρώ / μάξιμουμ 32. εκατ. ευρώ για κάθε ομάδα
Είσοδος στους ομίλους: 15 εκατ.
ευρώ (12,7 εκατ. ευρώ)
Ισοπαλία: 900 χιλιάδες ευρώ
(500.000 ευρώ)
Νίκη: 2,7 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ.
ευρώ)
Πρόκριση στους «16»: 9,5 εκατ.
ευρώ (6 εκατ. ευρώ)
Πρόκριση στους «8»: 10,5 εκατ.
ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ)
Πρόκριση στα ημιτελικά: 12 εκατ.
ευρώ (7,5 εκατ. ευρώ)
Πρόκριση στον τελικό: 15 εκατ.
ευρώ (11 εκατ. ευρώ)
Νικητής διοργάνωσης: 19 εκατ.
ευρώ (15,5 εκατ. ευρώ)
Αντίστοιχα αυξήσεις έγιναν
στους ομίλους του Europa League,
καθώς στη διοργάνωση θα δοθούν
500 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή
100 εκατ. ευρώ παραπάνω σε σχέση με φέτος.

Εκτόξευση εσόδων
για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Βουτιά σε εκατομμύρια ευρώ θα κάνουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αν σφραγίσουν
την πρόκρισή τους στους ομίλους

του Champions League.
Το μίνιμουμ ποσό που θα αποκομίσουν οι δύο ελληνικές ομάδες σε
περίπτωση πρόκρισης είναι
15.250.000 ευρώ έκαστη, απλώς
και μόνο για την παρουσία στη φάση των ομίλων.
Από εκεί και πέρα, σημαντικά ποσά αποφέρει κάθε βαθμός που θα

κερδίσουν στα έξι παιχνίδια. Συγκεκριμένα, η νίκη δίνει 2.700.000 ευρώ, ενώ η ισοπαλία 900.000 ευρώ.
Στα παραπάνω ποσά θα προστεθεί στο τέλος και το ελληνικό
market pool, το οποίο θα εξαρτηθεί
και από το αν θα προκριθούν και οι
δύο «Δικέφαλοι» ή μόνο ένας εκ
των δύο.

Το σενάριο
του αποκλεισμού
Ακόμη και στο σενάριο του αποκλεισμού, πάντως, τα χρήματα που θα
μπουν στα ταμεία των δύο ελληνικών ομάδων δεν είναι ευκαταφρόνητα.
Συγκεκριμένα, θα εισπράξουν από 5.000.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στα play offs του
Champions League κι επιπλέον
2.920.000 ευρώ για τη συμμετοχή
τους στη φάση των ομίλων της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, του UEFA Europa League.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα,
κάθε νίκη ισοδυναμεί με 570.000
ευρώ και κάθε ισοπαλία με 190.000
ευρώ.
Και σε αυτήν την περίπτωση, στα
συνολικά κέρδη θα προστεθεί και το
ποσό του market pool, το οποίο εξαρτάται από τον αριθμό των ομάδων στους ομίλους, όπου πιθανότατα θα συμμετέχει και ο Ολυμπιακός.
O Ολυμπιακός θα εισπράξει 2,92
εκατ. ευρώ σε περίπτωση που πάρει
την πρόκριση απέναντι στην Μπέρνλι, ενώ εάν οι «Κλάρετς» αποκλείσουν τους «ερυθρόλευκους», τότε
οι Πειραιώτες θα βάλουν στα ταμεία
τους μόλις 300.000 ευρώ.
Στους ομίλους του Europa
League, η UEFA θα πληρώνει
570.000 ευρώ τη νίκη, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες θα
παίρνουν από 190.000 ευρώ.
Οι ομάδες που θα προκριθούν στη
φάση των «32» ως πρώτες από τον
όμιλό τους θα πάρουν από 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους πρόκρισης, και
οι ομάδες που θα προκριθούν ως
δεύτερες από 500.000 ευρώ.
Επιπλέον, οι 32 ομάδες που θα
προκριθούν από τους ομίλους θα
πάρουν από 500.000 ευρώ, οι ομάδες που θα προκριθούν στη φάση
των «16» από 1,1 εκατ. ευρώ, οι ομάδες που θα προκριθούν στην
προημιτελική φάση από 1,5 εκατ.
ευρώ, και οι ομάδες που θα αγωνιστούν στα ημιτελικά από 2,4 εκατ.
ευρώ.
Η ομάδα που θα κατακτήσει το
Europa League θα πάρει 8,5 εκατομμύρια ευρώ και η φιναλίστ 4,5 εκατ. ευρώ.
Στα πιο πάνω ποσά, δεν υπολογίζεται το market pool, δηλαδή το μερίδιο που αναλογεί σε κάθε ομάδα
από τις διαφημίσεις και τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Ο Ολυμπιακός
πήρε 31 εκατ. ευρώ
Την περασμένη περίοδο ο Ολυμπια-
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κός αποχαιρέτησε τις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας βάλει σχεδόν 31.000.000 ευρώ στο
ταμείο του. Οι «ερυθρόλευκοι» ευνοήθηκαν από τις μεγαλύτερες παροχές της UEFA για
το Champions League σε σχέση
με την τελευταία φορά που βρέθηκαν στη φάση των ομίλων και, παρ’
ότι είχαν τη χειρότερη βαθμολογική

συγκομιδή στην ιστορία τους, κατάφεραν να έχουν τουλάχιστον τα
δεύτερα μεγαλύτερα έσοδα ελληνικής ομάδας.
Ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα έβαλε στο ταμείο του 30,2 εκατ. ευρώ από την παρουσία του στο
Champions League. Η πειραϊκή ομάδα ήταν στην 27η θέση των ομάδων που συμμετείχαν στους ομίλους, με έσοδα 15,2 εκατ. ευρώ από
τα πριμ και στη 19η συνολικά, αν υπολογιστούν και τα 15 εκατ. ευρώ
από το market pool.
Η πορεία των «ερυθρολεύκων»
άρχισε από τον τρίτο προκριματικό
γύρο της διοργάνωσης, που δεν
προσέφερε κάποιο μπόνους. Αντιθέτως, η πρόκρισή τους από τα
playoffs του θεσμού απέφερε στα
ταμεία 2.000.000 ευρώ.
Η παρουσία στους «χρυσοφόρους» ομίλους της διοργάνωσης
προσέφερε ένα de facto ποσό της
τάξης των 12.700.000 ευρώ. Η συγκομιδή που βασιζόταν σε αγωνιστικά αποτελέσματα συνιστούσε το
επόμενο έσοδο, με τον Ολυμπιακό
να εισπράττει μόλις 500.000 ευρώ,
λόγω της ισοπαλίας με την Μπαρτσελόνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Σε περίπτωση που σημείωνε
νίκη, το πριμ θα ανερχόταν σε
1.500.000 ευρώ.
Το ρεκόρ εσόδων σε τελική φάση
του Champions League για ελληνική ομάδα από την UEFA σημειώθηκε τη σεζόν 2015-2016 και ανήκει
στον Ολυμπιακό με 32.958.000 ευρώ.

ά
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Ο Γραμμένος…
Χασά
το έδαφος
κάτω από
τα πόδια του
Παράλληλα με τα σεμινάρια, έγιναν και τα τεστ
των διαιτητών. Ο Γραμμένος ήταν με το δάκτυλο στην οθόνη του κινητού, έτοιμος για touch
screen. Μόλις χτυπήσει,
δηλαδή, να το σήκωνε αμέσως, χωρίς χρονοτριβή. Φανταστείτε, πώς θα
ένιωσε όταν έμαθε ότι
κόπηκαν στα τεστ ο Φωκάς με τον Κούλα Χασάν.
Πρέπει να… χασάν το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Ο Φωκάς από
την Πέλλα βγήκε «οφ».
Κατάρα στον λαδέμπορα. Το ίδιο κι ο βοηθός
Κούλα Χασάν, «που δεν
είδε» το γκολ του Πέλκα
στο ματς Κυπέλλου του
ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο.
Κάτι έπρεπε να γίνει. Κι
έγινε.
Ενώ ο κανονισμός λέει
ότι όποιος κόβεται στα
τεστ, πάει στο σπίτι του,
στην ΕΠΟ μηχανεύονται
ένα τρόπο, ώστε να επανεξεταστούν οι «κομμένοι» Φωκάς, Κούλα Χασάν, όπως κι οι Καραβασίλης, Κεραμίδας και
Κρέτσιμος. Μέχρι τέλος
Οκτωβρίου θα περάσουν
με επιτυχία μάλλον τα
τεστ, ώστε να μην τους
στερηθεί η ελληνική διαιτησία. Όπως δεν πρέπει να στερηθεί και τη
σφυρίχτρα του Κομίνη
που τον ίδιο καιρό, τον
Οκτώβριο, θα τον έχουν
«φάει» από διεθνή, για
να πάρει τη θέση ένας ακόμα κολοσσός της διαιτησίας, ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης, με όνομα βαρύ
σαν ιστορία.

Σεμινάριο διαιτητών στο Καρπενήσι

Να ’χαμε, να λέγαμε…
• Επιλογές Περέιρα με χείρα βοηθείας Τριτσώνη και «επιλεγμένα» video,

για να μη χολωθούν οι μεγαλοπαράγοντες!
•Ο Περέιρα απέφυγε να πάρει θέση για το γκολ του Βαρέλα και το πέναλτι
στον Λιβάια κι έκανε παρατηρήσεις στον Τζήλο ότι δεν είχε σωστή θέση
σε κάποιο «ακίνδυνο» παιχνίδι, ενώ έκανε προσωπικές συνεντεύξεις
στους διαιτητές για να μάθει ποιος τους… στηρίζει, θυμίζοντας τη θρυλική
ελληνική ταινία
Του Άλκη Φιτσόπουλου
ο πρωτάθλημα αρχίζει κι
ας κάνουμε τον σταυρό
μας, να μη δούμε τα περσινά. Όλον αυτόν τον
καιρό που οι ομάδες ήταν σε προετοιμασία, έδιναν φιλικά παιχνίδια, μετά τα επίσημα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα παιζόταν ένα
άλλο «παιχνίδι», πιο ελκυστικό.
Με τους διαιτητές φυσικά. Αυτοί
παίζουν… μπάλα πρωτίστως και
ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές.
Βέβαια, εγγυητής της αξιοπιστίας
και του αδιάβλητου είναι ο Πορτογάλος Βίτορ Μέλο Περέιρα.
Αρχιδιαιτητής. Και πέρυσι ήταν
στην κεφαλή της ΚΕΔ, αλλά βρισκόταν στο στάδιο της προσαρμογής, ακόμα. Όπως οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται χρόνο

Τ

για να προσαρμοστούν, έτσι κι ο
Πορτογάλος το ίδιο.
Δεν είναι εύκολη η προσαρμογή
στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει
να του το αναγνωρίσουμε του μίστερ Περέιρα. Γι’ αυτό και παίρνει
περισσότερα από 20.000 τον μήνα,
γιατί δεν είναι εύκολη η προσαρμογή. Αν ήταν εύκολη, θα έπαιρνε λιγότερα, ασφαλώς.
Φέτος, λοιπόν, του Περέιρα, του
«φόρτωσαν» ακόμα δύο τεχνογνώστες των ευρωπαϊκών προτύπων.
Τον Ισπανό Μαρίν και τον Σουηδό
Λίντμπεργκ. Για να τον… προσέχουν, ώστε να μη… λοξοδρομήσει
και χαθεί στα επικίνδυνα μονοπάτια
της ελληνικής διαιτησίας. Ή, μάλλον,
και για να μη «λοξοκοιτάξει» μετά
από ένα χρόνο παραμονής στην Ελλάδα. Μη βάλετε τίποτα κακό στο
μυαλό σας. Οι κοινωνικές συνανα-

στροφές είναι απαραίτητες για έναν
αρχιδιαιτητή, όταν μάλιστα έρχεται
από ξένη χώρα. Θα πρέπει να του
δείξουν όλα τα αξιοθέατα της Αθήνας, πρώτα απ’ όλα. Την Ακρόπολη,
το Ερεχθείο κ.λπ. Κι αν «κάτσει» και

καλό εστιατόριο στα βόρεια προάστια, την ευθύνη αναλαμβάνει ο
Σταύρος Τριτσώνης. Ποιος πληρώνει δεν ξέρουμε, αλλά δεν έχει
και τόση σημασία. Οι Έλληνες, εξάλλου, φημίζονται για τη φιλοξε-
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νία τους.
Ωστόσο, για να είμαστε ακριβείς,
πρώτα οι FIFAτζήδες - UEFAτζήδες
έφεραν τον Μαρίν για να προσέχει
τον Περέιρα και μετά τον Λίντμπεργκ για να προσέχει τον Μαρίν που θα προσέχει τον Περέιρα.
Όπως στη θρυλική ελληνική ταινία
«Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο», όπου η Γιαδικιάρογλου πρόσεχε την Ξανθοπούλου, που πρόσεχε την Πετροβασίλη. Σε όλα αυτά βέβαια, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Ευάγγελος Γραμμένος έχει έναν ρό-

λο… Τσαγανέα στην ίδια ταινία. Απλά, προεδρεύει, βεβαίως-βεβαίως.
Ο «Μελομένος» Περέιρα, λοιπόν, όπως τον βάφτισε η «Α», «εξαφάνισε» αρκετούς διαιτητές. Αρετόπουλος, Μάνταλος, Καλογερόπουλος. Τι σημαίνει αυτό; Ότι απέτυχαν. Κι αφού απέτυχαν αυτοί,
απέτυχε κι ο ίδιος, διότι αυτός τους
εμπιστεύτηκε. Αυτό ο Βίκτωρας από την Πορτογαλία δεν το παραδέχτηκε ποτέ, ούτε φυσικά το ομολόγησε. Ούτε, βέβαια, μπήκε στον κόπο να μας ενημερώσει με ποια κριτήρια έκανε «μεταγραφές» από τη
Football League, κυρίως. Ποιος
τους είδε και τους αξιολόγησε; Τους
παρακολούθησε ο ίδιος; Αποκλείεται. Τους πρότεινε ο Σταύρος ο
Τριτσώνης, που, ενώ δεν έχει ρόλο στην ΚΕΔ, παρακολουθεί και παρεμβαίνει όταν δεν βγαίνει «για ψαράκι» με τον Πορτογάλο; Δεν θα το
μάθουμε ποτέ.
Φυσικά, ούτε ο Μαρίν, ούτε ο
Λίντμπεργκ έχουν ιδέα για τους
νεοφερμένους διαιτητές στη Super
League, ούτε για τους περσινούς. Έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον Περέιρα, φαίνεται. Τώρα, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στην ΕΠΟ, ο
Περέιρα δεν ασχολείται μαζί τους,

δεν πτοείται και συνεχίζει με απαράμιλλο σθένος να διορθώσει τα
κακώς κείμενα της ελληνικής διαιτησίας, είναι άλλο θέμα. Δεν ασχολείται μαζί τους και το δείχνει.
Κι έρχεται, λοιπόν, η ώρα του σεμιναρίου και της προετοιμασίας των
διαιτητών στο Καρπενήσι. Εκεί παίχθηκε μια άλλη θρυλική ελληνική
ταινία, «Των Πρακτόρων η Σχολή»
με τον επίσης αείμνηστο Θανάση
Βέγγο. Σχολική εκδρομή, όλο γέλια
και χαρές. Κατανοητό, ως ένα σημείο, βέβαια. Μόλις οι διαιτητές πάτησαν το πόδι τους στο Καρπενήσι,
ο Μέλο μοίρασε το… μέλι στους διαιτητές. Τους έδωσε επιταγές με τα
ωφελούμενα από την περασμένη
περίοδο. Οι δε πληροφορίες, ότι οι
διαιτητές τον πετούσαν στον αέρα
με τις κραυγές «όλε - όλε» ελέγχονται ως ανακριβείς.
Στο Καρπενήσι παρών ήταν και ο
Ισπανός Μαρίν, όχι όμως ο Λίντμπεργκ. Παρών, όμως, και ο «υπερσύμβουλος» που φόρτωσαν
στην ΕΠΟ οι FIFAτζήδες - UEFAτζήδες. Φούσεκ με το όνομα. Τσέχος.
Γι’ άλλο τον έστειλαν στην Ελλάδα,
για τα στημένα παιχνίδια, κι αυτός
πήγε στο Καρπενήσι. Άνθρωπος του
ποδοσφαίρου είναι βέβαια, θέλει να
βοηθήσει κι αυτός, μπορεί γι’ αυτό
να πήγε. Προφανώς και τα στημένα
παιχνίδια δεν έχουν καμία σχέση με
τα σεμινάρια των διαιτητών.
Ο Περέιρα, αφού μοίρασε το
χρήμα, είπε μετά να φέρει νέα ήθη
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προχώρησε σε προσωπικές συνεντεύξεις
με τους διαιτητές, όπως γίνεται στην
προηγμένη ποδοσφαιρικά Ευρώπη.

Ήθελε, λέει, να σχηματίσει άποψη
και για τις πτυχές του χαρακτήρα
τού κάθε διαιτητή. Δεν είναι κακό
αυτό, τουναντίον πολύ καλό, αλλά
υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια.
Οι διαιτητές για να φτάσουν να
σφυρίζουν σε τέτοια «υψηλά» επίπεδα είναι φτιαγμένοι από ατσάλι.
Ισχυρές προσωπικότητες, δεν επηρεάζονται καθόλου από τις φωνές
της κερκίδας. Δεν τρέχει αίμα στις
φλέβες τους, είναι ταγοί στη διασφάλιση του μεγαλείου της ελληνικής διαιτησίας και άξιοι συνεχιστές
των προκατόχων τους. Ειδικά, όταν
νιώθουν ότι έχουν τις «πλάτες» και
δεν κινδυνεύουν από κανέναν, ό,τι
κι αν σφυρίξουν. Κάποιος που εκτιμάει το ταλέντο τους, είναι πρόθυμος να τους… διασώσει.
Κανονικά στις προσωπικές συνεντεύξεις ο Περέιρα έπρεπε να ρωτάει απλά πράγματα στους διαιτητές.
Όπως σε ποια ΕΠΣ ανήκει, ποιος είναι ο πρόεδρός του στην ΕΠΣ, ποιον

ψήφισε στις εκλογές τις περασμένες,
κι αν ανήκει η ΕΠΣ σ’ εκείνες που
στηρίζει ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης
ή ο Μελισσανίδης. Αυτά είναι βασικά πράγμα που έπρεπε να ρωτήσει
ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής. Όχι
πως δεν τα γνωρίζει, αλλά έτσι θα
τσέκαρε και την τιμιότητα του διαιτητή.
Μίλησε και σε όλους μαζί τους διαιτητές ο Περέιρα στο σεμινάριο
στο Καρπενήσι. Και τι είπε; Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Για υψηλό αίσθημα ευθύνης, να τρώνε λιτά, να
προσέχουν τη γυμναστική τους, ν’ απολαμβάνουν το παιχνίδι, να είναι αφοσιωμένοι και άλλα τέτοια… σοβαρά.
Ο Περέιρα μίλησε όπως αναμενόταν και με τους βοηθούς με συνέντευξη. Κι εκεί έδωσε μεγαλύτερη
βαρύτητα, διότι του σφύριξαν από τη
Θεσσαλονίκη, ότι ενώ το «σύστημα»
για του χρόνου είναι φιξαρισμένο με
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τους διαιτητές, υπάρχει
ένα «θέμα» με
τους βοηθούς. Ότι εκεί θα «παιχτεί» το παιχνίδι. Διότι ο διαιτητής
μπορεί να σου δώσει ένα
πέναλτι ανύπαρκτο κι ο βοηθός θα σ’ το πάρει πίσω μ’ ένα
ανύπαρκτο οφ σάιντ. Υπάρχει, γενικά, μία κινητικότητα με τους
βοηθούς εν όψει της προσεχούς σεζόν. Γιατί; Διότι δεν θα υπάρχει VAR.
Εκεί που όλοι ανακοίνωσαν πομπωδώς ότι το VAR έρχεται και θα είναι εδώ κι εγκαταστημένο στα γήπεδα, η
«Α» το ξεκαθάριζε ότι το VAR ξεκίνησε από την Αγγλία κι έρχεται με τα
πόδια. Τώρα λένε ότι στον δεύτερο
γύρο θα είναι εδώ. Στον δεύτερο γύρο πίτα σουβλάκι, μπορεί. Του πρωταθλήματος, αποκλείεται.
Ήρθε, μετά, η σειρά να εκπαιδευτούν οι διαιτητές βλέποντας βίντεο.
Εδώ, αρχίζει «Των Πρακτόρων η
Σχολή, που την αγαπώ πολύ». Περίμεναν, λοιπόν, οι διαιτητές να δουν
επίμαχες φάσεις που συγκλόνισαν το
πανελλήνιο την περασμένη σεζόν κι
ότι θα ξεκινούσαν από τη φάση του
ακυρωθέντος γκολ του Βαρέλα στο
ματς ΠΑΟΚ - ΑΕΚ. Αμ, δε! Δεν έπαιξε
ποτέ το βίντεο αυτήν τη φάση! Περίμεναν να δουν τη φάση όπου ο Βάτσιος έδωσε πέναλτι στον Λιβάγια
ένα μέτρο έξω από την περιοχή στο
ματς της Λαμίας με την ΑΕΚ. Τίποτα.
Και βρήκαν να πουν του Τζήλου ότι
δεν είχε καλή γωνία στην τάδε φάση
σε «ακίνδυνο» παιχνίδι και άλλες τέτοιες «παπαριές» που θα έλεγε κι η
Αυλωνίτου.
Γιατί, όμως, ο Περέιρα και οι άλλοι δεν αναφέρθηκαν σ’ αυτές τις
«καυτές» φάσεις με τον Λιβάια και
τον Βαρέλα; Διότι είχαν πάρει άνωθεν εντολή. Αν, για παράδειγμα, έλεγε ο Μέλο ότι σωστά ακυρώθηκε το
γκολ του Βαρέλα στην Τούμπα, το
μαντάτο θα κυκλοφορούσε αμέσως
από τους «ρεφερουφιάνους» και θα
γινόταν «πόλεμος» πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και το απέφυγαν. Ούτε οι διαιτητές ρώτησαν. Κατά
τα άλλα, έγινε… σεμινάριο διαιτησίας. Σεμέν, κεντημένα με σταυροβελονιά, ένα πράγμα.
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Νέος
«φορέας»
διαιτητών
κόντρα στον
νόμο Φούρα
Από εκεί και πέρα,
έγιναν κι άλλα «ωραία»
στο Καρπενήσι. Ο
Γραμμένος, σε αγαστή
συνεργασία με τον
Περέιρα, όπως δηλαδή
πρέπει να έχουν ένας
πρόεδρος ομοσπονδίας
με τον αρχιδιαιτητή,
σκέφτηκαν να
δημιουργήσουν έναν
νέο «φορέα» διαιτητών.
Τι, ωστόσο, θα… φέρει ο
«φορέας»; Θα είναι
συνδικαλιστικό όργανο;
Θα έχει ηθικοπλαστικό
χαρακτήρα; Θα είναι
χορευτικός σύλλογος;
Θα είναι
περιβαλλοντικός
σύλλογος; Δεν έγινε
γνωστό. Το μόνο
γνωστό είναι ότι
κάποιος θέλει να
ελέγχει πλήρως τους
διαιτητές μέσω του νέου
«φορέα». Και ποιος θα
είναι πρόεδρος; Ο Τάσος
Σιδηρόπουλος, φυσικά.
Το καμάρι της ελληνικής
διαιτησίας, που την
τιμάει στο εξωτερικό.
Όσον αφορά στην
ΟΔΠΕ, είναι για να
γελάει κανείς. Τι κι αν ο
νόμος Φούρα
2725/1999 προβλέπει
ότι ο μόνος φορέας των
διαιτητών είναι η ΟΔΠΕ.
Η ΕΠΟ φρόντισε με
πολύ ωραίο τρόπο να
την αποδομήσει και να
φτιάξει καινούργιο
φορέα. Αυτοί, ωστόσο,
αποδομήθηκαν από
μόνοι τους. Διαβάζεις το
site της ΟΔΠΕ και η
τελευταία ανακοίνωση
εύχεται στα μέλη της
«Χρόνια πολλά και
Καλό Πάσχα»...
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ΘΕΜΑ
Το άλλο
με τον Τοτό,
το ξέρεις;
Ο Βαγγέλης Γραμμένος
και η ΕΠΟ –κάποια
στιγμή– μας
γνωστοποίησαν πως η
υπομονή τους τελείωσε.
Και κατηγορηματικά μας
ενημέρωσαν πως
εφεξής κάθε εμπρηστική
ή/και δυσφημιστική
δήλωση θα τιμωρείται.
Και ως γνωστόν στο
Γουδή ο «λόγος είναι
συμβόλαιο».
Στις 11/8 στην επίσημη
ιστοσελίδα της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ, σε ανάρτηση για
τον Ραζβάν
Λουτσέσκου,
αναφέρεται: «[...]
κατέκτησε εντός
γηπέδου ένα πανάξιο
πρωτάθλημα, το οποίο
του στέρησαν κάποιοι
δικαστές».
Στις 16/8 ο Ρουμάνος
δηλώνει (Digi Sport):
«Αυτοί στην ΑΕΚ και τον
Ολυμπιακό θα ζουν με
αυτή τη ντροπή για όλη
τους τη ζωή. Μας
έκλεψαν, μας ξεγέλασαν
και συμπεριφέρθηκαν
σαν δειλοί [...] πήραμε το
πρωτάθλημα στο γήπεδο
και μας το έκλεψαν».
Στις 21/8 ο Αλέξης
Κούγιας, μεταξύ άλλων,
λέει («FAIR PLAY FM»):
«Οι ομάδες της Β΄
Εθνικής από τώρα έχουν
πάει σε “άρματα”. [...] Το
ίδιο “συνεργείο” που είχε
την ΑΕΚ πήγε στη
συνέχεια στον
Ολυμπιακό, μετά στον
Πατέρα και τέλος στον
Μαρινάκη. Το
“συνεργείο” είναι το
περιβάλλον της ΕΠΟ».
Στο πάρκο Γουδή, όμως,
έχουν πάθει επιλεκτική
κώφωση...

Τα λόγια
είναι περιττά

Για ψαγμένους...
Ο Τσακαλώτος
στην Τούμπα, «να
κάνει ότι κοιμάται»
Στο Κολωνάκι, πάει πολύ συχνά ο «Μπραντ
Πιτ» του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απ’ αυτούς τους αριστερούς που στη θεωρία αποδεικνύει με τρανταχτά επιχειρήματα ότι ο Μαρξισμός - Λενινισμός είναι η μόνη σωτηρία για την ανθρωπότητα και μετά, λέει φωναχτά, «εγώ, του είπα
του Αλέξη», για να τον ακούσουν οι γύρω ότι
δίπλα τους βρίσκεται ένας τύπος, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μιλάει με τον Τσίπρα. Έχει
γράψει πρόσφατα γι’ αυτόν
η «Α». Τον φωνάζουν
«Μπραντ Πιτ», γιατί βγήκε
κανά-δυο φορές στα κανάλια κι έκανε εντύπωση. Ωστόσο, προχθές ο… Μπραντ Πιτ του ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα
θέμα, τι να έλεγε στον Τσίπρα, εν όψει του επαναληπτικού ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Να συμβούλευε τον Αλέξη να στείλει τον Τσακαλώτο στην Τούμπα με κασκόλ
και τραγιάσκα ΠΑΟΚ ή όχι; Η πρώτη σκέψη ήταν να τον στείλει συνοδεία τριών διμοιριών
ΜΑΤ. Η δεύτερη σκέψη, να δηλώσει ότι «στους
ομίλους θα περάσουμε, όλους θα τους τρελάνουμε». Κι ο συνομιλητής του τον διέκοψε: «Κι
αν οι ΠΑΟΚτσήδες κρεμάσουμε το πανό “Η Μακεδονία είναι μία κι είναι εδώ”, να κάνει ότι κοιμάται».

Αρχηγός ο Μάκης
Προτού πλακωθούν ο Ιβάν με τον «Τίγρη», ο
Γραμμένος έκανε –πριν από την επίσημη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής– παρασυμβούλιο. Εκεί πήγαιναν οι ταγμένοι, αμφοτέρων
των πλευρών, και κατέληγαν στις αποφάσεις
τους. Έτσι, η επίσημη συνεδρίαση του οργάνου
δεν διαρκούσε περισσότερο από 5-10 λεπτά. Πριν
ακόμα τελειώσει η ανάγνωση του θέματος, με συνοπτικές διαδικασίες, είχε παρθεί η απόφαση. Ο
μόνος που δεν ήταν στο κόλπο ήταν ο Αγραφιώτης που ξελαρυγγιαζόταν να φωνάζει: «Διαφωνώ».
Τώρα τα πράγματα
άλλαξαν. Κατεβαίνει στο
Γουδή ο Μάκης (ένας
είναι ο Μάκης), φωνάζει τον Γραμμένο για να
του παραγγέλνει τον καφέ του και όταν ευαρεστηθεί του δίνει την εντολή: «Για μάζεψέ τους». Μαζεύονται, λοιπόν, αλλά μόνο οι ταγμένοι του Ιβάν. Οι ταγμένοι του
«Τίγρη», πλέον, είναι... στην απ’ έξω. Τα μιλάνε,
συμφωνάνε –με αυτά που τους λέει ο Μάκης– και
πάνε μετά στην Εκτελεστική Επιτροπή, «μια φωνή,
μια γροθιά».
Το «κόλπο» ενόχλησε σφόδρα την απέναντι
πλευρά. Έτσι, μια μέρα που συνεδρίαζε η Παραε-

κτελεστική Παραεπιτροπή μπούκαρε ο Λεωνίδας
ο Θωμαΐδης. Βρήκε τους «βόρειους» να έχουν
πιάσει στασίδι και τους την είπε κανονικά. «Σα δεν
ντρέπεστε. Μαζί κερδίσαμε και τώρα παίζετε μπάλα
μόνοι σας. Γιατί συμφωνήσατε με αυτόν που στις
εκλογές ήταν αντίπαλός μας. Καθίστε καλά γιατί
δεν θα μας βγάλει σε καλό η συμπεριφορά σας».
Κάποιο παλληκάρι αισθάνθηκε «δυνατός», από
την παρουσία των υπολοίπων, και ρώτησε
τον... μπουκαδόρο:
«Δηλαδή, μας απειλείς;»
Εκείνος τον κοίταξε με
ένα βλέμμα που εξέπεμπε κάτι μεταξύ οργής
και αηδίας. «Εγώ δεν απειλώ», του απάντησε,
«απλά επισημαίνω πού
μας οδηγεί η τακτική
σας. Ειδικά εσένα, όμως, θα σε δείρω. Αλλά για εξωποδοσφαιρικό θέμα. Ξέρεις εσύ», κατέληξε ο
Λεωνίδας.
Ο θιγόμενος, όταν συνήρθε, απείλησε με προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ισχυριζόταν ότι θα γίνουν διάφορα. «Σιγά το καλσόν»,
λέμε εμείς. Κάθε μέρα ποδοσφαιροπαράγοντες
αλληλοαπειλούνται σε όλη την Ελλάδα. Αν κάθε
φορά υπήρχαν συνέπειες, δεν θα έμενε παράγοντας στο ποδόσφαιρο...
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Αρκετές από τις
κείμενες διατάξεις έχουν καταστρατηγηθεί. Με τις προκηρύξεις των επαγγελματικών πρωταθλημάτων έγινε μπάχαλο. Σε
ιλαροτραγωδία εξελίχθηκε η συμμετοχή ομάδων από τις ΕΠΣ στο
Kύπελλο. «Πόλεμος»
έγινε με τον καταρτισμό των ομίλων στη Γ΄
Εθνική. Η εξαγγελία
Γραμμένου για επιστροφή του ποδοσφαίρου στην κανονικότητα σε όλο της το...
μεγαλείο.

↪

φρρρρ
↪

Περέιρα: «Θέ-

λουμε με ξεκάθαρο τρόπο να διαβεβαιώσουμε
ότι η Κ.Ε.Δ. θα συνεχίσει
να λαμβάνει αποφάσεις
με απόλυτα ανεξάρτητο,
συνεπή και αμερόληπτο
τρόπο». Ακόμα να συνέλθουν τα... τσιμέντα
από τα γέλια. Δεν είπε:
«Ας είναι καλά ο Σταύρος…»

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

Είπε ο Μέλο
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Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΑΠ, οι
ΠΑΕ ήταν υποχρεωμένες έως τις 30/7 να καταθέσουν τις τηλεοπτικές συμβάσεις που έχουν συνάψει. Γιατί μόνο τρεις, από τις 9 ΠΑΕ
που είχαν σύμβαση, την
κατέθεσαν; Για ποιο λόγο η Super League ζήτησε –και έλαβε– από
την ΕΠΟ παράταση κατάθεσης έως τις 24/8;
Και γιατί κατέθεσε νέο
αίτημα παράτασης στην
παράταση έως τις 31/8;
Και πώς καταργήθηκε ο
ΚΑΠ με ένα «λόγω τιμής» των 16 ΠΑΕ της
διοργανώτριας;

↪

Έγινε πρώτα το 0-2 και μετά
απέβαλε τον Μπακασέτα

Τον Ιταλό Τζιανλούκα Ρόκι έπρεπε να φέρουν να διδάξει στα σεμινάρια της πλάκας που έγιναν στους Έλληνες διαιτητές στο Καρπενήσι.
Τον διαιτητή του αγώνα της Βίντι με την ΑΕΚ. Μέγας διαιτητής, «μάστορας» με γαλόνια. Μια χαρά το πήγε το παιχνίδι. Κόκκινη σε παίκτη
της Βίντι, σε φάση για κίτρινη, στη συνέχεια η ΑΕΚ βάζει δυο τεμάχια και,
μετά, κόκκινη στον Μπακασέτα σε φάση που ήταν για κίτρινη. Και καλά…
δικαιοσύνη. Στο μεταξύ, όμως, μέχρι την αποβολή του Μπακασέτα, η
ΑΕΚ είχε πάρει ήδη την πρόκριση, αφού είχε βάλει δύο γκολ. Μεγάλη
σφυρίχτρα ο Ρόκι, πήρε όλα τα χαρίσματα από τον Τζιανλουίτζι Κολίνα, τον φίλο της Ελλάδας και φίλο του Θόδωρου Θεοδωρίδη. Και
του Βασίλη Γκαγκάτση, για να είμαστε σίγουροι. Κανένας δεν μπορεί
να κατηγορήσει για τίποτα τον Ρόκι. Η Ιταλία είναι πολύ «προχώ» σε «επιστημονικές διαιτησίες».

Το «έλα να δεις» έγινε με την περιλάλητη αναδιάρθρωση. Εξαγγελίες, δηλώσεις, συμφωνίες, διαφωνίες, πάρε-δώσε. Όλα στο μιλητό. Στις
21/8 η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ανέβαλε
την έγκριση των προκηρύξεων Super και Football
League γιατί δεν υπήρχε
το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Τις ενέκρινε την Παρασκευή 24/6 –μία μέρα
πριν από την έναρξη του
πρωταθλήματος της πρώτης– χωρίς συγκεκριμένο
σχέδιο. Θα φτιαχτεί κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά. Ούτε στο Δελφινάριο
τέτοια παράσταση.

↪

↪

Παράγραφος 2, εδάφιο α, στο άρθρο 5
του ΚΑΠ: «Διαρκούσης της
αγωνιστικής περιόδου
(σ.σ. αρχίζει από την 1/8)
απαγορεύεται η τροποποίηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Οποιαδήποτε τροποποίηση κατά
τη διάρκεια αυτή, ισχύει από την επόμενη περίοδο, εκτός εάν πρόκειται για αυξομείωση των ομάδων κάθε κατηγορίας οπότε ισχύει
από την μεθεπόμενη». Στην
παράγραφο 3 επισημαίνεται: «Κάθε διάταξη προκήρυξης, απόφασης κλπ που
είναι αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι ανίσχυρη». Μάλλον «ξέχασαν» τι κανονισμούς ψήφισαν στην ΕΠΟ.

Άλλο Γιάννης κι άλλο
Γιαννάκης (Παπαδόπουλος)
Κάπου σ’ ένα στέκι στο Πασαλιμάνι, από αυτά που πάνε οι «ψαγμένοι» με τη διαιτησία, μια «παλιά καραβάνα» του Ολυμπιακού έβλεπε
κάτι στο τάμπλετ, από έναν νεαρό. Και ξαφνικά, χλόμιασε μόλις διάβασε τον τίτλο σ’ ένα σάιτ: «Ο Τάσος Σιδηδόπουλος επέλεξε τον Γιάννη Παπαδόπουλο», έλεγε ο τίτλος. Οι φωνές του ακούστηκαν μέχρι
στου… «Μπελαμί» το ουζερί. «Ρεεεεε, τι είναι αυτό πάλι, ο Γιαννάκης
Παπαδόπουλος τι δουλειά έχει με τον Σιδηρόπουλο;» Κανά πεντέξι έτρεξαν στο τάμπλετ για να διαβάσουν. Φυσικά, δεν ήταν ο γνωστός
Γιαννάκης Παπαδόπουλος, στα μέσα και στα έξω της ΕΠΟ και,
μετά, της ΑΕΚ. Ήταν ο βοηθός διαιτητή Γιάννης Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη. Αυτόν επέλεξε ο Τάσος Σιδηρόπουλος για τα
ματς του εξωτερικού. Και τον Τάσο Παπαπέτρου με αναπληρωματικό τον Τζήλο από τη Λάρισα. Κι αφού επέλεξε τον Τζήλο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ποιος θα πάρει το σήμα της FIFA.

Δεν βρέχει,
σας φτύνουν
Σε μεγάλη
ιλαροτραγωδία
εξελίχθηκε η
αναδιάρθρωση που
(υποτίθεται πως) θα
γίνει για το καλό του
ποδοσφαίρου. Η
προχειρότητα και το
«αεριτζήδικο» της
επιχείρησης ήταν τέτοιο
που μέχρι και ο
«χθεσινός» στην Ελλάδα
υπερσύμβουλος στην
ΕΠΟ, Πετρ Φούσεκ,
«βγήκε από τα ρούχα»
του.
Με όσα ίσως, αν και εφ’
όσον άκουσε –κατά τη
συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής
(21/8)– για το θέμα,
κατάλαβε ότι δεν
υπάρχει σχέδιο. Αλλά
«αρπακολίστικη»
νοοτροπία και τακτική,
αντιτιθέμενες επιδιώξεις
και συμφέροντα.
Και όλα αυτά από
τρεις... ειδικούς
επιστήμονες. Τους
Βασίλη Γκαγκάτση
(διευθύνοντα σύμβουλο
Super League),
Βαγγέλη Γραμμένο
(πρόεδρο ΕΠΟ),
Βαγγέλη Μπαταγιάννη
(πρόεδρο Super
League). Και οι τρεις,
νομικοί στο επάγγελμα.
Ο Τσέχος, με θαυμαστή
αυτοκυριαρχία,
σχολίασε: «Μια
αναδιάρθρωση
κατηγοριών χρειάζεται
σοβαρή μελέτη,
αναλυτική και
επιστημονική
προετοιμασία. Δεν είναι
καθόλου εύκολη
δουλειά. Απαιτείται
χρόνος και επισταμένη
ενασχόληση. Πρέπει να
συνυπολογιστούν όλες
οι παράμετροι. Να
βρούμε ένα μοντέλο που
ταιριάζει στην Ελλάδα.
Να μη γίνουν τα λάθη
του παρελθόντος».
Στο ραπόρτο προς την
Επιτροπή
Παρακολούθησης και
τις FIFA/UEFA δεn θα
είναι τόσο διπλωματικός
στις κρίσεις του, για
πρόσωπα και
καταστάσεις...

00_00_athlitiko_kipello_tt_849_APOPSI 8/24/18 6:27 PM Page 24

24
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
25/26 AYΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Δύο
αγώνεςστις
2Σεπτεμβρίου
Με τη διεξαγωγή 18 αγώνων αρχίζει αύριο Κυριακή
η πρώτη φάση του Κυπέλλου. Τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται
για τις αναμετρήσεις Διαγόρα Βραχνέικων-Αιολικού
(16:30) και Κιθαιρώνα Καπαρελίου-Α.Ε. Βαθύλλου
Πανσαμιακού (17:00).
Στα παράδοξα της αυριανής
ημέρας των 18 αγώνων, ότι
στο ματς του Αντίμαχου με
τη Θύελλα Ραφήνας στην
Κω, ορίστηκε διαιτητής από
τη Δράμα! Πρόκειται για τον
Περικλή Παρχαρίδη, που
πάντως θα έχει βοηθούς από την Αθήνα και Πειραιώτη παρατηρητή.
Αναλυτικά το Κυριακάτικο
πρόγραμμα Κυπέλλου:
1η Ζώνη (17:00)
Άρης Αβάτου –
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου –
ΑΟ Καρδίας
Απόλλων Παραλιμνίου –
Θράκη Φερών
Καβάλα – FC Γιαννιτσά
Ερμής Αμυνταίου –
ΑΕ Καλαμπακίου
Αναγέννηση Πλαγιάς –
Ηρακλή Πολυκάρπης
Άνευ Αγώνα: Μέγας
Αλέξανδρος Τρικάλων

Από τα 6,5 εκατ. ευρώ επί Γιώργου Ορφανού το 2005 στα 3.500
ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία, φθάσαμε στο σημείο μηδέν
Του Νίκου Συνοδινού
ου ξανάρχονται έναένα χρόνια δοξασμένα… Τότε που το σημαντικότερο κύτταρο του αθλητισμού, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ήταν ζωντανό. Γιατί η Πολιτεία φρόντιζε να
συνδράμει, ώστε τα παιδιά να οδηγηθούν στον αθλητισμό, στηρίζοντας 3.500 ποδοσφαιρικά
σωματεία.
Στο… μακρινό σωτήριο έτος 2005
ο τότε υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Ορφανός, ανακοίνωνε το
πρόγραμμα επιχορήγησης των ερα-

Μ

2η Ζώνη (17:00)
Οικονόμος Τσαριτσάνης –
ΑΕ Μεσολογγίου
Μακεδονικός Φούφα –
Νίκη Βόλου
Τηλυκράτης –
ΑΟ Σελλάνων
Αστέρας Ιτέας – Θεσπρωτός
Παλληξουριακός –
ΑΕ Ξηροβουνίου (15:30)
3η Ζώνη (17:00)
ΑΕ Ερμιονίδας –
Δάφνη Δαφνώνα (16:30)
Θύελλα Καμαρίου –
ΑΕ Κηφισιάς (14:30)
Κόρινθος – Καλαμάτα
4η Ζώνη (17:00)
AO Χαλκίς –
ΑΟ Επισκοπής (16:00)
Εθνικός – ΑΟ Παλαιόχωρας
Ηρακλής Ελευσίνας –
ΟΦ Ιεράπετρας
Αντίμαχος Κω – Θύελλα
Ραφήνας (18:00)

σιτεχνικών αθλητικών σωματείων
της χώρας. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης σε 7.661 σωματεία ανερχόταν σε 15.765.100 ευρώ. Στην κατανομή το ποδόσφαιρο είχε βέβαια
τη μερίδα του λέοντος, καθώς η Πολιτεία έδωσε 6.418.800 ευρώ σε
3.381 σωματεία.

Νεκροθάφτες...
(του ποδοσφαίρου)
• Η Πολιτεία γυρίζει την πλάτη, η ΕΠΟ μοιράζει εντός των
τειχών χιλιάδες ευρώ, αλλά για τα σωματεία σφυρίζει
αδιάφορα
• Αναβαθμίζουν(;) το Κύπελλο που αρχίζει αύριο και ψάχνουν
με το φακό τις ερασιτεχνικές ομάδες, καθώς 31 κυπελλούχοι
και φιναλίστ ΕΠΣ αρνήθηκαν να πάρουν μέρος υπό το βάρος
των εξόδων και του κακού προγραμματισμού
• Το καμπανάκι Τζώρτζογλου, που μίλησε για στραγγαλισμό
του ποδοσφαίρου και τους δεκαχιλιάρηδες της ΕΠΟ, δεν συγκίνησε κανέναν
Από τότε συνέβησαν πολλά. Και
το 2018 το κοντέρ της χρηματοδότησης έχει… μηδενίσει. Οι αφανείς
ήρωες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σε κάθε γωνιά της Επικράτειας παλεύουν κόντρα στην κρίση
να κρατήσουν τις ομάδες τους όρθιες. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν τα
καταφέρνουν. Η αναλγησία της Πολιτείας, δυστυχώς, συνοδεύεται από ανάλογη στάση της ΕΠΟ, η οποία

κινείται σε ρυθμούς που δείχνουν ότι δεν αισθάνεται την αγωνία των ερασιτεχνών παραγόντων.
Ο βασιλιάς των σπορ είναι γυμνός στη βάση του. Στηρίζεται σε
χάρτινα πόδια. Δεν είναι το ζήτημα
αν από αυτήν τη βάση θ’ αναδειχθούν οι αυριανοί ποδοσφαιριστές
που θα στελεχώσουν την εθνική μας
ομάδα, αλλά ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κίνητρα να πάνε μαζικά

στον αθλητισμό, να μη ματώνουν οι
γονείς να τους αγοράζουν τα πάντα
και να πληρώνουν τα σωματεία για
να υπάρχουν.
Στην ΕΠΟ οι προσλήψεις καλά
κρατούν και το ύψος των χιλιάδων
ευρώ που διακινούνται… ζαλίζει. Σε
αυτές τις λογικές –στην καταδίκη
των σωματείων σε αργό θάνατο– οι
φωστήρες της Ομοσπονδίας έκαναν
ένα πείραμα.
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Αποφάσισαν να καταργήσουν
τον ιστορικό θεσμό του Κυπέλλου
ερασιτεχνών και στη λογική της αναβάθμισης κι ενίσχυσης του Κυπέλλου να επιβάλουν τη συμμετοχή
σε αυτόν των κυπελλούχων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Στην ΕΠΟ ίσως περίμεναν ότι οι
ερασιτέχνες παράγοντες θ’ αρχίσουν τους χορούς και τα πανηγύρια,
καθώς προσφέρεται στις ομάδες
τους η δυνατότητα να παίξουν κόντρα σε επαγγελματικές.
Η αλήθεια δεν είχε καμία σχέση
με την προσδοκία. Το παράδοξο είναι πως ακόμη και παράγοντες που
προέρχονται από Ενώσεις, φάνηκε
να μην έχουν συναίσθηση της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Για να μη
λειτουργούμε ισοπεδωτικά, κάποιοι είχαν λάβει τα μηνύματα και προέβλεψαν στην προκήρυξη του Κυπέλλου τη δυνατότητα σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του κυπελλούχου, να πάρει μέρος ο φιναλίστ.
Ακόμη κι έτσι όμως, όχι μόνο το
πρόβλημα δεν λύθηκε, αλλά 31 ερασιτεχνικά σωματεία που είχαν το
δικαίωμα να πάρουν μέρος στο Κύπελλο Ελλάδος, δήλωσαν αδυναμία
συμμετοχής. Ο βασικός λόγος; Το
παράβολο των 500 ευρώ που καθόρισε η ΕΠΟ για τη συμμετοχή στη
διοργάνωση, και βέβαια τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής στην περίπτωση ταξιδιών παρά τις όποιες
υποσχέσεις για κάλυψή τους. Πέραν
όλων αυτών, οι ιθύνοντες μάλλον
δεν πήραν χαμπάρι ότι, στον χρόνο
που καθόρισαν την πρεμιέρα του
Κυπέλλου οι φωστήρες της Ομοσπονδίας, αρκετές ομάδες ουσιαστικά δεν έχουν αρχίσει προετοιμασία.
Στο Κύπελλο την Κυριακή 26 Αυγούστου, δεν θα εκπροσωπηθούν
12 Ενώσεις, ενώ σε ακόμη επτά δεν
θα πάρουν μέρος οι κυπελλούχοι,
αλλά οι ηττημένοι των τελικών!
Συγκεκριμένα δεν θα εκπροσωπηθούν στο Κύπελλο οι Ενώσεις (σε
παρένθεση κατ’ αντιστοιχία ο κυπελλούχος και ο φιναλίστ) Αρκαδίας
(Παναρκαδικός-Λεωνίδιο), Ηρακλείου (Π.Α.Ν.Ο. Μαλίων-Ατσαλένιος), Λακωνίας (Ολυμπιακός Γυθείου-Ατρόμητος Συκέας), Ζακύνθου
(ΑΟ Τσιλιβή-Φλόγα Κυψέλης), Ηλείας (Αστέρας Αμαλιάδας-Ξενοφών Κρεστένων), Ευρυτανίας (ΑΠΟΚ Βελούχι-Αίολος Καρπενησίου),
Κέρκυρας (ΟΦ Αγίας Μαρίνας-Βολίδα Κάτω Γαρούνας), Ηπείρου
(Θρίαμβος Σερβιανών-Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά), Τρικάλων (Διγενής Νεοχωρίου-Βράχος Καστρακίου), Γρεβενών (Πυρσός ΓρεβενώνΑΕΠ Βατόλακκου), Ημαθίας (Μ. Αλέξανδρος-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας)
και Χαλκιδικής (ΠΟ ΚαλλικράτειαςΆρης Παλαιοχωρίου).
Εκτός από τις 12 Ενώσεις που
δεν θα εκπροσωπηθούν, σε ακόμη
επτά οι κυπελλούχοι δήλωσαν αδυναμία και στο Κύπελλο θα παίξουν

οι φιναλίστ. Στην ΕΠΣ Πειραιά θα
παίξει ο Εθνικός αντί του ΑΟ Καραβά, στην ΕΠΣ Κορινθίας η Κόρινθος
αντί του Πέλοπα Κιάτου, στην ΕΠΣ
Αιτωλοακαρνανίας το Μεσολόγγι
αντί του Νέου Αμφίλοχου, στην ΕΠΣ
Βοιωτίας ο Κιθαιρών Καπαρελίου
αντί της Θήβας, στην ΕΠΣ Ρεθύμνου
η Επισκοπή αντί του Ερμή Ζωνιανών, στην ΕΠΣ Θράκης η Δόξα Νέου
Σιδηροχωρίου αντί της Δόξας Προσκυνητών και στην ΕΠΣ Πιερίας ο
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου αντί της
ΑΕ Καρίτσας.
Η ΕΠΟ μπροστά σε αυτή την κατάσταση, προτίθεται σύμφωνα με
πληροφορίες να δώσει 2.000 ευρώ
σε κάθε σωματείο που θα πάρει μέρος στην πρώτη φάση του κυπέλλου και 3.000 ευρώ σε όσα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση. Συνολικά δηλαδή κάτι λιγότερο από
120.000 ευρώ, όσες είναι οι ετήσιες
αποδοχές του Ιάκωβου Φιλιππούση
ή του Ζήση Βρύζα…

ρηγήσεις και καλώς γίνεται αυτό καθώς όλοι έχουν δικαίωμα στην άθληση. Δυστυχώς όμως και πάλι το ποδόσφαιρο αποτελεί τον φτωχό συγγενή, καθώς η Πολιτεία δεν δίνει ούτε
μισό ευρώ! Πλήρης αποκλεισμός από τις επιχορηγήσεις!
»Την ώρα που ο ερασιτέχνης παράγοντας “φτύνει αίμα” για να συντηρηθούν τα σωματεία, την ώρα που μισό εκατομμύριο ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές γεμίζουν καθημερινά τα
εκατοντάδες γήπεδα στην Ελλάδα, το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν έχει
την παραμικρή στήριξη από την Πολιτεία.
»Ζητάτε ανάπτυξη, κύριε υφυπουργέ, αλλά δεν κάνετε το παραμικρό γι’ αυτό, αφήνοντας το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να μαραζώνει μέρα με την ημέρα.
»Την ίδια στιγμή, με τις δικές σας
ευλογίες και με κυβερνητικά στελέχη
να είναι μεταξύ των εκλεκτών, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επανδρώνεται και χρεώνεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με υπαλλήλους “καρφωτούς, διορισμένους, υψηλόμισθους ΔΕΚΑΧΙΛΙΑΡΗΔΕΣ”, με
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που κοστίζουν στην ΕΠΟ με μισθούς σκανδαλώδεις, μηνιαίως 7.000 - 10.000 14.000(!!!!!), όταν ο ελληνικός λαός
ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας…
»Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της και κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για τον συνεχιζόμενο οικονομικό στραγγαλισμό
του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλεί
άπαντες να αναλάβουν τις ευθύνες
τους…»

Κουτσό το Κύπελλο
Τζώρτζογλου: «Φτωχός
συγγενής»
Η ΕΠΣ Ηρακλείου είχε στείλει ηχηρό
μήνυμα τον περασμένο Ιανουάριο,
όταν ανακοινώθηκαν από την Πολιτεία οι επιχορηγήσεις. Ο πρόεδρος
της ΕΠΣΗ, Νίκος Τζώρτζογλου,
είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:
«Για άλλη μια χρονιά γινόμαστε
μάρτυρες μίας τραγελαφικής κατάστασης σχετικά με το ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο και τις επιχορηγήσεις από την Πολιτεία στις αθλητικές Ομοσπονδίες για το 2018.
»Όλα τα σπoρ λαμβάνουν επιχο-

Η ευθύνη που καλούσε η ΕΠΣ Ηρακλείου ν’ αναλάβουν Πολιτεία κι ΕΠΟ πήγε… περίπατο. Η Ομοσπονδία
αποφάνθηκε ότι αναβαθμίζει το Κύπελλο με βασική καινοτομία τη συμμετοχή των ερασιτεχνικών ομάδων
που αναδείχθηκαν τη σεζόν 201718 σε κυπελλούχους στις κατά τόπους ΕΠΣ.
Η προκήρυξη προέβλεπε συμμετοχή 53 ομάδων, οι οποίες θα πάρουν μέρος στην 1η και 2η φάση
του Κυπέλλου Ελλάδας, εκ των οποίων οι 16 που θα ξεχωρίσουν θα
αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες
τις 16 ΠΑΕ της Football League. Τελικά, στη μάχη θα ριχτούν 41 ερα-
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σιτεχνικές ομάδες, ανατρέποντας τα όσα προέβλεπε η προκήρυξη για
τον τρόπο πρόκρισης.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων, Σταύρος Ψαρόπουλος, ανέφερε
σχετικά:
«Η Επιτροπή αποφάσισε τη διεξαγωγή ενιαίου Κυπέλλου με τη
συμμετοχή ερασιτεχνικών και επαγγελματικών ομάδων, διότι θεώρησε

ότι με αυτό τον τρόπο οι ερασιτεχνικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα
της έκπληξης, ώστε να γράψουν μια
χρυσή σελίδα στην ιστορία τους. Η
κλήρωση αφορά τις ομάδες που εκπροσωπούν τις Ενώσεις τους ως Κυπελλούχοι. Θα έπρεπε να συμμετάσχουν και οι 53 νικήτριες, ωστόσο 12
από αυτές δεν προσήλθαν, για διάφορους λόγους, γεγονός για το οποίο
δείχνουμε κατανόηση καθώς είναι η
πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται το
νέο φορμάτ διεξαγωγής και υπάρχουν προβλήματα. Ωστόσο από του
χρόνου θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των Κυπελλούχων των
ΕΠΣ, διαφορετικά θα υπάρξουν ποινές, σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο ΚΑΠ, με
σκοπό να αντιμετωπίζεται ο θεσμός
με τη δέουσα σοβαρότητα.
»Από του χρόνου μάλιστα οι τηλεοπτικές μεταδόσεις θα ξεκινούν από
την α΄ φάση. Υπάρχει, τέλος, πρόταση της Επιτροπής, τα σωματεία της
ηπειρωτικής Ελλάδας που θα μετακινηθούν προς τα νησιά και το αντίστροφο, να λάβουν επιδότηση για τα
έξοδα του ταξιδιού τους, που αναμένουμε να γίνει δεκτή ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά τα ερασιτεχνικά σωματεία που συμμετέχουν στο
Κύπελλο.
»Η Επιτροπή, στην προσπάθειά
της να ενισχύσει την πιθανότητα έκπληξης, αποφάσισε στη γ΄ φάση, οι
ερασιτεχνικές ομάδες που θα προκριθούν, να αγωνιστούν στην έδρα
τους με ομάδες της Football League.
Στην παρούσα φάση θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις και στο ζήτημα της αποχής των 12 σωματείων,
που οπωσδήποτε μας αλλάζει το αρχικό πλάνο. Ο στόχος πάντως είναι
στις αρχές Οκτωβρίου να ξεκινήσουν
οι όμιλοι».

Οι αλλαγές
στο Κύπελλο
Στις 18 Μαΐου έχει προγραμματιστεί ο τελικός Κυπέλλου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Οι ομάδες
της Super League και της
Football League στους αγώνες Κυπέλλου θα πρέπει υποχρεωτικά στην 18άδα που
δηλώνεται στο Φύλλο Αγώνα να έχουν δύο παίκτες κάτω των 20 ετών.
Όσον αφορά το σύστημα
διεξαγωγής του Κυπέλλου,
στη δεύτερη φάση επίσης θα
πάρουν μέρος κυπελλούχοι
ή φιναλίστ των ΕΠΣ. Στην
προκειμένη περίπτωση, επιδιωκόμενο είναι να προκύψουν 16 ομάδες για την τρίτη φάση. Συνεπώς, η δεύτερη φάση θα είναι… κουτσή
αγωνιστικά, καθώς θα έχει
πολύ λίγα παιχνίδια, τα οποία θα προκύψουν με γεωγραφικά κριτήρια. Σίγουρη
είναι η συμμετοχή στους αγώνες του Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων που έχει περάσει από την πρώτη φάση
χωρίς αγώνα.
Στην τρίτη φάση θα συμμετέχουν οι 16 ομάδες που
προκρίθηκαν από τη δεύτερη φάση και μαζί με τις 16 ομάδες της Football League
θα δημιουργήσουν 16 ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες αποκλεισμού θα προκύψουν 16 ομάδες, οι οποίες θα προκριθούν στην φάση των 32
(Φάση των Ομίλων). Γηπεδούχος ομάδα θα είναι υποχρεωτικά Κυπελλούχος/Φιναλίστ Ε.Π.Σ.
Στην τέταρτη φάση θα πάρουν μέρος 32 ομάδες. Οι 16
όπως θα προκύψουν από
την τρίτη φάση, και οι 16 ομάδες της Super League. Οι
32 ομάδες θα συγκροτήσουν οχτώ ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Οι όμιλοι θα
απαρτίζονται από δύο ομάδες της Super League και
δύο ομάδες από τις 16 οι οποίες θα προκριθούν από
την τρίτη φάση.
Το σύστημα διεξαγωγής των
αγώνων της τέταρτης φάσης διασφαλίζει ότι οι ομάδες της Super League θα
δώσουν δύο αγώνες εκτός
έδρας και έναν εντός έδρας,
και οι υπόλοιπες ομάδες θα
δώσουν δύο αγώνες εντός
έδρας και έναν αγώνα εκτός
έδρας.
Οι αγώνες των ομίλων θα
είναι μονοί και θα ολοκληρωθούν σε διαδικασία
τριών αγωνιστικών ημερών.
Προκρίνονται στην πέμπτη
φάση οι δύο πρώτες ομάδες
της τελικής κατάταξης κάθε
ομίλου.
Από τη φάση των 16 και μέχρι τον τελικό θα γίνονται
διπλοί αγώνες (εντός κι εκτός έδρας).
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Τα συνεταιράκια…
Μια φορά κι έναν καιρό,
ήταν ένας Έλληνας και
ένας Άγγλος, κάτοικος
Λονδίνου. Κι αποφάσισαν να συστήσουν μία εταιρεία στοιχηματική,
καθ’ όλα νόμιμη, με έδρα
το Λονδίνο. Τα κουπόνια
ταξίδευαν από χωριό σε
χωριό, είχαν υψηλές αποδόσεις και μάζευαν
πολλά ευρώπουλα. Έκαναν μερικές συμφωνίες…
κυρίων με τις ασιατικές
αγορές, αλλά κόλλησαν
στο τραπεζικό σύστημα.
Το ξεπέρασαν, όμως, γιατί οι Άγγλοι είναι μεγάλοι μάστοροι. Έτσι, ένα
παιχνίδι ερασιτεχνικού
πρωταθλήματος στην
Ελλάδα ήταν 3-0 μέχρι
το 87΄. Τελικά, έγινε 3-4!
Οι θεατές ευχαριστήθηκαν όλα εκείνα τα παράδοξα κι απίθανα του ποδοσφαίρου, που το καθιέρωσαν στη συνείδηση
του κόσμου ως τον «βασιλιά» των σπορ. Είχαν
να το λένε. Κανά δυο, όμως, έτριβαν τα χέρια
τους από ικανοποίηση,
αλλά ήταν και προβληματισμένοι με το ταξίδι.
Δεν είναι μικρό πράγμα
να φτάσεις στην Κουάλα
Λουμπούρ. Περίπου 11
ώρες είναι το ταξίδι και
πρέπει ν’ αλλάξεις τρίατέσσερα αεροπλάνα. Αλλά αξίζει τον κόπο.

εν υπάρχει πιο όμορφη
χώρα στον κόσμο από
τη Μαλαισία. Για όσους δεν γνωρίζουν
πού είναι, βρίσκεται στον Ινδικό
Ωκεανό. Πρωτεύουσα της Μαλαισίας είναι η Κουάλα Λουμπούρ. Μεγαλούπολη, δυτικών
προδιαγραφών. Και «μάνα» του
τζόγου, βέβαια. Νόμιμος τζόγος,
ημιπαράνομος, μόνο παράνομος, όλα τα καλά του Θεού βρίσκονται στη Μαλαισία.
Πολύ πλούσια χώρα και το στοίχημα, βέβαια, έπαιξε τον ρόλο του
στην ανάπτυξη. Από… αρχαιοτάτων
χρόνων. Ο άλλοτε τερματοφύλακας
της Λίβερπουλ, Μπρους Γκρόμπελαρ, εκεί πόνταρε το παλικάρι κι είχε γίνει ολόκληρο σούσουρο στην
Αγγλία τη δεκαετία του ’80. Κι άλλοι, όχι μόνο ο κλόουν Γκρόμπελαρ.
Λένε, αυτοί που ξέρουν, ότι στην
Κουάλα Λουμπούρ μπορείς να παίξεις ό,τι παίζεται στον κόσμο. Αμφιάραος εναντίον Κουκουβάουνες.
Αστραπή Μεσοποταμίας εναντίον
Αστέρα Άνω Ραχούλας. Μέχρι κι ότι
ο Τσίπρας θα έσωζε την Ελλάδα.
Μέχρι κι ότι ο αριστερός Κουβέλης
θα γινόταν υπουργός του Τσίπρα.
Μέχρι εκεί φτάνει ο στοιχηματισμός
στην Κουάλα Λουμπούρ.
Τη μυρίστηκαν, φυσικά, τη δουλειά στην Ελλάδα διάφορα «γατόνια» με πέταλα κι είπαν να την κάνουν κατά ’κεί, να δουν τι παίζει, βρε
αδερφέ. Όχι για να παρανομήσουν,
απλά να έχουν μία εικόνα. Είναι λάτρεις του στοιχήματος, ο τζόγος
τους ανεβάζει την αδρεναλίνη, και
βαθιά φιλοσοφημένα άτομα. Ο τζογαδόρος, λέει, έχει έναν και μοναδικό αντίπαλο. Τον εαυτό του και κανέναν άλλον.
Για να πιάσεις «πόρτα», όμως,
στη Μαλαισία, πρέπει να είσαι και αλάνι, εκτός από γατόνι.
Δεν ήρθαν, σου λένε
οι Μαλαισινιανοί, κάτι Έλληνες να μας
πάρουν το ψωμάκι.
Σε πολεμούν οι Κουαλαλουμπορέζοι.
Μέχρι κι άκλαφτος
πας, αν το παίξεις
«τσακαλάκος» και
καλά. Και δεν υπάρ-

Δ

Η Τράπεζα της Ελλάδας έπιασε «λαβράκι», στελέχη άλλης
τράπεζας τιμωρήθηκαν για κάποια «δυνατά» εμβάσματα από
την Κουάλα Λουμπούρ, και από εκεί και πέρα «όλα καλά»

Ξέπλυμα, παράνομο
στοίχημα, με φέτα και
ελιές από την Ελλάδα
χει περίπτωση να σε βρουν κιόλας.
Στις ασιατικές αγορές το χρήμα
είναι πολύ, όχι σαν την Ευρώπη. No
limit, σου λένε. Μπορείς να ποντάρεις ό,τι θέλεις και όσα θέλεις. Ας
πούμε, να νικήσει ή να χάσει ο Πανιώνιος από τον Λεβαδειακό, 2 εκατ.
δολάρια. Να νικήσει ο Πλατανιάς
τον Ολυμπιακό, 10 εκατ. δολάρια.
Λένε, τώρα, που προσωπικά δεν
το πιστεύω, ότι αριβάρισαν δυο τύποι από την Ελλάδα για την Κουάλα Λουμπούρ. Δεν έπρεπε να προκαλέσουν, όμως. Και τη βρήκαν την
ευκαιρία. Φιλελεύθερη οικονομία έχει η Μαλαισία, ο καθένας ανοίγει
ό,τι επιχείρηση θέλει.
Άλλος ανοίγει μαγαζί για να που-

λάει σκαθάρια. Είναι πολύ διαδεδομένο το φαγητό αυτό στην Κουάλα
Λουμπούρ. Άλλος, πάλι, ανοίγει ένα
κατάστημα «εισαγωγαί - εξαγωγαί,
ο τίμιος Έλληνας». Και αρχίζει να
οργώνει την επαρχία, και φέτα τυρί,
μυζήθρα Θεσσαλίας (ονομαστή)
γραβιέρα Κρήτης, ελιές και λάδι και
λεβάντα. Τρελαίνονται για τη λεβάντα οι Κουαλαλουμπουρέζοι, σου
λένε. Βάζεις λίγο έλαιο στο χέρι και
μυριζοκοπάει.
Αφού εγκατασταθείς και προμηθεύεις τον λαό της Μαλαισίας με
φέτα ελληνική και συμβάλλεις στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,
εισάγεις στοίχημα. Στο μυστικό, βέβαια. Πού το εισάγεις; Στην Ελλάδα.

Τώρα αν έρθει η στιγμή για τις τραπεζικές συναλλαγές, υπάρχει ένα
πρόβλημα με τις τράπεζες. Αυτά τα
περιβόητα τραπεζικά εμβάσματα,
που δεν αφήνουνε τον κόσμο να
προκόψει.
Τα στέλνεις μέσω ιδιωτικής τράπεζας στην Ελλάδα και νομίζεις ότι
έχεις ήσυχο το κεφάλι σου. Αμ, δε!
Έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδας,
σου ζητάει εξηγήσεις, πώς στείλατε
τα λεφτά και τα ρέστα. Δεν είναι
σωστά πράγματα αυτά και φρενάρουν την ανάπτυξη. Πού ακούστηκε να διώκονται διευθυντές και υπάλληλοι για μερικές χιλιάδες ευρώπουλα από τη μυζήθρα και τον
βασιλικό πολτό;
Λένε, τώρα, οι
κακεντρεχείς Έλληνες ότι τα λεφτά αυτά τα έστειλαν αθλητικοί
παράγοντες κι ήταν από παράνομο στοιχηματισμό
και ξέπλυμα. Αηδίες. Τότε γιατί
δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες
στα συνεταιράκια;
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ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΣΤΟΧΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟ, ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
ΠΩΣ Η ΒΑΡΙΑ ΜΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Χαμογελά και δικαίως η
υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά για τη
μεγάλη επισκεψιμότητα
τουριστών στη χώρα
μας, οι οποίοι κάθε χρόνο ξεπερνούν κατά πολύ
την προηγούμενη περίοδο, όμως η πορεία των εσόδων δείχνει πως επί
της ουσίας η ελληνική
οικονομία και το επιχειρείν δεν μπορεί να αναμένει πολλά. Την ίδια ώρα όμως φαίνεται πως ο
παραδοσιακά καλύτερος
πελάτης, ο Έλληνας, παραμένει στυλοβάτης του
τουριστικού προϊόντος.
Επιμέλεια:
Θεοδόσης Παπανδρέου
αρά το γεγονός
ότι τα ετήσια έσοδα από τον
εσωτερικό τουρισμό από το
70% συρρικνώθηκαν στο 5% και
οι διανυκτερεύσεις από 7,5 εκατ.
σε 5 εκατ., οι Έλληνες είναι ο βασικός αιμοδότης του τουρισμού όλο το έτος με έσοδα 2 δισ. ευρώ.
Εάν μάλιστα υπήρχε δείκτης ποιότητας τουριστών, κατά την άποψή
μου, ακόμα και με την παρούσα οικονομική μας κατάσταση, την πρωτιά θα κατείχαν οι Έλληνες», επισημαίνει σε δήλωσή του ο κ.
Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος
της ΕΣΕΕ, σχολιάζοντας μελέτη
του ΙΝΕΜΥ με την οποία εξετάζεται η σχέση μεταξύ της τουριστικής κίνησης και της εμπορικής δραστηριότητας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει
το ΙΝΕΜΥ, «ο τουρισμός αποτελεί
μια από τις “ατμομηχανές” της ελληνικής οικονομίας, ενώ ως η κατεξοχήν οικονομία της τελικής κατανάλωσης εμφανίζει σημαντικές οικονομίες κλίμακας για το σύνολο
της οικονομικής δραστηριότητας.
Για την περίοδο 2017-2018, οι κυριότεροι τουριστικοί δείκτες, όπως
το τουριστικό ισοζύγιο, οι τουριστικές εισπράξεις, οι διανυκτερεύσεις, οι αφίξεις κ.λπ., εμφανίζουν
εντυπωσιακή μεγέθυνση και τεκμηριώνουν την αυξημένη δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, λόγω
της ιδιαιτερότητας της φύσης του

ΠΑΡΑΔΟΞΟ

Αυξάνονται
οι τουρίστες
όχι τα έσοδα

Π

«

ο τουρισμός εμφανίζει σημαντικές
διακλαδικές αλληλεπιδράσεις “μεταφέροντας” οφέλη σε επιμέρους
κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, το λιανικό εμπόριο αποτελεί έναν από τους
κλάδους που αναπτύσσει ιστορικά
οργανική σύνδεση με την τουριστική δραστηριότητα. Όμως, τα τελευταία χρόνια, για μια σειρά από
λόγους (περιορισμένο τουριστικό
εισόδημα, κατίσχυση υποδείγματος all inclusive κ.ά.), η σύνδεση
αυτή παρουσιάζει σημαντικές υστερήσεις που σε μεγάλο βαθμό
θολώνουν την άκρως θετική πορεία
της τουριστικής δραστηριότητας.
Βέβαια, η υστέρηση αυτή δεν είναι οριζόντια καθώς σε κάποιους
επιμέρους υποκλάδους του λιανικού εμπορίου, όπως τα μεγάλα κα-

ταστήματα τροφίμων (super
markets), τα καύσιμα και τα έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακός εξοπλισμός, καταγράφεται σημαντική
(ποσοστιαία) αύξηση του κύκλου
εργασιών η οποία αναπόδραστα
τροφοδοτείται από τη μεγέθυνση
της τουριστικής δραστηριότητας
αλλά και από την επέλαση του μοντέλου βραχυχρόνιας μίσθωσης
(Airbnb). Αναμφίβολα, εναργέστερα συμπεράσματα θα μπορούν να
εξαχθούν μετά την επερχόμενη λήξη της τουριστικής περιόδου όταν
και θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για τον τουριστικό σχεδιασμό
και τη στρατηγική της χώρας, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η συμπίεση
που υφίσταται η προσφορά σημαντικών δημοσίων-κοινωνικών αγαθών (καθαριότητα, κυκλοφορία,

διαχείριση νερού κ.ά.). Στην προοπτική του διαλόγου αυτού, η ΕΣΕΕ παρουσιάζει τόσο την εξέλιξη
βασικών τουριστικών δεικτών όσο
και τη συσχέτιση μεταξύ του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο και στον τουρισμό επιχειρώντας να “αναδείξει” τη σημασία ενός γενικότερου τουριστικού σχεδιασμού που θα αποφέρει σημαντικά διακλαδικά οφέλη και θα είναι αναπτυξιακά ισόρροπος».

Τα έσοδα
Από την πλευρά του ο κ. Κορκίδης, συνοψίζοντας την οικονομική σχέση τουρισμού και εμπορίου, επισημαίνει ότι «από
τα διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ,
διαφαίνεται πως η πλειοψηφία των
τουριστικών εισπράξεων στη Χώρα μας προέρχεται κατά 29% από
τους Γερμανούς τουρίστες, με τη
συμμετοχή των Βρετανών να είναι
επίσης σημαντική κατά 16%. Η
συμμετοχή των Ρώσων μειώθηκε το
2017 σε σχέση με το 2016 και αναμένεται να ανακάμψει το 2018.
Σε σχέση με τις 28,5 εκατ. επισκέψεις, η Γερμανία επίσης καταλαμβάνει την πρώτη θέση καθώς κατέχει το 26% του συνόλου των επισκέψεων, ενώ η Βρετανία έρχεται
εκ νέου δεύτερη με ποσοστό 15%.
Σημαντική είναι η παρουσία των
Ολλανδών η οποία μεγεθύνεται
σημαντικά. Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, ξανά οι Γερμανοί
βρίσκονται στην πρώτη θέση καλύπτοντας το 27% του συνόλου, ενώ οι Βρετανοί καταγράφουν το
15% του συνόλου. Οι διανυκτερεύσεις των Ολλανδών παρουσιάζουν σημαντική μεγέθυνση στο
13%, ενώ και των Γάλλων παρουσιάζουν ικανοποιητική αύξηση 7%
τα τελευταία δύο χρόνια. Από την
άλλη, η κατανομή της δαπάνης ανά επισκέπτη παρουσιάζει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά,
με την υψηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη να καταγράφουν οι Ελβετοί με 843 ευρώ και δευτερευόντως οι Ρώσοι με 802 ευρώ. Η χαμηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη καταγράφεται από τους Ιταλούς με 560 ευρώ, ενώ η δαπάνη
των Ολλανδών μεγεθύνεται σημαντικά σε σχέση με πέρυσι καθώς

παρουσιάζεται αυξημένη κατά
15% περίπου. Την υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής με 10 ημέρες καταγράφουν οι Ρώσοι, ενώ
σημαντική είναι η διάρκεια που
καταγράφουν τόσο οι Γερμανοί και
οι Βρετανοί, όσο και οι Βέλγοι με 9
ημέρες».

Ξοδεύουν με φειδώ
«Η Ελλάδα είναι φέτος η 7η χώρα
στις προτιμήσεις των τουριστών από Η.Π.Α., καταγράφοντας φέτος
αύξηση 74%», συνεχίζει ο κ.
Κορκίδης. «Αναμένουμε τα φετινά στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώστε να προσδιορίσουμε το
ποσοστό των τουριστικών εσόδων
που διοχετεύεται στα εμπορικά καταστήματα των τοπικών αγορών.
Σύμφωνα με τους ξενοδόχους, τα
ταξιδιωτικά πρακτορεία συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό από τα
14,6 δισ. ευρώ των συνολικών τουριστικών εσόδων.
Στον αντίποδα, το καλύτερο τουριστικό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου
και μάλιστα σε περίοδο εκπτώσεων, ο συνολικός τζίρος του λιανικού εμπορίου μετά βίας ξεπερνά τα
6 δισ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, παρά την κατακόρυφη αύξηση των τουριστικών μεγεθών. Αυξημένη κίνηση παρατηρούμε μόνο
στα σούπερ μάρκετ και εν γένει στα
καταστήματα τροφίμων, πάνω από
2%, λόγω της αύξησης σε 4.000
των ακινήτων “airbnb”. Γενικά, η
λεγόμενη “εισαγόμενη κατανάλωση” δεν θεωρείται ικανοποιητική,
αφού οι περισσότεροι τουρίστες
που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι μέσου και χαμηλού εισοδήματος, ενώ η πλειοψηφία των επισκεπτών φαίνεται να επιλέγει την Ελλάδα ως “φθηνό” τουριστικό προορισμό.
»Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών του Εμπορίου υπολείπεται κατά πολύ από τον ΔΚΕ
του Τουρισμού. Παρά το γεγονός
ότι τα ετήσια έσοδα από τον εσωτερικό τουρισμό από το 70% συρρικνώθηκαν στο 5% και οι διανυκτερεύσεις από 7,5 εκατ. σε 5 εκατ., οι Έλληνες είναι ο βασικός αιμοδότης του τουρισμού όλο το έτος με έσοδα 2 δισ. ευρώ. Εάν μάλιστα υπήρχε δείκτης ποιότητας
τουριστών, κατά την άποψή μου,
ακόμα και με την παρούσα οικονομική μας κατάσταση, την πρωτιά
θα κατείχαν οι Έλληνες».

28-29_pointofview_849_APOPSI 8/24/18 1:35 PM Page 28

28 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 25/26 AYΓΟΥΣΤΟΥ 2018
www.iapopsi.gr

point

view

Η «Α&Β
Ανάπτυξη»
στα χέρια
του Σαββίδη
Ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια
της Θεσσαλονίκης, το γνωστό
και ως «κτίριο του ΝΑΤΟ» ή «Ερυθρός Σταυρός» παραμένει
στην κυριότητα του Ιβάν Σαββίδη μετά την επιστροφή της «Α&Β
Ανάπτυξη» στα χέρια του επιχειρηματία.
Αυτό μετά την απόφαση της ΣΕΚΑΠ να πουλήσει έναντι 3,08 εκατ. ευρώ την εταιρεία τον γνωστό επιχειρηματία. Το εν λόγω ακίνητο είχε αποκτηθεί από την εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων
«Α&Β Ανάπτυξη ΑΕΕ» συμφερόντων Σαββίδη, η οποία πέρασε υπό τον έλεγχο της ΣΕΚΑΠ, μέσω
αύξησης κεφαλαίου, ύψους 2,49
εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε
εξ ολοκλήρου από την καπνοβιομηχανία.
Το κέρδος για την ΣΕΚΑΠ, πέραν
της ανάκτησης ρευστότητας 3 εκατ. ευρώ, είναι ο αντιλογισμός
πρόβλεψης απομείωσης υπεραξίας, ύψους 2,18 εκατ. ευρώ, που
θα εγγραφεί κατά την τρέχουσα
χρήση, ενισχύοντας τα αποτελέσματα. Η καπνοβιομηχανία έκλεισε τη χρήση 2017 με μείωση πωλήσεων (75,8 εκατ. ευρώ) και ζημιές μετά από φόρους 4,3 εκατ.
ευρώ λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και της αύξησης
των φόρων. Παρά ταύτα, όμως,
εμφάνισε μηδενικό δανεισμό (σ.σ.
αν εξαιρεθεί το δάνειο της προς
πώληση A&B Ανάπτυξη) και καθαρή θέση 29 εκατ. ευρώ.

of

η νέα ψηφιακή υπηρεσία COSMOTE
Insurance που παρέχει ολοκληρωμένες
ασφαλιστικές λύσεις
και εξατομικευμένες υπηρεσίες
ασφάλισης οχήματος, κατοικίας
και πρωτοβάθμιας υγείας σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα,
φέρνει η COSMOTE.
Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι
καταναλωτές, ανεξαρτήτως τηλεπικοινωνιακού παρόχου,
μπορούν να βρουν το πρόγραμμα ασφάλισης που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ και τις ανάγκες τους με έξυπνες προτάσεις,
συγκρίνοντας και επιλέγοντας ανάμεσα σε πολλά διαθέσιμα ασφαλιστικά προγράμματα και να
αγοράζουν γρήγορα, εύκολα και
απλά το ασφαλιστήριό τους.
Το COSMOTE Insurance προσφέρει 24ωρη υποστήριξη και
τις 7 ημέρες της εβδομάδας, με
πιστοποιημένους συμβούλους
ασφαλίσεων.
Η υποστήριξη των πελατών παρέχεται τηλεφωνικά, αλλά και
online μέσω chat και βιντεοκλήσης.
«Η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων online κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς.
»Ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχουν
σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης,
καθώς υπάρχει ζήτηση για ασφαλιστικές λύσεις online, που είναι

Τ

Τώρα και ασφάλειες
με την εγγύηση
της COSMOTE

ελκυστικές και προσαρμόζονται
στις προσωπικές ανάγκες των καταναλωτών.
»Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία
μας στην ανάπτυξη digital υπηρεσιών, σχεδιάσαμε το COSMOTE
Insurance ώστε να κάνουμε τη διαδικασία επιλογής και αγοράς του
κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος μία γρήγορη, αξιόπιστη
και απλή διαδικασία για τους καταναλωτές. Να κάνουμε την καθημερινότητά τους καλύτερη», δήλωσε ο κ. Κώστας Νεμπής, Chief
Commercial Officer Consumer

Segment Ομίλου OTE.
Με το COSMOTE Insurance, οι
καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν –στις
καλύτερες τιμές– εξατομικευμένα προγράμματα για την ασφάλιση:
• Οχήματος: με πληθώρα ασφαλιστικών λύσεων για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το φορτηγό
ΙΧ.
• Κατοικίας: με διαφορετικές ασφαλιστικές λύσεις για το κτήριο, το περιεχόμενο ή και τον
συνδυασμό τους, με ιδιαίτερη

έμφαση στους δανειολήπτες.
• Πρωτοβάθμιας Υγείας: με ασφαλιστικές λύσεις για διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε
γιατρούς και check-up.
• Οδικής βοήθειας: για υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, συνδυαστικά με την
ασφάλιση οχήματος.
• Νομικής προστασίας, συνδυαστικά με την ασφάλιση οχήματος.
Για
τους
συνδρομητές
COSMOTE (σταθερής, κινητής,
τηλεόρασης), παρέχονται από
τις συνεργαζόμενες εταιρείες ειδικές τιμές και προνόμια.
Επιπλέον, σε συνεργασία με τη
Mondial Assistance, παρέχονται υπηρεσίες παρακολούθησης ζημιάς και νομικές συμβουλές, για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του
πελάτη, ανεξάρτητα από την εταιρεία στην οποία θα ασφαλιστεί.
Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του
site cosmoteinsurance.gr και
του τηλεφωνικού κέντρου που
λειτουργεί με πιστοποιημένους
συμβούλους ασφαλίσεων 24ώρες/7ημέρες (8018018000 από σταθερό & 2108018000 από κινητό).
Στόχος της COSMOTE είναι σύντομα να διευρυνθεί η βάση των
συνεργαζόμενων εταιρειών και
των προγραμμάτων, αλλά και να
προστεθούν νέες υπηρεσίες.

Αισιοδοξεί η Φουρλής για την τουρκική αγορά
Ο Όμιλος και η INTERSPORT
παρακολουθούν στενά της
εξελίξεις στην Τουρκία και
προβαίνουν στις απαραίτητες
ενέργειες για
ελαχιστοποίηση των
βραχυπρόθεσμων αρνητικών
επιπτώσεων

«Οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη διολίσθηση της τουρκικής λίρας δεν
έχουν ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσματα και τα οικονομικά μεγέθη
του Ομίλου Fourlis», σημειώνεται σε ανακοίνωση του ομίλου ο οποίος
δραστηριοποιείται στην γειτονική χώρα, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει.
«Ο Όμιλός μας δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής αθλητικών ειδών
της Τουρκίας μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας INTERSPORT
ATLETIK MAĞ. VE DIŞ TİC.A.Ş., με 24 καταστήματα INTERSPORT και 2 καταστήματα THE ATHLETE’S FOOT.

Τα βασικά μεγέθη της δραστηριότητας στην Τουρκία έχουν ως εξής:
1. Οι πωλήσεις το 2017 ανήλθαν σε TRY 73,7 εκατ. (€ 17,8 εκατ. περίπου) ή 4,1% στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου.
2. Το EBITDA του 2017 ήταν αρνητικό TRY 2,9 εκατ. (€ 0,64 εκατ. περίπου)
σε σύνολο EBITDA € 41,8 εκατ. σε ενοποιημένο επίπεδο Ομίλου.
3. Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων σε τοπικό νόμισμα μέχρι και σήμερα
(2018) είναι διψήφιος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους 2017 και τείνει βελτιούμενος.
4. Άνω του 85% των αγορών εμπορευμάτων γίνονται σε τοπικό νόμισμα.
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Γενική συνέλευση χωρίς(;) στοιχεία για τη Folli Follie
Για τις 10 Σεπτέμβρη προκηρύσσει την Τακτική Γενική Συνέλευση η Folli Follie και
σε αυτή οι μέτοχοι μεταξύ άλλων θα κληθούν να εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά τους ελέγχους
που διεξάγονται.
Καθώς όμως δεν είναι βέβαιο ότι οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως τότε, η διοίκηση του ομίλου σημειώνει ότι «στο μέτρο που καταστεί εφικτό να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις μετά του σχετικού πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή θα δημοσιοποιηθούν προσηκόντως σύμφωνα με το νόμο, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί την αναβολή της συζήτησης».
Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση της εταιρείας σχολιάζεται πως το γεγονός ότι κα-

τέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή χρηματοοικονομική οφειλή ποσού €20 εκατ. από το Schuldschein, αλλά και η έκδοση
της προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 20ή Ιουλίου 2018 για τη λήψη προληπτικών
μέτρων κατά το άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα είναι οι
αιτίες για το ότι έσπασαν οι όροι των ομολόγων που έχει εκδώσει.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σημειώνει ότι «τη στιγμή αυτή,
δεν έχουν κηρυχθεί πρόωρα ληξιπρόθεσμα ούτε τα μετατρέψιμα
ομόλογα ούτε τα ομόλογα CHF, και η Εταιρία μας έχει ξεκινήσει
τις αναγκαίες διαδικασίες για την έναρξη διαλόγου με τους ως
άνω πιστωτές προκειμένου να συμφωνηθεί αναστολή ενεργειών».

Leading Employer
η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ
Ευρωπαϊκή Πίστη
ΑΕΓΑ συμπεριλαμβάνεται στους κοινωνικά υπεύθυνους
οργανισμούς και εργοδότες της ειδικής έκδοσης
«Leading Employers in Greece»
που δημοσίευσε πρόσφατα η Icap
Group.
Μέσα από τη συγκεκριμένη έκδοση η ασφαλιστική αναδεικνύεται
και επιβραβεύεται τόσο ως όμιλος όσο και
ως εταιρεία που εστιάζεται σε επιχειρηματικές πρακτικές διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.
Πιο συγκεκριμένα, η
Ευρωπαϊκή Πίστη:
- Κατατάσσεται στην
59η θέση από τους
150 ομίλους στην Ελλάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού (63η θέση το
2017).

Η

- Βρίσκεται στην 4η θέση από το
σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών με βάση τον αριθμό προσωπικού (ίδια θέση το 2017).
- Είναι ένας από 30 ομίλους που
και το 2017 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση προσωπικού στην
Ελλάδα.
- Είναι μια από τις 7 εταιρείες που
βραβεύτηκαν το 2017 με Χρυσό
Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής

5. Ο δανεισμός της εταιρείας είναι αποκλειστικά σε τοπικό
νόμισμα και αφορά χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης
που δεν ξεπερνά τα TRY 10 εκατ. (€ 1,5 εκατ. περίπου).
6. Όλες οι επενδύσεις έχουν γίνει με ίδια κεφάλαια.
Όπως είναι προφανές από τα ανωτέρω, οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη διολίσθηση της τουρκικής λίρας δεν
έχουν ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσματα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Fourlis.
Αντιθέτως, μεσοπρόθεσμα, η αγορά της Τουρκίας πα-

από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής – EBEN GR
για το σύνολο της επιχειρηματικής
της λειτουργίας.
- Είναι μία από τις 54 εταιρίες
στην Ελλάδα που δημοσιεύουν απολογισμό βιωσιμότητας βάσει
GRI-G.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη, στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, έχει συμβάλει
στην καταπολέμηση του φαινομένου
της ανεργίας δημιουργώντας διαρκώς νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα μέσα από την
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ενισχύει δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την παιδεία
και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

ρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για την INTERSPORT, λόγω
του μεγέθους της, των δημιογραφικών χαρακτηριστικών
της και της δομής του ανταγωνισμού.
Ο Όμιλος και η INTERSPORT παρακολουθούν στενά της
εξελίξεις στην Τουρκία και προβαίνουν στις απαραίτητες
ενέργειες για ελαχιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων αρνητικών επιπτώσεων, αλλά και μεγιστοποίηση των μεσοπρόθεσμων θετικών επιπτώσεων», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Στις τραπεζικές
υπηρεσίες
εισέρχονται τα ΕΛΤΑ
Σε ενίσχυση της
παρουσίας τους στις
τραπεζικές υπηρεσίες
στοχεύουν τα ΕΛΤΑ
ειδικά μετά την πρόθεση
των τραπεζών να
προχωρήσουν στη
μείωση
των
καταστημάτων τους κατά
50% την επόμενη διετία. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο
Τύπου, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με 116 σημεία εξυπηρέτησης
στη νησιωτική Ελλάδα συνεχίζουν να στηρίζουν τις τοπικές
κοινωνίες, παρέχοντας μέσω των ταχυδρομικών καταστημάτων
τους όλες τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες στους κατοίκους των
νησιών, στο πλαίσιο της συνεργασίας που διατηρούν με την
Τράπεζα Eurobank.
Ειδικότερα, στα καταστήματα των ΕΛΤΑ, οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές, όπως και οι επισκέπτες τους, μπορούν να πραγματοποιούν τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές χωρίς να χρειαστεί
να μετακινηθούν. Ταυτόχρονα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν
ξεκινήσει διαδικασίες για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να καλυφθεί κάθε ανάγκη των κατοίκων στα νησιά.
Συγκεκριμένα, τα καταστήματα των ΕΛΤΑ παρέχουν τη δυνατότητα:
1. Στα φυσικά πρόσωπα, να πραγματοποιήσουν
- άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού και ταυτόχρονα έκδοση χρεωστικής κάρτας
- εκτέλεση των βασικών τραπεζικών συναλλαγών, όπως:
- κατάθεση και ανάληψη μετρητών
- μεταφορά και πληρωμή σύνταξης και επιδομάτων
- πληρωμές λογαριασμών και οφειλών (βεβαιωμένων οφειλών
δημοσίου, ΔΕΚΟ, οφειλών ασφαλιστικών φορέων και εταιρειών), και
- άνοιγμα προθεσμιακής κατάθεσης
2. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες ή Νομικά Πρόσωπα, φορείς κ.ά., να πραγματοποιήσουν επίσης
- άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού και λογαριασμού όψεως,
- να εκτελέσουν όλες τις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, όπως:
- κατάθεση και ανάληψη μετρητών
- κατάθεση επιταγών
-πληρωμές λογαριασμών και οφειλών (βεβαιωμένων οφειλών
δημοσίου, ΔΕΚΟ, οφειλών ασφαλιστικών φορέων και εταιρειών,
επιμελητηρίων) καθώς και άλλες βασικές τραπεζικές εργασίες.
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ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΓΑΛΑ (ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ) ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΕΝΟΙΚΙΟ» ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΙ
ΤΟN ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
έσα στο 2019 αναμένεται να
«πατήσει πόδι»
στην αγορά της
Αττικής ο αγροκτηνοτροφικός συνεταιρισμός
«Μενοίκιο» με το κατσικίσιο γάλα και τα προϊόντα του, ενώ εξελίσσονται πολύ θετικά οι συζητήσεις που γίνονται με ενδιαφερόμενους για εξαγωγές σε Ηνωμένο Βασίλειο, Βρυξέλλες,
Λουξεμβούργο και Ντουμπάι.
Τα παραπάνω δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων ο Γιώργος Μελενεκλής, ένας εκ των τεσσάρων γιων του ιδρυτή και προέδρου του συνεταιρισμού, Βασίλη. «Το κατσικίσιο γάλα και τα
προϊόντα του έχουν βγει από την
αφάνεια και κερδίζουν ολοένα και
περισσότερους καταναλωτές, κυρίως εκείνους που είναι εκπαιδευμένοι και ψηφίζουν ποιότητα και
υψηλή διατροφική αξία», επισήμανε ο ίδιος χαρακτηριστικά,
τονίζοντας ότι «ήδη γίνονται εξαγωγές, αν και σε μικρές ποσότητες,
σε Γερμανία, Ολλανδία και Βουλγαρία».
Όπως τόνισε ο κ. Μελενεκλής, «το άνοιγμα στην αγορά της
Αττικής θα αφορά στην έναρξη
διάθεσης προϊόντων του συνεταιρισμού σε ορισμένα καταστήματα
τόσο της μικρής αγοράς όσο και
των super market». Πρόσθεσε ότι
ο οικογενειακός συνεταιρισμός
«Μενοίκιο» από την Προσοτσάνη Δράμας «έβαλε το κατσικίσιο
στα ράφια των μεγάλων σούπερ
μάρκετ της Βόρειας Ελλάδας, χάρη στην εμπιστοσύνη που μας έδειξε και εξακολουθεί να μας δείχνει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ
“Μασούτης”. Οπουδήποτε μας καλέσει ο Μασούτης, εμείς θα είμαστε παρόντες», επισήμανε.

M

Οι εξαγωγές
Σχετικά με τις προσπάθειες που
γίνονται για περαιτέρω εξαγωγές, ο κ. Μελενεκλής επεσήμανε: «Δεν είναι εύκολο να μπει κάποιος σε μεγάλες αγορές, όπως οι
προαναφερθείσες, αλλά εκτιμούμε
ότι η ποιότητα των προϊόντων μας
θα πείσει και τους πιο δύσπιστους». Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, ο ίδιος υπογραμμίζει: «Εμείς

Από τη Δράμα
για όλο τον κόσμο
από την πλευρά μας εγγυόμαστε
την ποιότητα των προϊόντων μας,
ενώ είμαστε πανέτοιμοι να αυξήσουμε τη δυναμικότητά μας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τη
ζήτηση της αγοράς, εντός και εκτός
ελληνικών συνόρων».
Επικεφαλής του συνεταιρισμού είναι ο ιδρυτής του, Βασίλης Μελενεκλής, και συνοδοιπόροι οι τέσσερις γιοι του. Ο
μεγαλύτερος γιος, Γιώργος Μελενεκλής, είναι απόφοιτος του
τμήματος Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο δεύτερος
με βάση την ηλικία γιος, ο Δημήτρης, σπουδάζει στο τμήμα
Ζωικής Παραγωγής του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης, ενώ το τρίτο
παιδί σπουδάζει στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και
ο μικρότερος είναι ακόμα μαθητής.
Η όλη προσπάθεια για τη δημιουργία του συνεταιρισμού, όπως επεσήμανε ο ίδιος, ξεκίνησε το 2007, από τον πατέρα του,
τον Βασίλη Μελενεκλή, ο οποίος «ήταν αγρότης και καλλιερ-

Τα προϊόντα

γούσε σιτηρά από το 1992. Η αγάπη και το μεράκι για τη δουλειά
οδήγησε την οικογένεια Μελενεκλή
στο σήμερα», επισήμανε.
Πρόσθεσε δε ότι «εκτός από το
γάλα που παράγουμε οι ίδιοι με τα
ζώα που διατηρούμε, συνεργαζόμαστε με 60 παραγωγούς-κτηνοτρόφους του νομού Δράμας. Μάλιστα, τους περισσότερους από αυτούς, τους προμηθεύουμε τις ζωοτροφές, με σκοπό να διατηρούμε
ομαλή συνέχεια στην ποιότητα του
γάλακτος κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου».

Έτσι, με το «νερό να έχει μπει
στο αυλάκι», δημιουργήθηκε η
σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα αιγοπροβάτων στην Προσοτσάνη Δράμας, που ξεκίνησε να
λειτουργεί το 2008. Στο μεταξύ,
η ιδέα ενός τυροκομείου «υπόβοσκε ολοένα και πιο έντονα» και
έτσι από το 2014 τα προϊόντα
«Μενοίκιο» αποκτούν θέση
στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων. «Σήμερα ο πατέρας μου νιώθει δικαιωμένος για
την επιλογή του», επεσήμανε απαντώντας σε σχετική ερώτηση
ο κ. Μελενεκλής, προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να περιγράψω
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε με
σκληρή δουλειά και αφοσίωση
στην ποιότητα».
Ο Αγροκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «Μενοίκιο» αποτελεί
ένα πρότυπο σχήμα παραγωγής
υψηλής ποιότητας προϊόντων,
μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών ISO 22000, ενώ τα βιολογικά του προϊόντα πιστοποιούνται από την BioHellas. Οι πρώτες ύλες και οι ζωοτροφές που
χρησιμοποιούνται είναι ιδιοπαραγόμενες, με αποτέλεσμα να
είναι πλήρως ελεγχόμενες, αφού είναι οι ίδιοι κτηνοτρόφοι
που φροντίζουν για τη σωστή
διατροφή και διαβίωση των ζώων που δίνουν το γάλα.
Τα προϊόντα του συνεταιρισμού φτάνουν τους 20 κωδικούς και ως επί το πλείστον παράγονται από κατσικίσιο γάλα.
Γάλα - τυρί - γιαούρτι είναι οι
κύριες κατηγορίες, συμβατικά
και βιολογικά.
«Πιστεύω ότι σε δέκα χρόνια από σήμερα το κατσικίσιο γάλα και
τα προϊόντα του θα καταλαμβάνουν

μερίδιο αγοράς 7% από 2,5% με
3,5% που είναι σήμερα, αλλά σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η
οικονομική κατάσταση που θα επικρατήσει τα επόμενα χρόνια
στην χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μελενεκλής απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ και τόνισε: «Η κατανάλωση κατσικίσιου γάλακτος βρίσκεται διαρκώς σε ανοδική πορεία».
Όπως διευκρίνισε, «αν και μεγάλη μερίδα των καταναλωτών, δεν
είναι σωστά ενημερωμένη για τα
πλεονεκτήματα και τα οφέλη του
κατσικίσιου γάλακτος και των
προϊόντων του, αυτό κερδίζει ολοένα και περισσότερους φαν». Το
κατσικίσιο γάλα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε «είναι το γάλα
που παρουσιάζει αρκετές συγγενείς
ιδιότητες με αυτές του μητρικού γάλακτος, δεσμεύοντας αποτελεσματικότερα το ασβέστιο στον οργανισμό μας».
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• Αποφασισμένη να γεμίσει την περιοχή με βάσεις είτε αμερικάνικες είτε
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είναι η Ουάσιγκτον υπό τον φόβο της επέκτασης της
Ρωσίας σε κράτη που άλλοτε βρίσκονταν κάτω από κομμουνιστικά καθεστώτα

Μια ιδιαίτερη και αρκετά εύθραυστη άτυπη συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ε.Ε. βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε μια πρώτη ανάγνωση αυτή είναι επωφελής και για τους δύο. Όποιος όμως εμβαθύνει αντιλαμβάνεται πως πραγματικά κερδισμένος είναι η χώρα του
Θείου Σαμ. Και αυτό γιατί στόχος είναι η αξιοποίηση των
Βαλκανίων ως ενός μεγάλου
στρατοπέδου…
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Β

άσεις παντού στα Βαλκάνια
επιθυμούν οι ΗΠΑ, αλλά το
σχέδιο αυτό σκοντάφτει
προς ώρας. Στην Ουάσιγκτον γνωρίζουν πως δεν
μπορούν να εμφανιστούν ως δυνάμεις
κατοχής, γι’ αυτό και χρησιμοποιούν
κατ’ αρχάς το ΝΑΤΟ. Ακόμα και έτσι όμως καλούνται να εξασφαλίσουν το μίνιμουμ της ασφάλειας σε μια περιοχή
που έχει γεννήσει πολέμους, αλλά και
παραμένει διχασμένη μεταξύ δύσης
και ανατολής κυρίως λόγω του κομμουνιστικού παρελθόντος της.
Καμία έκπληξη λοιπόν δεν προκαλεί το γεγονός πως το ένα μετά το άλλο
τα κράτη των Βαλκανίων, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δένονται στο άρμα της Ε.Ε. με δύο
μόλις να μένουν εκτός: το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία. Το δεύτερο λόγω κυρίως των στενών σχέσεων με τη Μόσχα, αλλά και τα δύο λόγω της μεταξύ
τους διένεξης. Η ανεξαρτησία του Κοσσόβου πριν από περίπου δέκα χρόνια
δεν έγινε αποδεκτή από το Βελιγράδι
το οποίο πάντα αντιμετώπιζε την περιοχή ως αυτοδιοικούμενη δική του επαρχία. Τώρα όμως που αμφότεροι
στρίβουν προς την Ε.Ε. πρέπει να λύσουν το πρόβλημα αυτό με όποιο κόστος.
Οι Βρυξέλλες προσφέρουν στις ΗΠΑ αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη: μια περιοχή υπό έλεγχο, που έχει
σπάσει τα δεσμά με τη μητέρα Ρωσία
λόγω της νοσταλγίας της ΕΣΣΔ αλλά
και σε απόσταση από την Τουρκία.

Βάσεις παντού
Αν αυτό επιτευχθεί, τότε οι ΗΠΑ με όχημα το ΝΑΤΟ είναι έτοιμες να γεμίσουν την περιοχή με βάσεις που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς και θα περιορίζουν τα κόστη τους για πιθανή επέμβαση στη μόνιμα εμπόλεμη Μέση
Ανατολή. Με τη θερμοκρασία στις αμε-

To σχέδιο των ΗΠΑ
για τα Βαλκάνια
ρικανοϊρανικές σχέσεις να ανεβαίνει,
ουδείς μπορεί να προβλέψει το μέλλον
αν και η στάση της Ε.Ε. που κρατά αποστάσεις δείχνει πως όλα είναι πιθανά.
Πριν από λίγες μέρες η πρεσβεία
των ΗΠΑ στην Πρίστινα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε Σερβία και Κοσσυφοπέδιο πως δεν θα παρέμβει στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, αλλά
και πως οι δύο πλευρές «δεν έχουν
απόλυτη ελευθερία κινήσεων». Κάλεσε δε τις δύο πλευρές να καταλήξουν
σε μια συμφωνία «που να εφαρμόζεται,
να είναι βιώσιμη και να μη δημιουργήσει
αστάθεια και αβεβαιότητα στα κράτη ή την
περιοχή». Με άλλα λόγια οι ΗΠΑ
κάλεσαν τις δύο χώρες να τελειώνουν το συντομότερο
και με τον καλύτερο τρόπο χωρίς να θέτουν σε ρίσκο τα σχέδια της Ουάσιγκτον τα οποία και επείγουν.

Εκατομμύρια
δολάρια
Και όσο οι δύο χώρες
συζητούν, οι ΗΠΑ ήδη
αποφάσισαν να αναβαθμίσουν τις βάσεις
τους σε Ρουμανία και
Βουλγαρία, όπου δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε επένδυση 27.000.000
δολαρίων στις δύο αυτές
χώρες που θα εξυπηρετήσει στην ανάπτυξη των δυνάμεων, αλλά και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες στις στρατιωτικές τοποθεσίες του στρατοπέδου Mihail Kogalniceanu στη Ρουμανία και του Novo Selo στη Βουλγαρία.
Πιο αναλυτικά στη Βουλγαρία προγραμματίζεται επένδυση 5,3 εκατ. δολαρίων στο Novo Selo περίπου στα 70
χιλιόμετρα από το θέρετρο της Μαύρης
Θάλασσας, Μπουργκάς. Έρχεται σε συνέχεια της επένδυσης των 61,15 εκατ.

δολαρίων του 2008 συνέπεια της συμφωνίας του 2006.
Στη Ρουμανία πάλι σχεδιάζεται αναβάθμιση τόσο της βάσης όσο και του αεροδρομίου που βρίσκονται κοντά στο
λιμάνι της Κωνστάντζα. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 21,6 εκατ. δο-

λάρια. Ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου προβλέπει άλλα 6,5 εκατ. δολάρια για επενδύσεις στην Ευρώπη και
στο πλαίσιο προγράμματος που ξεκίνησε το 2016 με στόχο να σταματήσει τη
διείσδυση της Ρωσίας στα ανατολικά
Βαλκάνια.
Άλλα 12,9 εκατ. δολάρια θα επενδυθούν στην αντιπυραυλική προστασία στο Deveselu στη Νότια Ρουμανία,
ενώ πληροφορίες θέλουν στη Ρουμανία να γίνονται και άλλες επενδύσεις.
Εν τω μεταξύ όπως έχει γίνει γνωστό η Αλβανία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει την πρώτη Νατοϊκή βάση στα δυτικά Βαλκάνια. Ο πρωθυπουργός της
χώρας Έντι Ράμα ανακοίνωσε
πως έχει ληφθεί η απόφαση
για αεροπορική βάση που
θα φιλοξενηθεί σε εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν επί κομμουνισμού στη χώρα. Η επένδυση θα ξεπεράσει
τα 50 εκατομμύρια
ευρώ.
Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες και για την
πΓΔΜ. Νωρίτερα
αυτόν τον μήνα περίπου 200 στρατιώτες από την ειρηνευτική δύναμη που βρίσκεται κοντά στο Κόσσοβο
δοκίμασαν το εκπαιδευτικό κέντρο στο Krivolak, με
στόχο να βαθμολογηθεί και να
διαπιστωθεί αν μπορεί να αξιοποιηθεί για την άσκηση χιλιάδων στρατιωτών του ΝΑΤΟ. Το οξύμωρο είναι
πως και αυτό το κέντρο είναι κομμουνιστικό δημιούργημα. Με την πλήρη
του αποκατάσταση εκτιμάται πως μπορεί να φιλοξενήσει πολλούς χιλιάδες
στρατιώτες.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές
πως οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να επενδύσουν στα Βαλκάνια και μένει να φανεί αν τα σχέδια αυτά είναι σε βάρος
της Ελλάδας η οποία σήμερα φιλοξενεί
νατοϊκές βάσεις.
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• Οι ΑΠΕ έλυσαν το πρόβλημα για το ακριτικό νησί, που πολύ σύντομα
θα παράγει μόνο του όλη την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του τόσο τον
χειμώνα όσο και το πιο απαιτητικό καλοκαίρι

Ενεργειακή ανεξαρτησία
για την Τήλο
το τελικό του στάδιο βρίσκεται το έργο για την ενεργειακή αυτονόμηση
του ακριτικού νησιού
της Τήλου, το οποίο αναδεικνύεται ως το πρώτο «πράσινο» νησί.
Σε πρόσφατες δηλώσεις της η
δήμαρχος Καμμά Αλειφέρη εξήγησε ότι πρόκειται για ένα υβριδικό πρότζεκτ με αποθήκευση ενέργειας μέσω έξυπνων μετρητών που
έχουν ήδη εγκατασταθεί σε όλα τα
σπίτια και τα κτίρια.
Πρόσθεσε ότι τον χειμώνα υπάρχει 100% αυτονομία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενώ
μέχρι στιγμής το καλοκαίρι η επάρκεια φτάνει το 70%, ποσοστό
που –όπως είπε– θα αυξηθεί με
την τοποθέτηση άλλης μία ανεμογεννήτριας.
Η ενεργειακή ανεξαρτησία επι-

Σ



ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 100%
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΝΩ ΜΕΧΡΙ
ΣΤΙΓΜΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ 70%, ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΗΣ
ΜΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

τυγχάνεται μέσω του προγράμματος TILOS, που θα υποκαταστήσει
την εξάρτηση του νησιού της Τήλου από το πετρέλαιο με ενέργεια
που θα προέρχεται από μία ανεμογεννήτρια, ένα φωτοβολταϊκό και
μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας.Το έργο, πρώτο στο είδος του σε
ολόκληρο στη Μεσόγειο, θα επιτύχει τον στόχο αυτό με πλήρη σεβασμό στη σπάνια ορνιθοπανίδα
του νησιού που αποτελεί ολόκληρο Ζώνη Ειδικής Προστασίας, χάρη στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τη συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και την προσεκτική χωροθέτηση. Τέτοιου είδους εφαρμογές και τεχνογνωσία
είναι ιδιαίτερα ταιριαστές για νησιά με πλούσιο δυναμικό ΑΠΕ και
ιδιαίτερη βιοποικιλότητα.
Μάλιστα, το έργο εξασφάλισε
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 11 ε-

κατ. ευρώ. Το TILOS έχει εθνική
ταυτότητα με συντονιστή το ΑΕΙ
Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα και
με εταίρους όπως η ιδιωτική εταιρεία EUNICE, o διαχειριστής του
ηλεκτρικού δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και
η WWF Ελλάς, ενώ παράλληλα αποτελεί πολυεθνική προσπάθεια
με τη συμμετοχή 13 εταίρων από 7
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την ολοκλήρωσή του το έργο θα διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου
το τοπικό ενεργειακό σύστημα,
στοχεύοντας σε μελλοντική παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα καλύπτει το 100%
των τοπικών αναγκών, ενώ παράλληλα θα μπορεί να ρυθμίζει την
κατανάλωση ενέργειας των οικιακών καταναλωτών.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, το TILOS επιτυγχάνει
άμεσα και σημαντικά οφέλη τόσο
για την τοπική κοινωνία όσο και
για την οικονομία. Το έργο αυτό
μεγιστοποιεί την παραγωγή ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία
του νησιού και πετυχαίνοντας χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή, μεγαλύτερη ευστάθεια συστήματος και σαφώς μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα, ενώ ανεξαρτητοποιεί τη χώρα από εισαγόμενες πηγές ενέργειας.
Επιπλέον, η περίσσεια ενέργεια
θα μπορεί μέσω έξυπνης διαχείρισης να προσφερθεί και για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων για τοπικές μεταφορές.
Εξίσου σημαντικά είναι τα οφέλη και για τον κλάδο του τουρισμού, όπως υπογραμμίζει ο Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής της WWF Ελλάς. «Η λύση
που προτείνει το έργο TILOS ενισχύει
την τουριστική ανάπτυξη των μικρών
νησιών του Αιγαίου, δίνει διέξοδο σε
ενεργειακά διλήμματα χρόνων και αποτελεί πρότυπο για όλη την υπόλοιπη Μεσόγειο». Σύμφωνα με τη
WWF Ελλάς, το έργο θα ανοίξει
μια νέα εποχή για τη νησιωτικότητα, καθώς οι λύσεις που προσφέρει δίνουν απάντηση σε προβλήματα διασύνδεσης και ασφάλειας
ενεργειακού εφοδιασμού, προωθώντας την ενεργειακή αυτονομία
των νησιών και την απεξάρτηση από το πετρέλαιο.
Μάλιστα το έργο «Τήλος» απέσπασε και το βραβείο του Greek
Energy Forum που αφορά στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ηλεκτροδότησης του νησιού με συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών και
αποθήκευσης ενέργειας.
Το έργο απέσπασε πέρυσι το
βραβείο του Ενεργειακού Νησιού
καθώς και το Βραβείο των Πολιτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Kώστας Παπαϊωάννου
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Όταν η Νάνσυ γύρισε
πλάτη στον φακό...

ΣΑΒΒΑΤΟ - KΥΡΙΑΚΗ
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Τον δικό της τρόπο να αναστατώνει τους διαδικτυακούς
της φίλους έχει η Νάνσυ Παραδεισανού. Ο λόγος για
τη δημοσιογράφο του τ/σ Alpha, που πέρυσι εμφανιζόταν στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, ενώ παλιότερα βρισκόταν στο «Σπίτι μου, σπιτάκι μου», στο πλευρό της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου!
Η Νάνσυ Παραδεισανού διαθέτει πληθωρικές καμπύλες, που δεν διστάζει να τις επιδεικνύει πότε με μικροσκοπικά μαγιό και πότε με αποκαλυπτικά φορέματα. Η
εντυπωσιακή ξανθιά δημοσιογράφος του Alpha προ ημερών βρέθηκε για διακοπές στην Κάρπαθο και δημοσίευσε φωτογραφία τόπλες –χωρίς όμως να φαίνεται κάτι που δεν πρέπει– αναστατώνοντας το Instagram. Τα like
και τα σχόλια έπεσαν... βροχή, αν και κάποιοι παραπονέθηκαν που δεν γύρισε από μπροστά!
Αυτή, βέβαια, δεν είναι η μόνη φορά που το φετινό καλοκαίρι η πάντα χαμογελαστή Νάνσυ Παραδεισανού μάς έδειξε την πιο… σέξι πλευρά της!

• Η 33ΧΡΟΝΗ «ΚΑΥΤΗ» ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΣΤΑΡ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ FORBES

Σκάρλετ Γιόχανσον,
η χρυσοπληρωμένη
Στην πρώτη θέση της λίστας
των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του
περιοδικού «Forbes», ανέβηκε
η Σκάρλετ Γιόχανσον. Η εντυπωσιακή ηθοποιός –αγαπημένη του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου– από την 1η Ιουνίου 2017
έως και την 1η Ιουνίου 2018 είχε κέρδη της τάξεως των 40,5
εκατ. δολαρίων.

ύμφωνα με το έγκριτο περιοδικό, ο
ρόλος της «Μαύρης Χήρας» στις
ταινίες «Οι εκδικητές» της Marvel
αποδείχτηκε «χρυσός» για την 33χρονη
Αμερικανίδα, που εκτόπισε την Έμα
Στόουν από την κορυφή της λίστας.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ατζελίνα Τζολί με κέρδη 28 εκατ. δολάρια,
που επιστρέφει στη λίστα χάρη κυρίως
στην αμοιβή της για την ταινία
«Maleficent 2». Ακολουθεί η Τζένιφερ
Άνιστον με κέρδη 19,5 εκατ. δολάρια,
η οποία εκτός από τα χρήματα που εξακολουθεί να εισπράττει από «Τα Φιλαράκια» –14 χρόνια μετά το τέλος της σειράς– προσθέτει στον λογαριασμό της
αρκετά εκατομμύρια από τις συμφωνίες
της με εταιρείες όπως η Emirates, η

Νέος έρωτας
για την Έλλη
Κοκκίνου...

Σ

Smartwater και η Aveeno. Αναμένεται
ότι το κασέ της 49χρονης ηθοποιού θα
εκτοξευθεί την ερχόμενη σεζόν, όταν και
ξεκινά η παραγωγή της νέας σειράς της
Apple με τη Ρις Γουίδερσπουν –η οποία βρίσκεται στην 5η θέση της λίστας
με 16,5 εκατ. δολάρια–, και, για κάθε επεισόδιο της οποίας, το ντουέτο των ηθοποιών αναμένεται να εισπράττει 1,25
εκατ. δολάρια.
Η 28χρονη Τζένιφερ Λόρενς, πρωταγωνίστρια των ταινιών «Hunger

Games», «Mother!» και «Red Sparrow»,
που δεν πήγαν πολύ καλά στο box
office, εξακολουθεί να αυξάνει τα κέρδη της χάρη στη συμμετοχή της στη σειρά «X-Men» και το συμβόλαιό της με τη
«Dior», καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση της λίστας.
Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιοί στον κόσμο κέρδισαν συνολικά
186 εκατ. δολάρια μεταξύ της 1ης Ιουνίου 2017 και της 1ης Ιουνίου 2018,
χωρίς τα τέλη και τους φόρους.

Μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της περνάει η Έλλη Κοκκίνου. Τόσο επαγγελματικά –καθώς
οι live εμφανίσεις της… σκίζουν– όσο και προσωπικά, καθώς ο έρωτας της χτύπησε ξανά την πόρτα.
Και γιατί όχι, καθώς διαθέτει ταλέντο, πολύ καλή
φωνή, αλλά και εξωτερική εμφάνιση που θα ζήλευαν πολλές νεότερες της γυναίκες! Όμορφη καλλίγραμμη εντυπωσιακή και με ταπεραμέντο η σέξι
τραγουδίστρια έχει τον τρόπο της να ξεχωρίζει. Μετά το χωρισμό της με τον μπασκετμπολίστα, Γιώργο
Μπόγρη, ένας νέος άντρας φαίνεται πως έχει μπει
στη ζωή της. Μία είδηση που όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε από τη μια, ούτε από την άλλη πλευρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που έχει κλέψει την καρδιά της Έλλης Κοκκίνου είναι ο Δημήτρης Φιντιρίκος. Στην κατοχή του έχει εστιατόρια
και club στα Νότια Προάστια, ενώ εδώ και καιρό
πολιορκούσε την εντυπωσιακή τραγουδίστρια.
Πρόκειται για έναν νεαρό, πολύ γοητευτικό και
δραστήριο επιχειρηματία, που οι φήμες τον θέλουν
εδώ και λίγο καιρό ζευγάρι με την εκρηκτική τραγουδίστρια.

35-lifestyle_849_APOPSI 8/24/18 1:22 PM Page 35

www.iapopsi.gr ● ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 25/26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ● Η ΑΠΟΨΗ

35

Κολάζει το Μιλάνο
το άτακτο μοντέλο

ΝΑΜΠΙΛΑ
ΜΠΕΝΑΤΙΑ
Απ’ τις Κάννες στη
Μύκονο η καλλονή

νάβει... φωτιές η Γουάντα Νάρα. Απ’ όποια πλευρά κι αν τη δεις, η γυναίκα του
Μάουρο Ικάρντι είναι κόλαση! Γι’ αυτό και οι οπαδοί της Ίντερ δίκαια αναρωτιούνται για τη σύζυγο του επιθετικού της ομάδας τους, μα τι Γουάντα... Νάρα είναι αυ-

Α

τή;
Το πανέμορφο μοντέλο δεν χάνει ευκαιρία να αναστατώνει το Instagram με τις αναρτήσεις της. Αναρτήσεις που κολάζουν τους άνδρες θαυμαστές της. Η σέξι ξανθιά αυτή τη φορά πόζαρε με φόντο
το Μιλάνο και τα καλοσχηματισμένα οπίσθιά της να κυριαρχούν στη φωτογραφία. Βοήθησε και το
γεγονός ότι επέλεξε να φωτογραφηθεί φορώντας ένα στρινγκ! Προφανώς, η Γουάντα Νάρα, ήθελε να δείξει την απίστευτη θέα που απολαμβάνει κάθε πρωί από το σπίτι της.
Πρόκειται, άλλωστε, για ένα πολύ… άτακτο κορίτσι! Η Μίρτα Λέγκραντ, 91χρονη τηλεπαρουσιάστρια από την Αργεντινή, πρόσφατα αποκάλυψε, ότι ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο, όταν το άλλοτε
ζευγάρι (Γουάντα Νάρα - Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα) πέρασε μια νύχτα πάθους τον Μάρτιο
του 2006. Τότε, η νυν σύζυγος του Μάουρο Ικάρντι ήταν μόλις 20 ετών και ο κορυφαίος Αργεντινός ποδοσφαιριστής 46.
«Αυτή η ιστορία συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Ήμουν στην προεδρική σουίτα, δίπλα σε αυτούς και δεν
μπορούσες να κοιμηθείς από τον θόρυβο. Έτριζαν τα έπιπλα, δεν ξέρω τι έκαναν», αποκάλυψε η παρουσιάστρια!

ΚΙΜ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ

Εξαφανίστηκε ακόμη και το... στρινγκ της
Διακοπές –συνδυάζοντας και κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις– κάνει αυτές τις
ημέρες η Κιμ Καρντάσιαν και φρόντισε να μην αφήσει παραπονεμένους τους άνδρες
θαυμαστές της. Η πληθωρική τηλεπερσόνα έκανε μία ακόμη αποκαλυπτική –πιο αποκαλυπτική δεν γίνεται– εμφάνιση στην παραλία. Πιο συγκεκριμένα, η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε σε παραλία στο Μαϊάμι για φωτογράφιση, φορώντας από κάτω
κάτι σαν… μαγιό! Για την ακρίβεια ήταν πιο μικροσκοπικό και από στρινγκ, αφήνοντας
ελάχιστα στη φαντασία! Όχι φυσικά ότι δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις
η Αμερικανίδα τηλεπερσόνα, αλλά όσο να ’ναι κάθε φορά είναι διαφορετική!

Διακοπές στη Μύκονο, μαζί με τον
σύντροφό της, κάνει η Ναμπίλα
Μπενατία. Η Γαλλίδα καλλονή,
που απολαμβάνει τον ήλιο και τη
θάλασσα στο «Νησί των Ανέμων»,
δεν έχει σταματήσει να αναρτά φωτογραφίες στο Instagram. Φωτογραφίες που... κόβουν την ανάσα
των ανδρών!
Η 26χρονη, μοντέλο και τηλεπερσόνα με 3 εκατομμύρια ακόλουθους, έγινε ευρέως γνωστή όταν
περπάτησε στο κόκκινο χαλί του
φετινού φεστιβάλ των Καννών. Η
Ναμπίλα Μπενατία, έχοντας στο
πλευρό της τον σύντροφό της Τόμας Βεργκάρα, μαγνήτισε τα βλέμματα. Λογικό, καθώς επέλεξε να
φορέσει ένα φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη όλη την πλάτη της και αποκάλυπτε το διακριτικό τατουάζ σε
σχήμα σταυρού πάνω από τα οπίσθιά της.
Η εξωτική καλλονή γεννήθηκε το
1992 στη Γενεύη της Ελβετίας από
Αλγερινό πατέρα και Ιταλίδα μητέρα. Γρήγορα ξεχώρισε για την εξωτική ομορφιά της και ξεκίνησε να
εργάζεται ως μοντέλο από τα 14
χρόνια της. Στα 17 της εμφανίστηκε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι
TF1 στο ριάλιτι σόου «l’Amour est
Aveugle». Ακολούθησαν οι φωτογραφήσεις στα ανδρικά περιοδικά
«Maxim» και «Playboy» που έγιναν
αφού εκείνη δέχτηκε να μεγαλώσει
το νούμερο του μπούστου της.
Οι λόγοι ευκόλως εννοούμενοι!

36 media_849_APOPSI 8/24/18 3:46 PM Page 36

36 | Η ΑΠΟΨΗ

Inside

StorIeS

«Πράσινο φως» για να συνεχίσει

και τη νέα τηλεοπτική σεζόν πήρε
η εκπομπή «Το Ταίρι Ξέρει» με τον Τόνι Σφίνο. Ο... εκκεντρικός Τόνι έφερε στον ΑΝΤ1
εξαιρετικά νούμερα τηλεθέασης,
που υπερέβησαν
πολλές φορές και
το 20%. Μάλιστα
δεν ήταν λίγες οι
φορές που ξεπέρασε τον ανταγωνισμό
της παρόμοιας εκπομπής του ΣΚΑΪ
«MyManCan».
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• ΝΕΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΣΤΟ «NOMADS» Την επίσημη ανακοίνωση για το δίδυμο
των παρουσιαστών του επόμενου «Nomads» έκανε μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι παντού στις 10»
ο Νίκος Αναδιώτης. Όπως αποκάλυψε, ο κεντρικός παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης θα είναι ο
Σάββας Πούμπουρας, ενώ ο Γιώργος Λέντζας θα αναλάβει την παρουσίαση και τη μετάδοση και τον
σχολιασμό των αθλημάτων στους παίκτες, αλλά και το κοινό. Το επόμενο «Nomads» θα γυριστεί στη Μαδαγασκάρη.

media
Αθλητικές μεταδόσεις
από ελεύθερα κανάλια

Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συ
νταγογράφησης (ΣΗΣ), καθώς και
σε αυτό των παραπεμπτικών - διαγνωστικών εξετάσεων εντάχθηκε από την
20ή Αυγούστου ο ΕΔΟΕΑΠ. Οι ασφαλισμένοι του θα μπορούν πλέον να επισκέπτονται τον ιατρό της επιλογής
τους, ο οποίος θα εκδίδει ηλεκτρονικά
παραπεμπτικά που θα μπορούν να εκτελούν οι δικαιούχοι σε όλες τις κρατικές δομές και στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, όπως ακριβώς, έως σήμερα, συνταγογραφούσε ηλεκτρονικά μόνο φαρμακευτική αγωγή. Τα παραπεμπτικά θα έχουν πλέον διάρκεια εκτέλεσης ενός
μήνα και θα εκδίδονται αναγράφοντας
συμμετοχή ασφαλισμένου 15%.
Στην επαναληπτική έκτακτη Γενι
κή Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τηλέτυπος Α.Ε., που διεξήχθη
στις 2 Αυγούστου, προσήλθαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 366 μετοχές, που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 0.000363 %
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση, λόγω της
σπουδαιότητος του θέματος της ημερησίας διατάξεως και της ιδιαίτερα χαμηλής αντιπροσωπευτικότητας εκπροσώπησης των μετόχων της εταιρείας, το
σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της συνεδριάσεως την Παρασκευή
31η Αυγούστου 2018 και ώρα 09:00
στην έδρα της εταιρείας επί της οδού
Ρούσου 4 & Λ. Μεσογείων του Δήμου
Αθηναίων.
«Τι Λέει;» Έτσι θα ονομάζεται η

καθημερινή εκπομπή της Ελένης
Τσολάκη στον
Alpha τον προσεχή Σεπτέμβριο. Κυρίως θα
είναι lifestyle και
θα μεταδίδεται
μετά την εκπομπή της Ελένης
Μενεγάκη.

Ένας νέος χάρτης διαμορφώνεται για τις αθλητικές μεταδόσεις. Για
πρώτη φορά μετά από εξαντλητικό διάλογο, μεταξύ όλων των τηλεοπτικών δικτύων συντάχθηκε και απεστάλη στην Κομισιόν, για
παρατηρήσεις, η λίστα με τα γεγονότα μείζονος σημασίας. Πρόκειται
για τα αθλητικά που θα μπορούσαν να μεταδίδονται ζωντανά από
την ελεύθερη τηλεόραση.
ιο αναλυτικά, η Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ανέλαβε την πρωτοβουλία για την
κατάρτιση εθνικού καταλόγου γεγονότων
μείζονος σημασίας και την ευθύνη ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης &
Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος, ο οποίος οργάνωσε τρεις διαδοχικές διαβουλεύσεις με τους τηλεοπτικούς φορείς, το
ΕΣΡ και εκπροσώπους του πολιτισμού.
Ο κατάλογος αυτός που συντάχθηκε
διασφαλίζει ότι συγκεκριμένες αθλητικές
αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, που
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
το εθνικό τηλεοπτικό κοινό, θα μεταδίδονται υποχρεωτικά από κανάλια ελεύθερης
λήψης ώστε να εξασφαλίζεται η δωρεάν
τηλεοπτική πρόσβαση της ελληνικής κοινωνίας στα γεγονότα αυτά. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί πρόβλεψη της
ενωσιακής νομοθεσίας στο άρθρο 14 της

Π

Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων που τροποποίησε την Οδηγία 97/36/ΕΚ που περίεχε
αντίστοιχη πρόβλεψη. Η παραπάνω Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο
με το π.δ. 109/2010 και η συγκεκριμένη
ρύθμιση προβλέπεται στο άρθρο 15 του
εν λόγω προεδρικού διατάγματος.
Η λίστα που εστάλη στην Κομισιόν έχει
ως εξής:
• Οι αγώνες του Μουντιάλ
• Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων
• Ο τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και σε ζωντανή
μετάδοση όλα τα παιχνίδια της Εθνικής
Ελλάδος στη διοργάνωση UeFA
european Football Championship
• Ο τελικός του Champions League
• Ο τελικός του UeFA europa League
• Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος

• Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου
• Το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου
• Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου
• Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Στίβου
• Ο τελικός του Παγκόσμιου πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης και όλες οι
συμμετοχές της Εθνικής Ελλάδος σε αυτό
• Ο τελικός του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης και όλες οι
συμμετοχές της Εθνικής Ελλάδος σε αυτό
• Ο τελικός της euroleague
• Ο τελικός Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης.
Τέλος, στον κατάλογο προβλέπεται η ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη μετάδοση των
Χειμερινών και των Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, το Ράλι Ακρόπολης και ο
Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας.

Ενθουσιασμένη η Σπυροπούλου για το «My style rocks»
Με τον πιο επίσημο τρόπο, το γραφείο Τύπου του ΣΚΑΪ δηλαδή, επιβεβαιώθηκε η συνεργασία του καναλιού του Φαλήρου με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η σέξι παρουσιάστρια αναλαμβάνει τον δεύτερο κύκλο του «Μy Style Rocks» και είναι ενθουσιασμένη.
«H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα παρουσιάσει τον δεύτερο κύκλο της εκπομπής που κέρδισε
πέρυσι το γυναικείο –αλλά μεταξύ μας… και το αντρικό κοινό, ενώ εξηγεί γιατί αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση να την παρουσιάσει: “Η τηλεόραση είναι μια συνεχής πρόκληση. Και το
My Style Rocks είναι για μένα ίσως η πιο συναρπαστική πρόκληση μέχρι σήμερα! Η μοναδικότητα και η δύναμη του προσωπικού στυλ είναι υπεράνω μόδας και το ζητούμενο για κάθε
γυναίκα αλλά και για κάθε άντρα. Είμαι χαρούμενη και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε”. Πώς θα
τα πάει με την καινούργια κριτική επιτροπή η Κωνσταντίνα;» αναφέρει η ανακοίνωση.
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• Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία των Κυκλάδων φιλοξενούν
σειρά εκδηλώσεων κάτω από την πανσέληνο του Αυγούστου χαρίζοντας μια μοναδική
εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες

Yπό το φως του φεγγαριού

Ε

κδηλώσεις τη βραδιά
της πανσελήνου, στις 26
Αυγούστου 2018, καθώς και άλλες που διοργανώνονται μία ημέρα
πριν ή μετά, θα πραγματοποιηθούν
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία των Κυκλάδων.Οι
δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο
του γνωστού θεσμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τον οποίο χώροι όπως οι παραπάνω παραμένουν ανοιχτοί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό τη βραδιά της αυγουστιάτικης πανσελήνου

με ή χωρίς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.
Έτσι, λοιπόν, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προσκαλεί όλους
στα μουσεία, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, που θα παραμείνουν ανοιχτοί για να απολαύσουν το φως του τελευταίου φεγγαριού του καλοκαιριού, στην Άνδρο,
την Κύθνο, την Κίμωλο, τη Μήλο,
τη Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο και
τη Σίφνο.
Σημειώνεται, δε, ότι όλα τα μουσεία και οι χώροι θα παραμείνουν
ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα:
- Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Πάρου θα φιλοξενήσει δύο παραστάσεις, που πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με την ΚΔΕΠΑΠ
και το ωδείο Μυθωδία.
Στις 25/8 παράσταση της Αντιγόνης στα αρχαία Ελληνικά, με τους
Ευ. Θαλασσινή, Γ. Καπετανάκο,
Τ. Κάνδυλα.
Έναρξη στις 21.00.
Στις 26/8 μουσική παράσταση
«Γυναίκα Πανσέληνος- Εμβληματικές
γυναικείες μορφές των μύθων και της
Ιστορίας», με τους Ν. Στόκα, Α.

ΓΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Αρ. Πρωτ. 194599/30-7-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι η Μπούρου Αικατερίνη του Διονυσίου και της Παρασκευής, γεννημένη στον
Πειραιά, το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών Ν. Αττικής, με α/α: 222809/3, με αίτησή της ζήτησε την
αλλαγή του Επωνύμου της από «Μπούρου» σε «Βέρδη».
Ύστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, να στείλει
εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στην Διεύθυνση
Αστικής Κατάστασης του Δήμου Αθηναίων (Αθηνάς 63, Πλατεία Εθν. Αντίστασης, Τ.Κ. 105 52,
Αθήνα).

Αθήνα, 30-7/2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μπούρη Βασιλική

Μουλάι, Α. Βαζάκα, Μ. Κοντού.
Έναρξη στις 21.00.
- Στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Μυκόνου διοργανώνεται μουσική
εκδήλωση με την Ε. Μάζη και τον
Δ. Τσάκα. Συνδιοργάνωση με την
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση
Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΠΑΜ) και
τον Δήμο Μυκόνου καθώς και την
Ένωση των Φίλων Δήλου - Ρήνειας. Θα ακολουθήσει κέρασμα από
τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Μυκόνου.
Έναρξη στις 20.30.
- Στη Σίφνο, διοργανώνονται
δύο εκδηλώσεις σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου.
Στις 26/08, εξωτερικά του περιβόλου του εκκλησιαστικού συγκροτήματος της Παναγίας Χρυσοπηγής θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με τη Φωτεινή Δάρρα με τίτλο «Από την Τζένη Βάνου
στις μάγισσες της Σμύρνης».
Έναρξη στις 21.00.
Στις 27/08 στον Αρχαιολογικό
Χώρο της Ακρόπολης του Αγίου
Ανδρέα μπορεί κανείς να απολαύσει μία εκδήλωση με αφήγηση πα-

ραμυθιών κατάλληλων για ενήλικες από την ομάδα αφηγητών «ΠαραμυθιάΖΩ».
Ο αρχαιολογικός χώρος και το
εκθετήριο θα παραμείνουν ανοικτά από τις 18.00 με ξεναγήσεις από το προσωπικό της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Έναρξη
εκδήλωσης στις 21.30.
- Στον Αρχαιολογικό Χώρο στα
Ύρια Νάξου θα πραγματοποιηθεί
μουσική εκδήλωση με την Ά. Αναματερού. Έναρξη στις 21.30.
- Στην αυλή της εκκλησίας της
Παναγίας Σωτήρας στην Κύθνο,
θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με τίτλο «Φεγγαρόφωτη Νύχτα» σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Κύθνου. Έναρξη στις 21.00.
- Επιπλέον, ανοιχτά θα παραμείνουν το Αρχαιολογικό Μουσείο
Χώρας Άνδρου (όπου φιλοξενείται και η έκθεση «My sons, too
young then» του Hope), το Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου (όπου φιλοξενείται η έκθεση «Cultural
Memory»), το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου, καθώς και ο Αρχαιολογικός Χώρος του Ιερού του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης στα
Κιόνια Τήνου.
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ΙχνηΛΑΤΩΝΤΑΣ…

για να πετάξεις, δεν χρειάζεσαι φτερά”. Εδώ και πολλά χρόνια, όμως, λέω
πως “ποίηση, είναι η διέξοδος για ν’
αντέξεις την αλήθεια”. Έτσι, με αυτήν
τη διέξοδο πορεύομαι παντού».

ΥΞΗ
ΣΥΝΕΝΤΕ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Σ
ΚΥΤΟΥΔΗ

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ

ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ
«ΕΛΙΑΜΙΑΔΑ» ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ
«A» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΔΕΚΑΔΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΗ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

«Ποίηση, η διέξοδος για
ν’ αντέξεις την αλήθεια»
«Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι καινούργιο μετά την Ιλιάδα και την Οδύσσεια». Αν όμως ο μεγάλος θαυμαστής του Ομήρου, Γάλλος συγγραφέας Ραιημόν Κενώ, δεν είχε αποβιώσει το 1976 και ζούσε σήμερα, θα επέμενε άραγε στην άποψή του; Σίγουρα, η αξία και η διαχρονικότητα των έργων του Ομήρου δεν αμφισβητείται. Ωστόσο, θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες δημιουργίες από νέους ποιητές; Ο κ.
Κυριάκος Κυτούδης διδάχθηκε από τον Όμηρο, σεβάστηκε το έργο του και θέλησε
να δημιουργήσει το δικό του, με απόλυτο δέος στον πρωτοπόρο πρόγονό του. Αφιερώνοντας χρόνο και γνώσεις τόλμησε να δημιουργήσει το δικό του ποιητικό έπος με τίτλο «Ελιαμιάδα». Ένα έργο που αποτελείται από 12.138 ομοιοκατάληκτους στίχους σε δακτυλικό εξάμετρο, όπως το ομηρικό μέτρο δηλαδή, και χωρίζεται σε εννέα ραψωδίες. «Μου πήρε σαράντα χρόνια προετοιμασίας στη συνολική
γνώση για να μπορέσω να γράψω την “Ελιαμιάδα”», όπως μας εξηγεί ο ίδιος στη
συνέντευξη που με τόση καλοσύνη και ευγένεια παραχώρησε στην «Α». Εντυπωσιακό! Ο στόχος του; «Σε όλο το έργο προάγονται ο πολιτισμός, ο άνθρωπος, ο σεβασμός στη φύση και το περιβάλλον, καθώς και τα μεγάλα ιδεώδη, αξίες και ιδανικά», ενώ παράλληλα θέλει να προωθήσει την Αρχαιοελληνική Διατροφή & Γαστρονομία μέσω του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού «Έλξευσις».

με την Καίτη Νικολοπούλου

Κύριε
Κυτούδη,
είστε
πολυγραφότατος. Πόσα βιβλία
έχετε εκδώσει μέχρι στιγμής;
«Η “Ελιαμιάδα” είναι το δωδέκατο βιβλίο μου. Έχω δέκα ποιητικές συλλογές, δύο θεατρικά, πάνω από 6.000
ποιήματα και 2.500 τραγούδια».
Πώς ξεκίνησε αυτό το μαγικό
ταξίδι στον χώρο των τεχνών
και των γραμμάτων;
«Όπως όλα τα ωραία πράγματα συνήθως. Από ένα γιατί, και με αμφιβολία
για τα πάντα. Έτσι, ξεκίνησα να τα ανακαλύπτω μέσω της ποίησης, που για
μένα αναμφίβολα είναι το μόνο όχημα
που σε οδηγεί σε όλες τις ατραπούς.
Όμως η αλήθεια, ξέρετε, πονάει… Κάποτε, έλεγα πως “ποίηση, δεν είναι αυτό που σου δίνει φτερά για να πετάξεις, αλλά αυτό που σου μαθαίνει ότι,

Επί πλέον, είστε και πρόεδρος
του Παγκόσμιου Ινστιτούτου
Ελληνικού Πολιτισμού «Έλξευσις». Θα μας εξηγήσετε τον τίτλο;
«Το όνομα “Έλξευσις” δημιουργήθηκε
από τη λογοτεχνική ομάδα του Ινστιτούτου και σημαίνει: Ελ (όπως Ελ λάς), που είναι το εκλυόμενο φως, +
ξεύσις = κατεργασία (λάξευσις). Συνεπώς το “Έλξευσις” σημαίνει: η κατεργασία του εκλυόμενου φωτός, της ενέργειας».
Πότε ιδρύθηκε και από ποιους;
«Ιδρύθηκε το 2016 από ανθρώπους
των γραμμάτων και των τεχνών με προσφορά στον πολιτισμό. Το μεγαλύτερο
όμως ατού του Ινστιτούτου είναι ότι απαρτίζεται από ένα “Συμβούλιο Σοφών”. Ανθρώπους που ξεχώρισαν παγκοσμίως για τη συνολική τους προσφορά στον πολιτισμό, στις επιστήμες
και στον άνθρωπο. Ο ρόλος τους είναι
συμβουλευτικός με ιδέες και λύσεις για
την υλοποίηση των μεγάλων στόχων
μας όπως:
»-Δημιουργία Θεματικού Πάρκου
»-Ίδρυση Ρητορικής Σχολής
»-Διαλεκτική βιβλιοθήκη κ.ά.».
Ποιος είναι ο σκοπός αλλά και
το έργο του Ινστιτούτου;
«Ο γενικός σκοπός μας είναι η διάδοση
του Ελληνικού πολιτισμού παγκόσμια.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συνεργασιών, προγραμμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων μέσω
των τομέων του Ινστιτούτου. Η τελευταία μας καινοτομία είναι ο τομέας “Έλγευσις”, που δημιουργήθηκε πριν από
ενάμιση χρόνο και αφορά την Αρχαιοελληνική Διατρο-
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Η ΑΠΟΨΗ

κλείει στοιχεία από όλη σχεδόν τη διαλεκτική κληρονομιά της Ελλάδος. Έτσι,
εμπεριέχονται: οι αυτόχθονες γλώσσες,
αρχαίες και νέες διάλεκτοι, και γλωσσικά ιδιώματα, σε σύνολο 77».

φή & Γαστρονομία. Αποτελείται από
Δειπνολόγους καταξιωμένους στον χώρο, έχοντας ήδη παραθέσει αρκετά επίσημα δείπνα, και έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Επιπλέον, μπορούμε να διδάξουμε σε
σχολές μαγειρικής την αρχαιοελληνική διατροφή, ενώ μέσω του καινοτόμου προγράμματος του Ινστιτούτου “Ελιαμική διατροφή & Γαστρονομία” και
την επιστημονική ομάδα που το στελεχώνει, μπορούμε πλέον να διδάξουμε
και θεραπευτική διατροφή & γαστρονομία».
«Ελιαμιάδα», το δεύτερο μεγαλύτερο έργο μετά την «Ιλιάδα» του
Ομήρου, όπως συστήνετε το μεγαλειώδες πράγματι νέο σας πόνημα. Πώς σας ήρθε η ιδέα αυτής της δύσκολης συγγραφής;
«Ξεκίνησε από την ανάγκη εισαγωγής
στο παγκόσμιο πρόγραμμα του Ινστιτούτου, και στην πορεία ήτανε πλέον
θέμα επιλογής, γνώσης και ας μου επιτραπεί δυνατότητας. Επέλεξα να το κάνω όσο πιο δύσκολο γίνεται. Έτσι, σε απόλυτο δακτυλικό εξάμετρο, είναι μετά
την “Ιλιάδα” το μοναδικό έργο με ομοιοκατάληκτο στίχο.
»Παγκόσμια, βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα ανάμεσα στα μεγαλύτερα έπη που
έχουν γραφτεί σε όλες τις γραμματείες».
Μιλάμε για ένα ποιητικό έπος,
σωστά;
«Ναι, είναι ποιητικό έπος. Έχει έναν
βασικό πρωταγωνιστή, και ως προς τη
δομή του χωρίζεται σε ραψωδίες».

Από πόσους στίχους αποτελείται
η «Ελιαμιάδα»;
«Από 12.138 ομοιοκατάληκτους στίχους σε δακτυλικό εξάμετρο (Ομηρικό
μέτρο). Ο 1ος στίχος είναι δακτυλικός
εξάμετρος 17σύλλαβος καταληκτικός,
δηλαδή αποτελείται από πέντε πόδας
και στο τέλος έχει σπονδείο ή τροχαίο,
και ο 2ος στίχος, δακτυλικός εξάμετρος
με πενθημιμερή τομή, άρσεις των βραχέων στον τρίτο και έκτο πόδα».
Σε πόσες ραψωδίες χωρίζεται;
«Χωρίζεται σε εννέα ραψωδίες. Οι πρώτες πέντε αποτελούνται από 1.618 στίχους εκάστη, δηλαδή το χρυσό Φ των
αρχαίων Ελλήνων, τον αριθμό της τελειότητας. Οι επόμενες τέσσερεις, από
1.012 στίχους. Το έργο είναι κυρίως
αλληγορικό και ο πρωταγωνιστής που
είναι ο Ελίαμος, μυείται στα στοιχεία
του ανθρώπου, της φύσης και άλλα. Τελικά μέσα από περιπέτειες, του δίδεται
η απόλυτη γνώση για να τη μεταδώσει
προς όφελος του ανθρώπου, τόσο για
την πνευματική του ανέλιξη, όσο και
για τη σωματική του υγεία και θεραπεία, μέσω της φύσης και της διατροφής και, πάντοτε, με βάση την αρχαιοελληνική γνώση. Σε όλο το έργο προάγονται ο πολιτισμός, ο άνθρωπος, ο σεβασμός στη φύση και το περιβάλλον,
καθώς και τα μεγάλα ιδεώδη, αξίες και
ιδανικά».
Το έργο σας είναι γραμμένο στη
δημοτική. Ωστόσο, εμπεριέχονται και τοπικές διάλεκτοι. Γιατί
αυτό;
«Με βάση τη νεοελληνική, επέλεξα να
είναι συγχρόνως ένα έργο που θα περι-

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΞΕΥΣΙΣ», ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

«ΕΛΓΕΥΣΙΣ», ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σε κάθε σελίδα έχετε επισυνάψει
και επεξήγηση/ετυμολογία κάποιων όρων. Πόσο σας δυσκόλεψε αυτό;
«Αυτό όφειλα να το κάνω για ευκολία
του αναγνώστη. Η δυσκολία ήτανε ότι ο
κάθε στίχος έπρεπε να είναι ομοιοκατάληκτος με τον επόμενο, π.χ. ο πρώτος στίχος σε αρχαία Δωρική και ο δεύτερος σε Βυζαντινή και Λόγια γραμματεία. Κι επειδή το μέτρο είναι μαθηματικό, ο κάθε στίχος ήτανε ένα θεριό που
έπρεπε κυριολεκτικά να δαμάσω».
Τι θέλετε να επιτύχετε με αυτήν
την έκδοση;
«Πρώτον, την εκκίνηση του παγκόσμιου
προγράμματος “Ελιαμική Διατροφή &
Γαστρονομία” του Ινστιτούτου.
»Δεύτερον, τα όσα επί σειρά ετών ευαγγελίζομαι ότι η ποίηση σαφώς και διδάσκεται. Διέπεται από τέχνες και δεν
είναι απλώς σκέφτομαι και γράφω. Χωρίς τη γνώση των τεχνών της ποιήσεως,
φυσικά δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό
το έργο.
»Και τρίτον, χωρίς να είναι αυτοσκοπός, αποδεικνύεται ότι τίποτε δεν είναι
ανέφικτο αρκεί κανείς να έχει τα εχέγγυα για να το κάνει, που σημαίνει μια
ατέλειωτη μαθητεία για τα πάντα και
δη στην ποίηση. Προσωπικά, μου πήρε
σαράντα χρόνια προετοιμασίας στη συνολική γνώση για να μπορέσω να γράψω αυτό το έργο».
Είναι στους στόχους σας να μελοποιηθεί, έστω και αποσπασματικά, το πλούσιο και σημαντικό αυτό έργο σας;
«Η προσπάθεια θα είναι όχι μόνο να
μελοποιηθεί, αλλά να γυριστεί και ταινία. Οι ραψωδίες είναι μεν συνδεδεμένες μεταξύ τους ως προς την πλοκή, αλλά μπορεί η καθεμία να σταθεί ως αυτοτελές έργο».
Πότε θα κυκλοφορήσει η «Ελιαμιάδα»;
«Μετά την “Ελιαμιάδα”, πρόκειται να
δημοσιευτούν και πλήθος επιστημονικές μελέτες που αφορούν το πρόγραμμα
του Ινστιτούτου. Συνεπώς βρισκόμαστε
σε επικοινωνία με εκδοτικούς οίκους κι
ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε μια
συμφωνία».
Πώς μπορεί να το αποκτήσει το
βιβλιόφιλο κοινό;
«Μόλις εκδοθεί, θα βγει δελτίο Τύπου σε όλα τα Μέσα με σχετικές
πληροφορίες».
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Κυριάκος Κυτούδης
• Σχεδιαστής Βιομηχανικών Έργων - Ελληνοποίηση Προϊόντων
•
Υπνοθεραπευτής
(Master
Hypnotist
Graduate Enrollment)
* Μέλος των Ελλήνων Υπνωτιστών
* Μέλος της Εθνικής Ένωσης Υπνωτιστών Αμερικής
• Βραβευμένος Ποιητής
(1ο Παγκόσμιο Βραβείο
Ποίησης στην Ελληνική Ποίηση) από τη Διεθνή Ένωση Τιμημένων Ποιητών (UPLI)
• Batchelor στην Ελληνική Λογοτεχνία και Ποίηση
• Master & Διδακτορικό στην ποίηση από την Διεθνή Ακαδημία Τέχνης (International Art Academy)
• Καθηγητής Ποίησης της International Art Academy & του
Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού «Έλξευσις»
• 1ο Διεθνές βραβείο ως ο καλύτερος καθηγητής ποίησης
για το έτος 2013
• Καταχώρηση και προβολή στο Αρχείον Τσακωνιάς, της διαλεκτικής ποίησης (στην Τσακώνικη Διάλεκτο - Αρχαία Δωρική)
• Βράβευση από την ΠΟΣΑΡ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ανατολικής Ρωμυλίας) για την προσφορά στον πολιτισμό μέσω της διαλεκτικής ποίησης στο ιδίωμα της Ανατολικής Ρωμυλίας - Βόρειας Θράκης
• Αρθρογράφος σε πολιτιστικά περιοδικά
• Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού «Έλξευσις»

Ο κ. Κυριάκος Κυτούδης είναι μέλος: Πανελλήνιας Ένωσης
Λογοτεχνών / Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων
Λογοτεχνών Κύπρου / Συνδέσμου Γραμμάτων & Τεχνών
Θεσσαλίας / Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων
/ Επιτροπών αξιολόγησης λογοτεχνικών διαγωνισμών /
Φιλανθρωπικού Ιδρύματος
(Χριστίνα Αποστόλου - Κύπρος) / Μέλος Δ.Σ. Ιερού Ιδρύματος Ανατολικορωμυλιωτών «Η Αγία Τριάδα».
Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές: «Έχω ένα όνειρο»,
«Επί γης ειρήνη», «Ας ποιήσουμε», «Τα ελεγεία της ψυχής»,
«Περίπατος δημιουργίας», «Ουαλιά μι ουμούτ’» (ποίηση
στο ιδίωμα της Ανατολικής Ρωμυλίας), «Ζωγραφίζοντας
με τις λέξεις» (ποίηση και ζωγραφική), «Ίτε παίδες Ελλήνων» (ποίηση σε διαλέκτους και γλωσσικά ιδιώματα απ’ όλη την Ελλάδα), «Ρεπό» (Κουαρτέτα & Μονόλογοι) και φυσικά την «Ελιαμιάδα» (12.138 στίχοι με 9 ραψωδίες σε Ομηρικό μέτρο).
Επίσης έχει εκδώσει δύο θεατρικά: «Μάνα μου Ελλάς»
(γραμμένο στο ρεμπέτικο γλωσσικό ιδίωμα),
και «Η πρόβα».
Είναι υπερδραστήριος με πάμπολλες συμμετοχές σε ημερίδες, διαλέξεις και σε διάφορες εκδηλώσεις, όπου η ποίηση,
η φιλοσοφία, η μουσική αποτελούν μοχλό γνώσης για
τους συμμετέχοντες.
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παρουσιάζει

Το διάσηµο, αγαπηµένο κόµικ µικρών και µεγάλων

Κάθε
εβδοµάδα



τικά
συναρπασ µία
τεύχη σε κή
συλλεκτι
έκδοση

Ο φτωχός
και µόνος
καουµπόι
που πυροβολεί
πιο γρήγορα
και από
τη σκιά του!
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