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ον Ιανουάριο του 2015 που ο Αλέξης Τσίπρας εφορμούσε για να καταλάβει τη δική του όπως νόμιζε Βαστίλη, κάποιοι –όχι πιο έξυπνοι, αλλά περισσότερο γνώστες της συνθήκης που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ– επέμεναν εμμονικά στους συνομιλητές τους ότι δεν πρέπει να κρίνουν με τα συνήθη μέτρα και σταθμά ενός κλασικού αστικού κόμματος τη διακυβέρνηση που ερχόταν με φόρα.
Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν όντως ένα ριζοσπαστικό κόμμα που θα μετάλλασε τις πολιτικές ισορροπίες, αλλά επειδή ήταν
σχεδόν βέβαιο ότι ο χειρισμός των κρίσιμων θεμάτων που θα «έσκαγαν» αργά ή γρήγορα δεν θα έμοιαζε με όσα ξέραμε. Και
όντως έτσι έγινε. Σχεδόν από την πρώτη μεγάλη «στραβή», εκείνη της καταστροφικής διαπραγμάτευσης Βαρουφάκη το
πρώτο εξάμηνο του 2015, ο Αλέξης Τσίπρας πιπίλησε την παλιά καραμέλα ότι παρέλαβε καμένη γη, πασπαλίζοντάς την το
ίδιο καλοκαίρι του δημοψηφίσματος με το επιχείρημα ότι δεν ήταν λαοπλάνος που υποσχόταν στους πάντες τα πάντα, αλλά ένας αυταπατημένος πολιτικός που λύγισε στους εκβιασμούς των δανειστών.
Αν ο Αλέξης Τσίπρας είχε μείνει σε αυτήν τη μαυρογυαλούρικη εκδοχή του Έλληνα
πολιτικού, θα ήταν καλά. Το θέμα είναι ότι
μπροστά στη βουλιμική ανάγκη για παραμονή
στην εξουσία ο πρωθυπουργός εξάντλησε τον
δήθεν ριζοσπαστισμό του στο τρίτο αχρείαστο μνημόνιο που φόρτωσε τη χώρα, στην υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στα εξουθενωτικά για την οικονομία υπερπλεονάσματα, στην ονομαστική
μείωση της ανεργίας διαιωνίζοντας πρακτικές υποαμοιβόμενης εργασιακής γαλέρας, ανοίγοντας τέλος άγαρμπα και ετσιθελικά το Μακεδονικό ζήτημα. Τώρα που όλα μοιάζουν να έχουν πάρει τον δρόμο τους και τελευταίοι ανυπόταχτοι παραμένουν οι
πολίτες που συρρέουν κατά χιλιάδες στην πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν στο παλλαϊκό συλλαλητήριο της Κυριακής στο Σύνταγμα, έχει καταστεί απολύτως ξεκάθαρο ακόμη και στους αόμματους ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκάλισε το θέμα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων με μόνο σκοπό να προκαλέσει εσωκομματικό πρόβλημα στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Όσο κι αν αλληλοβαυκαλίζονται στο Μαξίμου ότι θέλησαν να επιλύσουν την εθνική εκκρεμότητα εμφορούμενοι από αγνό πατριωτικό ενδιαφέρον, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην πραγματικότητα απλώς το κόμμα που εργαλειοποίησε το εθνικό ζήτημα για
να «εισπράξει» –όπως νόμιζε– μικροκομματικά οφέλη. Η διαπίστωση αυταπόδεικτη, καθώς ούτε ψήγμα διάθεσης για εθνική
συνεννόηση δεν επέδειξε η κυβέρνηση. Μόνο έπαρση ότι αποτελεί δήθεν τη δύναμη των πρωτοβουλιών και όχι της αδράνειας, μόνο μυστικοπάθεια και κρυφτούλι από την εθνική αντιπροσωπεία, λες και η ονοματοδοσία των Σκοπίων αποτελούσε ιδιωτική υπόθεση οικογενειακού δικαίου.
Σαν να μην έφτανε αυτό, όσοι τολμούσαν να ψελλίσουν τη διαφωνία τους για τη λύση και τις πρακτικές που τη συνόδευαν
βαφτίζονταν ακροδεξιοί και παραφυάδες της Χρυσής Αυγής. Ας μην προκαλεί λοιπόν απορία γιατί το κλίμα στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό είναι τόσο τεταμένο και πολεμικό. Είναι αποκλειστική ευθύνη μιας κυβέρνησης που αναζήτησε σωσίβιο στην
αναζωπύρωση του απόλυτου διχασμού και της πολιτικής βεντέτας. Δυστυχώς όμως οι Μακρυκωσταίοι και οι Κοντογιώργηδες σπέρνουν άφθονο γέλιο μόνο στο σινεμά. Στην πραγματική ζωή θερίζουν ανείπωτες τραγωδίες…

Τ

Μοιραίοι
Μακρυκωσταίοι και
Κοντογιώργηδες
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• Σχεδόν βέβαιο θεωρούν κάποιοι ότι, την επαύριον
παλλαϊκής αντίδρασης ενάντια στη Συνθήκη των Πρεσπών,
θα «βρέξει» –όλως τυχαίως(;)– διώξεις για τη Novartis!

déjà vu διώξεις
(μετά το συλλαλητήριο...)
Τέτοια δημοσιότητα ούτε
στα πιο τρελά καλλιτεχνικά (σ.σ. τον καιρό που προσπαθούσε να αναδείξει το
ταλέντο της στην υποκριτική) όνειρά της δεν είχε απολαύσει η εισαγγελέας
Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη. Με αφορμή του
χειρισμούς της υπόθεσης
Novartis, η «φήμη» της
Ελληνίδας δικαστικού λειτουργού έχει ξεπεράσει τα
ελληνικά σύνορα. Για καλό ή για κακό θα φανεί στο
χειροκρότημα που τραγουδούσε και η Άλκηστις
Πρωτοψάλτη…
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Τ

α τελευταία τέσσερα
χρόνια το διαβόητο περιοδικό «POLITICO»
συντάσσει την περίφημη «Λίστα 28». Πρόκειται για έναν κατάλογο που απαρτίζεται από 28 πρόσωπα προερχόμενα από 28 διαφορετικές
χώρες, που επιλέγονται από τους
συντάκτες του με κριτήριο τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν και διαμορφώνουν τις χώρες τους ή την
Ε.Ε. Όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, το ελληνικό πρόσωπο της
«Λίστας 28» για το 2019 είναι η εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη
Τουλουπάκη.
Η επεξήγηση που έδωσαν προ
μηνός οι ξένοι συνάδελφοι αιτιολογώντας την επιλογή τους είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όχι διότι αποκαλύπτει κάτι που δεν ξέραμε,
αλλά γιατί άθελά του ίσως κάνει μια
καίρια διασύνδεση του πώς η πολιτική μπορεί να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη και αντιστρόφως πως οι αποφάσεις της Θέμιδας μπορούν να
πυροδοτήσουν τις πολιτικές εξελί-

ξεις. Γράφει, λοιπόν, το POLITICO
για την κα Τουλουπάκη ότι για τους
υποστηρικτές της «είναι μια προσωπικότητα που χρειαζόταν απαραιτήτως
για να εξουδετερώσει μια κουλτούρα
που απλώνει τα πλοκάμια της βαθιά μέσα στο καθεστώς της χώρας». Αντίθετα, αναφερόμενο στους επικριτές
της κας Τουλουπάκη, τo
POLITICO υποστηρίζει ότι η εισαγγελέας Διαφθοράς «είναι ένα εργαλείο του κυβερνώντος πολύ αριστερού
κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκοντας πολιτικές βεντέτες και υπονομεύοντας την αντιπολίτευση».
«Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο
είναι ότι οι υποθέσεις στις οποίες εργάζεται έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν την κοινή γνώμη πριν από τις
εθνικές εκλογές του επόμενου έτους,
στις οποίες το κεντροδεξιό κόμμα της
Νέας Δημοκρατίας έχει ένα πειστικό
προβάδισμα», διαπιστώνει πολύ εύστοχα το περιοδικό.
Δεδομένου ότι η κοινή γνώμη
στην Ελλάδα είναι στα κάγκελα με
αφορμή τη Συμφωνίας των Πρεσπών και συνυπολογιζόμενου του
κρύου… ιδρώτα που λούζει την
κυβέρνηση από τη στιγμή που α-

νακοινώθηκε το συλλαλητήριο της
Κυριακής στο Σύνταγμα, μόνο κάποιος που έχει μνήμη χρυσόψαρου δεν θα έβλεπε ένα δικαστικό
déjà vu έτοιμο να ξεδιπλωθεί. Για
να το κάνουμε… πενηνταράκια ήδη αυξάνονται οι «στοιχηματείες»
που ποντάρουν όλα τους τα λεφτά
στο στοίχημα ότι από Δευτέρα, την
επαύριον δηλαδή του παλλαϊκής
αντίδρασης ενάντια στη Συνθήκη
των Πρεσπών, θα «βρέξει» διώξεις
για τη Novartis!
Το σκεπτικό είναι απλό στη σύλληψή του: δεδομένης της λαϊκής αγανάκτησης που θα έχει κυκλώσει
το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ηλίου
φαεινότερο ότι θα αναζητηθεί από
την κυβέρνηση μία σανίδα πολιτικής σωτηρίας, μία αφορμή για αλλαγή ατζέντας και κυρίως ένα «φύλο συκής» ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί ανενόχλητος να παραδίδει το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς –γράφοντας στα παλαιότερα
των υποδημάτων του τη λαϊκή
βούληση–, αλλά συνεχίζει να μάχεται(;) τη διαφθορά(;) που όλως
τυχαίως(;) αγγίζει μόνο τους πολιτικούς του αντιπάλους και ποτέ την

Κουμουνδούρου.
Οι ψιθυρίζοντες λένε, μάλιστα,
ότι έχουν ξαναϋπάρξει στο ίδιο έργο θεατές, πέρσι τέτοια εποχή, που
πάλι οι δρόμοι πλημύριζαν από
πολίτες υπερασπιζόμενους την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ειδικότερα θυμίζουν (σ.σ. σε όσους
δεν έχουν διαβάσει τα σχετικές αποκαλύψεις της «Α») τις διαβολικές χρονικές συμπτώσεις που παρουσιάζονται στο χρονολόγιο των
καταθέσεων των 3 «ανώνυμων»
μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.
Τι συνέβη τότε;
Οι τέσσερις σπουδαιότερες από

|3

αυτές τις καταθέσεις, φέρονται να
δόθηκαν σε κρίσιμο χρόνο.
Πιο… συμπτωματική ήταν αυτή
που δόθηκε στις 20 Ιανουαρίου,
παραμονή του συλλαλητηρίου για
τη Μακεδονία που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Προς τι η «τυχαιότητα»;
Ότι με νέο αίτημά της η κα. Τουλουπάκη είχε ζητήσει από το FBI
αν μπορεί να χρησιμοποιήσει 7 ονόματα συγκεκριμένων πολιτικών,
με τους Αμερικανούς να στέλνουν
στις 23 Ιανουαρίου 2018 νέα απάντηση-έγγραφο με τα 7 ονόματα
που ζήτησε η Ελληνίδα εισαγγελέας Διαφθοράς στα οποία δεν περιλαμβάνεται κανένα στοιχείο και
καμία κατηγορία!
Σημειώνεται και τούτο: Υπάρχει
ακόμη μία –η τελευταία– κατάθεση
ανώνυμου μάρτυρα στις 4 Φεβρουαρίου, ανήμερα του εν Αθήναις συλλαλητηρίου για το εθνικό
θέμα της ονομασίας των Σκοπίων!
Όπως έχει γράψει η «Α», ειδικά
το τελευταίο εντυπωσιάζει, καθώς
κατά τα φαινόμενα η εισαγγελέας
Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη,
πήρε κατάθεση στις 4 Φεβρουαρίου στις 18:50 (αφού είχε λήξει το
συλλαλητήριο), χωρίς να δεσμεύεται από κάποια δικονομική υποχρέωση. Αυτό το αμελλητί, λοιπόν,
συνεχίστηκε την ακριβώς επόμενη
ημέρα της κρίσιμης κατάθεσης, τη
Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου, όπου
νωρίς-νωρίς πρόλαβε και ενεχειρίασε τον φάκελο με πλήρη(;)
στοιχεία στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, όπου ω της συμπτώσεως ο κ. Τζανακόπουλος έσπευσε αν και αναρμόδιος να ενημερωθεί.
Το τι μεσολάβησε πέρσι και όλα «έτρεξαν» σε χρόνους dt ή το
πoια θα είναι η πραγματική αιτία
που τη Δευτέρα-Τρίτη θα ξυπνήσουμε ακούγοντας φοβερά μαντάτα
για την υπόθεση Novartis είναι εύκολα εξηγήσιμο: θα χρειαστεί –και
θα βρεθεί– μια ηχηρή τρακατρούκα που θα σκεπάσει τον αχό την εθνικής προδοσίας…
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• Στο Μαξίμου ψάχνουν από την αρχή για τα κουκιά που θα τη βοηθήσουν
να περάσει από τη Βουλή τη Συμφωνία των Πρεσπών, έχοντας για φανερό πλέον άσο τον
Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά
θα γίνει ο… πρωταγωνιστικός διασώστης της κυβέρνησης Τσίπρα

Τους πνίγει το ποτάμι
(της λαϊκής οργής),
τους σώζει ο ποταμός
(του Θεοδωράκη)
Με προίκα τα έστω και ετερόκλητα 151 «ναι» της ψήφου εμπιστοσύνης, τα κομπιουτεράκια στο Μαξίμου
έχουν πάρει φωτιά μετρώντας τα κρίσιμα κουκιά για
την επόμενη μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη ζωής και
θανάτου που έχουν μπροστά τους: αυτήν της κύρωσης ή μη της Συμφωνίας
των Πρεσπών.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Η

αγωνία των στελεχών που σχεδιάζουν
τη στρατηγική του
κυβερνόντος κόμματος μπορεί να έχει
αρχίσει να μετριάζεται τα τελευταία
24ωρα όπου άρχισε να αχνοφαίνεται διάθεση στήριξης της Συμφωνίας των Πρεσπών από στελέχη του Ποταμιού, ίσως και κάποιων ανταρτών του ΚΙΝ.ΑΛ., παραμένει ωστόσο πολύ εύλογη. Διότι
αν βρεθούν οι έξι κομβικές ψήφοι
που θα συμπαραταχθούν με τις
145 του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει ανακουφισμένος μέχρι τις εθνικές εκλογές, προσπαθώντας να βελτιώσει τη διαφορά
του με τη Ν.Δ., που έχει διψήφιο
νούμερο. Αν, όμως, συμβεί το κατά
Μαξίμου απευκταίο και το κοντέρ
σταματήσει έστω και στους 150, τότε θα κληθούν να χορέψουν τον τελευταίο χορό, προκηρύσσοντας εκλογές και ελπίζοντας ότι η εκλογική κατάληξη θα είναι λιγότερο τραγική από τον αντίστοιχο χορό των
Σουλιωτών στο Ζάλογγο…

Οι σίγουροι 145+4
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές, τα δεδομένα που έχουν
καταγραφεί στα κυβερνητικά μπλοκάκια είναι λίγο-πολύ γνωστά. Ξεκινώντας από τους 145 σίγουρους
βουλευτές του κόμματος και από
’κεί και πέρα αρχίζουν οι προσθαφαιρέσεις.
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου σίγουρα θα πρέπει να θεωρούνται τα «ναι» της διεγραμμένης
από τους ΑΝ.ΕΛ. υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, του
επίσης ΑΝΕΛίτη βουλευτή Θανάση Παπαχριστόπουλου, της (κεντροδεξιάς για να μην ξεχνιόμαστε) υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη Κατερίνας Παπακώστα,
και φυσικά του καρατομημένου από το ΠΟΤΑΜΙ Σπύρου Δανέλλη.
Όμως οι παραπάνω 149 δεν
αρκούν. Υψηλόβαθμα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, προεξάρχοντος του πρωθυπουργού, έχουν δηλώσει δημοσίως ότι θα αναζητηθεί η απόλυτη
πλειοψηφία των 151, μιας και σε
κάθε χαμηλότερο πήχη θα υπάρχει όχι μόνο πολιτικό αλλά και τυπικό ζήτημα νομιμοποίησης, όπως
τουλάχιστον ισχυρίστηκε επίσης
δημόσια ο υπουργός Ναυτιλίας,
Φώτης Κουβέλης.
Το πρόβλημα είναι ότι οι δύο
«χρυσοί» ψήφοι είναι δύσκολο
να αναζητηθούν στις εξωΣΥΡΙΖΑϊκές ψήφους εμπιστοσύνης
που πήρε η κυβέρνηση στην
ψηφοφορία της περασμένης
Τετάρτης. Σε αυτές δηλαδή του
«Πυρίκαυστου» Κώστα Ζουράρι, αλλά και του άρτι διαγραφέντα από τους ΑΝ.ΕΛ. υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη. Στο Μαξίμου

δεν ξεχνούν ότι και οι δύο βουλευτές έχουν στηρίξει την κυβέρνηση, αλλά έχουν ξεκαθαρίσει από καιρό ότι στο ζήτημα
του Μακεδονικού η μέχρι πρότινος συγκυβέρνηση θα τους
βρει απέναντί της.

Ποντάρουν σε τέσσερις
επιλαχόντες
Υπό τις παραπάνω συνθήκες, καταλύτης των όποιων εξελίξεων καθίσταται το Ποτάμι και η στάση που
θα κρατήσουν οι εναπομείναντες
βουλευτές της Σεβαστουπόλεως
καθώς και οι συνάδελφοί τους από το όμορο ΚΙΝ.ΑΛ. Συγκεκριμένα στο κυβερνητικό και όχι μόνο
στρατόπεδο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ακούσουν το «ναι» από
τα στόματα του επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκη και του
αντιπροέδρου του κόμματος, Γιώργου Μαυρωτά, δυνητικά και του αμφιταλαντευόμενου έως την ύστατη
ώρα Σπύρου Λυκούδη.
Στο Μαξίμου εκφράζουν, εξάλλου, μία συγκρατημένη αισιοδοξία
ότι το πολυπόθητο για αυτούς
«151 plus» θα… χτιστεί και με
κάπoιες ψήφους από το Κίνημα
Aλλαγής. Δεν αποκλείουν ένας από τους πρόθυμους να είναι π.χ. ο
Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο
πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ., που ανεξαρτήτως της ψήφου του έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την
Κουμουνδούρου – και αυτή είναι
μία πληροφορία που δύσκολα
μπορεί να διαψευστεί.
Μια δυνητική θετική ψήφος για
τις Πρέσπες θα μπορούσε να προέλθει από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κρεμαστινό, που είχε
απαντήσει αινιγματικά για το αν θα

ψηφίσει υπέρ της Συμφωνίας των
Πρεσπών (σ.σ. δεν επικαλέστηκε
πολιτικούς λόγους, αλλά ότι δεν είχε δει το κείμενο της συνταγματικής μεταβολής), ωστόσο μάλλον η
εν λόγω πιθανότητα «καίγεται» μετά
την ντιρεκτίβα Γεννηματά ότι θα έχουν συνέπειες όσοι διαταράξουν
την ενότητα του ΚΙΝ.ΑΛ.

Εκλογές πότε;
Η αριθμητική, λοιπόν, της ψηφοφορίας για το ονοματολογικό των
Σκοπίων θα καθορίσει όχι μόνο
την τύχη του Μακεδονικού ζητήματος ως προς το ονοματολογικό
των Σκοπίων, αλλά και τον χρόνο
που θα στηθούν οι κάλπες. Διότι,
αν στον ΣΥΡΙΖΑ κάτσει το «ονειρικό» σενάριο να ξεπεράσει ακόμη
και τις 152 θετικές ψήφους η ψηφοφορία για την κύρωση των
Πρεσπών, τότε στα πέριξ της Ηρώδου Αττικού θα στηθεί πάρτι
τρικούβερτο, μιας και ένα τέτοιο
ενδεχόμενο θα δώσει πολιτική ανάσα περίπου 9 μηνών στον Αλέξη Τσίπρα να ξεδιπλώσει την «ιδεολογική του αντεπίθεση» έναντι
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν όμως τα κουκιά δεν βγουν και η κατά την αντιπολίτευση πλειοψηφίακουρελού ξηλωθεί για τα καλά, τότε οι εθνικές εκλογές θα προκηρυχτούν… χθες, με τους κυβερνητικούς να ελπίζουν σε ένα πράγμα:
να μειώσουν την έκταση του Βατερλό. Αν και όπως είπαμε η ιστορία μοιάζει μισοτελειωμένη, αφού
την ώρα που την Κυριακή το ποτάμι της λαϊκής αντίδρασης για το
Μακεδονικό θα πνίγει την κυβέρνηση ένα άλλος… ποταμός, αυτός
του Σταύρου Θεοδωράκη, θα γίνει η σωσίβια λέμβος μίας διαλυ-

μένης τέως συγκυβέρνησης…
Και αυτό είναι το οξύμωρο του
πολιτεύματός μας. Σε ένα τεράστιος εθνικό θέμα, όπως το Μακεδονικό, αντί να ζητηθεί η γνώμη
και βεβαίως η συγκατάθεση του ελληνικού λαού, κάτι που έγινε από
τους γείτονές μας Σκοπιανούς, οι
κυβερνώντες έχουν συνταγματικά
το δικαίωμα να αποφασίσουν όχι
με πλειοψηφία άνω των 180 ψήφων, αλλά και με εκείνη κάτω των
150! Στην προσπάθειά τους να πετύχουν τον σωτήριο –επικοινωνιακά και πολιτικά– αριθμό των
151 ψήφων, δελεάζουν βουλευτές
με υπουργικές θέσεις, κατ’ ουσίαν
ανύπαρκτους πολιτικά σε βάθος
χρόνου, και μιας χρήσεως.
Τύποι σαν τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, την Κουντουρά,
τον Θεοδωράκη, τον Μαυρωτά,
τον Θεοχαρόπουλο, ποια πολιτική θητεία έχουν ώστε να σηκώνουν το ανάστημά τους σε ένα εθνικό θέμα, με τις αρνητικές για τη
συμφωνία των Πρεσπών δημοσκοπήσεις που αγγίζουν το 70%;
Η περιστασιακή παρουσία τους
στα βουλευτικά έδρανα μέσω κομμάτων μικρής εμβέλειας που διαλύονται στο πέρασμα του χρόνου,
από την πρώτη κιόλας θητεία τους,
τους δίνει αυτό το δικαίωμα;
Η ιστορία μας, που έχει κρατήσει στα κιτάπια της τον φονιά του
Καποδίστρια, τον δικαστή που
καταδίκασε σε θάνατο τον Κολοκοτρώνη, τους δοσίλογους της
Κατοχής, να είναι σίγουροι ότι και
τα δικά τους τα ονόματα θα αναγραφούν και θα μείνουν στις σελίδες της ως μελανά περιστατικά, μικρών ανθρώπων, που μετράνε το
ανάστημά τους με τη σκιά τους…
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Η ΑΠΟΨΗ

• Στηρίζει την κυβέρνηση το Ποτάμι, ψηφίζοντας
υπέρ των Πρεσπών, και από το Μαξίμου ξεκίνησαν να
του κάνουν πλάκα

Απόφαση-τραβεστί
ρετσινιά για τον Σταύρο
Πλήρης ήταν η επιβεβαίωση
της «Α», όταν στο φύλλο 867
της 29ης Δεκεμβρίου του
2018 είχε αποκαλύψει ότι το
Ποτάμι θα υπερψηφίσει τη
συμφωνία των Πρεσπών, προσφέροντας βοήθεια στον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει σε εκλογές
τον Οκτώβριο
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ις τελευταίες ημέρες του
προηγούμενου έτους γράψαμε ότι για δύο λόγους θα
υπερψηφίσει ο Θεοδωράκης τη συμφωνία των Πρεσπών. Η μία διότι την πιστεύει, όπως
αναφέρεται και στο άρθρο 85 του καταστατικού του, αλλά κι επειδή ποντάρει
να γίνουν οι εκλογές στο τέλος της κυβερνητικής θητείας και όχι τώρα, με την
ελπίδα ότι θα μπορέσει το κόμμα του να
ανακάμψει και να εισέλθει εκ νέου στη
Βουλή, κάτι που με βάσεις τις δημοσκοπήσεις μοιάζει με θαύμα.
Στο δημοσίευμα της 29ης Δεκεμβρίου είχαμε αναφέρει πως «Η θετική στάση του Ποταμιού στην επίλυση του προβλήματος με την πΓΔΜ δεν αλλάζει. Θεωρούμε ότι αυτή η εκκρεμότητα έχει στοιχίσει πολλά στη χώρα», λέει ο Θεοδωράκης, ο οποίος σε όλες του τις συνομιλίες
ακόμη και με τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, ο οποίος του ασκεί πιέσεις, τονίζει: «Προτιμώ ως επίσημη ονομασία το Βόρεια Μακεδονία, από το σκέτο
Μακεδονία».

Το παρασκήνιο
Τα τελευταία 24ωρα υπήρξε έντονο παρασκήνιο πριν ληφθεί η απόφαση-τραβεστί από το Πολιτικό Συμβούλιο του
Ποταμιού, την Πέμπτη το βράδυ. Μία
απόφαση με βάση την οποία οι Σταύρος Θεοδωράκης και Γιώργος Μαυρωτάς θα ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, κι έτσι η κυβέρνηση κερδίζει το στοίχημα για το πολύ σοβαρό αυτό εθνικό θέμα. Οι Γρηγόρης
Ψαριανός και Γιώργος Αμυράς θα
την καταψηφίσουν θεωρώντας την επιζήμια για τη χώρα, ενώ ο πέμπτος της

παρέας, ο συνεργαζόμενος Σπύρος
Λυκούδης, είναι στο ίσως, με πιθανότερο ενδεχόμενο το «ναι».
Βέβαια, πριν ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, είχαν προηγηθεί πολλά
και διάφορα, με πιο σημαντικό την
«κλοπή» του βουλευτή Σπύρου Δανέλλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, κόντρα στο
Ποτάμι, που ψήφισε «όχι» και όπως ήταν λογικό διεγράφη. Κι εδώ είναι το
οξύμωρο. Όλοι στη Σεβαστουπόλεως
με πρώτο τον Θεοδωράκη ήταν πυρ
και μανία με τον κ. Τσίπρα, αλλά σπεύδουν τώρα να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης μέσω της συμφωνίας των
Πρεσπών. Όπως γίνεται αντιληπτό, όσα συμβαίνουν κι αποφασίζονται στο
Ποτάμι ξεπερνούν και τον σπουδαίο
Ρουμάνο θεατρικό συγγραφέα Ευγένιο
Ιονέσκο, που θεωρείται ως επιφανέστερος εκπρόσωπος του «Θεάτρου του
παραλόγου». Ο Ιονέσκο καθόριζε ως
εξής την ταυτότητα του θεάτρου: «Τα πάντα είναι κωμικά, τίποτα δεν είναι τραγικό, όλα είναι πραγματικά και μη, δυνατά
και αδύνατα, σοβαρά και γελοία. Λογική
είναι η τρέλα των δυνατών». Μόνο που
μετά την κύρωσή της η συμφωνία των
Πρεσπών είναι μάλλον απίθανο να αλλάξει.
Αυτό το θέατρο του παραλόγου παίχθηκε στο Ποτάμι. Την προηγουμένη
του Πολιτικού Συμβουλίου ο Αμυράς,
δήλωνε πως «εάν το Ποτάμι ψηφίσει υ-

πέρ της συμφωνίας, τότε βλέπω να έχουμε
σοβαρό πρόβλημα ύπαρξης», ενώ λίγες
ώρες πριν τη συνεδρίαση, την Πέμπτη
το πρωί, ο Γρηγόρης Ψαριανός άφηνε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει
από την Κ.Ο., κάτι που επί της ουσίας
σήμαινε τη διάλυση του Ποταμιού εντός
του Κοινοβουλίου. Τότε ο Λυκούδης
έριξε την ιδέα να ψηφίσουν οι δύο βουλευτές «όχι» και οι άλλοι τρεις να απέχουν, δικαιολογώντας την απόφασή
τους, λόγω του πολιτικού πλαισίου, εξηγώντας πως δεν μπορούν να συνεργήσουν με μία κυβέρνηση-ρεφενέ, όπως την αποκαλούσαν στη Σεβαστουπόλεως. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε
μία κίνηση από τη βάση του κόμματος
που έλεγε πως πρέπει να πάνε όλοι συντεταγμένα στο «όχι», προκειμένου να
τιμωρηθεί ο πρωθυπουργός για την
κλοπή του Δανέλλη.
Τελικά ελήφθη η απόφαση-τραβεστί
με τρεις γραμμές: Δύο «ναι» - δύο «όχι» ένας «ίσως». Μία απόφαση, η οποία βολεύει τον πρωθυπουργό και το κυβερνών κόμμα, το οποίο είναι βέβαιο πως
θα τη χρησιμοποιήσει ως νέα ψήφο εμπιστοσύνης. Και βέβαια ήδη το Μαξίμου ξεκίνησε την προπαγάνδα και χθες
κυκλοφόρησε βίντεο, με το οποίο κάνει
λόγο για τα εργασιακά δικαιώματα. Κι
όμως, στη Σεβαστουπόλεως κάνουν
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πως δεν καταλαβαίνουν επιμένοντας
πως «η στήριξη στην συμφωνία των Πρεσπών είναι στήριξη στην Ελλάδα και όχι
στον καταρρέοντα Τσίπρα. Αύριο με την
πρώτη ευκαιρία ο κ. Τσίπρας και οι σύντροφοί του θα ξαναγίνουν “φιλομαδουριστές”, “φιλορώσοι”, “φιλοϊρανοί”, “φιλοοτινάναι”, αρκεί να θεωρήσουν ό,τι τους
βολεύει».

Τηλεφωνήματα
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Θεοδωράκης
το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη δέχθηκε
πολλά τηλεφωνήματα ακόμη και από
πολιτικούς άλλων κομμάτων, οι οποίοι
ήθελαν να πληροφορηθούν για το τι θα
πράξει. Σε όλους απαντούσε ότι είναι
θετικός με τη συμφωνία, αδιαφορώντας εάν τον κατέτασσαν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να πείσει τους Ψαριανό
και Αμυρά για να μη διαλυθεί το κόμμα
εντός του Κοινοβουλίου και να απολέσει τα προνόμια αρχηγού κόμματος.
Με το τρυκ της ψήφου κατά συνείδηση έλαβε μία ολιγόμηνη παράταση
ζωής και ήδη από την Παρασκευή το
πρωί θα πρέπει να κατάλαβε τι τον περιμένει. Αρκεί να διάβασε το πρωτοσέλιδο της φιλοκυβερνητικής «Εφημερίδας των Συντακτών» που είχε ως τίτλο:
«Και το Ποτάμι ήταν θολό, θολό κατεβασμένο...» Ήδη η κυβέρνηση τον κάνει ρεζίλι, παρά το γεγονός ότι αυτός
πρόθυμα της προσέφερε το απαιτούμενο οξυγόνο.

Κι εκδήλωση
Η πρώτη του αντίδραση για το πώς υποδέχθηκε η κοινωνία την απόφαση
του Ποταμιού ήταν να διοργανώσει εκδήλωση για τη Δευτέρα το απόγευμα
(18.00) στο Ζάππειο. «Διπλωμάτες, διακεκριμένοι επιστήμονες και άνθρωποι που
έχουν καταπιαστεί δεκαετίες τώρα με το
“Μακεδονικό”, συμμετέχοντας και σε
προηγούμενες προσπάθειες επίλυσής του,
βρίσκονται για πρώτη φορά όλοι μαζί στον
ίδιο χώρο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Θα μιλήσουν οι Αριστείδης Αγαθοκλής (πρέσβης ε.τ.), Νίκος Αλιβιζάτος (συνταγματολόγος), Ιωάννης
Αρμακόλας (καθηγητής Βαλκανικών
Σπουδών), Θάνος Βερεμής (ιστορικός), Νίκος Δήμου (συγγραφέας), Αλέξης Ηρακλείδης (καθηγητής Διεθνών Σχέσεων), Μαριλένα Κοππά
(καθηγήτρια, πρώην ευρωβουλευτής),
Γιάννης Κωνσταντινίδης (καθηγητής
Πολιτικής Επιστήμης), Αντιγόνη Λυμπεράκη (καθηγήτρια Οικονομικών),
Στέφανος Μάνος (πρώην υπουργός),
Πάσχος Μανδραβέλης (δημοσιογράφος), Μιχάλης Μητσιός (δημοσιογράφος), Δημήτρης Μοσχόπουλος
(πρέσβης ε.τ.), Χρήστος Ροζάκης
(πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), Μιχάλης Σταθόπουλος
(καθηγητής, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης), Τάσος Τέλλογλου (δημοσιογράφος), Δημήτρης Ψυχογιός (καθηγητής ΜΜΕ). Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Παύλος Τσίμας.

06_DANELLHS_870_APOPSI 1/18/19 8:04 PM Page 6

6 | Η ΑΠΟΨΗ
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος
τον αποκάλεσε «μελισσούλα που πετάει από λουλούδι σε λουλούδι»
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

o 1968 ακούστηκε για
πρώτη φορά ένα τραγούδι που έμελλε μεγαλώσει γενιές Ελλήνων.
Ο λόγος για την «Κανάρα», ή «θα ζήσω ελεύθερο πουλί»,
που τραγούδησε για πρώτη φορά
ο Χρηστάκης. Του στίχους στην
«Κανάρα» έγραψε ο βιολιστής Μιχάλης Γαβριηλίδης, ο οποίος απαίτησε να το τραγουδήσει ο Χρηστάκης διότι, όπως έλεγε ο δημιουργός, «έχει παράξενη φωνή, σκωπτική, θεατρική, ό,τι πρέπει για το
τραγούδι». Ο Χρηστάκης, κατά κόσμο Χρήστος Σύρπος, με χαρακτηριστική άνεση μπήκε στον ρόλο και το νόημα της «Κανάρας».
Παρά τις εκατοντάδες επανεκτελέσεις, η ερμηνεία του Χρηστάκη
παραμένει ασύγκριτη.
Τι σχέση έχει το εν λόγω τραγούδι με τον Σπύρο Δανέλλη;
Προφανώς καμία. Όμως ο πολιτικός βίος και τα λεγόμενα του βουλευτή Ηρακλείου δείχνουν, όπως
και ο ίδιος διαρκώς τονίζει, πως είναι ένα ελεύθερο πνεύμα και βαδίζει με βάση τη συνείδησή του. Αυτό είναι γεγονός. Και ως ελεύθερο
πνεύμα διατηρεί το δικαίωμα να
πετάει από κόμμα σε κόμμα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δίχως ν’ αναφέρει το όνομά του, τον αποκάλεσε
«μελισσούλα που πετάει από λουλούδι σε λουλούδι». Να μας επιτρέψει ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να
διαφωνήσουμε. Του κ. Δανέλλη
του ταιριάζει καλύτερα όσα τραγούδησε ο αείμνηστος Χρηστάκης: «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και
από κανάρα σε κανάρα θα πετάω».
Η πολιτική πορεία του Σπύρου
Δανέλλη σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανιαρή, ρουτινιάρικη. Ο ίδιος ακόμη
και στη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης επανέλαβε ότι «στη
ζωή μου έχω μάθει να παίρνω τις ευθύνες που μου αναλογούν και να είμαι συνεπής στις απόψεις και στις αρχές μου». H δήλωση περί συνέπειας αποκτά άλλο ενδιαφέρον αν ρίξει κάποιος μια ματιά στην πολιτική διαδρομή και το βιογραφικό
του κ. Δανέλλη τα τελευταία 20
χρόνια. Υπήρξε βουλευτής του Συνασπισμού (1996-2000), ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ (20092014) και βουλευτής του Ποταμιού (2015 μέχρι σήμερα), αλλά το
πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε ανύποπτο χρόνο είχε ζητήσει τη στήριξη και της Νέας Δημοκρατίας.
Μπορεί να ακούγεται ως απίθανο, όμως με έγγραφα που αποκάλυψε η ιστοσελίδα iefimerida.gr,
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Η ταξιδιάρα ψυχή
που πετά από
κανάρα σε κανάρα
Ο Σπύρος
Δανέλλης
πέρασε από όλα
τα κόμματα της
Κεντροαριστεράς
και χρημάτισε
βουλευτής και
ευρωβουλευτής

ο κ. Δανέλλης ως δήμαρχος στον
δήμο Χερσονήσου του νομού Ηρακλείου το 2006 έστειλε δύο επιστολές στη ΝΟΔΕ Ηρακλείου με
τις οποίες ζητεί να έχει «την τιμή της
στήριξης της Νέας Δημοκρατίας» για
να επανεκλεγεί δήμαρχος. «Ζητούμε την αξιολόγηση του δημοτικού μας
έργου, προκειμένου να έχουμε και αυτή τη φορά την τιμή της υποστήριξης
της προσπάθειάς μας», έγραψε χαρακτηριστικά.
Κάτι που παραδέχθηκε επί της
ουσίας και ο ίδιος ο κ. Δανέλλης
στην απάντησή του: «Η αμιγώς αυτοδιοικητική παράταξη ηγούμενος της
οποίας εκλέχτηκα Δήμαρχος Χερσονήσου το 2002, αποτελούνταν από
πολίτες που πρόσκεινταν από το ΕΚΕ
μέχρι τη Ν.Δ.. Στήριξη μας έδωσαν
τότε η Ν.Δ. και ο Συνασπισμός. Η
Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ προτίμησε να δώσει χρίσμα (όχι στήριξη)
στον ανθυποψήφιό μου και τότε Δήμαρχο. Το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ όμως ήταν μαζί μας. Στις επόμενες εκλογές,
το 2006, αντίστοιχο κάλεσμα κάναμε
ξανά σε όλα τα κόμματα. Αν ξαναδιαβάσετε λοιπόν την επιστολή μου που
δημοσιεύετε στην τελευταία γραμμή
ζητώ “…να έχουμε ΚΑΙ αυτή τη φορά

τη στήριξή σας”. Για την ιστορία αυτή
τη φορά στήριξη είχαμε και από το
ΠΑΣΟΚ».

Ταξιδιάρα ψυχή
Ίσως επειδή σπούδασε στην Ιταλία αρχιτέκτονας-μηχανικός οι άσπονδοι φίλοι του
151ου υποστηρικτή
της κυβέρνησης Τσίπρα τον έχουν χαρακτηρίσει ως «ταξιδιάρα ψυχή», ενθυμούμενοι το υπέροχο
ροκ κομμάτι του
1985 από ένα γνωστό ελληνικό συγκρότημα, τις Τρύπες. Στο ρεφρέν της
«ταξιδιάρας ψυχής»
αναφέρεται: «Ταξιδιάρα ψυχή, και αν
θέλω δίπλα σου είναι
δύσκολο να μένω»
και αναδεικνύει τη
σταθερότητα του κ.
Δανέλλη στα κόμματα από όπου πέρασε.
Εξάλλου και ο ίδιος στο βιογραφι-

κό του αναφέρει ότι διετέλεσε ιδρυτικό μέλος και μέλος των Κεντρικών Επιτροπών των κομμάτων Σοσιαλιστική Πορεία (19761978), Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ.
1978-1988), υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ενιαίου Συνασπισμού της

Αριστεράς (1989), μέλος (19922000) της Κ.Ε. του Συνασπισμού
της Αριστεράς και της Προόδου.
Και μέσα σε όλα αυτά, να προσθέσουμε και ολίγον από ΠΑΣΟΚ και
Ποτάμι, εξασφαλίζοντας τα προνόμια που έχει ένας ευρωβουλευτής
κι ένας βουλευτής, αντίστοιχα, απολαμβάνοντας φυσικά και τις ανάλογες τιμές και φυσικά τα έσοδα
από τους μισθούς.
Οφείλει, πάντως, να αναγνωρίσει κάποιος στον κ. Δανέλλη ότι
παρέμεινε σε όλη αυτή τη μακρά
περίοδο πάντα στον χώρο της ευρύτερης Αριστεράς. Δεν έκανε το
μεγάλο άλμα, προς τα δεξιά, αλλά
όπως λένε και στο Ποτάμι «ποτέ δεν
ξέρεις τις σου ξημερώνει», ή επίσης
θυμούνται αυτό που λέγεται ότι «όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, τα βλέπει ο Θεός και γελά».
Εδώ και πολύ καιρό φαίνεται ότι είχε λάβει την απόφαση να μεταγραφεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Απλά περίμενε τη μεταγραφική περίοδο του
Ιανουαρίου, όπως ισχύει στο ποδόσφαιρο. Όμως όλες του οι ενέργειες δικαιώνουν τον Μανώλη Όθωνα, ο οποίος την Τετάρτη το
πρωί είπε:
«Ο κ. Δανέλλης είχε ήδη πάρει τη
μεταγραφή εδώ και αρκετούς μήνες,
απλά τον είχε αφήσει ο κ. Τσίπρας με
υποσχετική στο Ποτάμι». Και όλοι
θυμούνται ότι ακόμη και την εποχή που το Ποτάμι ήταν στο Κίνημα
Αλλαγής και προσπαθούσαν όλοι
να βρουν τον τρόπο για να συμπορευθούν, ο βουλευτής Ηρακλείου
έριχνε τις δικές του φιτιλιές: «Αν
θεωρούμε ότι η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ είναι πραγματικά δυσβάστακτη, δική μου προσωπική άποψη είναι ότι αν δεν είμαστε υποκριτές, τότε θα πρέπει να προτείνουμε μία εναλλακτική λύση», υπονοώντας τη συνεργασία του ΚΙΝΑΛ
με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κι εξηγούσε: «Δηλαδή στη θέση
των ΑΝΕΛ θα έπρεπε να υπάρχει στήριξη από κάποιες από τις δυνάμεις
που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές, μέσα σε ένα συγκεκριμένο
προγραμματικό πλαίσιο».
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• Είτε κυρωθεί είτε όχι η Συμφωνία των Πρεσπών, η Ν.Δ. θα συνεχίσει τη σκληρή
αντιπολιτευτική τακτική της έναντι της κυβέρνησης που δεν είναι άλλη από την ανάδειξη των ευθυνών
του Αλέξη Τσίπρα και όσων βουλευτών συμπαραταχθούν στην παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας

Το αποτέλεσμα της επερχόμενης ψηφοφορίας για
τη επικύρωση ή μη της
Συμφωνίας των Πρεσπών,
που όπως δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις μάλλον
θα περάσει από τη Βουλή
με 151 ψήφους, διόλου εμποδίζει τη Νέα Δημοκρατία στη συνέχιση της σκληρής αντιπολιτευτικής τακτικής της έναντι της κυβέρνησης που δεν είναι
άλλη από τον στιγματι σμό
του ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικά
του Αλέξη Τσίπρα, αλλά
και όλων των βουλευτών
από άλλα κόμματα που θα
δώσουν την ψήφο τους.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Π

εποίθηση της ηγεσίας και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η
Συμφωνία των Πρεσπών όχι μόνο δεν επιλύει, αλλά
μπορεί να πυροδοτήσει και νέα
προβλήματα στα Βαλκάνια. Γνωρίζει πολύ καλά ότι στη συνείδηση
της πλειονότητας των Ελλήνων –
σε ποσοστό πάνω από 70%– υπάρχει η βεβαιότητα ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ετεροβαρής, υπέρ των Σκοπίων. Επίσης,
ότι πρόκειται για μια συμφωνία
που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των Σκοπίων. Μια συμφωνία
που περιέχει τέτοιες διατάξεις που
ποτέ κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν αποδέχθηκε.
Μην ξεχνάμε ότι όταν ο Κώστας Καραμανλής και η Ντόρα
Μπακογιάννη είπαν «όχι» σε μια
οποιαδήποτε λύση και ήρθαν αντιμέτωποι με τα σχέδια των δυτικών
χωρών κόντεψαν όχι μόνο να χάσουν την εξουσία αλλά και να κινδυνεύσουν να βρεθούν εκτός πολιτικής. Όλα όσα, όμως, δεν δέχθηκαν οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, τα δέχθηκε ο σημερινός
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος
που στην οδό Πειραιώς ακονίζουν
τα κοινοβουλευτικά ξίφη τους για
να αποτρέψουν και να πείσουν με
επιχειρήματα όποιον έχει κατά νου
να κυρώσει με την ψήφο του τη
συμφωνία.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που
έλεγε στην «Α» κορυφαίο στέλεχος

Θα στιγματίσουν
τους «Ιούδες»
των Πρεσπών
ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΕΙ, ΑΛΛΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕΙ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
της Νέας Δημοκρατίας: «Επιθυμούμε
την επιβίωση και την ευημερία του γειτονικού κράτους, το οποίο αν δεν υπήρχε θα έπρεπε για πολλούς λόγους
να το έχουμε… εφεύρει. Όχι όμως να
επιβιώνει λεηλατώντας και καπηλευόμενο την ελληνική ιστορία και αλλάζοντας την πραγματικότητα. Θέλουμε μια
δίκαιη συμφωνία κι έναν έντιμο συμβιβασμό. Αλλά αυτό που φέρνει στη
Βουλή προς ψήφιση ο κ. Τσίπρας δεν
είναι ούτε δίκαιο, ούτε “έντιμος συμβιβασμός”. Είναι μια συμφωνία που
δικαιώνει τα Σκόπια και την προπαγάνδα τους 100%, καθώς κερδίζουν
και τη δήθεν “μακεδονική” ταυτότητα
και τη γλώσσα. Σε αυτήν τη συμφωνία
η Ελλάδα δεν κερδίζει κάτι. Και δεν είναι επιχείρημα ότι κέρδος είναι που
άλλαξαν το όνομα του αεροδρομίου

τους… Είναι αστείο ως επιχείρημα».

Εθνικά επιζήμια η
συμφωνία
Πάγια αρχή και θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θεωρεί τη συμ-

φωνία αυτή εθνικά επιζήμια, τόσο
για τη χώρα μας όσο και γενικότερα για τα Βαλκάνια. Κάτι το οποίο
έκανε σαφές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, κατά τη

διάρκεια της μεταξύ τους συνάντησης. Συγκεκριμένα είχε πει: «Εξήγησα στην κα Μέρκελ τις θέσεις μας
για τη συμφωνία των Πρεσπών και
τους λόγους για τους οποίους η Νέα
Δημοκρατία δεν πρόκειται να την κυρώσει. Όχι απλώς επειδή αυτή είναι η
βούληση της μεγάλης πλειονότητας
των Ελλήνων. Αλλά γιατί είναι μια κακή συμφωνία που αντί να λύνει παλιά
προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων, μπορεί να πυροδοτήσει καινούργια. Και αυτή η θέση μας
είναι αδιαπραγμάτευτη».

Κυοφορούμενο
«πραξικόπημα»
Για κυοφορούμενο «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» κάνει λόγο η Νέα
Δημοκρατία με αφορμή τις κινήσεις
της Κυβέρνησης να αποσπάσει αυθαιρέτως ο ΣΥΡΙΖΑ την πλειοψηφία
σε όλες τις Επιτροπές του Κοινοβουλίου και να περάσει τη συμφωνία των Πρεσπών που με βάση τις
τωρινές συνθέσεις δεν περνά. Κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας σημείωναν ότι «η κυβέρνηση συνειδητά και
συστηματικά παραβιάζει τη διάκριση
των εξουσιών και επιχειρεί να χειραγωγήσει ακόμη και τη Δικαιοσύνη,
προετοιμάζει, ως φαίνεται, κάτι που
πραγματικά δεν θα έχει προηγούμενο
στην κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας: Να μετατρέψει αυθαιρέτως τη μειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια της Βουλής, σε πλειοψηφία σε όλες τις Kοινοβουλευτικές Eπιτροπές προκειμένου να
τις ελέγχει ο κ. Τσίπρας».
Οι ίδιοι κύκλοι του κόμματος επεσήμαιναν ότι η συζήτηση για τις
Πρέσπες θα πρέπει να γίνει με την
άνεση του χρόνου που η σοβαρότητα της επιβάλλει. Να ακουστούν
όλοι και όλες οι απόψεις στην αίθουσα της Βουλής και από ’κεί και
πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Γαλάζιες» βολές για την Παπακώστα
Πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης, τα πυρά της Νέας Δημοκρατίας στράφηκαν σε όλα τα στελέχη
που δεν ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά είχαν εκφράσει την πρόθεσή
τους να στηρίξουν το κυβερνών κόμμα. Ξεχώρισαν, φυσικά, οι αναφορές των Νεοδημοκρατών για έναν πρώην «δικό» τους άνθρωπο,
την Κατερίνα Παπακώστα. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω τοποθέτηση κορυφαίου στελέχους της Ν.Δ. για την υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη θετική ψήφο που τελικά έδωσε στην
κυβέρνηση Τσίπρα: «Η κυρία Παπακώστα που εξελέγη στις εκλογές
του Σεπτεμβρίου του 2015 ως 12η βουλευτής της Β΄ Αθήνας, από καραμπόλα (έχασε η Ν.Δ. την έδρα στη Ροδόπη) με τι συνείδηση θα πάει

να ψηφίσει υπέρ της κυβέρνησης Τσίπρα και
υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών; Ξεχνά
ότι με τις ψήφους νεοδημοκρατών που την
ψήφισαν πήρε τους σταυρούς που πήρε και
μετά βρέθηκε στη συγκεκριμένη θέση στη λίστα της Ν.Δ., ενός κόμματος με εκ διαμέτρου
αντίθετες απόψεις από τον ΣΥΡΙΖΑ; (οι εκλογές του Σεπτεμβρίου έγιναν με λίστα). Και με ποιο δικαίωμα επικαλείται
τον ιδρυτή της Ν.Δ., Κωνσταντίνο Καραμανλή; Ξεχνά τα δάκρυα του
Καραμανλή για τη Μακεδονία; Το κόμμα της το πρόδωσε, τους ψηφοφόρους της τους πρόδωσε, τα δάκρυα του Καραμανλή;»
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• Ο πρώην πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο αδελφός
του Νίκος έχει χαρακτηρίσει κακή τη συμφωνία, ετοιμάζει
παρέμβαση σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Οι «πονηριές» του Γιώργου
προκαλούν κραδασμούς
Η κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών το επόμενο διάστημα
από το ελληνικό Κοινοβούλιο προκαλεί αναταραχή όχι μόνο
στο Ποτάμι, αλλά και στο Κίνημα Αλλαγής. Κι αυτό διότι υπάρχει πάντα το ερωτηματικό του Θανάση Θεοχαρόπουλου και της
ΔΗΜ.ΑΡ., αλλά και ο άγνωστος Χ, που στην προκειμένη περίπτωση έχει ονοματεπώνυμο: Γιώργος Παπανδρέου.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

στάση του Θεοχαρόπουλου λίγο-πολύ είναι
γνωστή. Θεωρεί ότι η
συμφωνία είναι προς
θετική κατεύθυνση κι έχει ξεκαθαρίσει στην κα Γεννηματά
πως θα συναποφασίσει μαζί με τα όργανα της ΔΗΜ.ΑΡ., η οποία έτσι κι αλλιώς ως κόμμα είναι θετική με την οριστική λύση της διένεξης με τα Σκόπια.
Απλά η κα Γεννηματά προσπαθεί όλο
αυτό το διάστημα να αντιμετωπίσει τον
πονοκέφαλο που ακούει στο όνομα
Θεοχαρόπουλος, κάνοντας υποχωρήσεις για να αποφύγει άλλη μία αποχώρηση από το Κίνημα Αλλαγής.
Όμως τα τελευταία 24ωρα το Μαξίμου διαρρέει με σιγουριά ότι εντός των
επόμενων ημερών θα υπάρξουν παρεμβάσεις από δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Σημίτη και τον
Γιώργο Παπανδρέου, υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Από την πλευρά του κ. Σημίτη υπήρξε διαβεβαίωση
ότι ουδέποτε σκέφθηκε κάτι τέτοιο και
απλά οι του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να
εκμεταλλευτούν κάποια από τα λεγόμενα δύο πρώην υπουργών του, του Μιχάλη Σταθόπουλου και του Νίκου
Μπίστη. Και οι δύο μετείχαν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε την προηγούμενη Κυριακή στο Μέγαρο Μουσικής, όπου εκεί οριστικοποιήθηκε το
deal με τον Σπύρο Δανέλλη, ο οποίος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Τσίπρα. Σε αυτή την εκδήλω-

ση τόσο ο κ. Σταθόπουλος (πολύ
προσεκτικά), όσο και ο κ. Μπίστης
(πιο άτσαλα) εξέφρασαν την άποψη
πως και ο κ. Σημίτης συμφωνεί με τις
Πρέσπες.
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Σημίτης αποφεύγει ακόμη και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις του με πολιτικά πρόσωπα να
αναφερθεί, προφανώς για να μη θεωρηθεί ότι παρεμβαίνει. Εξάλλου όπως
είπαν στην «Α» οι συνεργάτες του, «όταν
ο πρόεδρος θέλει να παρέμβει, αρθρογραφεί ο ίδιος εκφράζοντας τις απόψεις χωρίς
φόβο και πάθος, όπως και τις ανησυχίες
του για την πορεία της χώρας».
Οπότε η Χαριλάου Τρικούπη νιώθει
αβεβαιότητα μόνο για το τι σκέφτεται
να κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ειδικά όταν αυξάνονται οι φήμες, ότι θα
παρέμβει μέσω συνέντευξής του σε φιλοκυβερνητικό φύλλο. Ο Γιώργος Παπανδρέου στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο, όπου συζητήθηκε για πρώτη φορά
η συμφωνία των Πρεσπών, τάχθηκε υπέρ της λύσης που έφεραν οι ΤσίπραςΚοτζιάς. Και μπορεί τότε να τα έσπασαν ο Θεοδωράκης με τη Γεννηματά
και να αποχώρησε την 1η Ιουλίου το
Ποτάμι από το ΚΙΝ.ΑΛ., όμως όλοι οι
συμμετέχοντες πλην της Φώφης ήταν
υπέρ της συμφωνίας. Μάλιστα, ο
Γιώργος Καμίνης έτρεξε να ηρεμήσει
τότε τον Θεοδωράκη στα γραφεία της
Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ο επικεφαλής του Ποταμιού από τα νεύρα του
χτύπαγε τις πόρτες. Μαζί τους αποχώρησε και ο Θεοχαρόπουλος, που εί-

πε στην κα Γεννηματά ότι κάνει λάθος.
Ανάλογη ήταν και η στάση του ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος από τότε κρατά θεσμική στάση αποφεύγοντας να εμπλακεί σε συζητήσεις.
Τότε, λοιπόν, την Παρασκευή12 Ιουνίου, η συνεδρίαση του Πολιτικού
Συμβουλίου εξελίχθηκε σε ραντεβού
Γεννηματά-Παπανδρέου με τον πρώην πρωθυπουργό να προσπαθεί να μεταπείσει την πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ., ώστε να αποφευχθεί η διάσπαση. Δεν τα
κατάφερε και μέχρι σήμερα απέφυγε να
πει το παραμικρό για τη συμφωνία με
τις Πρέσπες. Ούτε και οι στενοί του συνεργάτες. Τουναντίον ο αδελφός του,
Νίκος, ο οποίος θα είναι υποψήφιος
ευρωβουλευτής με το ΚΙΝ.ΑΛ. τον
Μάιο, σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική
εκπομπή του ΣΚΑΪ προ 15 ημερών,

χαρακτήρισε κακή τη συμφωνία των
Πρεσπών. Τώρα όλες οι πληροφορίες
συγκλίνουν πως ο Γιώργος Παπανδρέου θα πάρει θέση υπέρ της συμφωνίας.
Γι’ αυτόν τον λόγο κι έσπευσε η κα
Γεννηματά να επισημάνει με έμφαση
στην τηλεοπτική της συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha,
προχθές Πέμπτη, αποστέλλοντας σαφέστατο μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό: «Είναι σεβαστές οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο κόμμα, ακούστηκαν. Όταν όμως φτάνει η κρίσιμη ώρα, όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν
πρέπει να πληγώσουν την παράταξη. Εγώ,
πάντως, θα το διαφυλάξω. Όλοι πρέπει να
αναλογιστούν τις ευθύνες που τους βαραίνουν». Μάλιστα, η επικεφαλής του
ΚΙΝ.ΑΛ. έσπευσε να παρατηρήσει πως
«η πολιτική ενότητα δεν είναι ευχολόγιο,

Την Κυριακή

πως προείπαμε οι βασικοί πονοκέφαλοι
της κας Γεννηματά είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Κι εάν με τον πρώην πρωθυπουργό η Χαριλάου Τρικούπη ισχυρίζεται ότι μπορεί να βρεθεί ένα modus vivendi, το βασικό πρόβλημά

O

της είναι ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. Μέχρι στιγμής, ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι απολύτως θεσμικός και παρά τις διαφωνίες πολλές φορές
έχει κάνει πίσω. Όπως για παράδειγμα στην υπόθεση του καταρτισμού των ψηφοδελτίων, όπου αποκλείστηκαν αρκετοί εκ των συνεργατών του. Αυτό που πρωτίστως ανησυχεί την κα
Γεννηματά είναι ότι ο κ. Θεοχαρόπουλος έχει
πολύ συχνή επαφή με τον κ. Θεοδωράκη, ενώ
έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας και με το Μαξίμου.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος έχει διαμηνύσει στη
Χαριλάου Τρικούπη ότι θα αποφασίσει μετά τη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της
ΔΗΜ.ΑΡ., που θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή. Εκεί
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«Κρύφτηκε»
πίσω από τη
Σοσιαλιστική
Διεθνή για τις
Πρέσπες
ο Παπανδρέου

Φοβήθηκαν για
Κρεμαστινό
Το μόνο βέβαιο είναι ότι εντός
της Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει
η ανησυχία μήπως βρεθεί και κάποιος άλλος πέραν του Θεοχαρόπουλου και ψηφίσει τη συμφωνία από τους εν ενεργεία
βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής. Μετρούν και ξαναμετρούν
τα κουκιά και ισχυρίζονται ότι
δεν υπάρχει κάποιος επικίνδυνος. Βέβαια, την Πέμπτη το πρωί
εμφανίστηκε ο Δημήτρης Κρεμαστινός και προκάλεσε αρρυθμίες λέγοντας πως «σκέφτομαι
να πω ναι στη συμφωνία των
Πρεσπών». Όταν, όμως, σηκώθηκε αντάρα, ο καθηγητής Καρδιολογίας έτρεξε να σβήσει ο ίδιος τη φωτιά με συνέντευξή του
στην Έλλη Στάη. Ίσως γι’ αυτό
κυκλοφόρησε η πληροφορία πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη πως
υπήρξαν εισηγήσεις προς την κα
Γεννηματά για διαγραφές.



Η ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝ.ΑΛ.
είναι πράξη». Και πρόσθεσε: «Προφανώς
υπάρχουν συνέπειες, όλοι κρινόμαστε. Δεν
μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξουν άνθρωποι στο ΚΙΝ.ΑΛ. που θα βάλουν την
προσωπική τους άποψη πάνω από τον κοινό στόχο».

Γιατί δεν πήγε σε κομματική
πειθαρχία
Αυτό που έχει προξενήσει μεγάλη εντύπωση σε όλους είναι για ποιον λόγο

η κα Γεννηματά ενόψει της ψηφοφορίας για τη συμφωνία των Πρεσπών
δεν επέβαλε κομματική πειθαρχία.
Τουναντίον προσπαθεί με συντεταγμένο τρόπο να την επιβάλει μέσω της ενιαίας γραμμής, όπως χαρακτηριστικά είπε στη συνέντευξή της. Η ίδια επέμεινε
ότι «αυτό που εγώ περιμένω από όλα τα
στελέχη μου είναι να συνεκτιμήσουν τα δεδομένα. Η συνείδηση των βουλευτών και
στελεχών είναι σημαντικότερα από την πει-

θαρχία». Και φυσικά πρόσθεσε για το
εάν υπάρξουν διαφοροποιήσεις πως
«όλοι κρινόμαστε, όλοι αξιολογούμαστε,
όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες
τους». Οι πιο παλιές καραβάνες στη Χαριλάου Τρικούπη έλεγαν στις συνομιλίες τους προς τους δημοσιογράφους
ότι με το να μην επιβάλει κομματική
πειθαρχία η κα Γεννηματά θέλει να απορροφηθούν πιθανοί κραδασμοί εάν
κάποιοι τελικά υπερψηφίσουν τη συμφωνία. Κι όπως τόνιζαν, «άλλο να επιβάλει κομματική πειθαρχία ο Ανδρέας κι
άλλο η Φώφη. Εάν δεν την ακούσουν θα
γίνει ρεζίλι, ενώ τώρα της δίνεται το δικαίωμα για ελιγμούς και θα έχει η ίδια το πάνω χέρι μετά την ψηφοφορία έναντι αυτών
που υπερψήφισαν τη συμφωνία».

αποφασίζει ο Θεοχαρόπουλος
ο κ. Θεοχαρόπουλος, όπως λένε οι συνεργάτες του, «θα προσμετρήσει το κλίμα που επικρατεί στα στελέχη του κόμματός του πανελλαδικά (και από τη βόρειο Ελλάδα και τη
Μακεδονία, όπως συμπληρώνουν με νόημα)
αλλά και το γενικό πολιτικό κλίμα, κι εν συνεχεία θα κάνει την τελική του εισήγηση». Ο ίδιος έχει δηλώσει πως βλέπει θετικά την υπερψήφισή της, εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας
ορίσει πάραυτα ημερομηνία εκλογών. Και επειδή κάτι τέτοιο είναι λίαν αμφίβολο, παραμένει ανοικτό το τι θα πράξει.
Ωστόσο, είναι προφανές πως η στάση του
κ. Θεοχαρόπουλου θα κριθεί εν πολλοίς και
από τη στάση των τριών βουλευτών του Πο-
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ταμιού: του επικεφαλής του Σταύρου Θεοδωράκη, του Σπύρου Λυκούδη και του Γιώργου Μαυρωτά. Οι δύο πρώτοι θα ψηφίσουν
τη συμφωνία, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο και για τον τρίτο. Κάτι που σημαίνει ότι
δεν χρειάζεται η ψήφος του κ. Θεοχαρόπουλου. Οπότε ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. μπορεί
να επιλέξει τη λευκή ψήφο, καθώς η συμφωνία περνάει με τουλάχιστον 151 ψήφους. Η κα Γεννηματά θέλει να αποφύγει ένα νέο διαζύγιο εντός του ΚΙΝ.ΑΛ., το οποίο
μπορεί να μην της κόψει ψήφους, αλλά θα
της αφαιρέσει από την αξιοπιστία και επί της
ουσίας όλο το επικοινωνιακό σκηνικό που
έστησε για τον νέο φορέα της Κεντροαρι-

στεράς θα καταρρεύσει ως χάρτινος πύργος.
Γι’ αυτόν τον λόγο και απέναντι στον Θεοχαρόπουλο δείχνει μεγαλύτερη ανοχή. Κάτι
που το έχουμε δει να συμβαίνει πολλάκις από συνεργάτες της κας Γεννηματά, οι οποίοι
σε τηλεοπτικά πάνελ έχουν δικαιολογήσει
τον κ. Θεοχαρόπουλο. Επίσης θα πρέπει να
τονιστεί ότι στη Χαριλάου Τρικούπη συνυπολογίζουν και την παραίτηση από το
ΚΙΝ.ΑΛ. του αντιδημάρχου Αθήνας, Λευτέρη Παπαγιαννάκη, στενού συνεργάτη του
Γιώργου Καμίνη, στελέχους της ΔΗΜ.ΑΡ. και
υιού του αείμνηστου Μιχάλη, εκ των ηγετικών μορφών της ανανεωτικής αριστεράς
διαχρονικά στην Ελλάδα.

Τελικά ο Γιώργος Παπανδρέου,
στη συνέντευξη που δημοσιεύει
σήμερα η «Εφημερίδα των Συντακτών», διαφοροποιήθηκε από την επίσημη γραμμή του ΚΙΝΑΛ για τη συμφωνία των Πρεσπών. Με πολύ προσεκτικό τρόπο απέφυγε να απαντήσει άμεσα και παρέπεμψε στην άποψη
που είχε διατυπώσει στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΚΙΝΑΛ τον
Ιούνιο και λίγες ημέρες αργότερα ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, όπου είχε χαιρετήσει τη συμφωνία.
Τότε η ανακοίνωση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς μεταξύ άλλων είχε επισημάνει: «Καλωσορίζουμε την απόφαση Αθήνας
και Σκοπίων σε ό,τι αφορά το εκκρεμές ζήτημα της συνταγματικής ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας, μέσα από μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ. Ενθαρρύνουμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να σταθούν αλληλέγγυες
σε αυτή την προσπάθεια για ανάπτυξη και σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων. Καλούμε
τους προοδευτικούς πολίτες και
των δύο χωρών να εναντιωθούν
ενεργά στον διχαστικό λόγο και
την πόλωση. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί μία μεγάλη ευκαιρία για
ένα ασφαλές και ειρηνικό μέλλον για όλους. Μία ευκαιρία που
δεν πρέπει να πάει χαμένη».
Στη συνέντευξή του ο πρώην
πρωθυπουργός για τις αντιδράσεις που υπάρχουν υποστηρίζει:
«Η πρώτη έγνοια μας θα έπρεπε
να είναι η αποφυγή ενός διχασμού γύρω από ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, σε αυτή την περίπτωση το Μακεδονικό. Εργαλειοποίηση ενός δύσκολου ζητήματος, υπό το πρίσμα της
προώθησης κομματικών συμφερόντων, έχει υπάρξει και στο παρελθόν, με καταστροφικές επιπτώσεις για τον ελληνικό λαό
και τη χώρα. Αν πορευτούμε
προς τις εκλογές σε ένα κλίμα
διχασμού και αλληλοκατηγοριών για το ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι μειοδότες, θα είναι καταστροφή».

10-11 synentefxi romanos_870_APOPSI 1/18/19 6:32 PM Page 10

10 | Η ΑΠΟΨΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΝΙΚΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19/20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Για μεγάλη και ευρεία ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας
στις επερχόμενες εθνικές εκλογές μιλά ο αναπληρωτής γραμματέας
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Ν.Δ.

«Η ψήφος εμπιστοσύνης
ήταν ψήφος συναλλαγής»
Συνέντευξη στον
Δημήτρη Τζιβελέκη

Ο

Ν. Ρωμανός υποστηρίζει, επίσης, ότι η νίκη της
Νέας Δημοκρατίας στις
επερχόμενες εθνικές εκλογές θα είναι «μεγάλη
και ευρεία», ενώ αναφερόμενος στις αυτοδιοικητικές εκλογές υπογραμμίζει ότι
η Ν.Δ. από τους πρώτους νόμους που
θα αλλάξει είναι αυτός που αφορά τις
εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, την οικονομική
ευμάρεια που επικαλείται συνεχώς ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αρκείται να σημειώσει ότι «η μείωση επενδύσεων κατά 25% πνίγει τα όνειρα των νέων για μια αξιοπρεπή δουλειά και τους
διώχνει στο εξωτερικό».
• Κύριε Ρωμανέ, θα ήθελα κατ’ αρχήν το σχόλιό σας για την ψήφο εμπιστοσύνης που τελικά πήρε η κυβέρνηση.
«Η ψήφος εμπιστοσύνης ήρθε σε συνέχεια
ενός σικέ δήθεν διαζυγίου μεταξύ δύο κυβερνητικών συνεταίρων που στην πραγματικότητα είναι πιο ενωμένοι από ποτέ, είναι
πια συγχωνευμένοι! Και μέσω αυτής της
συγχώνευσης κατέστη δυνατή και η ψήφος εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση κουρελού που, αν θέλουμε να ακριβολογούμε, δεν είναι τίποτα άλλο από μία ψήφος
συναλλαγής!»
• Η χώρα ήδη βρίσκεται σε προεκλογικούς ρυθμούς και αν μη τι άλλο αυτό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία. Η εκτίμηση η δική σας, πέρα από το τι
θα θέλατε, πιστεύετε ότι είναι εφικτή;
«Η πρώτη ερώτηση όλων, όπου βρεθώ, είναι: Πότε θα γίνουν εκλογές; Πότε θα φύγει
η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών;
Ο κόσμος δεν αντέχει άλλον εθνικό, κοινοβουλευτικό και θεσμικό εξευτελισμό.

Δεν μας αξίζει αυτή η εθνική κατάντια, η
μιζέρια και η κατάπτωση. Και όλα αυτά θα
αλλάξουν μόνο με εκλογές που θα οδηγήσουν σε μια μεγάλη, ευρεία νίκη της Νέας
Δημοκρατίας. Της μεγάλης φιλελεύθερης
κεντροδεξιάς παράταξης που είναι έτοιμη
για τις μεγάλες τομές που χρειάζεται ο τόπος, προκειμένου να γίνει επιτελούς μια
σύγχρονη, κανονική, φιλελεύθερη ευρωπαϊκή χώρα και όχι ένα “Μαδουριστάν”
των Βαλκανίων!»

κού σώματος που έχει γυρίσει την πλάτη
του στην πολιτική. Σε όλους εκείνους που
πιστεύουν πως όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι. Σε όλους εκείνους που έχουν χάσει την
ελπίδα και την αισιοδοξία τους για το αύριο. Στα νέα παιδιά που δεν ενδιαφέρονται καν για τις προτάσεις, τις θέσεις και
τις δράσεις μας. Σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε. Να τους αναγεννήσουμε το
ενδιαφέρον. Να τους ακούσουμε πρώτα εμείς, για να μας ακούσουν μετά εκείνοι.

Να καταλάβουν βασικά πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Ναι, ο κόσμος της πολιτικής δεν
είναι αγγελικά πλασμένος! Ναι, υπάρχουν
παθογένειες δεκαετιών! Ναι, έγιναν πολλά
λάθη! Αλλά έγιναν και πολλά σωστά στη
μεταπολίτευση. Και δεν είναι ίδιοι εκείνοι
που πολέμησαν για όσα σωστά έγιναν και
προειδοποιούσαν για τα λάθη με εκείνους
που αγωνίζονταν μια ζωή για τη διόγκωση
των παθογενειών και την αποτροπή κάθε
μεταρρύθμισης!»

• Ποια είναι τα σημεία αιχμής που
θα πρέπει να αποφύγει η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να επιτύχει την
αυτοδυναμία;
.«Το μεγάλο στοίχημα της Ν.Δ. είναι να απευθυνθεί στο μεγάλο κομμάτι του εκλογι-

«ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΝΑ
ΣΕ ΛΕΕΙ ΑΚΡΑΙΟ Ο
ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΑ
ΡΕΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΑΚΗ»



• Τελικά, και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε τον ίδιο στόχο, την Κεντροαριστερά. Το ερώτημα είναι, για ποιο
λόγο εκτιμάτε ότι όποιος κερδίσει το
μεγαλύτερο κομμάτι της κεντροαριστεράς θα κερδίσει και τις εκλογές;

«Όσοι δεν συμφωνούν με τους λαϊκιστές που
μας κυβερνούν βαφτίζονται ακροδεξιοί»
Η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται συχνά ότι έχει
στελέχη που προέρχονται από την ακροδεξιά.
Την ίδια ώρα όμως ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει άνοιγμα προς την Κεντροαριστερά. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο;
«Όσοι δεν συμφωνούν με τους λαϊκιστές που μας
κυβερνούν βαφτίζονται ακροδεξιοί. Όσοι τους ασκούν κριτική με επιχειρήματα βαφτίζονται φασίστες. Διαφωνείς με την εθνικά επιζήμια συμφωνία
των Πρεσπών; Είσαι εθνικιστής. Διαφωνείς με την
μπαχαλοποίηση της χώρας; Είσαι φασίστας! Διαφωνείς με την εξίσωση προς τα κάτω, την υπερφορολόγιση και την εξαθλίωση των πολιτών; Είσαι
ακραίος νεοφιλελεύθερος! Αυτή είναι η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ στην απέλπιδα προσπάθειά του
να συσπειρώσει το στενό κομματικό του ακροατήριο, μήπως και καταφέρει να καταστήσει διαχειρίσιμη την επικείμενη τεραστίων διαστάσεων ήττα
του. Φυσικά είναι για γέλια! Είναι γελοίο να σε λέει ακραίο ο Τσίπρας που κάνει τα ρεπό του Πολάκη.
Είναι γελοίο να σε λένε ακραίο αυτοί που έχτισαν

την πολιτική τους καριέρα με αντισυγκεντρώσεις,
“Γερμανοτσολιάδες”, “Μερκελιστών” και κρεμάλες. Είναι γελοίο να έχουν το θράσος να κουνάνε
το δάχτυλο εκείνοι που σε 4 χρόνια έχουν εργαλειοποιήσει και κουρελιάσει κατ’ επανάληψη το
Σύνταγμα, τους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ θεσμικής εκτροπής μετά το άλλο. Είναι γελοίο να μιλάνε για άκρα εκείνοι
που χωρίζουν τη βία σε καλή και κακή ανάλογα με
το από πού προέρχεται. Είναι υποκριτικό να μιλάνε
για άκρα εκείνοι που κυβέρνησαν με τον Καμμένο
και τους ΑΝΕΛ, στους οποίους συνεχίζουν να στηρίζονται. Είναι υποκριτικό να μιλάνε για άκρα εκείνοι που ήταν και είναι χέρι-χέρι με τη Χρυσή Αυγή
στις πλατείες, στους αγανακτισμένους, στην καταψήφιση του Σταύρου Δήμα και την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά, σε κρίσιμες ψηφοφορίες όπως
αυτήν για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Εκείνοι που επί των ημερών τους σέρνεται εδώ και 4
χρόνια η δίκη της ΧΑ».
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«Στις κάλπες
θα πάρουν
την απάντηση
που τους αξίζει»

Γιατί πάντα τα κόμματα προσπαθούν
να αποκομίσουν οφέλη από το κομμάτι της κεντροαριστεράς;
«Στόχος μας είναι να εκφράσουμε τη μεγάλη σιωπηλή πλειοψηφία του πατριωτισμού, των φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων,
των αδύναμων και της μεσαίας τάξης που
χτυπάει ανελέητα με την πολιτική του ο ιδεοληπτικός ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η μεγάλη διαχωριστική γραμμή δεν είναι μεταξύ Αριστεράς - Δεξιάς. Είναι μεταξύ κρατισμού
και ανοιχτής, σύγχρονης οικονομίας. Είναι μεταξύ της μπαχαλοποίησης και του



«Ο ΤΟΠΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ,
ΚΑΝΟΝΙΚΗ, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ “ΜΑΔΟΥΡΙΣΤΑΝ” ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ!»

αισθήματος ασφάλειας που αποτελεί προϋπόθεση ελευθερίας και Δημοκρατίας. Είναι μεταξύ της επιστροφής στις παθογένειες του χθες και των αλμάτων στο αύριο που
απαιτούνται για να κερδίσουμε τις δεκαετίες που χάσαμε. Περίτρανη απόδειξη αποτελεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Δύο κομμάτων που από διαφορετική ιδεολογική αφετηρία εκφράζουν ακριβώς τα ίδια! Εκφράζουν τις χειρότερες παθογένειες
του χθες!»
• Τελικά θα έχουμε συνεργασία της
Ν.Δ. με το Ποτάμι;
«Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία! Στόχος
μας είναι μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το λέμε σε όλους τους τόνους! Σε
κάθε περίπτωση όμως θα επιδιώξουμε τις
μεγαλύτερες δυνατές κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις και συμμαχίες, που είναι απαραίτητες για τις μεγάλες τομές και
μεταρρυθμίσεις που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Τομές και μεταρρυθμίσεις
στο κράτος, στην οικονομία, στην παιδεία
και στην καθημερινότητα του πολίτη».
• Επανειλημμένως ο κ. Τσίπρας όπου σταθεί και όπου βρεθεί αναφέ-

ρεται στην οικονομική «ευμάρεια»
της χώρας. Φυσικά υπάρχει και ο αντίλογος. Τι πιστεύετε εσείς;
«Πράγματι στον κόσμο του κ. Τσίπρα η
οικονομία περιλαμβάνεται στα “ατού
του”. Στον πραγματικό κόσμο ωστόσο,
στον κόσμο της αγοράς, στον κόσμο της
πραγματικής οικονομίας, στους εμπορικούς δρόμους των πόλεων της χώρας, και
κυρίως στο οικογενειακό τραπέζι, στο καλάθι της νοικοκυράς, στον οικογενειακό
προϋπολογισμό, η πραγματικότητα διαψεύδει τον κ. Τσίπρα. Οι έμμεσοι φόροι
τους οποίους αύξησε κατακόρυφα, για
παράδειγμα, χτυπάνε οριζόντια όλους
τους πολίτες, και κυρίως τους πιο αδύναμους. Η υπερφορολόγηση που με αποκλειστική του ευθύνη επέβαλε χτυπάει ολόκληρη την παραγωγική Ελλάδα! Η μείωση επενδύσεων κατά 25% πνίγει τα όνειρα των νέων για μια αξιοπρεπή δουλειά και τους διώχνει στο εξωτερικό. Και
αυτοί είναι στους οποίους απευθύνθηκε
ο Τσίπρας. Αυτοί είναι που έκανε σημαία:
Οι νέοι και οι πιο αδύναμοι! Εκείνοι δηλαδή τους οποίους εξαπάτησε πιο ξεδιάντροπα και χτύπησε πιο αλύπητα ως γνήσιος αριστερός λαϊκιστής...»

Αν και οι εθνικές εκλογές, σύμφωνα με την
κυβέρνηση, θα γίνουν τον Οκτώβριο, έχουμε
μπροστά μας τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις ευρωεκλογές. Πιστεύετε ότι
η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη;
«Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο είναι έτοιμη για
εκλογές, αλλά ζητάει επίμονα εκλογές εδώ και
2,5 χρόνια. Δυστυχώς, δικαιώνεται καθημερινά. Φανταστείτε πόσες εθνικές υποχωρήσεις,
πόσους άδικους φόρους (από τους 29 που επέβαλαν), πόσες άδικες μειώσεις συντάξεων
(από τις 17 που επέβαλαν), πόσα λουκέτα, πόσους νέους που έφυγαν στο εξωτερικό, θα είχαμε αποτρέψει αν οι εκλογές γίνονταν από
τότε που ξεκινήσαμε να τις ζητάμε!»
Βλέπουμε όμως σε πολλές περιπτώσεις να
κατεβαίνουν υποψήφιοι δήμαρχοι του κόμματός σας δύο και τρεις μαζί σε έναν δήμο.
Πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία στο να δείξει την ενδεχόμενη δυναμική της, την απήχηση που έχει στον κόσμο;
«Όσες παγίδες κι αν πιστεύουν πως θα στήσουν με τον νέο τραγικό νόμο για τις εκλογές
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος φυσικά
είναι από τους πρώτους που θα αλλάξουμε,
τους ενημερώνω πως: Στη μεγάλη κάλπη των
εθνικών εκλογών αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες κάλπες, όπως κι αν τις στήσουν, όποτε
κι αν τις στήσουν, θα πάρουν την απάντηση
που τους αξίζει. Στη θέση τους θα ανησυχούσα για το πώς θα στελεχώσω ταυτόχρονα 4
διαφορετικά ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια,
όταν δυσκολεύονται πια να γεμίσουν ακόμα
και μικρές αίθουσες εκδηλώσεων...»
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Γλίτωσαν να
εισέρχονται
μεταμφιεσμένοι

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Τον αγνόησε

«Να εισέλθετε και στην
αίθουσα του Κοινοβουλίου,
κύριε τροχονόμε»

Πόνεσαν οι αλήθειες
της Παπαρήγα
Έμαθα ότι το Μαξίμου πόνεσε πολύ από όσα είπε η
Αλέκα Παπαρήγα στη Βουλή. Όχι βέβαια γιατί όπως ήταν αναμενόμενο επιτέθηκε στην κυβέρνηση, αλλά
γιατί μάλλον τους είπε αλήθειες που πονάνε. Η Αλέκα
Παπαρήγα ξεκίνησε λέγοντας πόσα «εγώ» είπε ο «αριστερός
πρωθυπουργός» Τσίπρας, έξω από το Μαξίμου, την Κυριακή, μετά τη συνάντηση με τον Καμμένο. Και με το γάντι καυτηρίασε τον αυταρχικό τρόπο
που μίλησε ο… «πρωθυπουργός της χώρας» (όπως ο ίδιος αποκάλεσε τον εαυτό του), βάζοντας το δήθεν «τολμηρό και γενναίο εγώ» του μπροστά. «Πώς
μπορείς να μιλάς για τόλμη όταν έχεις υπογράψει μνημόνιο, διατηρούνται σε ισχύ
όλοι οι μνημονιακοί νόμοι και η Ελλάδα έχει γίνει ορμητήριο πολέμου;» σημείωσε χαρακτηριστικά η Αλέκα Παπαρήγα. Βέβαια, οφείλω να συμπληρώσω ότι δεν ξέρω εάν οι αλήθειες της Αλέκας πόνεσαν περισσότερο τον πρωθυπουργό ή τον Θανάση του Μαξίμου.

Θύμισε τι έλεγε ένας
από τους γυρολόγους
Τα πήρε άγρια με τους γυρολόγους της Κεντροαριστεράς (Μπίστη, Δανέλλη, Μαραντζίδη, Ραγκούση) ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και είπε μέσω
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δώσει απαντήσεις. Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΚΙΝΑΛ γίνεται ταύρος
και, μόλις ακούει το όνομα Ραγκούσης, λες και βλέπει κόκκινο
πανί. Έτσι, εκτός του ότι τον κατηγορεί ότι εκλιπαρεί για μία θεσούλα,
παρέθεσε και δήλωση του Γιάννη Ραγκούση τον Σεπτέμβριο του 2016
όταν έλεγε για τον πρωθυπουργό ότι «είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος
Τύπου του Καραμανλή και από τον Βαγγέλη Αντώναρο».

Για πρώτη φορά αρχηγός
αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δέχθηκε να συναντηθεί με επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν. Ο λόγος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ούτε καν ασχολήθηκε με την
έλευση Μοσκοβισί. Έτσι ο
Γάλλος περιορίστηκε στο
να βρεθεί με τον Τσίπρα
στο Μαξίμου, όπου ο Γάλλος έκανε την πατάτα του,
όταν αποκάλεσε τα Σκόπια
σκέτα Μακεδονία.

Αλκοτέστ
Πολλοί αναρωτιούνται
ποιος από τους βουλευτές
της Ν.Δ. ζήτησε να γίνει
αλκοτέστ στον Πάνο Καμμένο κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στη Βουλή την
Τετάρτη το βράδυ. Ο προεδρεύων, Νικήτας Κακλαμάνης, το φόρτωσε στον Θόδωρο Καράογλου. Δεν βάζω το χέρι μου στο ευαγγέλιο εάν ήταν ο Καράογλου.
Όμως και γέλιο σκόρπισε
στην αίθουσα, και μάλλον
κάτι ήξερε.

Ατάκα
Η ατάκα της χρονιάς για
τον Δανέλλη αναμφίβολα
ανήκει στον Μανώλη Όθωνα, διευθυντή του γραφείου της Φώφης Γεννηματά.
Είπε: «Εδώ και αρκετούς μήνες ο κ. Δανέλλης είχε ήδη
πάρει τη μεταγραφή, απλά
τον είχε αφήσει ο κ. Τσίπρας
με υποσχετική στο Ποτάμι».

Στην κυβέρνηση σχεδίαζαν να φέρουν άρον-άρον την ψήφιση της
συμφωνίας των Πρεσπών πριν από το αυριανό συλλαλητήριο του
Συντάγματος, όπου αναμένεται η
συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Στόχος του Μαξίμου ήταν
να μην επηρεαστούν κάποιοι εκ
των βουλευτών που θα ψηφίσουν
τη συμφωνία των Πρεσπών από
τον όγκο του συλλαλητηρίου.
Μάλιστα. όταν έμαθαν στην Πειραιώς ότι η Αθήνα πίεσε τα Σκόπια να στείλει όσο το δυνατόν νωρίτερα τη ρηματική διακοίνωση,
κάθονταν σε αναμμένα κάρβουνα.
Η απάντηση της Ν.Δ. ήταν να καταθέσει άμεσα πρόταση μομφής κατά
της κυβέρνησης, όχι για να φρενάρει
τη συμφωνία, αλλά να παρέμενε ανοιχτή η Βουλή την ημέρα του συλλαλητηρίου. Τελικά, στο Μαξίμου αποφάσισαν να μη βιαστούν και γλίτωσαν τη βάσανο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να προσέρχονταν στη Βουλή μεταμφιεσμένοι, όπως τις απόκριες.

Το γλέντησε με την ψυχή του
Πιένες γνώρισε γνωστό ΣΥΡΙΖΑϊκό στέκι στο Παγκράτι. Οι κυβερνητικοί επί δύο ημέρες που διήρκεσε η συζήτηση για την
ψήφο εμπιστοσύνης πέρασαν όλοι από το συγκεκριμένο στέκι.
Κάποιοι μάλιστα έφευγαν από τη Βουλή και πετάγονταν για να
ξεφύγουν από τη... ρουτίνα για να επιστρέψουν στον... ναό της
δημοκρατίας. Εκεί βρέθηκε και την Τρίτη το βράδυ ο Σπύρος
Δανέλλης, που αποφάσισε να εισέλθει στις κυβερνητικές απολαύσεις και να συζητήσει για το πώς θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια από το κυβερνών κόμμα, στο οποίο δεν προσχωρεί. Την
Τετάρτη μετά την ψήφο εμπιστοσύνης πέρασε από εκεί και ο
Θανάσης Παπαχριστόπουλος, για να γιορτάσει νωρίτερα την
ονομαστική του εορτή, όπως επίσης τις 151 ψήφους προς τον
κ. Τσίπρα. Και μάλιστα όπως έμαθα είχε πολύ κέφι και το γλέντησε δεόντως. Νωρίτερα φυσικά είχε πανηγυρίσει το... γκολ εντός του Κοινοβουλίου προκαλώντας τον γέλωτα. «Πάντως ο Θανάσης στοχεύει να σπάσει όλα τα ρεκόρ», μου έλεγε άσπονδος φίλος του, προβλέποντας ότι ήδη σκέφτεται όχι το επόμενό του
κόμμα που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το μεθεπόμενο.

Με το ζόρι έκανε
τον υπουργό και εισέπραττε
Δεν σταματά να εκπλήσσει ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος
θέλοντας να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση
Παπαδήμου, προχώρησε σε μια απίστευτη δήλωση. Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε στον ΣΚΑΪ για τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ
με τον ΛΑΟΣ και τη Ν.Δ. το 2011-2012 με πρωθυπουργό τον
Λουκά Παπαδήμο, είπε τα εξής: «Δυστυχώς συνεργαστήκαμε
ως κόμμα με τον ΛΑΟΣ», τόνισε αρχικά και μετά είπε: «Παπανδρέου και Βενιζέλος με ανάγκασαν να συνεργαστώ με αυτούς που
χρεοκόπησαν τη χώρα, με τον Σαμαρά και τη Ν.Δ., που σήμερα ηγείται ο κ. Μητσοτάκης». Ο ίδιος έσπευσε να εξηγήσει πως «αν τότε εγώ έλεγα, όταν με πήρε τηλέφωνο ο Παπαδήμος και μου ζήτησε να
μπω αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, ότι δεν μπαίνω, θα βγαίνανε
και θα λέγανε, κοίτα το παλιόπαιδο, που το έπαιζε υπερυπουργάρα
και τώρα δεν δέχεται να πάει αναπληρωτής υπουργός». Ως απάντηση κάποιοι που τον γνωρίζουν καλά αναρωτήθηκαν: «Και τα λεφτά του υπουργού, ρε Γιάννη, με το ζόρι τα εισέπραττες;»
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ΣΥΡΙΖΑϊκά παιχνίδια
στο σπίτι του Λιβάνη

Κι αν πει το «ναι»
για το ντιμπέιτ,
τι θα κάνουμε μετά,
ωρέ συντρόφια;

Μητσοτάκης - Μπακογιάννης
συνέφαγαν με κύριο «μενού»
τον δήμο της Αθήνας
Ο θείος, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο ανιψιός, Κώστας Μπακογιάννης, βρήκαν την ευκαιρία πριν από μερικές ημέρες να βρεθούνε και
να φάνε τετ-α-τετ σε γνωστό στέκι στο Κολωνάκι. Οι πληροφορίες μας λένε ότι το «πολιτικό μενού» ήταν ο δήμος της Αθήνας που διεκδικεί ο Κώστας Μπακογιάννης.
Όπως μας είπαν, άκουγε με πολλή προσοχή τις συμβουλές του θείου του, αν και ο Κώστας Μπακογιάννης έχει μπει για τα καλά στον ρόλο του πολιτικού, αφού έχει δώσει τόσες εκλογικές μάχες
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο για τον δήμο Καρπενησίου, όσο και για την περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Όπως και να το κάνεις, όμως, κάτι περισσότερο θα γνωρίζει ο Κυριάκος κρατώντας το τιμόνι του μεγαλύτερου κόμματος στη χώρα. Άλλωστε, όπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, και ο δήμος της Αθήνας είναι ένα «μεγάλο καράβι» που απαιτεί καλό κυβερνήτη.
Πάντως το κλίμα στη μεταξύ τους συζήτηση ήταν καλό, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, αφήνοντας πίσω τις μεγάλες διαμάχες που είχαν ξεσπάσει κατά το παρελθόν στην οικογένεια και τον τσακωμό που είχαν οι δυο τους.

Επιλογή του
μόνο το πότε
θα… χάσει
τις εκλογές
Μετά και την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, η μόνη
απόφαση που θα μείνει στον
Τσίπρα είναι ο χρόνος των εκλογών. Βουλευτής μικρομέγαλου
κόμματος έλεγε: «Το μόνο “χαρτί” που του έχει απομείνει είναι να
διαλέξει πότε θα χάσει στις κάλπες, Μάιο ή Οκτώβριο!»
Αυτό συνδυάζεται και με πληροφορίες από το κυβερνητικό
στρατόπεδο ότι «μετά τον Απρίλιο δεν υπάρχει σχεδιασμός για την κυβέρνηση».
Τότε θα κληθεί ο Αλέξης να επιλέξει δύο πράγματα:
Το ένα, εάν θέλει να παραμείνει στην εξουσία για περίπου 150
ημέρες παραπάνω, έως τον Σεπτέμβριο, ώστε να γίνουν… μπίζνες.
Και δεύτερο, εάν θα πρέπει να ρισκάρει –μετά από μια διπλή
διαφαινόμενη ήττα σε ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές κάλπες–
να έρθει αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο μιας συντριβής σε φθινοπωρινές εκλογές.
Ό,τι και αν αποφασίσει, υπάρχει κάτι που δεν μπορεί πλέον να
αλλάξει: Η αντίστροφη μέτρηση έχει πια αρχίσει…
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Πώς «κέρδισε»
ο Καμμένος
τον Φωκά
Ρε παιδί μου, είναι φοβεροί αυτοί οι πολιτικοί. Έχουν την εξήγηση για κάθε
«παγαποντιά» που κάνουν.
Τη «βόλεψε» στους ΑΝΕΛ
ο Φωκάς και τώρα
προσπαθεί να μας πει ότι όλα ωραία, καλά και
πατριωτικά.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ
για τη συνεργασία του με τον
Πάνο Καμμένο, είπε ότι
«Δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Πάνο
Καμμένο που του είπε: “Είσαι να δώσουμε μάχη
για τη Μακεδονία μας;” Και του απάντησε:
“Πρόεδρε, μέσα”. Τόσο απλά…»
Είναι κάτι σαν αυτό που έλεγε ο Λαζόπουλος στους «Μήτσους»… πάμε να χαζέψουμε μουστάρδες!..
Έλεος, ρε παλικάρια, έλεος! Τρώμε κουτόχορτο, αλλά όχι κι έτσι.
Δείξτε λίγο σεβασμό. Θα χρειαστείτε πάλι
την ψήφο του ελληνικού λαού…

Εδώ και 45 χρόνια το σπίτι του Αντώνη Λιβάνη, την ημέρα της γιορτής του, είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης όλων των τάσεων του ΠΑΣΟΚ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο
93χρονος πλέον Αντώνης Λιβάνης ήταν το alter ego του
Ανδρέα Παπανδρέου, ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, ενώ είχε στενή φιλία και με τον Γιώργο Γεννηματά, πατέρα της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης. Οπότε
απόλυτα λογικό, η κα Γεννηματά, η οποία θεωρεί τον κ.
Λιβάνη ως δικό της άνθρωπο, να βρεθεί στο σπίτι του για
να του ευχηθεί για την ονομαστική του εορτή. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να
πηγαίνουν για τις ευχές. Την Πέμπτη, όμως στην κυριολεξία οι κυβερνητικοί ξεσάλωσαν.
Εκτός του πρωθυπουργού και του Αλέκου Φλαμπουράρη, εμφανίστηκαν οι Δημήτρης Τζανακόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Χρήστος Σπίρτζης, Μαριζίλα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Δραγασάκης, Νίκος Παππάς, Γιώργος Κατρούγκαλος, Μάρκος Μπόλαρης, μέχρι και η Δούρου
πήγε. Από πλευράς
ΠΑΣΟΚ πήγαν στη
γιορτή ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο Κώστας
Λαλιώτης, ο Θανάσης Τσούρας, ο
Νίκος Σηφουνάκης, ο υποψήφιος
δήμαρχος Αθηναίων Παύλος Γερουλάνος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Απόστολος
Κακλαμάνης, ο Κίμων Κουλούρης και πολλοί άλλοι.
Φυσικά οι του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να διαρρεύσουν δεξιά
κι αριστερά για το... πολιτικό στίγμα της συνάντησης της
κας Γεννηματά και του κ. Τσίπρα, όμως η αλήθεια είναι ότι αντάλλαξαν ένα τυπικό χαιρετισμό του στυλ «Γεια σου,
Φώφη – Γεια σου, Αλέξη». Βέβαια ο Αλέκος Φλαμπουράρης πήγε να κάνει παιχνίδι, αλλά η Γεννηματά το ξέκοψε.
«Η Φώφη μάς εμποδίζει», είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου ο
υπουργός Επικρατείας, καθώς τα στελέχη του κόμματός
του δεν μπορούσαν να μπουν στο σπίτι του Λιβάνη λόγω
συνωστισμού στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Η Γεννηματά σήκωσε το γάντι: «Πάντα εγώ θα σας μπλοκάρω!» Ταυτόχρονα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ (λέγεται ότι ήταν ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης) φώναξε: «Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα».
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι από τη «Νέα Σελίδα», την εφημερίδα του Ηλία Λιβάνη, υιού του Αντώνη, προσπάθησαν με διαρροές να δώσουν πολιτική διάσταση σε μια
τυχαία συνάντηση Τσίπρα-Γεννηματά. Μάλλον δίχως επιτυχία, καθώς ο πρωθυπουργός, όπως λένε εκ των παρισταμένων, είδε ότι το κλίμα δεν ήταν ευχάριστο κι έτσι ήπιε λίγο κρασί, ευχήθηκε και αποχώρησε. Τώρα θεωρείται
κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι αύριο η «Νέα Σελίδα», που
έχει εξελιχθεί στο κυριλέ επίσημο όργανο της κυβέρνησης, προφανώς με το αζημίωτο, θα συνεχίσει να κάνει παιχνίδι για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝ.ΑΛ., κάτι που δουλεύει υπογείως ο Κώστας Λαλιώτης, ο Σταμάτης Μαλέλης
και άλλοι. Βέβαια, ο στενός συνεργάτης της Φώφης, ο
Παύλος Χρηστίδης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τους έκοψε τη φόρα: «Η πρεμούρα του ΣΥΡΙΖΑ για
την ονομαστική γιορτή του Αντώνη Λιβάνη, τον οποίο τιμούμε
και σεβόμαστε, είναι ο ορισμός της λαϊκής παροιμίας: “Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται”.
Θα μείνουν με την όρεξη».
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• Προσβάλλει τη νοημοσύνη του λαού
και την πολιτική ζωή της χώρας…

ΑΡΘΡO

Της Ιωάννας Καλαντζάκου Τσατσαρώνη (*)

Η ΑΝΕΛέητη
«αριστερά»
του ΣΥΡΙΖΑ

Ο

ι γάμοι συμφέροντος οδηγούν σε τυχοδιωκτικά
διαζύγια. Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ χωρίζουν τάχα, ακριβώς όπως πορεύθηκαν: με απόλυτη πολιτική υποκρισία
και τακτική εμπορικής συναλλαγής
πρωτοφανή για τα δεδομένα της Μεταπολίτευσης. Με ανταλλαγές και «χρησιδάνειο» βουλευτών, προκειμένου να
διατηρηθεί με κάθε τρόπο η καρέκλα.
Οι Έλληνες πολίτες παρακολουθούν

τα κυνικά παζάρια του πρωθυπουργού
και του πρώην υπουργού Άμυνας, με
τον τελευταίο να διαγράφει και να…
συγχωρεί α-λά καρτ βουλευτές του κόμματός του, ώστε και ο κύριος Τσίπρας
να παραμείνει πρωθυπουργός και ο ίδιος να διατηρήσει Κοινοβουλευτική
Ομάδα, αμφότεροι δε να δηλώνουν ότι
χώρισαν, τάχα, για λόγους αρχής!
Στη φαρσοκωμωδία των ελιγμών
και της συναλλαγής, δε, αυτής μετέχουν
διάφοροι πρόθυμοι κομπάρσοι της πο-

λιτικής σκηνής. Είναι οι περιφερόμενοι βουλευτές που, γεμάτοι αγωνία για
την επερχόμενη πολιτική τους εξαφάνιση, μετατρέπονται σε αχυρανθρώπους χωρίς αρχές και πολιτικό στίγμα.
Ως υποκριτικές προφάσεις για τις κομματικές μεταπηδήσεις και τις πολιτικές
κωλοτούμπες τους ανακαλύπτουν, άλλος την επιθυμία του να εξομαλυνθούν
οι σχέσεις με τα Σκόπια, άλλος την ευαισθησία του έναντι μιας κυβέρνησης
της «Αριστεράς». Οι ειλικρινέστεροι α-

πλώς… συναλλάσσονται σιωπηλά, απουσιάζοντας στο Τορόντο και στο Πεκίνο. Ο πολιτικός αυτοεξευτελισμός
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην εκπνοή της θητείας τους δεν έχει προηγούμενο. Σε επίπεδο κομμάτων όσο και ατόμων, η
δίψα για την εξουσία και τις απολαβές
της οδηγεί σε ολική έκλειψη κάθε υποτιθέμενης ιδεολογίας, σε ξεπούλημα
της ελληνικής ιστορίας και της εθνικής
συνείδησης σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία η πλέον επιζήμια κυβέρνηση
που γνώρισε ο τόπος.
Η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από τα
πρόσωπα που τη στηρίζουν. Από αυτούς που προσέρχονται ως πρόθυμα
δεκανίκια με το βλέμμα να λάμπει από
την προσδοκία του ανταλλάγματος. Η
οσμή της σήψης και της παρακμής της
κυβέρνησης διαβρώνει περαιτέρω τη
συνολική εμπιστοσύνη του ελληνικού
λαού προς τον πολιτικό κόσμο. Ενσταλάζει στον πολίτη το δηλητήριο ότι όλοι είναι ίδιοι, όλοι αποβλέπουν στο
αξίωμα και μόνο.
Παρά το προσχηματικό τους διαζύγιο, οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα συνεχίσουν να
συμπορεύονται… ΑΝΕΛέητοι με την ίδια λαϊκιστική ρητορική που τους έφερε στην εξουσία και την ίδια καθεστωτική αντίληψη με την οποία επιχειρούν
να μείνουν γαντζωμένοι στις καρέκλες
τους.
Αύριο ή σε λίγους μήνες ο λαός θα
δώσει τη λύση δείχνοντας την έξοδο
στον τυχοδιωκτισμό που τραυμάτισε τη
χώρα. Η νέα κυβέρνηση δεν θα έχει,
όμως, μόνο έργο να ανορθώσει την οικονομία, την κρατική λειτουργία και τη
Δικαιοσύνη.
Θα πρέπει και να αποκαταστήσει τον
σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς εκπροσώπους τους. Μετά απ’ όσα ζούμε τις τελευταίες μέρες αυτό το τελευταίο ίσως
αποδειχθεί το δυσκολότερο…
(*) Η κα Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη είναι δικηγόρος, τέως αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΩΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ, ΑΛΛΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ
ΝΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΘΟΥΝ
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ,
ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ».
ΟΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣΤΕΡΟΙ
ΑΠΛΩΣ… ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΙΩΠΗΛΑ,
ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ
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Του Γιώργου
Σταυροκοπίδη
χι πως στους άλλους τομείς τα
καταφέρνουν καλύτερα στην ΕΠΟ,
αλλά στους διαγωνισμούς κάθε μορφής όχι μόνο μένουν μετεξεταστέοι, αλλά τα κάνουν τόσο μπάχαλο που πολλές φορές
φτάνουν έως τα κτήρια της
πρώην σχολής Ευελπίδων.
Ήδη ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης και ο Τάκης Αγραφιώτης ζήτησαν τον φάκελο με τον διαγωνισμό για την εταιρεία security που
θα αναλάβει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων στο πάρκο Γουδή, αλλά
όχι μόνο.
Κίνηση που για πολλούς προμηνύει νέους μπελάδες για τον Ευάγγελο Γραμμένο και τους συνεργάτες του. Κυρίως για τον άνθρωπο
που ανέλαβε να συντάξει το κείμενο
του μειοδοτικού διαγωνισμού. Ο λόγος για τον Περικλή Λασκαράκη!
Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε σίριαλ για την ΕΠΟ. Με 18μηνη διάρκεια, όπως οι κορυφαίες σειρές που
παίζονται στα ελληνικά κανάλια. Η
καθυστέρηση οφείλεται στην τακτική που ακολούθησε ο Λασκαράκης. Ο ταμίας της ΕΠΟ προτίμησε
να ζητήσει τη βοήθεια του νομικού
της ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα,
του Νίκου Μπάρτζη. Για τον τελευταίο, βέβαια, η σύνταξη ενός
διαγωνισμού είναι κοπιαστική δουλειά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ιδρώνει τη φανέλα για υποθέσεις
της Ομοσπονδίας.
Γι’ αυτό, άλλωστε, φρόντισε και
πλαισιώθηκε από άλλους επτά δικηγόρους, που αναλαμβάνουν όχι μόνο τη λάντζα, αλλά και την εκπροσώπηση της ΕΠΟ σε διάφορες δικαστικές αντιπαραθέσεις με πολύ ισχυρό οικονομικό κίνητρο.
Για να αποφύγει ο Μπάρτζης
την ταλαιπωρία κατέφυγε σε τρίτο
πρόσωπο για να απαντήσει στον
Λασκαράκη. Πώς το λέει ο λαός;
Εγώ το λέω στον σκύλο μου και εκείνος στην ουρά του; Κάπως έτσι εξελίχθηκε η υπόθεση.
Κατά μία τραγική σύμπτωση ο
τρίτος άνθρωπος είχε εξαιρετική
σχέση με την εταιρεία φύλαξης που
έχει πάρει προσωρινά τη δουλειά
και ουσιαστικά αποτελούσε και βασικό παίκτη στον διαγωνισμό. Κάπως έτσι μπήκαν κάποιοι όροι που
έμοιαζαν ως φωτογραφικοί για
τους νυν συνεργάτες, δηλαδή, τον
Τηλέμαχο Κυρλόγλου.
Μόνο που από το μπλοκ του
Βορρά είχαν ενστάσεις για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Έβραζαν μαζί

Ό

⇣
Η υπόθεση έχει
εξελιχθεί σε
σίριαλ για την
ΕΠΟ. Με 18μηνη
διάρκεια, όπως
οι κορυφαίες
σειρές που
παίζονται στα
ελληνικά
κανάλια.
Η καθυστέρηση
οφείλεται στην
τακτική που
ακολούθησε
ο Λασκαράκης

Μπάχαλο
απ’ τον Λασκαράκη
στον διαγωνισμό
για security

τους όταν ζήτησαν συνδρομή, δηλαδή παρουσία σεκιουριτάδων, για
τις εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί υποστηρίχθηκε η υποψηφιότητα του Γιώργου Λαγούδη έναντι του Τάκη Παπαχρήστου.
Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο
αίτημα της ΕΠΟ κι έστειλε κάποιους
εργαζομένους στο Αγρίνιο και το
Μεσολόγγι. Μόνο που εκεί οι απεσταλμένοι συνάντησαν όσους βρίσκονταν στο πλευρό του Παπαχρήστου και τακίμιασαν μαζί τους επειδή συνδέονταν με πολύχρονη φιλία.
Κι αυτό δεν τους το συγχώρεσαν
όσοι εκφράζουν το μπλοκ του Βορρά στο πάρκο Γουδή. Γι’ αυτό και ήθελαν να συνεργαστούν με την εταιρεία Trust, η οποία συνεργάζεται με τον ΠΑΟΚ.
Εν τέλει έπειτα από 18 μήνες συντάχθηκε ο διαγωνισμός. Συμμετείχαν πέντε εταιρείες.
Οι Nexus, Trust, NYFC, Swedus
h και PHOINIX. Άμεσα αποκλείστηκε η Trust επειδή δεν πληρούσε τις
προδιαγραφές.
Επίσης λένε στην ΕΠΟ ότι εκτός
τίθενται ουσιαστικά και οι νυν συνεργαζόμενοι, παρά τις φιλότιμες

προσπάθειες του τρίτου προσώπου
που κόντρα στις βουλές της διοίκησης πέρασε μέσω Μπάρτζη κάποιους όρους του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με όσα αποφάσισε η
Εκτελεστική, τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων ανέλαβε μία τριμελής
επιτροπή. Την αποτελούν οι Κώστας Βρακάς, Σταύρος Ψαρόπουλος και Παναγιώτης Διακοφώτης. Οι τρεις τους καλούνται να
εξετάσουν τους διεκδικητές της
δουλειάς και στις 26 Φεβρουαρίου
να εισηγηθούν στην Εκτελεστική.
Κατά περίεργο τρόπο, δηλαδή, έμεινε εκτός επιτροπής ο άνθρωπος
που θεωρητικά έφτιαξε τον διαγωνισμό: ο Λασκαράκης. Όπως έλεγαν στην ΕΠΟ, ο ταμίας τα έκανε
σαλάτα. Ενδεχομένως να είχε άλλα
πράγματα στο κεφάλι του. Ίσως και
να βαριόταν. Οτιδήποτε μπορεί να
συμβεί. Αν και όπως έλεγαν όσοι κινούνται στο πάρκο Γουδή, «εδώ πιάνεται από τη μύτη κάθε έξυπνο πουλί.
Πώς θα γλίτωνε ο Περικλής;».
Το θέμα, πάντως, θα ’χει αρκετά
επεισόδια μέχρι την οριστική επιλογή της μειοδότριας εταιρείας. Από
τη στιγμή που ο Μπαταγιάννης και
ο Αγραφιώτης ζήτησαν τον φάκε-

λο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί
πως στον Πειραιά έχουν αποφασίσει να περάσουν από κόσκινο κάθε
λεπτομέρεια του διαγωνισμού.
Aλλά και όσα ακολούθησαν από
την προκήρυξή του έως την επιλογή
των πέντε εταιρειών. Οπότε προμηνύονται δύσκολες ώρες και για τον
Λασκαράκη, αλλά και για κάθε άλλον εμπλεκόμενο.
Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε το
γεγονός ότι ο Παναγιώτης Δημητρίου εκφράστηκε επί της ουσίας υπέρ της Trust. Η στάση που κράτησε
ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αθηνών αποτέλεσε θέμα συζήτησης σε διάφορα
πηγαδάκια, ενώ σχολιάστηκε και
στις αθλητικές εφημερίδες.
Αντίδραση αναμένεται από τους
Μπαταγιάννη και Αγραφιώτη.
Τότε θα ’χει ενδιαφέρον να δούμε
τη στάση που θα κρατήσουν στη διοίκηση της ΕΠΟ και ειδικά όσοι εμπλέκονται στον διαγωνισμό για την
εταιρεία φύλαξης.
Όπως επίσης θα ’χει ενδιαφέρον
να δούμε πότε και ποια δουλειά θα
αναθέσει ο Γραμμένος στον Λασκαράκη. Αν του αναθέσει κάποια
αποστολή στο μέλλον ή αν τον βάζει
στον πάγο...
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Αυτούς
ξέρει, αυτούς
εμπιστεύεται
Πολλές απαντήσεις έχει
δώσει με τις πράξεις του ο
Βίτορ Μέλο Περέιρα. Μετά
τον ξυλοδαρμό του Θανάση Τζήλου, τι έκανε ο αρχιδιαιτητής; Επανέφερε τον
περιβόητο διαιτητή Αλέξανδρο Τσαμούρη, τον οποίο αντί να στείλει σπίτι
του για το πέναλτι που δεν
έδωσε σε βάρος του ΠΑΟΚ
στο… βόλεϊ του Βιεϊρίνια
στη Λαμία, τον όρισε στο
ματς της Λάρισας με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Πειραιώτης ρέφερι, στη Θεσσαλία τα έβλεπε… όλα και
είχε εύκολο έργο.
Σε άλλη περίπτωση βέβαια
στο ματς Πανιώνιου-ΠΑΟΚ, όταν ο τότε διεθνής
βοηθός Καμπούρης έχασε
τη φάση με τον Τσούμπα
Ακπόμ και τον υπέδειξε κακώς σε θέση οφσάιντ, είχαμε καρατομήσεις. Η διαφορετική αντιμετώπιση βέβαια δεν… γεννά βία.
Οι διαιτητές προχώρησαν
σε ομόφωνη απόφαση για
αποχή μετά τον ξυλοδαρμό
του διεθνή διαιτητή Θανάση Τζήλου. Ήταν μια κίνηση απόγνωσης, που ξεμπρόστιασε όλο το σύστημα. Γιατί αντί η Πολιτεία,
η FIFA ή η ΕΠΟ να παρέμβουν άμεσα όπως συνέβαινε στο παρελθόν, έκαναν
όλοι το… κορόιδο. Όχι μόνο
αυτό, αλλά πίεζαν προς
την κατεύθυνση να γίνουν
κανονικά τα παιχνίδια.
Η ποδοσφαιρική δραστηριότητα την τελευταία τετραετία, πριν τα όσα αποφάσισαν οι διαιτητές διαμαρτυρόμενοι για τον ξυλοδαρμό του Τζήλου, είχε
διακοπεί έξι ακόμη φορές. Στις πέντε περιπτώσεις υπήρξε
παρέμβαση της Πολιτείας,
καθώς οι αναβολές προέκυψαν από τον εκάστοτε υφυπουργό Αθλητισμού
(τρεις ο Κοντονής, από μία
Ανδριανός και Βασιλειάδης), ενώ σε μια ακόμη περίπτωση είχε κινηθεί όργανο του ποδοσφαίρου
(ΠΔΕ/ΕΠΟ). Για πρώτη φορά μπήκαν μπροστά οι διαιτητές…

Του Νίκου
Συνοδινού
υσκέψεις, υποσχέσεις, παρεμβάσεις, μεγάλες
κουβέντες. Η «απάντηση» της ΕΠΟ στους διαιτητές, προκειμένου ν’ ανατραπεί η απόφαση για αποχή
που πάρθηκε όταν με τον ξυλοδαρμό του Θανάση Τζήλου ξεχείλισε το ποτήρι της οργής.
Το ροκάνισμα της καρέκλας του
Έλληνα διαιτητή δεν είναι νέο
φρούτο. Στην παρούσα φάση όμως
όσο ποτέ άλλοτε νιώθει μόνος, βλέπει ότι δεν έχει έμπρακτη στήριξη από πουθενά. Μπήκε στον σβέρκο
του ο ξένος ζυγός. Ήλθε η τρόικα
των μεγάλων δυνάμεων να φέρει
την… εξυγίανση. Ο Πορτογάλος Βίτορ Μέλο Περέιρα έγινε γνωστός
και ως ο καταστροφέας της ελληνικής διαιτησίας. Γιατί μπορεί οι συνεργοί του στο έγκλημα που διαπράττεται σε βάρος των διαιτητών,
Χουάν Αντόνιο Φερνάντεζ Μαρίν (αναπληρωτής πρόεδρος) και
Λιφ Λίντμπεργκ (μέλος), να μετέχουν στους ορισμούς και τις επιλογές, αλλά ένας ήταν ο πρωτομάστορας που χαράζει την πολιτική. Ο Περέιρα βέβαια λογικό είναι να θέλει
να μείνει για… πάντα στην Ελλάδα,
καθώς μισθό 22.000 ευρώ τον μήνα
δύσκολα θα τον βρει αλλού. Συνεπώς οι Έλληνες διαιτητές θα πρέπει
να κάνουν λάθη για να υπάρχει αυτός που θα τα διορθώνει, αυτός που
θα φέρνει ξένους προκειμένου να
διευθύνουν τα ντέρμπι και θα κάνει
τον σχεδιασμό για την ενίσχυση της
αξιοπιστίας των ελληνικών διοργανώσεων.
Τα προβλήματα ήταν τεράστια
και είχαν εντοπιστεί. Όχι μόνο από
τους παράγοντες που έβλεπαν τους
διαιτητές σαν σάκο του μποξ, αλλά
κυρίως από την αόρατη Ομοσπονδία που δεν φρόντιζε καν για τα
στοιχειώδη. Ο βασιλιάς τα έπαιρνε…
όλα και στην ώρα τους, οι αξιωματικοί του εισπράττουν τους παχυλούς
μισθούς τους, αλλά αυτούς που καλούνται να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά στους αγωνιστικούς
χώρους, τους επιβλήθηκε να έχουν
τον ρόλο του ζητιάνου. Αντί να βγει
η τρόικα της ΚΕΔ και να πει «μπαίνουμε μπροστά, επιτέλους πληρώστε
τους ανθρώπους, δώστε τους εν ανάγκη τα δικά μας και τα παίρνουμε
στη συνέχεια εμείς», τους άφησε να
σύρονται και να διασύρονται στα
μάτια παραγόντων, προπονητών,
ποδοσφαιριστών, οπαδών…
Για τους διαιτητές της Football
League βέβαια δεν γίνεται λόγος,
καθώς αυτοί έχουν ξεχάσει το χρώμα του χρήματος. Στη συγκεκριμένη

Σ

Ντου από…
παντού
στους
διαιτητές

ναγκάστηκαν να το πράξουν οι διαιτητές και να στείλουν το μήνυμα
ότι δεν πάει άλλο.
Η απληρωσιά, η ατιμωρησία και
η χείριστη αντιμετώπιση που τυγχάνουν οι Έλληνες διαιτητές αποτέλεσε το τρίπτυχο της βάσης του ξεσπάσματος. Η επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους των διαιτητών έγινε
με το… ζόρι. Η απόφαση για άρση
της αποχής έλαβε 42 ψήφους, ενώ
υπήρξαν 31 ψήφοι για συνέχισή της,
με το ποσοστό για επιστροφή στα
γήπεδα να είναι μεγαλύτερο στους
διαιτητές απ’ ό,τι στους βοηθούς. Η
πλειοψηφία των τελευταίων είπε «όχι» στην επιστροφή, καθώς, παρά τις
πιέσεις που ασκήθηκαν, είδαν πίσω
από τις συσκέψεις και τα μέτρα ότι
αυτό που θα γίνει είναι… μια τρύπα
στο νερό. Δυστυχώς δικαιώθηκαν
πολύ γρήγορα.

Ντου από… παντού

Μετά τις συζητήσεις, τις συσκέψεις,
τις υποσχέσεις, από Πολιτεία και ΕΠΟ,
τα σκληρά μέτρα πρόληψης και
καταστολής, ήλθε η ώρα της προσγείωσης
στην πραγματικότητα. Βασιλειάδης,
Γραμμένος, Περέιρα παρακολούθησαν
τις ομορφιές σε Τρίπολη και Περιστέρι με
διαμαρτυρίες, πεσίματα και φουσκωτούς

κατηγορία οι ρέφερι είναι απλήρωτοι ολόκληρη την περσινή σεζόν συν
τις 11 αγωνιστικές που ήδη έχουν
γίνει για την τρέχουσα σεζόν.
Αλλά στην… αφρόκρεμα τι γίνεται; Οι ΠΑΕ προκαταβάλλουν τις αποζημιώσεις των διαιτητών, ανά μήνα, αλλά αυτές για να φθάσουν

στους δικαιούχους τους, περνούν από χίλια μύρια κύματα. Οι διαιτητές
της Super League έχουν λαμβάνειν
αμοιβές από την 6η αγωνιστική και
μετά. Στις 24 Οκτωβρίου ο Περέιρα απάντησε σε επιστολή των διαιτητών ότι «το θέμα με την καταβολή
των αμοιβών θα πρέπει να έχει διευθετηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας».
Περισσότερο από τον Περέιρα
εκτέθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος, καθώς στις 4
Ιανουαρίου τους διαβεβαίωσε ότι
θα πληρωθούν άμεσα!!! Στην αρχή
ήταν το εργόσημο, μετά οι διαδικασίες, πλέον είναι άξιο απορίας τι
συμβαίνει με τις αποζημιώσεις των
διαιτητών που η Ομοσπονδία παίρνει από τις ομάδες και για να τις αποδώσεις πρέπει να… σκάσει τους
άρχοντες των αναμετρήσεων.
Ο ξυλοδαρμός του Θανάση
Τζήλου στη Λάρισα οδήγησε τους
διαιτητές στην απόφαση για αποχή.
Αντί οι φορείς να μπουν μπροστά, α-

Η αποχή των διαιτητών ουσιαστικά
πήγε στον βρόντο, καθώς με την επιστροφή τους στην ενεργό δράση
συνέβησαν τα ίδια και… χειρότερα.
Η εικόνα της διαιτησίας στα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής ήταν ικανοποιητική με δεδομένο πως δεν υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος. Ωστόσο, η συμπεριφορά των αξιωματούχων των ομάδων ήταν τέτοια
που απέδειξε πως όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν.
Αυτά που έγιναν στην Τρίπολη
στο ημίχρονο του αγώνα του Αστέρα με τον ΠΑΟΚ, αναδεικνύουν πού
είναι η πηγή του προβλήματος, την
ώρα που η στόχευση της Πολιτείας
είναι τα δημοσιεύματα που προκαλούν… βία. Προφανώς ο Λουτσέσκου, ο Σαϊραδάρης, ο Κωνσταντινίδης και ο… 4Χ4 γενειοφόρος,
με σωματοδομή Καρπόζηλου, που
την έπεσαν στον διαιτητή Μανώλη
Σκουλά και στον βοηθό Κωνσταντόπουλο, δεν παρακινήθηκαν από κάποια τηλεοπτική εκπομπή όπως αυτές που υπήρχαν τύπου
Τσουκαλά-Βαρδαλάκη. Ήταν αρκετό ένα οριακό οφσάιντ που καταλογίστηκε από τον βοηθό και κακώς
ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ για να
γίνει η… μπούκα της χρονιάς. Μπορεί όπλα να μη βγήκαν, αλλά όλη η
κουστωδία του «δικέφαλου του
βορρά» έφθασε με χαρακτηριστική
άνεση μια ανάσα από τον διαιτητή.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου έχει παράδοση
σε επιθέσεις εναντίον διαιτητών. Ο
Παντελής Κωνσταντινίδης φρόντισε να συνδράμει την προσπάθεια
του προπονητή. Ο πρώην αρχιδιαιτητής Δημήτρης Σαραϊδάρης
προφανώς αντικαθιστά επάξια τον
Λούμπος Μίχελ. Δεν είναι τυχαίο
ότι οι πρώην διαιτητές επιτίθενται
εναντίον διαιτητών. Θα έχουν τη βεβαιότητα πως αυτό παίζει καταλυτικό ρόλο για την εξέλιξη του αγώνα. Έχει προφανώς ουσιαστικά αποτελέσματα. Κοντά σε αυτούς ήταν ακόμη ένας άνθρωπος του πάγκου του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα ευτρα-
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φής, που έδειχνε τέσσερα δάχτυλα
στον διαιτητή και τον βοηθό του.
Τώρα μόνο οι πρωταγωνιστές και οι
αυτήκοοι μάρτυρες θα γνωρίζουν τι
ακριβώς εννοούσε. Έπρεπε να κρατηθούν τέσσερα λεπτά καθυστέρηση, θα τους βάλουν στα τέσσερα, θα
τους… πάρουν τέσσερις, τέσσερις να
είναι οι ώρες τους, κάλυπταν τον
Μπίσεσβαρ τέσσερις παίκτες, ποιος ξέρει; Το τέσσερα πάντως είναι
σημαδιακό.
Το παράδοξο είναι πως στο πρώτο του ματς ως διεθνής, καθώς επίσημα έγινε στις αρχές του χρόνου, ο
Μανώλης Σκουλάς (Θεσσαλίας)
απέτυχε. Στην Τρίπολη μπορεί μεν
να έκανε καλή εμφάνιση, με σωστές
αποφάσεις σε δύσκολες φάσεις, σε
ένα ματς που μέχρι το 65΄ ήταν στο
0-0, αλλά στο... ντου του Λουτσέσκου, του Σαραϊδάρη, του Κωνσταντινίδη και άλλων παραγόντων
του ΠΑΟΚ, δεν απέβαλε κανέναν!!!
Η προσωπικότητα είναι βασικό στοιχείο για έναν διαιτητή και όταν αποτυγχάνεις εκεί, τότε δεν μπορείς να
πας ψηλά.
Αν ήταν ξένοι οι διαιτητές, υπήρχε ποτέ περίπτωση να έχουν αντίστοιχη συμπεριφορά οι άνθρωποι
του ΠΑΟΚ; Η απάντηση είναι αυτονόητη, όπως αυτονόητο ήταν ότι θα
τους έδειχναν την άγουσα για τ’ αποδυτήρια.
Ανάλογο περιστατικό έντονης
διαμαρτυρίας έως ανάρμοστης συμπεριφοράς υπήρξε στο Περιστέρι,
όπου ο προπονητής του Ατρόμητου
Νταμίρ Κάναντι, μετά το τελευταίο σφύριγμα, έτρεξε στον διεθνή
διαιτητή Τάσο Παπαπέτρου και
του διαμαρτυρήθηκε σε υπέρμετρο
βαθμό, υποστηρίζοντας πως δεν σεβάστηκε την ομάδα του και είπε
«σκάσε» στον Κιβρακίδη, ενώ τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο ρέφερι έπρεπε να κρατήσει καθυστερήσεις επτά
λεπτών. Ο Κιβρακίδης πάντως πήγε μετά το τέλος του παιχνιδιού στ’
αποδυτήρια και είπε στον διαιτητή
ότι πήγε πολύ καλά. Συνεπώς… ο
Κάναντι πήρε μαθήματα στην Ελλάδα από αντίστοιχες συμπεριφορές και υπέθεσε ότι έτσι θα πρέπει
να συμπεριφερθεί για να έχει αποτελέσματα.
Ο Τάσος Παπαπέτρου ήταν μεταξύ αυτών που εκπροσώπησαν
τους διαιτητές στην περίφημη συνάντηση για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων τους.
Στο ίδιο τραπέζι υπό τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη, είχαν καθίσει και συζήτησαν μετά την επίθεση στον Θανάση Τζήλο, εκτός από τον Παπαπέτρου ο διαιτητής Γιάννης Παπαδόπουλος, οι επόπτες Πολυχρόνης Κωσταράς και Λάζαρος Δημητριάδης. Την Ε.Π.Ο. εκπροσώπησε στη σύσκεψη ο πρόεδρος Ευάγγελος Γραμμένος, ενώ παρέστησαν ακόμα ο αναπληρωτής πρόεδρος Νικόλαος Βακάλης, ο εκτε-

λεστικός γραμματέας Αλέξης Δέδες, τη Super League ο πρόεδρoς
Ευάγγελος Μπαταγιάννης, την
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ο
πρόεδρoς Βίτορ Μανουέλ Ντε
Μέλο Περέιρα και τα μέλη της
Χουάν Μάριν και Λιφ Λίντμπεργκ, τις FIFA και UEFA ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας Πετρ Φούσεκ, και την Ελληνική Αστυνομία ο
ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος.
Στη σύσκεψη ζητήθηκε από τον
πρόεδρο της Super League, οι

Π.Α.Ε.-μέλη της «να ρίξουν τους τόνους».
Τα αποτελέσματα της σύσκεψης
φάνηκαν την αμέσως επόμενη αγωνιστική που πραγματοποιήθηκε. Όχι ότι δεν το περίμεναν άπαντες και
ειδικά τα πρόσωπα που θίγονται,
αλλά ουσιαστικά δεν είχαν περαιτέρω περιθώρια να κηρύξουν επανάσταση, καθώς ήδη υπήρχαν δημοσιεύματα για μετάκληση ξένων διαιτητών, προκειμένου το πρωτάθλημα να μην τιναχτεί στον αέρα και τα
κανάλια που έχουν πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων να
μην ενεργοποιήσουν ρήτρες.
Ο Πορτογάλος Βίτορ Μέλο Περέιρα αυτό που είχε να… πει στους
διαιτητές ήταν: «Καταγγείλτε, μη φοβάστε και θα δείτε την αντίδραση
μας. Οι διαιτητές είναι καλοί και επαρκείς για το πρωτάθλημα αλλά δεν
υπάρχει εμπιστοσύνη και δεν μπορεί
να υπάρξει ανάπτυξη στο ποδόσφαιρο. Όταν δέχονται μπούλινγκ
πριν και μετά τον αγώνα και δεν ξέρουν τι κάνουν στο σπίτι οι γυναίκες
και τα παιδιά τους, κανείς δεν μπορεί
να λειτουργήσει κάτω από αυτές τις
συνθήκες».
Οι διαιτητές εξασφάλισαν κατ’
ουσίαν μόνο… υποσχέσεις ότι θα τηρούνται οι κανονισμοί και οι νόμοι.

Κούγιας - Παπαϊωάννου τα πρώτα θύματα
Τα… μέτρα στήριξης των διαιτητών άρχισαν από τον Αλέξη Κούγια και τον ισχυρό άνδρα της Λαμίας Πανουργιά Παπαϊωάννου, στους οποίους άσκησε δίωξη ο αναπληρωτής αθλητικός εισαγγελέας Γ. Λαΐνης.
Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ μάλιστα είναι υπότροπος και κινδυνεύει τόσο με απαγόρευση συμμετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον τριών μηνών και
στις επιβαρυντικές περιπτώσεις τουλάχιστον έξι μηνών, όπως αναφέρουν τα
άρθρα 20Α παρ.1, 2, 3γ, δ, 25 παρ. 1, καθώς και με χρηματικό πρόστιμο μεγαλύτερο από 100.000 ευρώ.
Ο Αλ. Κούγιας τόλμησε να μιλήσει για
τον διεθνή διαιτητή Τάσο Σιδηρόπουλο.
Τι είχε δηλώσει;
«Και ο Σιδηρόπουλος, όμως, δεν βγήκε από τον σωλήνα, δεν ήταν άφθαρτος. Όταν

εξελίχθηκε διαιτητικά, όχι απλώς προσκύνησε τον βεζύρη αλλά ήταν από τους
ανθρώπους σε σόκαραν. Όταν ήμουν με
τον γιο μου σε έναν τελικό, γύρισε και μου
είπε “με γ…” και του είπα “καλά σου έκανα”. Άκουσα πως ο Σιδηρόπουλος θα ζητήσει και απαγόρευση των δηλώσεων. Τι
θέλει να είναι οι διαιτητές υπεράνω κριτικής; Μου κάνει εντύπωση πως παραμένει στον πίνακα διαιτητών και εμένα μου
έβαλαν πρόστιμο 30.000 ευρώ».
Πλέον απ’ ό,τι φαίνεται, ο Αλ. Κούγιας
θα πληρώσει ξανά πολύ ακριβά τον Σιδηρόπουλο.
Ο αναπληρωτής άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων Γ. Λαΐνης άσκησε δίωξη και στον ισχυρό άνδρα της Λαμίας Πανουργιά Παπαϊωάννου για «δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών», ο οποίος κινδυνεύει
με πρόστιμο.

Τι τόλμησε να πει ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου;
«Οι μεγάλες ομάδες κοιτούν να βάζουν
στο χέρι την ΕΠΟ και να διοικήσουν το
ποδόσφαιρο. Κάποιες το έχουν καταφέρει, κάποιες όχι. Με την ΕΠΟ κερδίζουν
την εύνοια της διαιτησίας και σε θέματα
ποδοσφαιρικά. Την ΕΠΟ την εκλέγουν οι
ΕΠΣ. Παίρνουν τις ΕΠΣ. Οι ΕΠΣ πάνε με
το δυνατό».
Ο Βαγγέλης Γραμμένος, εξάλλου, διαβεβαίωσε τους διαιτητές ότι «η Ε.Π.Ο. παραπέμπει στα πειθαρχικά όργανα το σύνολο των δυσμενών κρίσεων προς κρίση»
και πως «θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια να καταλάβουν όλοι ότι αυτές οι συμπεριφορές σκοτώνουν καθημερινά το
ποδόσφαιρο».
Με τις διώξεις Κούγια-Παπαϊωάννου
προφανώς για τον πρόεδρο της ΕΠΟ το
ποδόσφαιρο μένει ζωντανό.
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τομεταγραφικό
παζάρι
του Ιανουαρίου,οΠάνοςΚαμμένος έκλεισεμεταγραφή,
πήρετονΦωκά απότοnΛεβέντη.ΟιΑΝΕΛδενκατάφεραννακρατήσουντηνΚουντουρά καιτονΚόκκαλη,που
πήγανστον ΣΥΡΙΖΑ.
Κι ο Παπαχριστόπουλος πήγε
στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δανεικός, για την
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και τη συμφωνία των Πρεσπών,
και μετά θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, όπως είπε.
Όπως ο Σαββίδης δεν μπόρεσε
να κρατήσει τον Πρίγιοβιτς, επειδή οι Άραβες έριξαν κουβάδες με
πετροδόλαρα, έτσι κι ο Καμμένος
δεν μπόρεσε να κρατήσει τους παίκτες του. Κι όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε
παραπάνω λεφτά και τους αγόρασε, όπως έκανε η Αλ Ιτιχάντ για τον
Πρίγιοβιτς ή η Λεβερκούζεν για
τον Ρέτσο.
Αυτά γίνονται μόνο στο ποδόσφαιρο, που ρίχνει λεφτά ο έχων. Όταν μιλάμε για πολιτική στην Ελλάδα, όλοι οι βουλευτές είναι ταγοί
του έθνους. Δεν συμβαίνουν τέτοια
πράγματα. Κι έτσι πήρε τον Φωκά
ο Καμμένος. Για να συμπληρώσει
11άδα και να παραμείνει στο παιχνίδι, γιατί με τους τόσους «τραυματισμούς» και τις… «προσφυγές» που
είχε, κινδύνευε να τον αποβάλει ο
διαιτητής από τη Βουλή.
Ο Φωκάς είναι αυτός που παραβρέθηκε στην πορεία των οπαδών
του ΠΑΟΚ και από βήματος τραγουδούσε «να καεί, να καεί, το μπ… η
Βουλή». Δείγμα ότι είναι «καυτός»
σέντερ φορ. Hot forward.
Κι ακόμα είπε ότι ο ΙβάνΣαββίδης δεν είχε ποτέ πιστόλι επάνω
του στην Τούμπα στο ματς με την ΑΕΚ. Όπως ο κάθε ποδοσφαιριστής
κάνει επενδύσεις εκτός ποδοσφαίρου, ανοίγοντας, π.χ., σουβλατζίδικο, ο Φωκάς επένδυσε στον ΠΑΟΚ.
Μόνο ο φουκαράς ο Λεβέντης
είναι για κλάματα. Πέφτει στη Β΄ Εθνική και δεν έχει μπάτζετ να διαθέσει για μεταγραφές. Ούτε έχει πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων, δεν
έχει ούτε «δικό» του πρόεδρο στην

Σ

Ηπολιτική,
κόπιατου
ποδοσφαίρου
Τιςτελευταίεςώρεςγίνεταιδιαρκήςαναφορά,
άστοχητιςπερισσότερες
φορές,περίποδοσφαιροποίησηςτηςπολιτικής
στηνΕλλάδα,μεαφορμή
τιςμεταγραφέςβουλευτώναπότοένακόμμα
στοάλλο.
Η «Α»δίνειτηνπραγματικήδιάστασητουόλου
θέματος,θέτονταςπαράλληλαέναδίλημμα,
όπωςθαδιαβάσετεστη
διπλανήστήλη:Έχουμε
ποδοσφαιροποίησητης
πολιτικήςήπολιτικοποίησηςτουποδοσφαίρου;
Δηλαδή,ηκόταέκανετο
αυγόήτοαυγότηνκότα;
Επίσης,παραθέτειμία
σειράαπόγεγονότα,που
καταδεικνύουνμετον
πιοκατηγορηματικότρόπο ότιηπολιτικήκαιτα
κόμματαέχουνστενούς
δεσμούς,γιαναμην
πούμεότιτοένα είναι
κόπιατουάλλου.
Τιδενυπάρχειστηνπολιτική;Ηρήτρα.Όποιο
κόμμαθέλειναπάρειένανβουλευτή,πρέπεινα
πληρώνειρήτρα.

Ποδοσφαιροποίηση
τηςπολιτικής

Κατενάτσιο
οΤσίπρας,
hotσέντερ
φοροΦωκάς,
Ουάρντα
οΚουίκ…
Με αφορμή το μεταγραφικό παζάρι
στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας,
η «Α», αφού… παντρεύει
την «ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής»
με την «πολιτικοποίηση
του ποδοσφαίρου», προτείνει
να μπαίνει ρήτρα στις μεταγραφές,
όπως στην περίπτωση του Πρίγιοβιτς
ΕΠΟ, ούτε στη Super League.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε και τον Δανέλλη από το Ποτάμι. Για βασικό τον
πήρε τον Δανέλλη, για να συμπληρώσει 11άδα για την ψήφο εμπιστοσύνης και τις Πρέσπες.

Όταν μία ομάδα πάει να πάρει το
πρωτάθλημα, δεν παίρνει από το
καλάθι, back up. Κι η Ν.Δ. πήρε τον
Θεοχάρη για σέντερ μπακ. Για να
καλύψει τη θέση της Παπακώστα
που υπέγραψε με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό με
όλα αυτά που γίνονται με τις μεταγραφές στα κόμματα. Άλλωστε, αυτή
είναι η πραγματική ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και όχι τα διάφορα
«γαλλικά» που ακούγονται. Κι αυτό
είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Επίσης, το ποδόσφαιρο βοήθησε
την πολιτική ν’ αποβάλει ψευδεπίγραφες αγκυλώσεις του στιλ «μα,
πώς είναι δυνατόν ο δεξιός Κουίκ να
πάει με τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ;». Κι ο
Βιεϊρίνια δεξιοπόδαρος είναι και
παίζει αριστερά, όπως και ο Μάνταλος, ο Ποντένσε.
Είναι τα λεγόμενα «ανάποδα πόδια». Στην Ελλάδα, άλλωστε, δεν υπάρχουν θέσεις ούτε για το ποδόσφαιρο, ούτε στην πολιτική. Κοιμάται κάποιος αριστερός και ξυπνάει
κεντρώος ή δεξιός, και αντίστροφα.
Όπως, όμως, υπάρχουν οι κανονικές μεταγραφές, υπάρχουν και οι
δανεισμοί. Εδώ ο υφυπουργός Βασιλειάδης δεν εξανίσταται όταν
συμβαίνουν στην πολιτική, όπως όταν συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
Ο ΠΑΟΚ έδωσε πάλι δανεικό τον
Ουάρντα στον Ατρόμητο. Είναι κανένας σίγουρος ότι ο Ουάρντα θα
ξαναγυρίσει στον ΠΑΟΚ, άμα λήξει
ο νέος δανεισμός του; Όχι. Θα πει,
«δεν ξαναγυρίζω εκεί».
Όπως ο ΤέρενςΚουίκ. Πήγε δανεικός από τους ΑΝΕΛ στον ΣΥΡΙΖΑ,
έγινε υπουργός και τώρα δεν θέλει
να ξαναγυρίσει στη Football League
II των ΑΝΕΛ και να παρατήσει το
Champions League που παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ουδείς σοβαρός ποδοσφαιριστής το κάνει αυτό, ν’ αφήσει τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ για να
πάει να παίξει στον Αήττητο Σπάτων.
Καλά κάνει ο ΤέρενςΚουίκ. Δεν είπαν ποτέ ούτε ο Κουίκ, ούτε ο Παπαχριστόπουλος, ούτε η Κουντουρά, ότι από μικρά παιδιά ήταν
οπαδοί του Καμμένου και των ΑΝΕΛ κι είχαν τη φωτογραφία τους
στο δωμάτιό τους. Αυτά δεν τα λένε
ούτε οι ποδοσφαιριστές πια.
Αν, δηλαδή, αύριο που λήγει το
συμβόλαιο του Πασχαλάκη, ο Μαρινάκης τού δώσει 3 εκατ. ευρώ, τι
θα πει ο Αλέξανδρος; Ότι «εγώ δεν
πάω στον Ολυμπιακό»; Μόνο Μπεργκ είπε ότι δεν θέλει να παίξει στον
Ολυμπιακό, αλλά ο Μπεργκ είναι
Σουηδός, δεν είναι Έλληνας.
Όπως στην ΕΠΟ εγκαταστάθηκαν οι «επίτροποι» για να «σώσουν»
το ελληνικό ποδόσφαιρο κι ο Χούμπελ δίνει εντολές στον Β.Γραμ-
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μένο κι απειλεί ότι θα μας κάνει…
GRExit, έτσι και στην πολιτική. Οι ξένοι κάνουν ακόμα κουμάντο. Δημοσιονομικά, εξοπλιστικά, εξωτερική
πολιτική κ.λπ.
Ποιος, όμως, είναι ο αρχιδιαιτητής της πολιτικής; Στο ποδόσφαιρο
είναι ο Πορτογάλος Περέιρα. Αυτός ορίζει τους διαιτητές. Στα κόμματα, αρχιδιαιτητής είναι η Άγκελα
Μέρκελ. Είναι της «εξυγίανσης».
Πρώτα ήταν της «εξομάλυνσης» και
μετά, αφού πρώτα… εξομάλυνε την
Ελλάδα, έπρεπε να την… εξυγιάνει
κιόλας. Γι’ αυτό και έχουμε αυτά τα
διαιτητικά ευτράπελα, ο ένας βουλευτής να φεύγει και να πηγαίνει
αλλού και λογαριασμό να μη δίνει.
Η Άγκελα, είναι η Κουρομπύλια
της πολιτικής στην Ελλάδα.
Όπως η Χρυσούλα σηκώνει τη
σημαία κι αποφασίζει αν είναι γκολ
ή όχι, έτσι κι η Άγκελα αποφασίζει
ποιος θα πάει με ποιον, για να βγει
το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος.
Και τι είναι οι Πρέσπες; Το πρωτάθλημα. Από τη μία ο Αλέξης με
τον ΣΥΡΙΖΑ κι από την άλλη ο Κυριάκος με τη Ν.Δ. Ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στη βαθμολογία, έχει την
πλειοψηφία, δηλαδή, αλλά δεν τον
νοιάζει αν ικανοποιεί τον κόσμο του
με την μπάλα που παίζει.
Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αν ο
προπονητής του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας υπολόγιζε τους φιλάθλους,
θα έκανε ένα δημοψήφισμα. Δεν
τους υπολογίζει, όμως. Παίζει κατενάτσιο «α-λά Χελένιο Χερέρα», για
να πάρει το ματσάκι των Πρεσπών,
έστω και με μισό - μηδέν.
Ο Μητσοτάκης από τη μεριά του
έψαξε να βρει δυο-τρία καλά σέντερ
φορ, για να σπάσει στο κατενάτσιο
του Τσίπρα, αλλά μάταια. Τους καλούς «παίκτες» τους έπιασε ο Αλέξης, αν κι οι διαπραγματεύσεις για
τις Πρέσπες δεν τελείωσαν ακόμα.
Υπάρχουν δυο-τρεις φορ, που μπο-

ρεί τελικά να μην πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τη
θέση βασικού, μόλις υπογράψουν.
Και θα ψάχνουν ομάδα να παίξουν
μετά και δεν θα τους θέλει κανένας.
Σε επίπεδο ελέγχου της επικοινωνιακής πολιτικής, τα πράγματα είναι ίδια ακριβώς. Όπως οι ομάδες
βγάζουν ανακοινώσεις, έτσι βγάζουν και τα κόμματα. Η Δικαιοσύνη
σπάνια ασχολείται και με τους μεν
και με τους δε. Στη μεν πολιτική επικεφαλής της Δικαιοσύνης είναι
πολιτικό πρόσωπο, κομματικό, στο
δε ποδόσφαιρο οι ομάδες ψηφίζουν
τους δικαστές τους.
Το δίκαιο, στις περιπτώσεις των
μεταγραφών βουλευτών και στελεχών προς τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν να υπάρχουν ρήτρες, όπως στο ποδόσφαιρο. Ο Καμμένος, ας πούμε, να
έβαζε την Έλενα να υπογράψει ρήτρα 10 εκατ. ευρώ, και να έπρεπε
πρώτα να φέρει αυτά τα λεφτά για
να πάει σε άλλο κόμμα.
Όπως ακριβώς έκανε ο ΠΑΟΚ με
τον Πρίγιοβιτς. Να έβαζε 5 εκατ.
ευρώ στον Παπαχριστόπουλο αν
ήθελε να πάρει μεταγραφή σε άλλη
ομάδα. Άλλα 5 εκατ. ευρώ για τον
Κόκκαλη. Οπότε, για να τους έπαιρνε ο Τσίπρας, θα έπρεπε να καταβάλει 20 εκατ. ευρώ. Δεν θα ήταν

εύκολο. Εκτός κι αν τσοντάριζαν οι
«φίλοι», όπως γίνεται στην Αμερική,
όπου είναι νόμιμο να δίνουν χρήματα στα κόμματα οι λεφτάδες. Τουλάχιστον έτσι θα έμενε κάτι στο ταμείο των ΑΝΕΛ. Θα έχαναν τους
παικταράδες τους, αλλά θα γέμιζαν
τα ταμεία τους.
Έχει το ποδόσφαιρο Ποτάμι; Βεβαίως. Είναι σαν εκείνες τις ομάδες
που συσκέφτονται αν πρέπει να
προσδεθούν στο άρμα του ΣΥΡΙΖΑ
ή της Ν.Δ. Προσπαθούν να μαντέψουν ποιος τελικά θα πάρει το πρωτάθλημα των Πρεσπών, για να είναι

μαζί του. Όπως ακριβώς οι
ΕΠΣ στο ποδόσφαιρο. Ζύγιασαν τα πράγματα αν θα έπρεπε να είναι με τον Σαββίδη, τον
Μελισσανίδη ή τον Μαρινάκη, στην ψηφοφορία (εκλογές) της ΕΠΟ.
Δεν τους ενδιαφέρει στις ΕΠΣ
αν είναι καλός ο ένας ή κακός ο
άλλος. Αυτές θέλουν να είναι με τον
νικητή. Ή μ’ αυτόν που θα δώσει περισσότερα, άμα βγει. Πόστα, όχι λεφτά. Αν και τα πόστα είναι λεφτά.
Και ΚΚΕ έχει το ποδόσφαιρο. Δεν
κάνει μεταγραφές το ΚΚΕ, είναι σαν
τον Παναθηναϊκό. Βγάζει παίκτες από τα φυτώρια. Το δε ΚΙΝΑΛ τώρα
ανέβηκε στη Super League.
Παλιά έπαιρνε το πρωτάθλημα
για 20 χρόνια, αλλά υποβιβάστηκε
τρεις κατηγορίες κάτω, έπεσε στη
Football League II για χρέη όπως η
ΑΕΚ, από οικονομικές ατασθαλίες
των Άκη, Μαντέλη, χρηματιστήριο,
εξοπλιστικά κ.λπ.
Προχωρούμε. Η αποχώρηση του
Καμμένου από τη συγκυβέρνηση
θεωρείται «στημένη». Στο ποδόσφαιρο, κάθε τρεις και λίγο η UEFA
στέλνει λίστες για στημένα παιχνίδια. Στο ποδόσφαιρο, χρόνια τώρα,
γίνονται δωροδοκίες, στησίματα
κ.λπ. Όχι μόνο για μειωμένη απόδοση, αλλά και για νίκη. Πριμ, δηλαδή.
Η διαφορά με την πολιτική στην
Ελλάδα είναι ότι αυτές οι δωροδοκίες δεν έχουν παρονομαστή το χρήμα, αλλά ιδεολογικό υπόβαθρο για
το συμφέρον της πατρίδας. Όλες οι
μεταγραφές βουλευτών αποσκοπούν στην υπεράσπιση των εθνικών
συμφερόντων και πουθενά αλλού.
Θ’ αναρωτηθείτε, βέβαια, ποιος
είναι στην πολιτική ο αντίστοιχος
Βαγγέλης Γραμμένος. Είναι ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως
ο Προκόπης Παυλόπουλος έχει
περιορισμένες αρμοδιότητες, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τον Ευάγγελο Γραμμένο. Απλά, προεδρεύει και υπογράφει. Και για μεν
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό υπαγορεύει το Σύνταγμα. Στην
περίπτωση του Ευάγγελου Γραμμένου, του… απαγορεύουν οι τροϊκανοί. Χούμπελ, Φούσεκ, Λάζοβιτς και άλλοι.

Τα μέζεα
του Ζουράρις
(άκλιτο)
Εννοείται, βέβαια, ότι όπως κάθε κόμμα έχει τα
δικά του Μέσα, έτσι και
το ποδόσφαιρο επίσης. Ο
Ιβάν Σαββίδης έχει κανάλι κι εφημερίδες, ο
Μαρινάκης θα πάρει κανάλι ενώ έχει εφημερίδες, ο Μελισσανίδης κι
αυτός ακούγεται ότι έχει
τα δικά του.
Εκεί δεν γίνεται απλά
ποδοσφαιροποίηση της
πολιτικής, αλλά και το αντίστροφο. Πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου.
Εδώ, λοιπόν, μπαίνει ένα
μεγάλο ερώτημα, για την
Ελλάδα μιλάμε, φυσικά,
όταν οι ιδιοκτήτες ομάδων έχουν και ΜΜΕ: Η
πολιτική γέννησε το ποδόσφαιρο ή το ποδόσφαιρο την πολιτική και
τα κόμματα;
Ο καθένας ας απαντήσει
όπως τον βολεύει. Πάντως, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως του
«Ζουράρις» ας πούμε
(κλίνεται αυτό το επίθετο;) είναι όλοι «Εθνική
Ελλάδος». Μόνο ο Ζουράρις είναι φανερά ΠΑΟΚ, «διότι μας έχουν
πρήξει τα μέζεα του στεατοπυγικού μας υποσυστήματος οι αθηναϊκές ομάδες».

00_00_athlitiko_SSS_870_APOPSI 1/18/19 9:47 PM Page 20

20
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
19/20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Το φιάσκο
του Koriopolis και
οι «πρωταγωνιστές» του

ταν 29 Ιουνίου 2011.
Στη Βουλή των Ελλήνων περνούσε το νομοσχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο που έβαζε για τα καλά τη χώρα στα Μνημόνια. Ουδείς μπορούσε να φανταστεί, όταν την Παρασκευή 23 Απριλίου 2010, ο τότε πρωθυπουργός
της Ελλάδας, Γιώργος Παπανδρέου, με φόντο το ακριτικό Καστελόριζο, ανακοίνωσε την προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης βάζοντας τη χώρα στον μνημονιακό δρόμο των
μέτρων λιτότητας τι θ’ ακολουθούσε….
Η ζωή των Ελλήνων άλλαξε βίαια. Έξω από τη Βουλή τα επεισόδια
μαίνονταν μεταξύ διαδηλωτών που
αντιδρούσαν στα μέτρα εξοντωτικής λιτότητας και αστυνομικών. Εκείνες τις δύσκολες και σκληρές ώρες, η ελληνική κοινή γνώμη όμως
έστρεφε το βλέμμα της κάπου αλλού. Στην… «εξυγίανση» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια βδομάδα
πριν την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου τεράστια αστυνομική επιχείρηση οδηγούσε σε δεκάδες συλλήψεις ανθρώπων που με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο εμπλέκονταν στο
ποδόσφαιρο.

Ή

Όλοι μιλούσαν χωρίς να έχουν
δει την δικογραφία, για μια υπόθεση
δεμένη από παντού, που θα οδηγούσε για τα καλά σε εξοντωτικές
ποινές και στη φυλακή τους πρωτεργάτες της. Βασικός μάρτυρας κατηγορίας, ο γνωστός ποινικολόγος
Αλέξης Κούγιας και πρωταγωνίστρια στην άσκηση διώξεων η εισαγγελέας Πρωτοδικών Πόπη Παπανδρέου.
Το περιεχόμενο αυτό της δίωξής
της προκάλεσε «σεισμό» στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η επιχείρηση της
Αστυνομίας ήταν κινηματογραφική.
Δεκάδες οι συλλήψεις με θόρυβο
που κάλυπτε οτιδήποτε άλλο συνέβαινε στη χώρα. Το περιεχόμενο που
έβγαινε με χαρακτηριστική άνεση από καταθέσεις, συνομιλίες, ταινίες –
παρά την απαγόρευση στοιχείων
της δικογραφίας– αναδείκνυε ως
πρώτη ανάγνωση μια πρωτοφανή
μπόχα που δημιουργούσε την εικόνα ότι όλα στο ποδόσφαιρο είναι
στημένα. Ποιο… Μεσοπρόθεσμο; Ο
Μπέος, ο Τσακογιάννης, ο Ψωμιάδης, ο Κομπότης, οι μεγαλοπαράγοντες, οι διαιτητές, το στοίχημα,
αυτά είχαν μπει σε πρώτη μοίρα ενδιαφέροντος.
Στο παιχνίδι μπήκαν κατόπιν πρόσκλησης της κα Π. Παπανδρέου

και κατέθεσαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και οι διεθνείς ποδοσφαιρικοί οργανισμοί. Η
FIFA και η UEFA. Τι κι αν ανέφεραν
ότι οι όποιες επισημάνσεις τους αφορούσαν υπέρμετρο στοιχηματισμό σε συγκεκριμένα παιχνίδια και
όχι διαπίστωση στημένων αγώνων;
Προσφέρθηκε μέσω της προσκλήσεως της, το άλλοθι στον Αλέξη
Κούγια να γίνει ο «εθνικός εξυγιαντής» και η Πόπη Παπανδρέου να
χαρακτηριστεί ως η «εθνική εισαγγελέας».
Όταν η υπόθεση έφθασε στον ανακριτή Γιώργο Κασίμη, τότε άρχισε το καράβι να… μπάζει. Υπήρξαν
διαφωνίες για τις προφυλακίσεις. Η
Πόπη Παπανδρέου ενοχλήθηκε
και του έστειλε μήνυμα: «Πρόσεξε,
γιατί θα έχεις θέμα».
Τι να προσέξει όμως; Πώς ήταν
δυνατό να μπει στην σημερινή λογική του Συριζαϊκού δόγματος, «…κάνε τη δίωξη και ας τα βρουν στην ανάκριση και τα δικαστήρια»; Μια δίωξη γίνεται όταν διαπιστώνεται πως
υπάρχουν ενδείξεις ενοχής σε ποσοστό 70 και άνω. Γιατί διαφορετικά και δημόσιο χρήμα διασπάται και
η Δικαιοσύνη ασχολείται με υποθέσεις που την εξαντλούν και, το κυριότερο, διασύρονται οι πολίτες για

τους οποίους υπάρχει αμφισβήτηση
του τεκμηρίου της αθωότητας.

Το παγώνι έκανε η ΕΥΠ
Στις 28 Νοεμβρίου 2011 ο 9ος τακτικός ανακριτής του Πρωτοδικείου
Αθηνών Γιώργος Κασίμης, ο οποίος διενέργησε την κύρια ανάκριση
της υπόθεσης των στημένων αγώνων, απέστειλε επιστολή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ζητούσε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, καθώς έβλεπε πολλά… κενά:
«1. Στη δικογραφία υπάρχουν 82
cd που φέρουν επί του σώματός τους
την ανυπόγραφη φράση “legal copy”
(νόμιμο αντίγραφο). Υπάρχει κάποιο
πρωτότυπο;
2. Τα cd αυτά εισήχθηκαν στη δικογραφία χωρίς διαβιβαστικό έγγραφο. Ποιος είναι ο αποστολέας τους;
3. Πώς διακινήθηκαν τα cd; Ταχυδρομικώς ή χέρι με χέρι;
4. Σε ποια υπηρεσία παραδόθηκαν;
5. Στη δικογραφία υπάρχουν κλασέρ με άγνωστο ακριβώς αριθμό
φύλλων χάρτου που περιέχουν δακτυλογραφημένες απομαγνητοφωνήσεις. Πώς εισήχθησαν στη δικογραφία οι απομαγνητοφωνήσεις αυτές (μνεία διαβιβαστικού εγγράφου);
6. Από ποιο φορέα έγιναν οι απο-
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μαγνητοφωνήσεις;
7. Πώς καθορίστηκε ποια σημεία
των συνομιλιών θα απομαγνητοφωνηθούν (α) συνολικώς, β) εν περιλήψει και γ) καθόλου;
8. Με ποια κριτήρια αναγράφηκε
για κάποιες συνομιλίες ότι είναι άνευ
ενδιαφέροντος; Γιατί δεν επισυνάφθηκαν και αυτές στη δικογραφία, αφού, ούτως ή άλλως, έγινε η επεξεργασία τους (κάποιο φυσικό πρόσωπο
τις άκουσε, ώστε να αποφανθεί ότι
δεν χρειάζεται να απομαγνητοφωνηθούν);
9. Για ποιο λόγο οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, α) δεν φέρουν υπογραφές αυτών που τις απομαγνητοφώνησαν, β) δεν φέρουν (ενιαία ή μη) αρίθμηση και γ) είναι
γραμμένες με διαφορετικές γραμματοσειρές και δεν έχουν ενιαία μορφή;
10. Ποιο φυσικό πρόσωπο παρέλαβε τις επίμαχες απομαγνητοφωνήσεις;».
Ο Γ. Κασίμης στο ίδιο έγγραφο,
αφού επισημαίνει ότι παρά τις προσπάθειές του να επικοινωνήσει με
κάποιον αρμόδιο της ΕΥΠ δεν βρήκε
ανταπόκριση, ζήτησε να ενημερωθεί και για το όνομα του αρμόδιου
υπαλλήλου που ασχολήθηκε με τη
συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να του θέσει διευκρινιστικές ερωτήσεις σε περίπτωση που κριθεί
απαραίτητο. Αντί όλων αυτών, η
ΕΥΠ απάντησε γενικά και αόριστα
ότι «οι 82 ψηφιακοί δίσκοι στους οποίους αναφέρεστε αποτελούν γνήσια αντίγραφα από το σύστημα επισυνδέσεων της εθνικής υπηρεσίας
πληροφοριών και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως νόμιμα αντίγραφα». Εκτός αυτού, η ΕΥΠ στην απαντητική
επιστολή της δεν ενημερώνει καν
τον ανακριτή ποιος υπάλληλός της
ασχολήθηκε με την υπόθεση, ενώ αναφέρεται με υπαινικτικό και ειρωνικό ύφος στην επισήμανσή του ότι
δεν βρίσκει κάποιον από την υπηρεσία για να συνεννοηθεί λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Η υπηρεσία έχει
συγκεκριμένη και γνωστή διεύθυνση
στην οποία εδρεύει, τηλέφωνα επαφής, καθώς και διοίκηση με δημοσιοποιημένα στοιχεία ταυτότητας».
Ήταν αυτά τα κενά και τα στοιχεία που… δεν υπήρχαν στα οποία
πάτησε ο Αχιλλέας Μπέος για να
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καταγγείλει την πολιτική δολοπλοκία. Ο πρώην πρόεδρος του Πανιώνιου και του Ολυμπιακού Βόλου που
όχι μόνο στερήθηκε το δημαρχιακό
θώκο του Βόλου για μεγάλο διάστημα, αλλά οδηγήθηκε στις φυλακές για έναν χρόνο χαρακτήρισε χειρότερο πρωθυπουργό τον Γιώργο
Παπανδρέου.
«Με απήγαγαν ως όμηρο στις φυλακές Ναυπλίου, τουλάχιστον αυτό
βίωσα εγώ. Είναι άρρωστο το πολιτικό κατεστημένο και ψάχνουν εξιλαστήρια θύματα. Ένα από αυτά είμαι εγώ. Αυτό γιατί ήμουν πάντα απέναντί
τους. Ο Γιώργος Παπανδρεόυ ήταν ο
πιο αποτυχημένος Πρωθυπουργός
της χώρας. Διαμορφώθηκε η κατάλληλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα και
χωρίς στοιχεία με προφυλάκισαν. Επιστράτευσαν ψευδομάρτυρες και δικαστές και η δικαιοσύνη συμμετείχε
σε αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Μπορεί
και εν γνώσει της».

Είχε σχηματίσει
γνώμη η Εισαγγελέας
Η Πόπη Παπανδρέου θεωρούσε
ως «διευθυντές ορχήστρας» των
στημένων αγώνων τον Αχιλλέα
Μπέο και τον Γιώργο Τσακογιάννη, ενώ απέδιδε «κυρίαρχο ρόλο»
στον Μάκη Ψωμιάδη. Η έρευνά
της, σε συνδυασμό με τις τηλεφωνικές υποκλοπές την οδήγησαν και
σε άλλα πρόσωπα, για τα οποία ζή-

τησε την άσκηση ποινικής δίωξης,
καθώς υπέπεσαν στην αντίληψή της
«παράνομες δραστηριότητες» για αγώνες της Super League.
Στις 21 Φεβρουαρίου 2011 η
Πόπη Παπανδρέου είχε συναντηθεί με αξιωματούχους της UEFA στο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και πήρε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είχε
στα χέρια της έτσι ώστε να «τρέξει»
ακόμα πιο διεξοδικά την υπόθεση
στον… κατάλληλο χρόνο. Οι καταθέσεις του ειδικού περί στοιχημάτων στην UEFA, Dhont Karl
Astere, και του συντονιστή του πειθαρχικού τμήματος της ευρωπαϊκής
ομοσπονδίας, Graham Leslie
Peaker, ήταν αποκαλυπτικές. Οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντας τους αγώνες των ελληνικών πρωταθλημάτων διεφθαρμένους, ή ελαφρά ύποπτους. Τα στοιχεία τους όμως αφορούσαν υπέρμετρο στοιχηματισμό και μόνο.

Πώς έπαιξαν
με τις ζωές ανθρώπων
Το περίφημο σκάνδαλο «Koriopolis»
που εξελίχθηκε σε μέγα φιάσκο,
στιγμάτισε τις ζωές δεκάδων ανθρώπων. Ο Αχ. Μπέος προφυλακίστηκε στις 21 Ιουνίου 2011 όταν η
αστυνομία έκανε εφόδους και συνέλαβε 14 άτομα που κατηγορούνταν
για την υπόθεση των στημένων α-

γώνων του
ποδοσφαίρου.
Έμεινε έναν χρόνο
στη φυλακή.
Σε αυτό το διάστημα
έκανε αλλεπάλληλες αιτήσεις αποφυλάκισης η οποίες απορρίπτονταν. Επίσης τον
Δεκέμβριο του 2011 είχε απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
τον Ιανουάριο του 2012 προσέφυγε
στην Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Γενεύης και τον
Μάρτιο του ίδιου χρόνου στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αιτούμενος την απελευθέρωσή του από το Ανώτατο
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου θεωρώντας
ότι η προσωρινή κράτησή του ήταν
καταχρηστική «αφού δεν αποδεικνύεται η ενοχή του».
Σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως Πρωτοδικών, Π. Παπανδρέου, ο πρώην πρόεδρος του
Ολυμπιακού Βόλου ήταν επικεφαλής ομάδας με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων για στοιχηματικούς
λόγους. Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε ήταν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική αυτουργία
σε κακουργηματική απάτη, εκβιασμό, δωροδοκία και ηθική αυτουργία σε συμμετοχή σε παράνομο
στοίχημα, δηλαδή ολόκληρο σχεδόν
τον ποινικό κώδικα. Για την ίδια υπόθεση είχαν προφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης της Ηλιούπολης Γιώργος
Τσακογιάννης, ο μπουκμέικερ Βασίλης Καρακούλιας και πρώην «ισχυρός άνδρας» της Καβάλας Μάκης Ψωμιάδης, που για ένα διάστημα παρέμεινε προφυλακισμένος
στις φυλακές των Σκοπίων. Επίσης
κατηγορίες έχουν απαγγελθεί σε ακόμη 68 φυσικά πρόσωπα (προέδρους ομάδων, προπονητές, ποδοσφαιριστές, μπουκμέικερς και άλλους εμπλεκόμενους).

Όταν έμενε
άφωνη η Ελλάδα
Όπως αποδείχθηκε χθες με την απόφαση της Ελληνικής δικαιοσύνης
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το παιχνίδι ήταν… στημένο
αλλά σε άλλο επίπεδο. Ποιος ξεχνάει την «ενοχή» δεκάδων προσώπων του ποδοσφαίρου που έβγαινε από τις
κασέτες της ΕΥΠ. Κάθε λίγο και
λιγάκι οι διαρροές «σκέπαζαν» τα
μνημονιακά μέτρα.

Φιάσκο….τέλος
Ιστορική ημερομηνία αποδεικνύεται
για το ελληνικό ποδόσφαιρο η 18η
Ιανουαρίου 2019, καθώς σφραγίστηκε ως το φιάσκο του αιώνα η υπόθεση «Koriopolis». Η δικαιοσύνη
κινήθηκε με τους… γνωστούς ρυθμούς της, αλλά δικαίωσε σχεδόν στο
σύνολό τους όλους τους εμπλεκόμενους από τον χώρο του ποδοσφαίρου.
Άνθρωποι φυλακίστηκαν, διασύρθηκαν, συκοφαντήθηκαν, οικογένειες ήλθαν στα όριά τους, ομάδες ταλανίστηκαν και όλα αυτά απ’
ότι αποδείχθηκε με τη βούλα της δικαιοσύνης, για κάποια καπρίτσια και
πολιτικά παιχνιδάκια.
Το απόλυτο φιάσκο επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς από το σύνολο των 26 κατηγορούμενων που είχαν απομείνει, οι μόνοι που κρίθηκαν ένοχοι ήταν οι «στοιχηματζήδες» και οι παράνομοι μπουκ.
Βάσει της τελεσίδικης απόφασης
του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, κηρύχθηκαν αθώοι οι Αχιλλέας Μπέος, Γιάννης Κομπότης, Γιώργος Μποροβήλος και Δημήτρης Μπάκος, ο τεχνικός Νίκος Παντέλης και ο
πρώην ποδοσφαιριστής Νικολόπουλος. Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε
ενόχους 11 συνολικά πρόσωπα (ανάμεσα στα οποία ο Γιώργος Τσακογιάννης), για τις κατηγορίες της διεξαγωγής παράνομου στοιχήματος και
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν:
ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: 27 μήνες
ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ: 18 μήνες
ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ: 18 μήνες
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: 20 μήνες
ΖΑΒΑΝΤΙΑΣ: 12 μήνες
ΓΕΩΡΤΣΙΑΚΟΣ: 18 μήνες
ΝΤΟΤΣΗΣ: 18 μήνες
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: 15 μήνες
ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ: 12 μήνες
ΓΑΛΑΙΟΣ: 12 μήνες
ΔΙΓΩΝΗΣ: 12 μήνες
Η ποινή για τον Γιώργο Τσακογιάννη είναι εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα. Για τους υπόλοιπους
10 ενόχους η ποινή είναι με τριετή
αναστολή.

Το κατά Κούγια σκάνδαλο
Το περίφημο σκάνδαλο Koriopolis,
χτίστηκε πάνω σε όσα κατέθεσε ο Α-

λέξης Κούγιας. Ο ισχυρός άνδρας
της Λάρισας ήταν ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας. Ουκ ολίγες φορές
μετακινήθηκε από τις θέσεις τους
για το ποιοι τελικά έπρεπε να είναι
οι ένοχοι. Τον Φεβρουάριο του
2011 κατέθεσε στην αντεισαγγελέα
πρωτοδικών Πόπη Παπανδρέου όλα τα περιστατικά που είχαν υποπέσει στην αντίληψή του και τα οποία
τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι
μια ομάδα προσώπων «έστηνε» παιχνίδια, όχι μόνο για αγωνιστικούς
λόγους, αλλά και γιατί τα έπαιζε στο
παράνομο στοίχημα.
«Είχα καταγγείλει τότε ότι ο
πραγματικός ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ηλιούπολη Γιώργος Τσακογιάννης
τρομοκρατεί όλους τους αντιπάλους
τους οποίους αντιμετώπιζε η ΠΑΕ Ηλιούπολη (προπονητές, προέδρους,
ποδοσφαιριστές) και τους εξηνάγκαζε στους μεταξύ τους αγώνες να
μη χρησιμοποιούν κανέναν από τους
βασικούς παίκτες και έτσι η ΠΑΕ Ηλιούπολη κάνοντας ένα ρεκόρ νικών
αδιανόητο για το ελληνικό ποδόσφαιρο ανέβηκε στη Β’ εθνική. Αυτήν την καταγγελία μου την έκανα
εγγράφως στην ΕΠΟ και στον αθλητικό Εισαγγελέα και στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστάσιο
Κανελλόπουλο, στον οποίο με παρέπεμψε ο Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου κος Σανιδάς, τον οποίο επίσης ενημέρωσα.
Τότε είχα καταγγείλει και με δημόσιες ανακοινώσεις μου ότι όχι μόνο οι αντίπαλοι της Ηλιούπολης χρησιμοποιούν αναπληρωματικούς της
ομάδας, αλλά και όταν παίζουν με
την ΠΑΕ Παναχαϊκή χρησιμοποιούν
την καλύτερη εντεκάδα τους και
φρόντιζαν να τιμωρούν τους παίκτες
τους με τέτοιο τρόπο ώστε να παίζουν πάντα πλήρεις εναντίον μας.
Συγχρόνως σε κρίσιμα παιχνίδια η
κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ όριζε διαιτητές οι οποίοι έκαναν

εγκλήματα εις βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή και ευνοούσαν την ΠΑΕ Ηλιούπολη. Δεν μπορούσα να βρω εξήγηση, αλλά άνθρωπος που τότε ήταν
στην αντιπολίτευση της ΕΠΟ και
σκληρός αντίπαλος του Προέδρου
της ΕΠΟ κου Βασίλη Γκαγκάτση, ο Βίκτωρας Μητρόπουλος, μου είπε ότι
τόσο οι καταγγελίες μου όσο και οι
προσπάθειές μου να δικαιωθώ προσφεύγοντας ή καταγγέλλοντας δε θα
έχουν καμία τύχη γιατί ο Γιώργος
Τσακογιάννης είναι προσωπικός φίλος και προστατεύει τον πρόεδρο της
ΕΠΟ Βασίλη Γκαγκάτση, και ότι μαζί
με τον πρόεδρο της ΚΕΔ Γιώργο Ψυχομάνη παίζουν ποδόσφαιρο μαζί και
με ένα σύμβουλο της ΕΠΟ ονόματι
Δεσσύλα στα γήπεδα 5χ5 στα γήπεδα
Τσακογιάνη στην Ηλιούπολη. Σημείωση: Ο εκδότης της «Α» χαρακτήρισε τότε ως μυθεύματα τα λεγόμενα του Κούγια.
Προσωπικά δε διασταύρωσα αυτή την πληροφορία αλλά το γεγονός
ότι καμία έρευνα δε διετάχθη από
την ΕΠΟ για τις καταγγελίες μου,
παρά το ότι ανέφερα συγκεκριμένους αγώνες και ήταν εύκολο να εντοπιστούν από τα φύλλα αγώνων
αλλά και από τα δημοσιεύματα στις
εφημερίδες. Η όλη δε συμπεριφορά
της ΕΠΟ και ειδικά ο ορισμός διαιτητών που είχαν πολύ κακή φήμη
και οι οποίοι την επόμενη χρονιά διεγράφησαν (Τζουβάνος από Άρτα,
Χρήστου από Βοιωτία), όταν ανέλαβε ο κος Πιλάβιος, μάλλον επιβεβαιώνουν τα γεγονότα και τις υποψίες
μου.
Σήμερα η προσωπική μου κρίση
είναι ότι και παράγοντες της ΕΠΟ και
το περιβάλλον τους, ειδικά ένας μάνατζερ ονόματι Άγγελος Τραυλός, οποίος ήταν στενά συνδεδεμένος με
τον Πρόεδρο της ΕΠΟ Βασίλη Γκαγκάτση και ήταν και ο μάνατζερ πολλών ποδοσφαιριστών που εκαλούντο στην Εθνική Ελλάδος και έτσι

πετύχαιναν μεταγραφές ήταν στην
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, επιθυμούσαν την άνοδο της Ηλιούπολης
στη Β’ εθνική γιατί έτσι θα έλεγχαν
ακόμη μία ομάδα από αυτές που
συμμετέχουν είτε στο νόμιμο είτε
στο παράνομο στοίχημα.
Λόγω της στενής σχέσης μου με
το ποδόσφαιρο γνώριζα και γνωρίζω πως στενοί φίλοι του προέδρου
της ΕΠΟ από αυτούς που ήταν πρόεδροι ομάδων είτε στη Β’ είτε στην
Α’ Εθνική είναι τα εξής πρόσωπα:
Ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης και διαιτητής και πρώην μέλος
της ΚΕΔ, Γιώργος Μποροβήλος, ο
Γιάννης Κομπότης, πρόεδρος της
ΠΑΕ-Λεβαδειακός, πρώην πρόεδρος
της ένωσης Β και Γ’ Εθνικής και
πρώην αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Την
εκλογή του Γιάννη Κομπότη στην
προεδρία της Β’ και Γ’ Εθνικής και
στην προεδρία της ΕΠΟ υποβοήθησε ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο οποίος
τηλεφώνησε και σε μένα προσωπικά
για να τον ψηφίσω.
Στενός φίλος του Βασίλη Γκαγκάτση είναι και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Αστέρα Κων/νος Ριαβόγλου,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, ο οποίος επίσης εξελέγη πρόεδρος της ΕΠΟ με
τη στήριξη του Γκαγκάτση. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ-Πανθρακικός Σαββάκης στην ποδοσφαιρική εταιρεία του
οποίου απησχολήθη για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως πληροφορήθηκα από τα ΜΜΕ ο γιος του Βασίλη
Γκαγκάτση, Μάκης, ο πρόεδρος της
ΠΑΕ-Διαγόρας Χρυσοχοΐδης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ-ΠΑΣ Γιάννινα Γιώργος Χριστοβασίλης του οποίου ο
Σαββάκης είναι ο λογιστής του στο
εργοστάσιο χρωμάτων που διατηρεί
στην Κομοτηνή, ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΠΑΕ-Παναργειακός Ιωσήφ Μερτύρης, στενότατος φίλος
του Γιώργου Τσακογιάννη, σήμερα
που βλέπω τον κατάλογο των παιχνιδιών που θεωρούνται ύποπτα από την ΟΥΕΦΑ διαπιστώνω ότι όλοι
αυτοί μέσω των ομάδων τους θεωρούνται ύποπτα πρόσωπα στο στήσιμο αγώνων και προσωπικά θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να είναι άσχετο και με την επιρροή την οποία
είχε ο Βασίλης Γκαγκάτσης στην άνοδο ομάδων από τη Γ στη Β Εθνική
και από τη Β’ στην Α’ Εθνική.
Αφού με συνοπτικές διαδικασίες
έχουν ανέβει κατηγορίες όλες οι εμπλεκόμενες ομάδες και συγκεκριμένα ο Πανθρακικός, από τα τοπικά
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+ȈȊȂĭȍȃǿǹȉȍȃȆȇǼȈȆȍȃ
ȉǼȁǿȀǾȈȊȂĭȍȃǿǹīǿǹȉǾȃǼȆǿȁȊȈǾȉȍȃǻǿǹĭȅȇȍȃȅȆȍȈȆǼȇǿīȇǹĭȅȃȉǹǿȈȉǿȈǹȆȅĭǹȈǼǿȈ
ȉȅȊȈȊȂǺȅȊȁǿȅȊǹȈĭǹȁǼǿǹȈȉȍȃǾȃȍȂǼȃȍȃǼĬȃȍȃ  Ȁǹǿ  
ȉǾȁǾȄǾȉǾȈǼȃǻǿǹȂǼȈǾȈȈȊȂĭȍȃǿǹȈȉȅȊ
ȀǹǿȉǾȃǼǻȇǹǿȍȈǾȈȉȇǹȉǾīǿȀǾȈǼȉǹǿȇǿȀǾȈȈȋǼȈǾȈȂǼȉǹȄȊȉȍȃȂǼȇȍȃ
ȆȇȅȅǿȂǿȅ
ȉȠȆȡȫĲȠȂȑȡȠȢȘǼȜȜȘȞȚțȒǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ ĲȠ©ȆȡȫĲȠȂȑȡȠȢª țĮȚĲȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢʌȠȣȑȖȚȞİįİțĲȩıĲĮǾȞȦȝȑȞĮǲșȞȘıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞĮʌȩĳĮıȘĲȘȢīİȞȚțȒȢȈȣȞȑȜİȣıȘȢĲȦȞǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞĲȘȢȘȢǹʌȡȚȜȓȠȣ
ĲȠ ©ǻİȪĲİȡȠ ȂȑȡȠȢª  ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ȦȢ ©ĲĮ
ȂȑȡȘª
- ȊʌİȞșȣȝȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢĮȡȤȑȢțĮȚĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȠȣȋȐȡĲȘĲȦȞ
ǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞĲȘȢȉİȜȚțȒȢȆȡȐȟȘȢĲȠȣǼȜıȓȞțȚĲȠȣ
ĲȦȞıȤİĲȚțȫȞȆȡȐȟİȦȞĲȠȣȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȖȚĮĲȘȞǹıĳȐȜİȚĮțĮȚ
ĲȘȈȣȞİȡȖĮıȓĮıĲȘȞǼȣȡȫʌȘ ©ȅǹȈǼª țĮȚĲȚȢĮȟȓİȢțĮȚĮȡȤȑȢ
ĲȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣĲȘȢǼȣȡȫʌȘȢ
- ȀĮșȠįȘȖȠȪȝİȞĮĮʌȩĲȠʌȞİȪȝĮțĮȚĲȚȢĮȡȤȑȢĲȘȢįȘȝȠțȡĮĲȓĮȢĲȠȣıİȕĮıȝȠȪĲȦȞĮȞșȡȦʌȓȞȦȞįȚțĮȚȦȝȐĲȦȞțĮȚĲȦȞșİȝİȜȚȦįȫȞİȜİȣșİȡȚȫȞțĮȚĲȘȢĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮȢ
- ȈȣȝȝȠȡĳȠȪȝİȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȋȐȡĲȘĲȦȞǾȞȦȝȑȞȦȞ
ǼșȞȫȞțĮȚȚįȚĮȓĲİȡĮİțİȓȞİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘĲȦȞȀȡĮĲȫȞȞĮĮʌȑȤȠȣȞıĲȚȢįȚİșȞİȓȢĲȠȣȢıȤȑıİȚȢĮʌȩĲȘȞ
ĮʌİȚȜȒȒȤȡȒıȘȕȓĮȢțĮĲȐĲȘȢİįĮĳȚțȒȢĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢȒĲȘȢʌȠȜȚĲȚțȒȢĮȞİȟĮȡĲȘıȓĮȢȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİȀȡȐĲȠȣȢ
- ȉȠȞȓȗȠȞĲĮȢĲȘȞʌȜȒȡȘįȑıȝİȣıȒĲȠȣȢıĲȚȢĮȡȤȑȢĲȠȣĮʌĮȡĮȕȓĮıĲȠȣĲȦȞıȣȞȩȡȦȞțĮȚĲȘȢİįĮĳȚțȒȢĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢĲȦȞȀȡĮĲȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȞıȦȝĮĲȦșİȓ ıĲȘȞȉİȜȚțȒ ȆȡȐȟȘ ĲȠȣ ǼȜıȓȞțȚ
ĲȠȣ
- ǼʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȞĲĮȢ ĲȠ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ ıȪȞȠȡȠ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȦȢ
ȑȞĮįȚĮȡțȑȢįȚİșȞȑȢıȪȞȠȡȠ
- ȉİȜȫȞĲĮȢıİʌȜȒȡȘıȣȝĳȦȞȓĮ ȦȢʌȡȠȢĲȘȞĮȞȐȖțȘİȞȓıȤȣıȘȢĲȘȢİȚȡȒȞȘȢĲȘȢıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢĲȘȢĮıĳȐȜİȚĮȢțĮȚĲȘȞ
ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ıĲȘ ȃȠĲȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȒ
ǼȣȡȫʌȘ
- ǼʌȚșȣȝȫȞĲĮȢ ȞĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞ ȑȞĮ țȜȓȝĮ İȝʌȚıĲȠıȪȞȘȢ țĮȚ
ıȤȑıİȦȞțĮȜȒȢȖİȚĲȠȞȓĮȢıĲȘȞʌİȡȚȠȤȒțĮȚȞĮĲİȡȝĮĲȓıȠȣȞȠȡȚıĲȚțȐȠȚİıįȒʌȠĲİİȤșȡȚțȑȢıȣȝʌİȡȚĳȠȡȑȢʌȠȣĲȣȤȩȞİʌȚȝȑȞȠȣȞ
țĮȚıȣȝĳȦȞȫȞĲĮȢȦȢʌȡȠȢĲȘȞĮȞȐȖțȘȞĮĮʌȑȤȠȣȞĮʌȩȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİȝȠȡĳȒĮȜȣĲȡȦĲȚıȝȠȪțĮȚĮȞĮșİȦȡȘĲȚıȝȠȪ
- ȊʌİȞșȣȝȓȗȠȞĲĮȢĲȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȒĲȠȣȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞȋȐȡĲȘĲȦȞǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞțĮȚĲȠǻȚİșȞȑȢǻȓțĮȚȠȞĮȝȘȞʌĮȡİȝȕĮȓȞȠȣȞ  ȝİ ȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȤȘȝĮ Ȓ ĲȡȩʌȠ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ
ȣʌȠșȑıİȚȢțĮȚıĲȘįȚțĮȚȠįȠıȓĮĲȠȣȐȜȜȠȣ
- ȊʌȠȖȡĮȝȝȓȗȠȞĲĮȢ İʌȓıȘȢ ĲȘ ıȘȝĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĳȚȜȚțȫȞıȤȑıİȦȞȝİĲĮȟȪĲȦȞȀȡĮĲȫȞțĮȚĲȘȢİȚȡȘȞȚțȒȢİʌȓȜȣıȘȢ
ĲȦȞįȚĮĳȠȡȫȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞȋȐȡĲȘĲȦȞǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞ
- ǼʌȚȜȪȠȞĲĮȢ ĲȚȢ įȚĮĳȠȡȑȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ĲȠȣ
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ʌȡȠȕȠȪȞıĲĮĮțȩȜȠȣșĮȕȒȝĮĲĮ
 Į 7ȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢȤȦȡȓȢțĮșȣıĲȑȡȘıȘșĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘ
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 ȕ
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įȘȝȠȥȒĳȚıȝĮ
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 İ ȉȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢșĮȠȜȠțȜȘȡȫıİȚLQWRWRĲȚȢıȣȞĲĮȖȝĮ
LQWRWRĲȚȢıȣȞĲĮȖȝĮ
WRWRĲȚȢıȣȞĲĮȖȝĮ
WRWRĲȚȢıȣȞĲĮȖȝĮ
ĲȚȢıȣȞĲĮȖȝĮĲȚțȑȢĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢȑȦȢĲȠĲȑȜȠȢĲȠȣ
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ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ Ĳİșİȓ ıİ ȚıȤȪ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝĳȦȞȓĮ ĲȠ
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ǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞ
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘ șȑıȘ ıİ ȚıȤȪ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȈȣȝĳȦȞȓĮȢĲȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢșĮ
 Į īȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚıİȩȜȠȣȢĲȠȣȢįȚİșȞİȓȢʌȠȜȣȝİȡİȓȢțĮȚ
ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȠȪȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ șİıȝȠȪȢ țĮȚ IRUD ıĲȠȣȢ
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ıțȠʌȠȪȢ ȀĮȚ ĲĮ įȪȠ ȂȑȡȘ İʌȓıȘȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
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ǼșȞȫȞĲȘșȑıȘıİȚıȤȪĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢțĮȚșĮ
ȗȘĲȒıİȚĮʌȩĮȣĲȐȞĮȣȚȠșİĲȒıȠȣȞțĮȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȠ
ȩȞȠȝĮțĮȚĲȚȢȠȡȠȜȠȖȓİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠǱȡșȡȠ  
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȤȡȒıİȚȢ țĮȚ ȩȜȠȣȢ
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ǹʌȩ ĲȘ șȑıȘ ıİ ȚıȤȪ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ țĮȚ ȝİ
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+ȈȊȂĭȍȃǿǹȉȍȃȆȇǼȈȆȍȃ
ĳİȡİȚĮțȠȪȢțĮȚįȚİșȞİȓȢȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢțĮȚșİıȝȠȪȢ
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İȞĲȩȢʌȑȞĲİİĲȫȞĮʌȩĲȩĲİ
2ȚįȚĮįȚțĮıȓİȢȖȚĮĲȘȞĲĮȤİȓĮĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮ
ȚįȚĮįȚțĮıȓİȢȖȚĮĲȘȞĲĮȤİȓĮĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ ĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣ ȂȑȡȠȣȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ʌȜȒȡȦȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ șĮ ȟİțȚȞȒıȠȣȞȝİĲȘȞțȪȡȦıȘĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢĮʌȩĲȠ
ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȩ ĲȠȣ Ȓ ıİ ıȣȞȑȤİȚĮ įȘȝȠȥȘĳȓıȝĮĲȠȢ İȐȞ ĲȠ
ǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢĮʌȠĳĮıȓıİȚȞĮĲȠįȚİȟĮȖȐȖİȚ
ȉȠȩȞȠȝĮțĮȚȠȚȠȡȠȜȠȖȓİȢȩʌȦȢĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠǱȡșȡȠ
ĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢșĮİȞıȦȝĮĲȦșȠȪȞıĲȠȈȪȞĲĮȖȝĮĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢǾĮȜȜĮȖȒĮȣĲȒșĮȖȓȞİȚenbloc
ȝİȝȓĮĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȀĮĲ¶İĳĮȡȝȠȖȒĮȣĲȒȢĲȘȢĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢĲȠȩȞȠȝĮțĮȚȠȚȠȡȠȜȠȖȓİȢșĮĮȜȜȐȟȠȣȞĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ
ıİȩȜĮĲĮȐȡșȡĮĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢĲȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢșĮʌȡȠȕİȓıĲȚȢțĮĲȐȜȜȘȜİȢĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢĲȠȣ
ȆȡȠȠȚȝȓȠȣĲȠȣǱȡșȡȠȣțĮȚĲȠȣǱȡșȡȠȣțĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢĮȞĮșİȫȡȘıȘȢĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĳĮȜȝȐĲȦȞ ȜĮșȫȞ ʌĮȡĮȜİȓȥİȦȞ ıĲȘȞ
ȠȡșȒĮȞĮĳȠȡȐĲȠȣȠȞȩȝĮĲȠȢțĮȚĲȦȞȠȡȠȜȠȖȚȫȞʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠǱȡșȡȠ    ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠĲȦȞįȚİșȞȫȞʌȠȜȣȝİȡȫȞțĮȚʌİȡȚĳİȡİȚĮțȫȞȅȡȖĮȞȚıȝȫȞșİıȝȫȞĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮȢıȣȞĮȞĲȒıİȦȞțĮȚfora
țĮșȫȢțĮȚıİȩȜİȢĲȚȢįȚȝİȡİȓȢıȤȑıİȚȢĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢȝİĲȡȓĲĮȀȡȐĲȘțĮȚȠȞĲȩĲȘĲİȢȠȚȠįȒʌȠĲİĮʌȩĲĮȂȑȡȘ
įȪȞĮĲĮȚȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȞȐȝİıȘįȚȩȡșȦıȒĲȠȣȢțĮȚĲȘȞĮʌȠĳȣȖȒʌĮȡȩȝȠȚȦȞıĳĮȜȝȐĲȦȞıĲȠȝȑȜȜȠȞ

ǹȇĬȇȅ
ȉȠ ȆȡȫĲȠ ȂȑȡȠȢ ıȣȝĳȦȞİȓ ȞĮ ȝȘȞ ĮȞĲȚĲĮȤșİȓ ıĲȘȞ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȒĲȘȞȑȞĲĮȟȘĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢȣʌȩĲȠȩȞȠȝĮțĮȚĲȚȢȠȡȠȜȠȖȓİȢĲȠȣǱȡșȡȠȣ  ĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢıİįȚİșȞİȓȢʌȠȜȣȝİȡİȓȢțĮȚʌİȡȚĳİȡİȚĮțȠȪȢȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢțĮȚșİıȝȠȪȢȩʌȠȣĲȠȆȡȫĲȠȂȑȡȠȢİȓȞĮȚȝȑȜȠȢ
ȉȠǻİȪĲİȡȠ ȂȑȡȠȢ șĮ İʌȚįȚȫțİȚ ȑȞĲĮȟȘ ıİ įȚİșȞİȓȢ ʌȠȜȣȝİȡİȓȢ țĮȚ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȠȪȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ șİıȝȠȪȢ ȣʌȩ
ĲȠȩȞȠȝĮțĮȚĲȚȢȠȡȠȜȠȖȓİȢĲȠȣǱȡșȡȠȣ  ĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢ
ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ
ǹʌȩĲȘșȑıȘıİȚıȤȪĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢțĮĲ¶İĳĮȡȝȠȖȒȞ ĲȠȣǱȡșȡȠȣ  ĮȣĲȒȢ ĲȠ ȆȡȫĲȠ ȂȑȡȠȢ șĮ țȣȡȫıİȚ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȈȣȝĳȦȞȓĮ ʌȡȠıȤȫȡȘıȘȢ ĲȠȣ ǻİȪĲİȡȠȣ ȂȑȡȠȣȢ ıİ įȚİșȞİȓȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ĲȠ ȆȡȫĲȠ
ȂȑȡȠȢİȓȞĮȚȝȑȜȠȢ
ǼȚįȚțȩĲİȡĮĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȚȢįȚĮįȚțĮıȓİȢȑȞĲĮȟȘȢĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢıĲȘȞǼǼțĮȚĲȠȞȅȡȖĮȞȚıȝȩǺȠȡİȚȠĮĲȜĮȞĲȚțȠȪ
ȈȣȝĳȫȞȠȣ ȃǹȉȅ șĮİĳĮȡȝȠıșȠȪȞĲĮĮțȩȜȠȣșĮ
 ĮȉȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢșĮİʌȚįȚȫȟİȚȑȞĲĮȟȘıĲȠȃǹȉȅțĮȚĲȘȞ
ǼǼȣʌȩĲȠȩȞȠȝĮțĮȚĲȚȢȠȡȠȜȠȖȓİȢĲȠȣǱȡșȡȠȣĲȘȢʌĮȡȠȪıȘȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢǾʌȡȠıȤȫȡȘıȘıĲȠȃǹȉȅțĮȚĲȘȞǼǼ
șĮȜȐȕİȚȤȫȡĮȣʌȩĲȠȓįȚȠȩȞȠȝĮțĮȚȠȡȠȜȠȖȓİȢ
 ȕȂİĲȘȜȒȥȘĲȘȢȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȘȢțȪȡȦıȘȢĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢĮʌȩĲȠȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢ
ĲȠȆȡȫĲȠȂȑȡȠȢȤȦȡȓȢțĮșȣıĲȑȡȘıȘ
  i șĮȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚıĲȠȞȆȡȩİįȡȠĲȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣĲȘȢǼǼ
ȩĲȚȣʌȠıĲȘȡȓȗİȚĲȘȞȑȞĮȡȟȘĲȦȞİȞĲĮȟȚĮțȫȞįȚĮʌȡĮȖȝĮĲİȪıİȦȞĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢıĲȘȞǼǼȣʌȩĲȠȩȞȠȝĮțĮȚĲȚȢ
ȠȡȠȜȠȖȓİȢĲȠȣǱȡșȡȠȣĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢ

  ii șĮȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚıĲȠīİȞȚțȩīȡĮȝȝĮĲȑĮĲȠȣȃǹȉȅȩĲȚ
ȣʌȠıĲȘȡȓȗİȚ ȞĮ ĮʌİȣșȣȞșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȃǹȉȅ ʌȡȠȢ ĲȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢʌȡȩıțȜȘıȘʌȡȠıȤȫȡȘıȘȢǾİȞȜȩȖȦȣʌȠıĲȒȡȚȟȘİțȝȑȡȠȣȢĲȠȣȆȡȫĲȠȣȂȑȡȠȣȢĲİȜİȓȣʌȩĲȠȣȢȩȡȠȣȢ
ʌȡȫĲȠȞĲȘȢȑțȕĮıȘȢįȘȝȠȥȘĳȓıȝĮĲȠȢıȣȞȐįȠȣıĮȢȝİĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮȈȣȝĳȦȞȓĮİȐȞĲȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢĮʌȠĳĮıȓıİȚĲȘ
įȚİȟĮȖȦȖȒįȘȝȠȥȘĳȓıȝĮĲȠȢțĮȚįİȪĲİȡȠȞĲȘȢȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ıȣȞĲĮȖȝĮĲȚțȫȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȠȪıĮȈȣȝĳȦȞȓĮȂİĲȘȜȒȥȘĲȘȢȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢĮʌȩĲȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȘȞȠȜȠțȜȒȡȦıȘ
ȩȜȦȞĲȦȞİıȦĲİȡȚțȫȞȞȠȝȚțȫȞįȚĮįȚțĮıȚȫȞĲȠȣȖȚĮĲȘșȑıȘ
ıİȚıȤȪĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣİȞįİȤȩȝİȞȠȣİșȞȚțȠȪįȘȝȠȥȘĳȓıȝĮĲȠȢȝİȑțȕĮıȘıȣȞȐįȠȣıĮ
ȝİĲȘȞʌĮȡȠȪıĮȈȣȝĳȦȞȓĮțĮȚȝİĲȘȞȠȜȠțȜȒȡȦıȘĲȦȞĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞıĲȠȈȪȞĲĮȖȝĮĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢĲȠȆȡȫĲȠ ȂȑȡȠȢ șĮ țȣȡȫıİȚ ĲȠ ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌȡȠıȤȫȡȘıȘȢ ĲȠȣ
ǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢıĲȠȃǹȉȅǾİȞȜȩȖȦțȣȡȦĲȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮșĮȠȜȠțȜȘȡȦșİȓȝĮȗȓȝİĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮțȪȡȦıȘȢĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢ

ǹȇĬȇȅ
ȉĮȂȑȡȘįȚĮĲȘȢʌĮȡȠȪıȘȢİʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȣȞĲȠȣĳȚıĲȐȝİȞȠ
țȠȚȞȩĲȠȣȢıȪȞȠȡȠȦȢįȚĮȡțȑȢțĮȚĮʌĮȡĮȕȓĮıĲȠįȚİșȞȑȢıȪȞȠȡȠȀĮȞȑȞĮĮʌȩĲĮȂȑȡȘįİȞșĮʌȡȠȕȐȜİȚȒȣʌȠıĲȘȡȓȟİȚ
ȠȚİıįȒʌȠĲİ įȚİțįȚțȒıİȚȢ ȖȚĮ ȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ İʌȚțȡȐĲİȚĮȢĲȠȣȐȜȜȠȣȂȑȡȠȣȢȒįȚİțįȚțȒıİȚȢȖȚĮĮȜȜĮȖȒıĲȠȣĳȚıĲȐȝİȞȠțȠȚȞȩĲȠȣȢıȪȞȠȡȠǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢțĮȞȑȞĮĮʌȩĲĮ
ȂȑȡȘ įİȞ șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȟİȚ ȠȚİıįȒʌȠĲİ ʌĮȡȩȝȠȚİȢ įȚİțįȚțȒıİȚȢʌȠȣȝʌȠȡİȓȞĮİȖİȡșȠȪȞĮʌȩȠȚȠįȒʌȠĲİĲȡȓĲȠȝȑȡȠȢ
ǲțĮıĲȠ ȂȑȡȠȢ įİıȝİȪİĲĮȚ ȞĮ ıȑȕİĲĮȚ ĲȘȞ țȣȡȚĮȡȤȓĮ ĲȘȞ
İįĮĳȚțȒĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮțĮȚĲȘȞʌȠȜȚĲȚțȒĮȞİȟĮȡĲȘıȓĮĲȠȣȐȜȜȠȣȂȑȡȠȣȢȀĮȞȑȞĮĮʌȩĲĮȂȑȡȘįİȞșĮȣʌȠıĲȘȡȓȟİȚȠȚİıįȒʌȠĲİįȡȐıİȚȢȠȚȠȣįȒʌȠĲİĲȡȓĲȠȣȝȑȡȠȣȢʌȠȣıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ
țĮĲȐĲȘȢțȣȡȚĮȡȤȓĮȢĲȘȢİįĮĳȚțȒȢĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢȒĲȘȢʌȠȜȚĲȚțȒȢĮȞİȟĮȡĲȘıȓĮȢĲȠȣȐȜȜȠȣȂȑȡȠȣȢ
ȉĮȂȑȡȘșĮĮʌȑȤȠȣȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢțĮȚĲȚȢĮȡȤȑȢ ĲȠȣ ȋȐȡĲȘ ĲȦȞ ǾȞȦȝȑȞȦȞ ǼșȞȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌİȚȜȒ Ȓ
ȤȡȒıȘȕȓĮȢʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢĲȘȢĮʌİȚȜȒȢȒȤȡȒıȘȢȕȓĮȢ
ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ĲȠȣ ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ țȠȚȞȠȪ
ıȣȞȩȡȠȣĲȠȣȢ
ȉĮȂȑȡȘįİıȝİȪȠȞĲĮȚȞĮȝȘȞİʌȚȤİȚȡȠȪȞȣʌȠțȚȞȠȪȞȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞțĮȚȒĮȞȑȤȠȞĲĮȚȠȚİıįȒʌȠĲİʌȡȐȟİȚȢȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢȝȘĳȚȜȚțȠȪȤĮȡĮțĲȒȡĮʌȠȣıĲȡȑĳȠȞĲĮȚțĮĲȐĲȠȣȐȜȜȠȣȂȑȡȠȣȢȀĮȞȑȞĮĮʌȩĲĮȂȑȡȘįİȞșĮİʌȚĲȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȘİʌȚțȡȐĲİȚȐĲȠȣțĮĲȐĲȠȣȐȜȜȠȣȂȑȡȠȣȢĮʌȩ
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ĲȠȆȡȫĲȠȂȑȡȠȢșĮĮȞĮȕĮșȝȓıİȚȤȦȡȓȢțĮșȣıĲȑȡȘıȘ
 Į  ĲȠ ȣʌȐȡȤȠȞ īȡĮĳİȓȠ ȈȣȞįȑıȝȠȣ ıĲȘȞ ʌȡȦĲİȪȠȣıĮ ĲȠȣ
ǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢıİȆȡİıȕİȓĮțĮȚ
 ȕ ĲȠȣʌȐȡȤȠȞīȡĮĳİȓȠȆȡȠȟİȞȚțȫȞȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞțĮȚǼȝʌȠȡȚțȫȞȊʌȠșȑıİȦȞıĲȘȞʌȩȜȘȂʌȓĲȠȜĮĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȂȑȡȠȣȢ
ıİīİȞȚțȩȆȡȠȟİȞİȓȠțĮȚ
ĲȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢșĮĮȞĮȕĮșȝȓıİȚȤȦȡȓȢțĮșȣıĲȑȡȘıȘ
 Į  ĲȠ ȣʌȐȡȤȠȞ īȡĮĳİȓȠ ȈȣȞįȑıȝȠȣ ıĲȘȞ ʌȡȦĲİȪȠȣıĮ ĲȠȣ
ȆȡȫĲȠȣȂȑȡȠȣȢıİȆȡİıȕİȓĮțĮȚ
 ȕ ĲȠȣʌȐȡȤȠȞīȡĮĳİȓȠȆȡȠȟİȞȚțȫȞȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞțĮȚǼȝʌȠȡȚțȫȞȊʌȠșȑıİȦȞıĲȘȞʌȩȜȘĬİııĮȜȠȞȓțȘĲȠȣȆȡȫĲȠȣȂȑȡȠȣȢıİīİȞȚțȩȆȡȠȟİȞİȓȠ

ȈȊȃǼȇīǹȈǿǹȈȉȅȆȁǹǿȈǿȅ
ǻǿǼĬȃȍȃȀǹǿȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀȍȃȅȇīǹȃǿȈȂȍȃ
ȀǹǿFORA
ǹȇĬȇȅ
ȉĮȂȑȡȘșĮıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚıĲİȞȐįȚȝİȡȫȢțĮȚıĲȠʌȜĮȓıȚȠʌİȡȚĳİȡİȚĮțȫȞȅȡȖĮȞȚıȝȫȞțĮȚʌȡȦĲȠȕȠȣȜȚȫȞȝİıțȠʌȩȞĮįȚĮıĳĮȜȚıĲİȓȘİȟȑȜȚȟȘĲȘȢȃȠĲȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȒȢǼȣȡȫʌȘȢıİȝȚĮʌİȡȚȠȤȒ İȚȡȒȞȘȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ İȣȘȝİȡȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȜĮȠȪȢ ĲȘȢ
ĬĮʌȡȠȐȖȠȣȞțĮȚșĮıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚıĲȘįȚĮȝȩȡĳȦıȘıȣȞİȡȖĮıȚȫȞ ıİ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȩ İʌȓʌİįȠ țĮșȫȢ țĮȚ ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ
ıĲȘȞ ĮȝȠȚȕĮȓĮ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ȣʌȠȥȘĳȚȠĲȒĲȦȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ įȚİșȞȫȞ ʌȠȜȣȝİȡȫȞ țĮȚ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȫȞ ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ țĮȚ șİıȝȫȞȩʌȦȢĲĮǾȞȦȝȑȞĮǲșȞȘȠȅǹȈǼțĮȚĲȠȈȣȝȕȠȪȜȚȠĲȘȢ
ǼȣȡȫʌȘȢ

ȆȅȁǿȉǿȀǾȀǹǿȀȅǿȃȍȃǿȀǾȈȊȃǼȇīǹȈǿǹ
ǹȇĬȇȅ
ȉĮȂȑȡȘıȣȝĳȦȞȠȪȞȞĮİȞȚıȤȪıȠȣȞțĮȚȞĮĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞʌİȡĮȚĲȑȡȦĲȚȢįȚȝİȡİȓȢʌȠȜȚĲȚțȑȢĲȠȣȢıȤȑıİȚȢȝȑıȦĲĮțĲȚțȫȞ
İʌȚıțȑȥİȦȞ ıȣȞĮȞĲȒıİȦȞ țĮȚ įȚĮȕȠȣȜİȪıİȦȞ ıİ ȣȥȘȜȩ
ʌȠȜȚĲȚțȩțĮȚįȚʌȜȦȝĮĲȚțȩİʌȓʌİįȠ
ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ șİıʌȓıȠȣȞ ǹȞȫĲĮĲȠ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ȈȣȞİȡȖĮıȓĮȢ
ǹȈȈ  ĲȦȞ ȀȣȕİȡȞȒıİȫȞ ĲȠȣȢ ȝİ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ İʌȚțİĳĮȜȒȢ
ĲȠȣȢȆȡȦșȣʌȠȣȡȖȠȪȢĲȠȣȢ
ȉȠǹȈȈșĮıȣȞȑȡȤİĲĮȚĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȝȓĮĳȠȡȐĲȠȤȡȩȞȠțĮȚșĮ
İȓȞĮȚĲȠĮȡȝȩįȚȠȩȡȖĮȞȠȖȚĮĲȘıȦıĲȒțĮȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ
İĳĮȡȝȠȖȒĮȣĲȒȢĲȘȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢțĮȚĲȠȣĮʌȠȡȡȑȠȞĲȠȢİȟĮȣĲȒȢȈȤİįȓȠȣǻȡȐıȘȢȉȠǹȈȈșĮȜĮȝȕȐȞİȚĮʌȠĳȐıİȚȢțĮȚșĮ
ʌȡȠȦșİȓįȡȐıİȚȢțĮȚȝȑĲȡĮȖȚĮĲȘȕİȜĲȓȦıȘțĮȚĲȘȞĮȞĮȕȐșȝȚıȘĲȘȢįȚȝİȡȠȪȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢȝİĲĮȟȪĲȦȞȂİȡȫȞțĮȚșĮ
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİȚȩȜĮĲĮȗȘĲȒȝĮĲĮʌȠȣĲȣȤȩȞʌȡȠțȪȥȠȣȞțĮĲȐ
ĲȘȞİĳĮȡȝȠȖȒĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢțĮȚĲȠȣĮʌȠȡȡȑȠȞĲȠȢİȟĮȣĲȒȢȈȤİįȓȠȣǻȡȐıȘȢȝİıĲȩȤȠĲȘȞİʌȓȜȣıȒĲȠȣȢ
ȉĮȂȑȡȘİȓȞĮȚʌİʌİȚıȝȑȞĮȩĲȚȘĮȞȐʌĲȣȟȘțĮȚȘİȞįȣȞȐȝȦıȘ
ĲȦȞİʌĮĳȫȞȝİĲĮȟȪĲȦȞʌȠȜȚĲȫȞİȓȞĮȚĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢȖȚĮĲȘȞ
ȠȚțȠįȩȝȘıȘĳȚȜȓĮȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢțĮȚıȤȑıİȦȞțĮȜȒȢȖİȚĲȠȞȓĮȢȝİĲĮȟȪĲȦȞȂİȡȫȞțĮȚĲȦȞȜĮȫȞĲȠȣȢĬĮȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ
țĮȚșĮİȞșĮȡȡȪȞȠȣȞİʌĮĳȑȢțĮȚıȣȞĮȞĲȒıİȚȢȝİĲĮȟȪĲȦȞʌȠȜȚĲȫȞĲȠȣȢıİȩȜĮĲĮțĮĲȐȜȜȘȜĮİʌȓʌİįĮ
ȉĮȂȑȡȘșĮȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞțĮȚșĮİȞșĮȡȡȪȞȠȣȞİʌĮĳȑȢȝİĲĮȟȪĲȘȢțȠȚȞȦȞȓĮȢĲȦȞʌȠȜȚĲȫȞĲȠȣȢțĮșȫȢțĮȚĲȦȞșİıȝȫȞțĮȚĲȦȞĲȠʌȚțȫȞĮȡȤȫȞʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞıȣȞİȡȖĮĲȚțȫȞįȡȐıİȦȞțĮȚĮȞĲĮȜȜĮȖȫȞĲȦȞȞȑȦȞțĮȚĲȦȞĳȠȚĲȘĲȫȞ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ țĮȜȪĲİȡȘȢ țĮĲĮȞȩȘıȘȢ țĮȚ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢȝİĲĮȟȪĲȦȞȜĮȫȞĲȠȣȢ

ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾȈȊȃǼȇīǹȈǿǹ
ǹȇĬȇȅ
ȁĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌ¶ ȩȥȚȞ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ȂȑȡȠȢ İȓȞĮȚ

ʌİȡȓțȜİȚıĲȠțȡȐĲȠȢĲĮȂȑȡȘșĮțĮșȠįȘȖȠȪȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢıȤİĲȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢȈȪȝȕĮıȘȢĲȦȞǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞȖȚĮĲȠǻȓțĮȚȠĲȘȢ
ĬȐȜĮııĮȢıĲȠȝȑĲȡȠʌȠȣİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚĲȩıȠıĲȘȞʌȡȐȟȘȩıȠ
țĮȚȩĲĮȞıȣȞȐʌĲȠȣȞıȣȝĳȦȞȓİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠǱȡșȡȠ
ĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢ

ǹȇĬȇȅ
ȉĮȂȑȡȘșĮĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞʌİȡĮȚĲȑȡȦĲȘȞȠȚțȠȞȠȝȚțȒıȣȞİȡȖĮıȓĮĲȠȣȢıİȩȜȠȣȢĲȠȣȢĲȠȝİȓȢǿįȚĮȓĲİȡȘȑȝĳĮıȘșĮįȠșİȓıĲȘȞ
İȞįȣȞȐȝȦıȘİȞȓıȤȣıȘțĮȚİȝȕȐșȣȞıȘĲȘȢįȚȝİȡȠȪȢĲȠȣȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢıĲȠȣȢĲȠȝİȓȢĲȘȢȖİȦȡȖȓĮȢĲȘȢİȞȑȡȖİȚĮȢĲȠȣʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠįȠȝȫȞ ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞĲȠȣĲȠȣȡȚıȝȠȪĲȠȣİȝʌȠȡȓȠȣțĮȚĲȦȞȝİĲĮĳȠȡȫȞīȚĮ
ȞĮİʌȚĲȪȤȠȣȞĮȣĲȩȞĲȠȞıĲȩȤȠĲĮȂȑȡȘșĮĮȟȚȠʌȠȚȠȪȞțĮȚșĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȣĳȚıĲȐȝİȞĮȂȅǼĲĮȠʌȠȓĮĮʌȠĲİȜȠȪȞȝȓĮ
ĮȝȠȚȕĮȓȦȢİʌȦĳİȜȒȕȐıȘȘȠʌȠȓĮșĮȝİĲİȟİȜȚȤșİȓıİȈȤȑįȚȠ
ǻȡȐıȘȢ
ȉĮȂȑȡȘșĮİȞșĮȡȡȪȞȠȣȞĮȝȠȚȕĮȓİȢİʌİȞįȪıİȚȢțĮȚșĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȩȜĮĲĮĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮȝȑĲȡĮȖȚĮĲȘȞĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒʌȡȠıĲĮıȓĮĲȠȣȢʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞȝȑĲȡȦȞțĮĲȐĲȘȢȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢȖȡĮĳİȚȠțȡĮĲȓĮȢțĮȚȖȚĮĲȘȞȣʌȑȡȕĮıȘșİıȝȚțȫȞįȚȠȚțȘĲȚțȫȞțĮȚĳȠȡȠȜȠȖȚțȫȞİȝʌȠįȓȦȞȉĮȂȑȡȘșĮʌȡȠıįȫıȠȣȞ
ȚįȚĮȓĲİȡȘȑȝĳĮıȘıĲȘıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİĲĮȟȪİĲĮȚȡİȚȫȞİʌȚȤİȚȡȒıİȦȞțĮȚȕȚȠȝȘȤĮȞȚȫȞĲȠȣțȐșİȂȑȡȠȣȢ
ȉĮȂȑȡȘșĮĮʌȑȤȠȣȞĮʌȩĲȘȞİʌȚȕȠȜȒİȝʌȠįȓȦȞıĲȘȝİĲĮțȓȞȘıȘĮȞșȡȫʌȦȞțĮȚĮȖĮșȫȞȝİĲĮȟȪĲȦȞİįĮĳȫȞĲȠȣȢȒįȚĮȝȑıȠȣĲȠȣİįȐĳȠȣȢțĮșİȞȩȢĮʌȩĲĮȂȑȡȘʌȡȠȢĲȠȑįĮĳȠȢĲȠȣ
ȐȜȜȠȣȉĮȂȑȡȘșĮıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮĲȘįȚİȣțȩȜȣȞıȘĲȦȞȦȢ
ȐȞȦȝİĲĮțȚȞȒıİȦȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǻȚİșȞȑȢǻȓțĮȚȠ
ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ ĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞ țĮȚ șĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞ ĲȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ
ĲȠȣȢȩıȠȞĮĳȠȡȐıĲȘȞİȞȑȡȖİȚĮȚįȓȦȢįȚĮĲȘȢțĮĲĮıțİȣȒȢıȣȞĲȒȡȘıȘȢțĮȚȤȡȒıȘȢįȚĮıȣȞįİȩȝİȞȦȞĮȖȦȖȫȞĳȣıȚțȠȪĮİȡȓȠȣțĮȚʌİĲȡİȜĮȓȠȣ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞȣʌȩțĮĲĮıțİȣȒțĮȚıȤİįȚĮȗȩȝİȞȦȞ țĮȚȩıȠȞĮĳȠȡȐıĲȚȢĮȞĮȞİȫıȚȝİȢʌȘȖȑȢİȞȑȡȖİȚĮȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞĲȘȢĮȚȠȜȚțȒȢțĮȚĲȘȢ
ȣįȡȠȘȜİțĲȡȚțȒȢİȞȑȡȖİȚĮȢȆȚșĮȞȐİțțȡİȝȒȗȘĲȒȝĮĲĮșĮĮȞĲȚȝİĲȦʌȚıșȠȪȞȤȦȡȓȢțĮșȣıĲȑȡȘıȘȝİĲȘİʌȓĲİȣȟȘĮȝȠȚȕĮȓȦȢ
İʌȦĳİȜȫȞįȚĮțĮȞȠȞȚıȝȫȞȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢıȠȕĮȡȐȣʌ¶ȩȥȚȞĲȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒǼȞİȡȖİȚĮțȒȆȠȜȚĲȚțȒțĮȚĲȠİȣȡȦʌĮȧțȩțİțĲȘȝȑȞȠ
ȉȠȆȡȫĲȠȂȑȡȠȢșĮıȣȞįȡȐȝİȚĲȠǻİȪĲİȡȠȝİțĮĲȐȜȜȘȜȘȝİĲĮĳȠȡȐĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮȢțĮȚİȝʌİȚȡȓĮȢ
ȉĮȂȑȡȘșĮʌȡȠȦșȠȪȞșĮİʌİțĲİȓȞȠȣȞțĮȚșĮȕİȜĲȚȫȞȠȣȞıȣȞȑȡȖİȚİȢıĲȠȣȢĲȠȝİȓȢĲȦȞȣʌȠįȠȝȫȞțĮȚĲȦȞȝİĲĮĳȠȡȫȞțĮșȫȢțĮȚıĲȘȕȐıȘĲȘȢĮȝȠȚȕĮȚȩĲȘĲĮȢıĲȠȣȢĲȠȝİȓȢĲȦȞȠįȚțȫȞıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȫȞșĮȜȐııȚȦȞĮİȡȠʌȠȡȚțȫȞțĮȚİʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞįȚĮıȣȞįȑıİȦȞĮȟȚȠʌȠȚȫȞĲĮȢĲȚȢțĮȜȪĲİȡİȢįȚĮșȑıȚȝİȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȑȢ  ĬĮ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ İʌȓıȘȢ
ĲȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ įȚĮȝİĲĮțȩȝȚıȘ ĮȖĮșȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞȝȑıȦĲȦȞȣʌȠįȠȝȫȞʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞȜȚȝȑȞȦȞ
țĮȚĲȦȞĮİȡȠȜȚȝȑȞȦȞıĲȠȑįĮĳȠȢțĮșİȞȩȢİțĲȦȞȂİȡȫȞȉĮ
ȂȑȡȘșĮĲȘȡȠȪȞĲȠȣȢįȚİșȞİȓȢțĮȞȩȞİȢțĮȚțĮȞȠȞȚıȝȠȪȢĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘ įȚĮȝİĲĮțȩȝȚıȘ ĲȚȢ ĲȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȓİȢ ĲĮ ıȒȝĮĲĮ
țĮȚĲȠȣȢțȦįȚțȠȪȢȉȠȆȡȫĲȠȂȑȡȠȢșĮʌȡȐĲĲİȚȦıĮȪĲȦȢıĲȠ
ȝȑĲȡȠʌȠȣțĮȚțĮĲȐĲȡȩʌȠʌȠȣĮȣĲȩİȓȞĮȚıȪȝĳȦȞȠʌȡȠȢĲȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢĲȠȣʌȠȣʌȘȖȐȗȠȣȞĮʌȩĲȘȞȚįȚȩĲȘĲȐĲȠȣȦȢȝȑȜȠȣȢıĲȘȞǼǼțĮȚĮʌȩȐȜȜĮįȚİșȞȒțİȓȝİȞĮȉȠǻİȪĲİȡȠȂȑȡȠȢ
șĮʌȡȐĲĲİȚȦıĮȪĲȦȢıĲȠȝȑĲȡȠʌȠȣțĮȚțĮĲȐĲȡȩʌȠʌȠȣĮȣĲȩ
İȓȞĮȚıȪȝĳȦȞȠʌȡȠȢĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢĲȠȣʌȠȣʌȘȖȐȗȠȣȞĮʌȩ
ĲȘȞȚįȚȩĲȘĲȐĲȠȣȦȢȝȑȜȠȣȢıİįȚİșȞİȓȢʌȠȜȣȝİȡİȓȢȒʌİȡȚĳİȡİȚĮțȠȪȢșİıȝȠȪȢȒȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢıĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢȝİĲȑȤİȚțĮĲȐ
ĲȘȤȡȠȞȚțȒıĲȚȖȝȒĲȘȢȑȞĮȡȟȘȢȚıȤȪȠȢĲȘȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢĮȣĲȒȢ
țĮșȫȢțĮȚĮʌȩĲȘȞȚįȚȩĲȘĲȐĲȠȣȦȢȝȑȜȠȣȢĲȘȢǼǼıİıȣȞȑȤİȚĮ
ĲȘȢʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢȑȞĲĮȟȒȢĲȠȣıİĮȣĲȒȞ
ȉĮȂȑȡȘșĮİʌȚįȚȫȟȠȣȞĲȘȕİȜĲȓȦıȘțĮȚĲȠȞİțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ
ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȫȞ ıȘȝİȓȦȞ įȚȑȜİȣıȘȢ ȩʌȦȢ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȡȠȒ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ȞȑȦȞįȚĮıȣȞȠȡȚĮțȫȞıȘȝİȓȦȞįȚȑȜİȣıȘȢȝİıĲȩȤȠĲȘȞİȞȓıȤȣıȘĲȦȞȝİĲĮȟȪĲȠȣȢĲȠȣȡȚıĲȚțȫȞțĮȚİȝʌȠȡȚțȫȞȡȠȫȞ
ȉĮȂȑȡȘșĮȜȐȕȠȣȞȝȑĲȡĮȖȚĮĲȘȞİȟĮıĳȐȜȚıȘĲȘȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ İȞįȚĮȚĲȒȝĮĲȠȢıĲĮįȚĮıȣȞȠȡȚĮțȐȪįĮĲĮțĮȚĲȠȞʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȤȫȡȠ
țĮȚ șĮ ıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȝİȓȦıȘȢ țĮȚ İȟȐȜİȚȥȘȢțȐșİİȓįȠȣȢȝȩȜȣȞıȘȢȉĮȂȑȡȘșĮİʌȚįȚȫțȠȣȞȞĮĮȞĮʌĲȪııȠȣȞțĮȚȞĮİȞĮȡȝȠȞȓȗȠȣȞıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢțĮȚʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮȖȚĮĲȘȞʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒțĮȚĲȘįȚİșȞȒıȣȞİȡȖĮıȓĮȖȚĮĲȘȞʌȡȠıĲĮıȓĮĲȠȣʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ ĲȘ įȚİȪȡȣȞıȘ ĲȦȞ ĲȠȣȡȚıĲȚțȫȞ
ĮȞĲĮȜȜĮȖȫȞțĮȚĲȘȞĮȞȐʌĲȣȟȘĲȘȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢĲȠȣȢıĲȠȣȢĲȠȝİȓȢĲȠȣİȞĮȜȜĮțĲȚțȠȪĲȠȣȡȚıȝȠȪʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣĲȠȣʌȠȜȚĲȚıĲȚțȠȪ șȡȘıțİȣĲȚțȠȪ İțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪ ȚĮĲȡȚțȠȪ țĮȚ ĮșȜȘĲȚțȠȪĲȠȣȡȚıȝȠȪțĮȚșĮıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮĲȘȕİȜĲȓȦıȘțĮȚĲȘȞ
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+
+ȈȊȂĭȍȃǿǹȉȍȃȆȇǼȈȆȍȃ
ȈȊȂĭȍȃǿǹȉȍȃȆȇǼȈȆȍȃ
ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȦȞ İʌ
ʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȠȣȡȚıĲȚțȫȞ ĲĮȟȚįȓȦȞ
ȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ
ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ șİıʌȓıȠȣȞ ȝȓĮ ȀȠȚȞȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ
ȀȊǼ  ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȪȤȠȣȞ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ
ıĲȠȣȢĮȞȦĲȑȡȦĲȠȝİȓȢĲȘȢȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢİĲĮȚȡȚțȒȢıȤȑıȘȢʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ȝİȚțĲȫȞ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ
IRUDǾȀȊ
ȀȊǼʌȠȣșĮıȣȞȑȡȤİĲĮȚȝȓĮĳȠȡȐĲȠȤȡȩȞȠĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞșĮțĮșȠįȘȖİȓĲȘȞʌȠȡİȓĮĲȘȢįȚȝİȡȠȪȢȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĲȠȝİĮțȫȞ
įȡȐıİȦȞıȣȝĳȦȞȚȫȞʌȡȦĲȠțȩȜȜȦȞțĮȚıȣȝȕĮĲȚțȫȞʌȜĮȚıȓȦȞțĮșȫȢțĮȚȩȜİȢĲȚȢıȤİĲȚțȑȢȝİȜȜȠȞĲȚțȑȢıȣȝĳȦȞȓİȢȉĮ
ȂȑȡȘİȞșĮȡȡȪȞȠȣȞĲȘıĲİȞȞȩĲİȡȘįȣȞĮĲȒİʌȚțȠȚȞȦȞȓȓĮȝİĲĮȟȪ
ĲȦȞǼȝʌȠȡȚțȫȞǼʌȚȝİȜȘĲȘȡȓȦȞĲȠȣȢ

ȈȊȃǼȇīǹȈǿǹȈȉȅ
ȅȊȈȉȅ
ȅȂǼǿȈ
ȉǾȈǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ȉǾȈǼȆǿȈȉǾȂǾȈȉȅ
ȅȊȆȅȁǿȉǿȈȂȅȊ
ȉǾȈǼȇǼȊȃǹȈȉǾȈȉǼȋȃȅȁȅ
ȅīǿǹȈ
ȉǾȈȊīǼǿǹȈȀǹǿȉȅȊǹĬȁǾȉǿȈȂȅȊ
ǹȇĬȇȅ
ǹȇĬȇȅ
ȈĲȘȞİʌȠȤȒĲȘȢȞȑĮȢȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢİʌĮȞȐıĲĮıȘȢțĮȚĲȘȢįİȪĲİȡȘȢİʌȠȤȒȢĲȦȞȝȘȤĮȞȫȞȘİȝȕȐșȣȞıȘĲȘȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢȝİĲĮȟȪȀȡĮĲȫȞțĮȚțȠȚȞȦȞȚȫȞİȓȞĮȚĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘĲȫȡĮʌİȡȚııȩĲİȡȠ
ĮʌȩʌȠĲȑȚįȚĮȚĲȑȡȦȢȩıȠȞĮĳȠȡȐıİțȠȚȞȦȞȚțȑȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢțĮȚʌȠȜȚĲȚıȝȩĲȩıȠȣʌȩĲȘıĲİȞȒȩıȠțĮȚȣʌȩ
ĲȘȞİȣȡİȓĮȑȞȞȠȚĮīȚȚĮĲȠıțȠʌȩĮȣĲȩ
ȉĮȂȑȡȘșĮĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞțĮȚșĮȕİȜĲȚȫıȠȣȞĲȘȞİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒ țĮȚ ĲİȤȞȚțȒ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ  ĬĮ İȞĲĮĲȚțȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞĲĮȜȜĮȖȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮ  İʌ ıĲȘȝȠȞ țȫȞ țĮ 
ĲİȤȞȚțȫȞ İȖȖȡȐĳȦȞ țĮȚ șĮ İʌȚįȚȫțȠȣȞ ȞĮ ȕİȜĲ ȫıȠȣȞ ĲȘȞ
ĮȝȠȚȕĮȓĮʌȡȩıȕĮıȘıİİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐțĮ İȡİȣȞȘĲ țȐ įȡȪȝĮ
ĲĮĮȡȤİȓĮȕȚȕȜȚȠșȒțİȢțĮȚʌĮȡȩȝȠȚĮȚįȡȪȝĮĲĮ ȉĮȂȑȡȘșĮ
ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓİȢ İʌȚıĲȘȝȠȞ țȫȞ țĮ  İțʌĮ įİȣĲ
țȫȞȚįȡȣȝȐĲȦȞțĮșȫȢțĮȚȚįȚȦĲȫȞʌȠȣıĲȠȤİȪȠȣȞıĲȘȕİȜĲ
ȦıȘĲȘȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢțĮȚıĲȚȢĮȞĲĮȜȜĮȖȑȢıĲȠȣȢĲȠȝİ ȢĲȦȞ
İʌȚıĲȘȝȫȞĲȘȢĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢțĮȚĲȘȢİțʌĮ įİȣıȘȢ 
ȉĮȂȑȡȘșĮİȞșĮȡȡȪȞȠȣȞțĮȚșĮȣʌȠıĲȘȡ ȗȠȣȞİțįȘȜȫıİ Ȣ 
țĮșȫȢțĮ İʌ ıĲȘȝȠȞ țȐțĮ İțʌĮ įİȣĲ țȐʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮıĲĮ
ȠʌȠ Į șĮ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ȝȑȜȘ ĲȦȞ İʌ ıĲȘȝȠȞ țȫȞ țĮ  ĮțĮįȘ
ȝĮ țȫȞțȠ ȞȠĲȒĲȦȞĲȠȣȢ ĬĮİȞșĮȡȡȪȞȠȣȞțĮ șĮȣʌȠıĲȘȡ
ȗȠȣȞİʌ ıȘȢĲȘį ȠȡȖȐȞȦıȘį ȝİȡȫȞțĮ į İșȞȫȞıȣȞİįȡ ȦȞ
ıİĮȣĲȠȪȢĲȠȣȢĲȠȝİ Ȣ 
 ȉĮ ȂȑȡȘ ĮʌȠį įȠȣȞ ȝİȖȖȐȜȘ ıȘȝĮı Į ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ
ȑȡİȣȞĮȢ İʌ  ĲȦȞ ȞȑȦȞ ĲİȤȞȠȜȠȖ ȫȞ țĮ  ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ țĮ 
ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ  ʌİȡ ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ȥȘĳ ĮțȒȢ ĲİȤȞȠȜȠȖ ĮȢ
țĮ  ĲȘȢ ȞĮȞȠĲİȤȞȠȜȠȖ ĮȢ  țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ıȑȕİĲĮ  ĲȠ ʌİȡ
ȕȐȜȜȠȞ țĮ  ʌȠȣ ĮȞĮȕĮșȝ ȗİ  Ĳ Ȣ țĮȞȩĲȘĲİȢ  įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ țĮ 
ȖİȞ țȩĲİȡȘİȣȘȝİȡ ĮĲȦȞʌȠȜ ĲȫȞ ȆȡȠȢĮȣĲȩȞĲȠȞıĲȩȤȠșĮ
ĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞĲȘıȣȞİȡȖĮı ĮȝİĲĮȟȪĲȦȞİȡİȣȞȘĲ țȫȞĲȠȣȢțȑ
ȞĲȡȦȞ ȝİĲĮȟȪĲȦȞİȡİȣȞȘĲȫȞĲȠȣȢțĮ ȝİĲĮȟȪĲȦȞĮțĮįȘȝĮ
țȫȞșİıȝ țȫȞıȣıĲȘȝȐĲȦȞĲȠȣȢ 
 ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ įȫıȠȣȞ į Į ĲİȡȘ ȑȝĳĮıȘ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ʌȠ
Ȝ Ĳ ıĲ țȫȞ ıȤȑıİȦȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȀȡĮĲȫȞ  Ĳ Ȣ țȠ ȞȦȞ İȢ
ĲȠȣȢțĮ Ĳ ȢțȠ ȞȦȞ țȑȢĲȠȣȢȠȝȐįİȢ į įȠȞĲĮȢ į Į ĲİȡȘʌȡȠ
ıȠȤȒıĲ ȢĲȑȤȞİȢ ĲȠȤȠȡȩ ĲȠȞț ȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ ĲȘȝȠȣı țȒțĮ 
ĲȠșȑĮĲȡȠ ȊʌȩĮȣĲȩĲȠʌȡ ıȝĮ  į Į ĲİȡȘıȘȝĮı ĮșĮįȠșİ 
ıĲȠȞĮșȜȘĲ ıȝȩ ĬĮʌȡȠȦșȘșİ Șį ȝİȡȒȢıȣȞİȡȖĮı ĮıĲȠȞ
ĲȠȝȑĮĲȘȢȣȖİ ĮȢ ʌİȡ ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢĲȘȢȣȖİ ȠȞȠȝ țȒȢʌİȡ
șĮȜȥȘȢ 

ȈȊȃǼȇīǹȈ ǹȈȉȅ
ȅȊȈȉȅȂǼ ȈǹȈȉȊ
ȊȃȅȂ ǹȈ
Ȁǹ Ȇȅȁ ȉ ȀǾȈȆȇȅȈȉǹȈ ǹȈ
ǹȇĬȇȅ
ǹȇĬȇȅ
 ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ ıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮ  ıĲİȞȞȐ ıĲȠȞ ĮȖȫȞĮ țĮĲȐ ĲȠȣ Ƞȡ
ȖĮȞȦȝȑȞȠȣ țĮ  į ĮıȣȞȠȡ ĮțȠȪ İȖțȜȒȝĮĲȠȢ  ĲȘȢ ĲȡȠȝȠțȡĮ
Ĳ ĮȢ  ĲȦȞ Ƞ țȠȞȠȝ țȫȞ İȖȖțȜȘȝȐĲȦȞ  į Į ĲȑȡȦȢ ıİ ȩ Ĳ  ĮĳȠ
ȡȐĲȠȑȖțȜȘȝĮʌȠȣıȣȞįȑİĲĮ ȝİĲȘȞʌĮȡȐȞȠȝȘį Įț ȞȘıȘȒ
țĮ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘĮȞșȡȫʌȦȞ ĲĮİȖțȜȒȝĮĲĮʌȠȣıȣȞįȑȠȞĲĲĮ 
ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ  ʌĮȡȐȞȠȝȘ į Įț ȞȘıȘ Ȓ țĮ  İȝʌȠȡ Į ȞĮȡ
țȦĲ țȫȞțĮ ȥȣȤȠĲȡȩʌȦȞȠȣı ȫȞ ĲȘȞʌĮȡȐȞȠȝȘțĮĲĮıțİȣȒ
țĮ į Įț ȞȘıȘʌȣȡȠȕȩȜȦȞȩʌȜȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞțĮ ıȣıĲĮĲ țȫȞ
ĲȠȣȢ țĮ  ʌȣȡȠȝĮȤ țȫȞ  ĲȘȞ ʌĮȡȐȞȠȝȘ İ ıĮȖȦȖȒ  İȟĮȖȦȖȒ
țĮ ȝİĲĮȕ ȕĮıȘĲȘȢțȣȡ ȩĲȘĲĮȢʌȠȜ Ĳ ıĲ țȫȞĮȖĮșȫȞ ĲĮĮį
țȒȝĮĲĮʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĲ ȢȝİĲĮĳȠȡȑȢĲȘȢʌȠȜ Ĳ țȒȢĮİȡȠʌȠȡ
ĮȢțĮ ĲȠȑȖțȜȘȝĮʌȠȣıȣȞįȑİĲĮ ȝİĲȘȞʌȜĮıĲȠȖȡĮĳ ĮȒ țĮ 
ȜĮșȡİȝʌȠȡ Įı ȖĮȡȑĲȦȞ Ƞ ȞȠʌȞȞİȪȝĮĲȠȢȒțĮȣı ȝȦȞ
 ȉĮȂȑȡȘșĮıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮ ıĲİȞȐıĲȠȞĲȠȝȑĮʌȠȜ Ĳ țȒȢʌȡȠ
ıĲĮı ĮȢ  į įȠȞĲĮȢ į Į ĲİȡȘ ȑȝĳĮıȘ ıĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮ  į Į
Ȥİ ȡ ıȘĳȣı țȫȞțĮ ĮȞșȡȦʌȠȖİȞȫȞțĮĲĮıĲȡȠĳȫȞțĮ ıĲȘȞ

ĮȞĮțȠȪĳȚıȘ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȞȑʌ
ʌİȚİȢ ĲȦȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ ǲțĮıĲȠ
ȂȑȡȠȢ ȝʌȠȡİȓȓ ȞĮ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ ȂȑȡȠȣȢ țĮȚ ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ țĮȚ įȣȞĮĲȩȞ țȐșİ ȂȑȡȠȢ șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ıĲȠ
ȐȜȜȠ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ȣʌȠįȠȝȒ ĲȠȣ İȚįȚțȩĲİȡĮ ıĲȘȞ ʌȣȡȩıȕİıȘ
ȉĮȂȑȡȘįȪȞĮȞĲĮȚȞĮİȟİĲȐıȠȣȞĲȘȞȓįȡȣıȘıȤİĲȚțȠȪȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȖȚĮıȣȞįȡȠȝȒıĲȘȞİĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢǱȡșȡȠȣ

ǹȂȊȃȉǿȀǾȈȊȃǼȇīǹȈǿǹ
ǹȇĬȇȅ
ǹ
ȇĬȇȅ
ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞ țĮȚ șĮ İʌ
ʌİțĲİȓȓȞȠȣȞ ĲȘȞ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ
ĲȠȣȢıĲȠȞĲȠȝȑĮĲȘȢǱȝȣȞĮȢȝȑıȦȝİĲĮȟȪȐȜȜȦȞıȣȤȞȫȞİțĮĲȑȡȦșİȞȞ İʌȚıțȑȥİȦȞ țĮȚ İʌ
ʌĮĳȫȞ ĲȘȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ țĮȚ ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȒȢ ȘȖİıȓĮȢ ĲȦȞ İȞȩʌȜȦȞ įȣȞȐȝİȫȞ ĲȠȣȢ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮȢ țĮȚ ȠȚțȠįȩȝȘıȘȢ įȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ ĲȘȞ ıȣȞİȡȖĮıȓĮıĲȠȣȢĲȠȝİȓȢĲȘȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢİȞȘȝȑȡȦıȘȢțĮȚțȠȚȞȫȞ
ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȫȞ ĮıțȒıİȦȞ ǿįȚĮȓĲİȡȘ ȑȝĳĮıȘ șĮ įȠșİȓ ıĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲĮ ȂȑȡȘ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ
ʌĮȡȐıȤȠȣȞĲȠȑȞĮıĲȠȐȜȜȠ

ȈȊȂǺǹȉǿȀǼȈȈȋǼȈǼǿȈ
ǹȇĬȇȅ
ǹȇĬȇȅ
ʌȩ ĲȘ șȑıȘ ıİ ȚıȤȪ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝĳȦȞȓȓĮȢ ĲĮ ȂȑȡȘ
ǹʌ
șĮ țĮșȠįȘȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıȤȑıİȚȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚȝİȡȫȞ ıȣȝĳȦȞȚȫȞ ʌȠȣ İȓȓȤĮȞ ıȣȞĮĳșİȓ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ ʌȡȫȘȞ ȈȠıȚĮȜȚıĲȚțȒȢ ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ĲȘȢ īȚȠȣȖțȠıȜĮȕȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ ȂȑȡȠȣȢ ıĲȚȢ  ǿȠȣȞȓȠȣ
 Į ȉȘıȣȝĳȦȞ Įʌİȡ ĮȝȠ ȕĮ ȦȞį țĮıĲ țȫȞıȤȑıİȦȞ
 ȕ ȉȘȞıȣȝĳȦȞ ĮȖ ĮĲȘȞĮȝȠ ȕĮ ĮĮȞĮȖȞȫȡ ıȘțĮ İțĲȑȜİıȘ
į țĮıĲ țȫȞĮʌȠĳȐıİȦȞțĮ
 Ȗ ȉȘȞıȣȝĳȦȞ Įʌİȡ ȗȘĲȘȝȐĲȦȞȣįȡȠ Ƞ țȠȞȠȝ ĮȢ
 ȉĮȂȑȡȘıȣȝĳȦȞȠȪȞȩĲ ĮʌȩĲȘșȑıȘıİ ıȤȪĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢ
ȈȣȝĳȦȞ ĮȢ  ȩȜĮ ĲĮ į İșȞȒ țİ ȝİȞĮ ʌȠȣ įİıȝİȪȠȣȞ į ȝİȡȫȢ
ĲĮȂȑȡȘșĮʌĮȡĮȝİ ȞȠȣȞıİ ıȤȪ İțĲȩȢİȐȞțĮĲĮȡȖȠȪȞĲĮ İ
į țȐĮʌȩĲȘȞʌĮȡȠȪıĮȈȣȝĳȦȞ Į
 ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ į ĮȕȠȣȜİȣșȠȪȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ʌȡȠțİ ȝȑȞȠȣ ȞĮ
İȞȞĲȠʌ ıȠȣȞ ȐȜȜİȢ ıȣȝĳȦȞ İȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȣȞĮĳșİ  ȝİĲĮȟȪ
ĲȘȢ ʌȡȫȘȞ ȈȠı ĮȜ ıĲ țȒȢ ȅȝȠıʌȠȞį ĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲ ĮȢ ĲȘȢ
ī ȠȣȖțȠıȜĮȕ ĮȢțĮ ĲȠȣȆȡȫĲȠȣȂȑȡȠȣȢȠ ȠʌȠ İȢșĮșİȦȡȘ
șȠȪȞțĮĲȐȜȜȘȜİȢȖ ĮİĳĮȡȝȠȖȒıĲ ȢĮȝȠ ȕĮ İȢĲȠȣȢıȤȑıİ Ȣ
 ȉĮ ȂȑȡȘ įİıȝİȪȠȞĲĮ  ȞĮ į İȡİȣȞȒıȠȣȞ ȩȜİȢ Ĳ Ȣ įȣȞĮĲȩĲȘ
ĲİȢıȪȞĮȥȘȢʌȡȩıșİĲȦȞį ȝİȡȫȞıȣȝĳȦȞ ȫȞĮȞĮȖțĮ ȦȞıİ
ıȤȑıȘȝİĲȠȝİ ȢĮȝȠ ȕĮ ȠȣİȞį ĮĳȑȡȠȞĲȠȢ

ǼȆǿȁȊȈǾǻǿǹĭȅȇȍȃ
ǹȇĬȇȅ
ǹȇĬȇȅ
ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ İʌȚȜȪȠȣȞ țȐșİ įȚĮĳȠȡȐ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ȝİ İȚȡȘȞȚțȐȝȑıĮıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞȋȐȡĲȘĲȦȞǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȑȞĮ ȂȑȡȠȢ șİȦȡİȓ ȩĲȚ ĲȠ ȐȜȜȠ ȂȑȡȠȢ įİȞ įȡĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ ĲȠ ȂȑȡȠȢ ĮȣĲȩ șĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚ țĮĲ¶ ĮȡȤȐȢ
ıĲȠ ȐȜȜȠ ȂȑȡȠȢ ĲȚȢ ĮȞȘıȣȤȓİȢ ĲȠȣ țĮȚ șĮ ĮȞĮȗȘĲȒıİȚ ȝȓĮ
ȜȪıȘ ȝȑıȦ įȚĮʌȡĮȖȝĮĲİȪıİȦȞ ǼȐȞ ĲĮ ȂȑȡȘ įİȞ ȝʌȠȡȑıȠȣȞȞĮİʌȚȜȪıȠȣȞĲȠȗȒĲȘȝĮįȚȝİȡȫȢȝʌȠȡİȓȞĮıȣȝĳȦȞȒıȠȣȞ ȞĮ ȗȘĲȒıȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ īİȞȚțȩ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȦȞ ǾȞȦȝȑȞȞȦȞ ǼșȞȫȞ ȞĮ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ țĮȜȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ĲȠȣ
ȖȚĮĲȘȞİʌȓȜȣıȘĲȠȣȗȘĲȒȝĮĲȠȢ
ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚĮĳȠȡȐ ʌȡȠțȪȥİȚ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȂİȡȫȞ ıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞİȡȝȘȞİȓĮȒİĳĮȡȝȠȖȒĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞȓĮȢ țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ İʌȚȜȣșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǱȡșȡȠ    ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıĲȠ
ǻȚİșȞȑȢ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ ȉĮ ȂȑȡȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȡȫĲĮ ȞĮ ʌȡȠıʌĮșȒıȠȣȞ ȞĮ ıȣȝĳȦȞȒıȠȣȞ ıİ țȠȚȞȒ ȣʌȠȕȠȜȒ țȐșİ ĲȑĲȠȚĮȢ įȚĮĳȠȡȐȢ ıĲȠ İȞȞ ȜȩȖȦǻȚțĮıĲȒȡȚȠ ȍıĲȩıȠ İȐȞ įİȞ
İʌȚĲİȣȤșİȓıȣȝĳȦȞȓȓĮİȞȞĲȩȢȑȟȚȝȘȞȫȞȒȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ĲĮ ȂȑȡȘ ĮȝȠȚȕĮȓĮ șĮ ıȣȝĳȦȞȒıȠȣȞ ĲȩĲİ țȐșİ ĲȑĲȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ įȚĮĳȠȡȐ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓĮʌȩȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİĮʌȩĲĮȂȑȡȘȝȠȞȠȝİȡȫȢ

ȉǼȁǿȀǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
ǹȇĬȇȅ
ǹ
ȇĬȇȅ
 ǾʌĮȡȠȪıĮȈȣȝĳȦȞȞȓȓĮșĮȣʌȠȖȡĮĳİİȓȓĮʌȩĲȠȣȢȊʌȠȣȡȖȠȪȢ
ǼȟȦĲİȡ țȫȞĲȦȞįȣȠȂİȡȫȞ
 Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝĳȦȞ Į ȣʌȩțİ ĲĮ  ıİ țȪȡȦıȘ  ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİĲȘȞĮȜȜȘȜȠȣȤ ĮĲȘȢį Įį țĮı ĮȢʌȠȣʌİȡ ȖȡȐĳİĲĮ ıĲȠ
ǱȡșȡȠ 
 ǹʌȩĲȘȢȠȜȠțȜȘȡȫıİȦȢĲȦȞĮȞĮȖțĮ ȦȞİıȦĲİȡ țȫȞȞȠȝ
țȫȞį Įį țĮı ȫȞȖ ĮĲȘșȑıȘıİ ıȤȪĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝ
ĳȦȞ ĮȢȩʌȦȢʌİȡ ȖȡȐĳİĲĮ ıĲȠǱȡșȡȠ ĲĮȂȑȡȘșĮİȞȞȘ
ȝİȡȫıȠȣȞ ĲȠ ȑȞȞĮ ĲȠ ȐȜȜȠ İȖȖȖȡȐĳȦȢ İȞĲȩȢ įȣȠ İȕįȠȝȐ
įȦȞ ǾʌĮȡȠȪıĮȈȣȝĳȦȞ ĮșĮĲİșİ ıİ ıȤȪțĮĲȐĲȘȞȘȝİ
ȡȠȝȘȞ Į ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮ ĮȢ ȖȞȦıĲȠʌȠ ȘıȘȢ Įʌȩ
ĲȠİȞȜȩȖȦȂȑȡȠȢ
 ȉȠǱȡșȡȠ    șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮ  ʌȡȠıȦȡ ȞȐ  İțțȡİȝȠȪıȘȢ
ĲȘȢ șȑıȘȢ ıİ ıȤȪ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝĳȦȞ ĮȢ  ǼȐȞ Ș ʌĮ
ȡȠȪıĮ ȈȣȝĳȦȞ Į įİȞȞ Ĳİșİ  ıİ ıȤȪ  Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝĳȦ
Ȟ ĮıĲȠıȪȞȠȜȩĲȘȢțĮ țȐșİį ȐĲĮȟȒĲȘȢȟİȤȦȡ ıĲȐ įİȞșĮ
ȑȤİ  ʌİȡĮ ĲȑȡȦ ıȤȪ Ȓ İĳĮȡȝȠȖȒ  ʌȡȠıȦȡ ȞȒ Ȓ ȐȜȜȘ  țĮ 
įİȞ șĮ įİıȝİȪİ  ȠʌȠ ȠįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ȂȑȡȘ ȝİ ȠʌȠ ȠįȒ
ʌȠĲİĲȡȩʌȠ
 Ǿį ĮĳȠȡȐțĮ ĲĮİȞĮʌȠȝİ ȞĮȞĲĮșȑȝĮĲĮʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮ 
ıĲ Ȣ ĮʌȠĳȐıİ Ȣ    țĮ     ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜ Ƞȣ
ǹıĳĮȜİ ĮȢșĮșİȦȡȠȪȞĲĮ ȩĲ ȑȤȠȣȞİʌ
ʌ Ȝȣșİ ĮʌȩĲȘșȑıȘ
ıİ ıȤȪĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞ ĮȢ
 ȉȠıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠįȣȞĮĲȩȞĮʌȩĲȘșȑıȘıİ ıȤȪĲȘȢʌĮȡȠȪ
ıĮȢȈȣȝĳȦȞ ĮȢ ĲĮȂȑȡȘȒȑȞȞĮĮʌȩĲĮȂȑȡȘșĮİȞȞȘȝİȡȫ
ıȠȣȞĲȠīİȞ țȩīȡĮȝȝĮĲȑĮĲȦȞǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞıȤİĲ țȐ
ȝİĲȘȞșȑıȘıİ ıȤȪĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞ ĮȢ ıȣȝʌİȡ
ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȞȘȢĲȘȢȘȝİȡȠȝȘȞ ĮȢșȑıȘȢĲȘȢıİ ıȤȪ Ȗ ĮĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒĲȘȢıĲĮǾȞȦȝȑȞȞĮǲșȞȘ
 Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝĳȦȞ Į įİȞ ıĲȡȑĳİĲĮ  İȞĮȞĲ ȠȞ ȠʌȠ ȠȣįȒ
ʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ȀȡȐĲȠȣȢ  ȠȞĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ʌȡȠıȫʌȠȣ ǻİȞ ʌĮȡĮ
ȕ Ȑȗİ  ĲĮ į țĮ ȫȝĮĲĮ țĮ  Ĳ Ȣ ȣʌȠȤȡİȫıİ Ȣ ʌȠȣ ʌȘȖȐȗȠȣȞ
Įʌȩ į ȝİȡİ Ȣ țĮ  ʌȠȜȣȝİȡİ Ȣ ıȣȝĳȦȞ İȢ ʌȠȣ ȒįȘ ıȤȪȠȣȞ
țĮ ʌȠȣĲĮȂȑȡȘȑȤȠȣȞıȣȞȐȥİ ȝİȐȜȜĮȀȡȐĲȘȒį İșȞİ Ȣ
ȅȡȖĮȞ ıȝȠȪȢ
 ȉȠ ȆȡȫĲȠ ȂȑȡȠȢ șĮ İĳĮȡȝȩȗİ  ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝĳȦȞ Į
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ Ĳ Ȣ  ȣʌȠȤȡİȫıİ Ȣ ʌȠȣ ʌȘȖȐȗȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ıȣȝȝİĲȠȤȒĲȠȣıĲȘȞǼȣȡȦʌĮ țȒǲȞȦıȘțĮ ĲȘıȣȝȝİĲȠȤȒ
ĲȠȣ ıİ ȐȜȜȠȣȢ į İșȞİ Ȣ  ʌȠȜȣȝİȡİ Ȣ Ȓ ʌİȡ ĳİȡİ ĮțȠȪȢ șİ
ıȝȠȪȢȒȅȡȖĮȞ ıȝȠȪȢ țĮșȫȢțĮ ĮʌȩȐȜȜĮį İșȞȒțİ ȝİ
ȞĮ  ȅȝȠ ȦȢ  ĲȠǻİȪĲİȡȠ ȂȑȡȠȢ șĮ İĳĮȡȝȩȗİ  ĲȘȞ ʌĮȡȠȪ
ıĮ ȈȣȝĳȦȞ Į ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ Ĳ Ȣ ȣʌȠȤȡİȫıİ Ȣ ĲȠȣ ʌȠȣ ʌȘ
ȖȐȗȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣ ıİ į İșȞİ Ȣ  ʌȠȜȣȝİȡİ Ȣ Ȓ
ʌİȡ ĳİȡİ ĮțȠȪȢșİıȝȠȪȢȒȅȡȖĮȞ ıȝȠȪȢ ıȣȝʌİȡ ȜĮȝȕĮ
ȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ǼǼ  ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİ Į ĲȘȢ ʌȡȠĲİ ȞȩȝİȞȞȘȢ ȑȞȞĲĮ
ȟȒȢĲȠȣıİĮȣĲȒȞ
 ȅ į ĮĲȐȟİ ȢĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢȈȣȝĳȦȞ ĮȢșĮʌĮȡĮȝİ ȞȠȣȞıİ
ıȤȪ Ȗ Į Įȩȡ ıĲȠ ȤȡȠȞ țȩ į ȐıĲȘȝĮ țĮ  İ ȞĮ  ĮȝİĲȐțȜȘĲİȢ 
ǻİȞȞ İʌ ĲȡȑʌİĲĮ  țĮȝ Į ĲȡȠʌȠʌȠ ȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ȉȣȝ
ĳȦȞ ĮȢʌȠȣʌİȡ ȑȤİĲĮ ıĲȠǱȡșȡȠ  țĮ ıĲȠǱȡșȡȠ 
 Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝĳȦȞ Į șĮ ʌȡȦĲȠțȠȜȜȘșİ  ıĲȘȞ īȡĮȝȝĮ
Ĳİ Į ĲȦȞ ǾȞȦȝȑȞȦȞ ǼșȞȫȞ țĮĲ  İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ
ĲȠȣȋȐȡĲȘĲȦȞǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞȝȩȜ ȢĲİșİ ıİ ıȤȪ
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πρωταθλήματα, μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια, ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα.
Ο Αγροτικός Αστέρας, από τα τοπικά πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στη Β’ Εθνική, ο Διαγόρας, από τα τοπικά πρωταθλήματα
της Δωδεκανήσου, ανέβηκε στη Β’
Εθνική. Ο Ολυμπιακός Βόλου, από
την πτώχευση οδηγήθηκε στην Α’ Εθνική κατηγορία. Η Καβάλα από τη
Δ’ Εθνική ανέβηκε στην Α’ Εθνική.
Προσωπικά δε γνωρίζω εάν είχαν
ή έχουν τώρα καλή σχέση με το Βασίλη Γκαγκάτση ο Πρόεδρος του Εθνικού Πειραιά, Νίκος Πηρούνιας, ο
ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βόλου
Αχιλλέας Μπέος και ο πραγματικός
ιδιοκτήτης της Καβάλας Μάκης Ψωμιάδης, όπως και ο Γιάννης Κομπότης πρόεδρος της ΠΑΕ Λεβαδειακός,
αλλά γνωρίζω ότι έχουν πολύ στενή
σχέση όπως με ρωτάτε με τον Γιώργο Τσακογιάννη.
Προσωπικά δε γνωρίζω αν αυτοί
αποτελούν ομάδα ανθρώπων οι οποίοι στήνουν αγώνες, αλλά γνωρίζω ότι κάνουν πολύ στενή παρέα μεταξύ τους, παρακολουθούν μαζί τα
παιχνίδια των ομάδων τους και για
μένα το γεγονός ότι περιλαμβάνονται όλες οι ομάδες τους στον κατάλογο των υπόπτων αγώνων της ΟΥΕΦΑ αποτελεί αφενός έκπληξη, αφετέρου όμως μια πιθανή ένδειξη
περί της βασιμότητας των καταγγελιών της ΟΥΕΦΑ.
Δε γνωρίζω συγκεκριμένα γεγονότα για τους συγκεκριμένους αγώνες, όμως ειδικά για το παιχνίδι Πανθρακικός - ΠΑΣ Γιάννινα στη Σούπερ
Λίγκα την περίοδο 2009-2010 γνωρίζω ένα γεγονός το οποίο μπορεί να
έχει άμεση σχέση με το συγκεκριμένο αγώνα και έχει σχέση με την πολύ
στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση των δύο ιδιοκτητών και με
έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο πρωτάθλημα της Β’ εθνικής την περίοδο
2007-2008 όταν την τελευταία αγωνιστική διεξήγετο ο αγώνας ΠΑΕ
Ηλυσιακός – ΠΑΕ Πανθρακικός και
οι ιδιοκτήτες των ομάδων τότε ήσαν
του μεν Ηλυσιακού ο Γιώργος Χριστοβασίλης του δε Πανθρακικού ο
Σαββάκης και ενώ το παιχνίδι εκείνο κατά την κρίση μου και με απόδειξη αναμφισβήτητο γεγονός στήθηκε από τους δύο προέδρους και συνεργάτες όπως έχω αναφέρει ανωτέρω με σκοπό να κερδίσει ο Πανθρακικός και να ανέβει στην Α’ Εθνική αντί του ΠΑΣ Γιάννινα.
Ο τρόπος που στήθηκε το παιχνίδι ήταν να μη χρησιμοποιήσει κατ’ εντολή του Γιώργου Χριστοβασίλη η
ΠΑΕ Ηλυσιακός τους βασικούς της
παίκτες, αλλά αναπληρωματικούς
και εφήβους και δε γνωρίζω εάν και
εκείνο το παιχνίδι παίχτηκε στο νόμιμο ή το παράνομο στοίχημα.
Σήμερα είμαι απολύτως βέβαιος
ότι στημένο ήταν και το παιχνίδι που
περιλαμβάνεται στον κατάλογο της
ΟΥΕΦΑ αφού όλη η Ελλάδα το γνώριζε από πριν και επιβεβαιώθηκε από
το γεγονός ότι σε εκείνο μόνο το παι-
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χνίδι χρησιμοποιήθηκε ένας νεαρός
τερματοφύλακας ο οποίος κατά την
κρίση μου άφησε και τα δύο τέρματα. Την κρίση μου αυτή τη βασίζω
και στο βίντεο του αγώνα.
Κατά την προσωπική μου κρίση,
στημένο ήταν και το παιχνίδι Καβάλα
- ΠΑΣ Γιάννινα κατά την αγωνιστική
περίοδο 2008-2009 όπου ο ΠΑΣ
Γιάννινα δε χρησιμοποίησε την κανονική του ενδεκάδα αλλά την άλλαξε κατά τα 7/11, εάν θυμάμαι καλά, και για το παιχνίδι αυτό σε μια
συζήτηση μου με το Γιώργο Χριστοβασίλη, μου διηγήθηκε μια ιστορία
με αστακούς και πιστόλια την οποία
αν προκληθώ θα δημοσιοποιήσω.
Θέλω επίσης να καταθέσω ότι
γνωρίζω επίσης ένα γεγονός το οποίο κατά την κρίση μου έχει σχέση
με τους στημένους αγώνες στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η ποδοσφαιρική ομάδα Διαγόρας. Συγκεκριμένα, συνάντησα στο αεροδρόμιο
Αθηνών τον πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή Ιβάν Ρούσεφ και όταν τον
ρώτησα «Τι είναι αυτά που ακούγονται; Δεν ντρέπεστε λιγάκι με αυτά
που γίνονται; Και αφού είστε όλη τη
χρονιά απλήρωτοι γιατί συνεχίζετε
να παίζεται στο Διαγόρα;» αυτός μου
απάντησε: «έχω σιχαθεί το ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να ζήσω εγώ
και η οικογένειά μου. Έμπαιναν μέσα και μας έλεγαν: χάστε για να πληρωθείτε».
Δε γνωρίζω συγκεκριμένα για διαιτητές όπως με ρωτάτε αλλά η επιλογή της ΕΠΟ και της ΚΕΔ να ορίζονται και όχι να κληρώνονται οι διαιτητές έδινε και δίνει τη δυνατότητα
σε κάποιον που είναι ανέντιμος, είτε
από τους παράγοντες της ΕΠΟ είτε
από τα μέλη της ΚΕΔ είτε διαιτητές,
σε παιχνίδια που θέλεις να προκαθορίσεις το αποτέλεσμα να ορίζεις
το διαιτητή τον οποίο ελέγχεις και
να σφυρίζει κατά τον τρόπο που εσύ επιθυμείς και να εξασφαλίζεις έτσι το αποτέλεσμα».

Οι νέοι ένοχοι στο
κατά Κούγια τροπάριο
Τον Μάρτιο του 2017, ο Αλέξης
Κούγιας ανακάλυψε νέους ενόχους
και απενεχοποίησε άλλους, τους οποίους θεωρούσε ως βασική πέτρα
του σκανδάλου.
“Χρησιμοποιήθηκα σε αυτή την
υπόθεση”
Ο Αλέξης Κούγιας υποστήριξε ότι «χρησιμοποιήθηκε» στην συγκε-

κριμένη υπόθεση, δεν κατονόμασε
όμως, από ποιον.
«Δεν δημιούργησα εγώ αυτή την
υπόθεση, στην πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκα. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο καθεστώς Κόκαλη, μετά
καθεστώς Πατέρα και μετά καθεστώς Μαρινάκη. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο το καθεστώς ΕΠΟ. Αυτοί απλά προστάτευαν τις ομάδες τους και χρησιμοποιούσαν το
καθεστώς ΕΠΟ. Τα τελευταία χρόνια όλοι οι πρόεδροι των ΕΠΣ, είναι
δωροδοκούμενοι. Τις έχουν κάνει
σούπερ μάρκετ τις Ενώσεις.
Στη ζωή μου μισώ δύο ανθρώπους, έναν πρώην δικαστή και τον
Γιώργο Τσακογιάννη γιατί με εξευτέλισε σαν άνθρωπο με όσα έλεγε
για μένα, τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου. Τον έχω αδικήσει όμως τον Τσακογιάννη, λόγω αυτών
των συμπεριφορών του. Για τον
Τσακογιάννη ισχύει ό,τι έχω πει και
στις καταθέσεις μου.
Δεν μπορώ να ξέρω όμως αν τα
παιχνίδια τα έπαιζε και στο στοίχημα. Ο Τσακογιάννης έχει μία ευθύτητα, είναι ο πιο άντρας απ’ όλους
εδώ μέσα. Το τι έχει κάνει στη ζωή
του δεν το ξέρω. Οι κρίσεις μου στις
καταθέσεις για το κύκλωμα Μπέου,
Τσακογιάννη, Παπαδόπουλου κτλ.
βασίζεται στις συνομιλίες, έτσι έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Και
φυσικά από τις κασέτες του Πατέρα...», είπε ο Αλέξης Κούγιας.
Κατηγορούμενος ήταν και ο Αχιλλέας Μπέος.
“Εκτός από τους χαρακτηρισμούς που έχει κάνει για μένα, δεν
έχω κάτι άλλο εναντίον του σε προσωπικό επίπεδο. Υποπτεύομαι, αλλά συγκεκριμένα περιστατικά δεν έχω. Μόνο την κασέτα που μου έδωσε ο Πατέρας”, κατέθεσε ο Αλέξης
Κούγιας για τον πρώην ιδιοκτήτη
του Ολυμπιακού Βόλου.
Ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρθηκε στο περιβόητο ΗλιούποληΛεβαδειακός 2-4 του 2011, λέγοντας πως «είναι το πιο στημένο ματς
που έχω δει», απάντησε σε ερωτήσεις της έδρας για συγκεκριμένα
πρόσωπα και έκανε ξανά αναδρομή
στα κέντρα ελέγχου του ελληνικού
ποδοσφαίρου.
Υποστήριξε επίσης ότι:
«Αργότερα το κλίμα γύρισε εναντίον μου, με επιθέσεις που δεχόμουν από τον ΣΚΑΪ και τον Θωμαΐδη, όταν πούλησα έναν παίκτη

στον Ολυμπιακό και αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις
μου με τον Μαρινάκη.
Ναι, στον πρώτο βαθμό είχα
καταθέσει ότι μισούσα δύο ανθρώπους, τον Μαρινάκη και τον
Τσακογιάννη. Για την κόντρα που είχαμε, λόγω της συμπεριφοράς τους
απέναντί μου. Αλλά αυτοί που κυρίως έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, δεν είναι».
«Αδίκησα τον Μπέο»
Κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας
του ο Αλέξης Κούγιας παραδέχθηκε πως αδίκησε τον Αχιλλέα Μπέο,
όταν ο δεύτερος τον ρώτησε αν ισχύουν όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του σε βολιώτικο Μέσο.
Για τον Τσακογιάννη: «Για τον
Τσακογιάννη δεν ξέρω αν έπαιζε
στοιχήματα. Εις βάρος της Παναχαϊκής πάντως έκανε τα πάντα. Οι άλλες ομάδες όταν έπαιζαν με την Ηλιούπολη έβαζαν τους αναπληρωματικούς, τους πιτσιρικάδες. Όταν
παίζανε με την Παναχαϊκή έβαζαν
τους καλύτερους»
Για τον Κομπότη: «Ο Κομπότης είναι ένα πλουσιόπαιδο. Δεν είναι να
τον έχεις αντίπαλο στο ποδόσφαιρο. Είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα. Αλλά το ποδόσφαιρο πολλές
φορές σε φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που δεν θα έκανες παρέα».
Για το Ηλιούπολη – Λεβαδειακός:
«Ήταν φανερό ότι η Ηλιούπολη που
στο πρώτο ημίχρονο έμοιαζε με
Μπαρτσελόνα, στο δεύτερο καθόταν να χάσει. Ο Κομπότης με τον
Τσακογιάννη έχουν προσωπική σχέση. Δεν είναι ανάγκη να είχε στηθεί
το ματς για τα χρήματα».

Επίλογος
Όλα τα παραπάνω με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών πήγαν στα σκουπίδια. Ο Κούγιας έγινε δημόσιο πρόσωπο σε απίστευτο βαθμό, του παρασχέθηκε αστυνομική προστασία, ενώ
συνέχισε με διάφορες άλλες «αποκαλύψεις» με αμφιλεγόμενα
αποδεικτικά στοιχεία.
Η Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου σε ερώτηση που της τέθηκε μετά τη δίωξη, έκανε την τοποθέτηση «Εγώ άσκησα τη δίωξη, τώρα έχουν αναλάβει άλλοι»,
θεωρώντας έτσι ότι έκανε το καθήκον της.
Οι άνθρωποι όμως που φυλακίστηκαν, διασύρθηκαν, καταστράφηκαν και μετά από οκτώ
χρόνια αθωώθηκαν πού θ’ απευθυνθούν για να βρουν το δίκαιο
τους; Μάλλον πουθενά.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

O Tσίπρας μίλησε
σαν… Αλέφαντος
Ότι η «παραίτηση» του Καμμένου και η…
αποδοχή με… φιλάκια από τον Αλ. Τσίπρα ήταν ένα «θεατράκι», το κατάλαβαν
όλοι. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι άλλο, για
το οποίο ουδείς ασχολήθηκε: ήταν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, έξω από το Μαξίμου, αμέσως μετά τη
συνάντηση με τον
Καμμένο. Ο Αλ. Τσίπρας μίλησε σε πρώτο
πρόσωπο. «Θα πάρω,
θα κάνω, έχω» κ.λπ. Ποτέ στην ιστορία της
πολιτικής δεν έγινε κάτι παρόμοιο. Όταν η
«κάθε» κυβέρνηση είναι ομάδα, ουδείς δικαιούται να χρησιμοποιεί πρώτο πρόσωπο. Ουδείς ομαδάρχης το έκανε, εκτός από έναν και δεν είναι ώρα γι’ αστεία. Ο Νίκος Αλέφαντος! Ναι, ο Νίκος Αλέφαντος, όταν μιλάει για τις ομάδες του, πάντα λέει «έχω τρία στα τρία και παίζω με
τον Ατρόμητο» κ.λπ., κ.λπ. Μόνο αυτός. Κι
αυτό, ο συμπαθής Νικόλας το κάνει στον
δημόσιο λόγο, γιατί πιστεύει ότι η (κάθε)
του ομάδα είναι ενός ανδρός αρχή. Αυτός
και κανένας άλλος.
Γνωστό είναι αυτό. Αλλά, όταν το κάνει ένας πρωθυπουργός, δεν είναι το ίδιο…

Ντελιβεράς
ειδήσεων
ο Φούσεκ
Πού φτάσαμε, ρε φίλε. Ο
Φούσεκ να προαναγγέλλει
την τιμωρία της ΑΕΚ, ότι θα
φάει δυο χρόνια αποκλεισμό, για τα επεισόδια που
προκάλεσαν οι οπαδοί της
στο ματς με τον Άγιαξ για το
Champions League. Στην
ΠΑΕ σκέφτηκαν να ζητήσουν… εξηγήσεις από τον
Φούσεκ, σε ήπιους τόνους,
όχι με φασαρίες και ανακοινώσεις. Μετά σκέφτηκαν να
ρωτήσουν τον Αλέξη Δέδε
μπας και γνωρίζει τίποτα.
Δεν ήξερε. Και μετά, σκέφτηκαν τον Γραμμένο. Εκεί
σταμάτησε κάθε διάθεση.
Δεν θέλουν παρτίδες με τον
πρόεδρο τον «δικό μας»
Γραμμένο, που λέει και ο
Σαββίδης. Και στον Αλέξη,
αυτό είπαν. Ο ίδιος o Φούσεκ δεν πρέπει να πει κάτι γι’
αυτό; Επικεφαλής του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι, όχι ντελιβεράς ειδήσεων εις
βάρος της ΑΕΚ.

top
secret
Ο Βράνιες με την γκόμενα και
τα «τρελάδικα» του Μελισσανίδη
Μ’ όλα αυτά που έγιναν με τον Βράνιες και την Καρλέουσα, η Άντερλεχτ
είναι για να «σουτάρει» τον Βόσνιο,
διότι θεωρούν στη διοίκηση της βέλγικης ομάδας πως ο παίκτης ντροπιάζει τον σύλλογο. Και πού θα πάει ο
Βράνιες; Εκεί που τον αγαπούν. Στην
ΑΕΚ, δηλαδή; Θέλει, αλλά δύσκολο να
έρθει, μετά τα όσα έγιναν. Ο Δ. Μελισσανίδης του είχε πει κάποτε, «μου
αρέσει η τρέλα σου, αλλά εγώ έχτισα τα
τρελάδικα στην Αθήνα». Όμως, στην ΑΕΚ, υπάρχει ένας προβληματισμός αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν βέβαια και οι
«τρελοί» που δεν λογαριάζουν το γόητρο της ομάδας και ίσα-ίσα, γουστάρουν τον Βόσνιο να τον αποθεώσουν
και για το… σκάνδαλο, που δεν το θεωρούν σκάνδαλο και που μπορεί να
είναι κι έτσι. Ο Βράνιες «παιχνίδι» ήθελε, δεν σκότωσε κανέναν.

«Άδειασμα» Χούμπελ,
Φούσεκ σε ΕΠΟ
Το πρωτόκολλο αλλά και το εθιμικό δίκαιο των FIFA και
UEFA επιβάλλει σε κάθε συνάντηση στελεχών τους με οποιονδήποτε φορέα να παραβρίσκεται και εκπρόσωπος
της εθνικής ομοσπονδίας. Είναι ελαχιστότατες, μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού, οι περιπτώσεις όπου
αυτό δεν συνέβη. Και ουσιαστικά αποτελούν την εξαίρεση
που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Στη συνάντηση (14/1) του
επικεφαλής στην Επιτροπή Παρακολούθησης, Χέρμπερτ
Χούμπελ, και του υπερσυμβούλου, Πετρ Φούσεκ, με
τον πρόεδρο της Super League, Βαγγέλη Μπαταγιάννη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Βασίλη Γκαγκάτση,
δεν υπήρξε εκπρόσωπος της ΕΠΟ. Και το ερώτημα είναι:
Γιατί; Επειδή οι αλλοδαποί τοποτηρητές είναι οι πραγματικοί διοικούντες την ομοσπονδία και έκριναν ότι δεν υπήρχε ανάγκη «για τα μάτια του κόσμου» να είναι στη συνάντηση και υπάλληλός τους με διοικητικά καθήκοντα;
Ικανοποίησαν απαίτηση των διοικούντων τη λίγκα; Ήταν το θέμα τέτοιο που δεν έπρεπε να υπάρχει παρουσία εκπροσώπου της ΕΠΟ; Πρόκειται για την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα; Κάποια άλλη αιτιολογία;
Όποια και να είναι η αιτιολογία, υπάρχει ζήτημα –τουλάχιστον– με το μήνυμα που
εκπέμπεται. Εκτός και αν αυτό το γεγονός ήταν μέσα στις
προθέσεις των συνδαιτυμόνων. Ως «καμπανάκι» και οιωνός για τα μελλούμενα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση,
πάντως, το «άδειασμα» στον Ευάγγελο Γραμμένο και
τους συν αυτώ είναι πολύ «χοντρό».
Οι τοποτηρητές δέχτηκαν στη συνάντηση τον τρις υπόδικο, παράνομα προσληφθέντα ως διευθύνοντα σύμβουλο στη Super Lague, αλλά και εξ απορρήτων σύμβουλο
του υφυπουργού Αθλητισμού, Γ. Βασιλειάδη. Αλλά απέκλεισαν εκπρόσωπο της ΕΠΟ...

Βράζουν στον Πειραιά
με τον Σκουλά
Αποφασισμένοι να πάνε σε μετωπική σύγκρουση με
τον ΠΑΟΚ εμφανίζονται στον Πειραιά. Όσα συνέβησαν την Κυριακή στην Τρίπολη εξόργισαν αρκετό κόσμο στον Ολυμπιακό και γι’ αυτό άρχισαν άμεσα τις αποστολές μηνυμάτων προς πολλούς αποδέκτες. Η εικόνα με κόσμο και κοσμάκη να έχει περικυκλώσει τον
Μανώλη Σκουλά συζητήθηκε για αρκετές ώρες το
βράδυ της Κυριακής. Τους απασχόλησε περισσότερο
και από το διπλό του «δικέφαλου» επί του Αστέρα. Έγιναν, μάλιστα, πολλά τηλεφωνήματα για να μάθουν οι
«ερυθρόλευκοι» από πρώτο χέρι εάν έγραψε κάτι στο
φύλλο αγώνα ο διεθνής ρέφερι και επίσης εάν βρίσκονταν νόμιμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο όλα εκείνα
τα παλικάρια που από μικρά παιδιά έτρωγαν όχι μόνο
το δικό τους φαγητό, αλλά ζητούσαν και περίσσευμα. Η
οργή ξεχείλισε όταν αντιλήφθηκαν πως ο ρέφερι είχε
ένα κενό μνήμης για όσα συνέβησαν στην ανάπαυλα
δύο ημιχρόνων. Δικαίωμα καταγγελίας, βέβαια, δεν έχει
ο Ολυμπιακός. Αλλά φρόντισαν να ενημερώσουν σχετικά Έλληνες και Ευρωπαίους που έχουν λόγο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο της χώρας μας. Με σαφή
πρόθεση να δείξουν στον Ιβάν Σαββίδη ότι δεν πρόκειται να αφήσουν την ομάδα του σε χλωρό κλαρί.
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Οκτώ νομικούς συμβούλους πληρώνει η ΕΠΟ!
Μεγάλο έρωτα με τον Βαγγέλη Γραμμένο έχει ο Πιέτρ Φούσεκ και
δεν τον κρύβει. Ο Τσέχος υπερπαράγοντας της FIFA συνάντησε τον Ευάγγελο Μπαταγιάννη και τον Βασίλη Γκαγκάτση κατά παράβαση
του διεθνούς πρωτοκόλλου που επιβάλλει παρουσία εκπροσώπου της
ΕΠΟ. Πέρα από τα προφανή ότι πρέπει να περιοριστούν τα κρούσματα
βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να αναβαθμιστεί το άθλημα, ο Φούσεκ αναφερόταν διαρκώς στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
«Είναι έντιμος», επαναλάμβανε κάθε τρεις και λίγο.
«Έντιμοι υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν σημαίνει πως μπορούν να διοικήσουν
το ποδόσφαιρο», αντέτειναν από τη Super League.
«Ξέρω πως έχετε πρόβλημα με τα χρήματα που πληρώνετε στην ΕΠΟ, αλλά
πηγαίνουν για καλό σκοπό», απάντησε ο Φούσεκ.

«Μακάρι να πήγαιναν για την ανάπτυξη του
αθλήματος. Τότε να τα δίναμε με όλη μας
την καρδιά. Αλλά εδώ πηγαίνουν στις προσλήψεις.
»Μόνο η νομική υπηρεσία απασχολεί 8 δικηγόρους όταν ολόκληρο υπουργείο Μεταφορών
και Υποδομών έχει λιγότερους», σχολίασε ο Μπαταγιάννης και τόσο ο Φούσεκ, όσο και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης γούρλωσαν τα μάτια επειδή δεν πίστευαν
όσα άκουγαν τα αυτιά τους.
Οκτώ νομικούς συμβούλους η ΕΠΟ; Τι είναι; Το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Ο Τσίπρας ξεπουλάει
τη Μακεδονία και
ο Σαββίδης κρύβεται!!!
πίστευτα πράγματα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Η Μακεδονία ξεπουλιέται από τον Τσίπρα, ο κόσμος είναι στα κάγκελα, αλλά ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, της ιστορικής ομάδας της Μακεδονίας… δεν
βγάζει άχνα.
Τσιμουδιά από τον Ιβάν για το ξεπούλημα του ονόματος. Σαν να μην τρέχει
τίποτα αντιμετωπίζει το γεγονός ο Ρωσοπόντιος!
Την ώρα που στη χώρα ετοιμάζονται συλλαλητήρια και ο κόσμος ζητά από
τους βουλευτές να μην ψηφίσουν τη συμφωνία των Πρεσπών, ο ηγέτης του
ΠΑΟΚ είναι… κρυμμένος!
Άλλος στη θέση του θα ήταν πρώτος στα συλλαλητήρια των Μακεδόνων.
Θα κατέβαζε τον κόσμο του ΠΑΟΚ στον δρόμο. Θα έτρεχε να υπερασπιστεί τα
ιερά και τα όσια του τόπου. Θα κινητοποιούσε βουλευτές που θα μπορούσε
να επηρεάσει για να μην περάσει η συμφωνία του ξεπουλήματος της Μακεδονίας.

Α

O AO Kαρδίας θα πάει
στο συλλαλητήριο.
Ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν, όχι
Στο πόδι όλη η Μακεδονία για το συλλαλητήριο της Κυριακής
για τη συμφωνία με
τις Πρέσπες στο Σύνταγμα.
Σύλλογοι, ομάδες, αλλά και πολίτες όλης
της χώρας δίνουν ραντεβού για να μην περάσει το ξεπούλημα
της Μακεδονίας.
Μέχρι και σωματεία
τοπικής εμβέλειας διοργανώνουν εκδρομές, όπως ο ΑΟ Καρδίας, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε
ότι «…άλλαξε την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα πρωταθλήματος με τον Ιάσωνα Αυγής προκειμένου το Δ.Σ., οι παίκτες και οι φίλοι της ομάδας
της Θεσσαλονίκης να πάρουν μέρος στο Πανελλήνιο Συλλαλητήριο της 20ής Ιανουαρίου κατά της
Συμφωνίας των Πρεσπών στο Σύνταγμα. Σημειώνεται ότι ο ΑΟ Καρδίας είναι σωματείο που μετέχει
στο πρωτάθλημα της Α1 Ερασιτεχνικής της ΕΠΣ
Μακεδονίας».
Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη θα μετάσχει με κάποιον τρόπο στο συλλαλητήριο ή δεν το κρίνουν
σκόπιμο;

Το κάνουν ήδη οι πολίτες με την καμπάνια διαμαρτυρίας προς τους βουλευτές, οι οποίοι πρόκειται να ψηφίσουν σε περιοχές της Μακεδονίας.
Κόλλησαν αφίσες με τις φωτογραφίες των βουλευτών όπου αναγράφεται:
«Εσύ θα προδώσεις τη Μακεδονία μας;»
Ο Σαββίδης τι απαντά σ’ αυτό το ερώτημα και κυρίως τι κάνει για να μην
προδώσει ο Τσίπρας τη Μακεδονία…

ΜΕΤΑγρΑφΕΣ ΠΟλΙΤΙΚων
Στον τοίχο
το δελτίο του Δανέλλη
Παραδοσιακά, ο Γενάρης ήταν ο μήνας των (χειμερινών) μεταγραφών για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Φέτος, έγινε και για τους… βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, αφού το σχήμα της κυβέρνησης χωρίστηκε στα δύο και, μπροστά στον κίνδυνο να πέσει μετά
την αποχώρηση του Καμμένου, ο Τσίπρας έκανε… μεταγραφές
για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Φοβερά πράγματα.
Πολλοί οι …πρόθυμοι από άλλα κόμματα να πάρουν μεταγραφή
και να δώσουν ζωή ολίγων μηνών στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνησή
του. Ο 151ος φαίνεται ότι είναι ο Σ. Δανέλλης. Ο πρώην ΠΑΣΟΚος, που μεταπήδησε για λίγο
στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ, στη συνέχεια πήγε στο ΠΟΤΑΜΙ και κατέληξε να στηρίζει την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ως δήμαρχος στην Κρήτη είχε ζητήσει ένα φεγγάρι και τη στήριξη της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ…
Στο ποδόσφαιρο αν υπήρχε… Δανέλλης θα του είχαν κρεμάσει το δελτίο στον τοίχο, όπως έλεγαν παλιά οι παράγοντες, και δεν θα του επέτρεπαν να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο…
Στην πολιτική (που δεν υπάρχουν κανόνες) μπορεί να κάνει ό,τι θέλει…
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Τσιμουδιά
ο ΠΑΟΚ για
τον Περέιρα

Μάθαμε από τον ΠΑΟΚ,
inside information, ότι
την ψάχνουν με τον βοηθό Κωνσταντόπουλο από την Κορινθία, που ακύρωσε κανονικό γκολ
του Μπίσεσβαρ στο ματς
με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Αυτός, δε, που το παίζει
ιδεολογικός ινστρούχτορας –μιλάμε για τον δις
Κυριάκο–, μόνο «εύρηκα» δεν αναφώνησε ότι
διαπίστωσε ότι ο Κωνταντόπουλος δεν είναι διεθνής!
Τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, αν ήταν διεθνής θ’
άφηνε τη φάση να εξελιχθεί και να μετρήσει το
γκολ; Αστειότητες.
Αντί να πούνε καμιά
κουβέντα γι’ αυτόν που
τον έβαλε βοηθό, λένε ότι δεν είναι διεθνής. Ο
μίστερ 22.500 ευρώ τον
μήνα, Πορτογάλος Μέλο
- μέλι Περέιρα τον έβαλε.
Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν λέει
κουβέντα για τον Πορτογάλο; Όσο για τη Χρυσούλα, της ξέφυγε η φάση με τον Καλτσά για μερικά εκατοστά, γιατί η
αμφιβολία είναι πάντα
υπέρ του επιτιθέμενου…
(εδώ, γελάνε).

Τον «Μπάτα» δεν τον αγγίζει κανένας…
Ο Μπαταγιάννης θα παραμείνει πρόεδρος της Super League, για όσο χρονικό διάστημα το θέλει ο ίδιος. Η «Α» έγραψε ότι πάνε να τον φάνε, κι αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Έγραψε, ακόμα, ότι ο Μάκαρος
ο Γκαγκάτσης προαλείφεται για τη θέση αυτή, αλλά ο Βασιλομπίλαρος ο πατέρας του τον αποθάρρυνε. Του είπε να κάτσει στ’ αυγά του, να μην έχει τέτοιες βλέψεις, γιατί έπεσε το τηλεφώνημα από τας
Ελβετίας, ότι ο «Μπάτα» δεν αγγίζεται. Κι ό,τι τηλέφωνο πέφτει από πάνω, είναι νόμος του κράτους. Γι’
αυτό και τον συνάντησε ο επίτροπος Χούμπελ ιδιαιτέρως, χωρίς την παρουσία του Ευάγγελου (Βαγγέλης για τους φίλους) Γραμμένου. Όπως ο Ευάγγελος, Βαγγέλης, Βαγγελάκης, Βάγγος, είναι «δικός μας» για τον Ιβάν, έτσι και ο «Μπάτα» είναι «δικός του» κάποιου άλλου, ο Μπαταγιάννης.
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ΘΕΜΑ

Η ταπείνωση
του Βακάλη
Η ταπείνωση του
Βακάλη
Προσωπικά πήρε ο
Παναγιώτης
Διακοφώτης την
αναμέτρηση της ΕΠΣ
Δωδεκανήσου κι
εκείνης της Σάμου. Ο
«παππούς» ήθελε να
στείλει ένα μήνυμα
στον Νίκο Βακάλη και
η μισή ντουζίνα γκολ
του πρόσφερε την
ευκαιρία να κάνει το
κομμάτι του. Κάποια
στιγμή, μάλιστα, ο
Διακοφώτης έδωσε
εντολή να μείνουν τα
Δωδεκάνησα με 10
παίκτες, ώστε να ’χει
ένα επιπλέον
επιχείρημα. «Τον
ταπείνωσα και με
παίκτη λιγότερο»,
έλεγε αργότερα.
Χρησιμοποίησε κι
άλλα ρήματα ο
«παππούς», αλλά δεν
μπορούμε να τα
καταγράψουμε διότι
μας διαβάζουν και
ανήλικοι.
Ο Διακοφώτης θέλει
να ’ναι στην κορυφή
των παραγόντων που
εκπροσωπούν τη
Νότιο Ελλάδα στην
Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ. Έστω και αν
εκφράζει ουσιαστικά
τις βουλές που έχει το
μπλοκ του Βορρά. Σε
πενηνταράκια, ο
Παναγιώτης θέλει να
γίνει το δεξί χέρι
όποιου διαδεχθεί τον
Ευάγγελο Γραμμένο.
Κι επειδή ο Βακάλης
αποτελεί ούτως ή
άλλως εν δυνάμει
αντίπαλο, ο πονηρός
από τη Ρόδο διακίνησε
την εμφατική νίκη της
ομάδας του επί της
Σάμου.

Το φιάσκο του «koriopolis»
έχει ονοματεπώνυμο
Τα κενά μνήμης(!) του Σκουλά
ξεφτίλισαν τους διαιτητές και την αποχή τους
αι να θέλεις να... αγιάσεις, δεν σε αφήνουν. Εκεί που λες το έχουν τερματίσει αυτοί οι απίθανοι τύποι
στην ΕΠΟ, οπότε θα κάνω... ημίχρονο και για λίγο καιρό δεν θα ασχοληθώ μαζί
τους, πάντα σε εκπλήσσουν δυσάρεστα. Και
σε αναγκάζουν να... επιστρέψεις στα καμώματα των παροικούντων στο πάρκο Γουδή.
Γίνεται η σύσκεψη για την αποχή μετά την επίθεση στον Τζήλο και αρχίζει ο Ευάγγελος

Κ

Γραμμένος τις εξαγγελίες. Και να οι αυστηροποιήσεις του πειθαρχικού κώδικα, και πάρε και...
δύο κιλά τέρμα η ανοχή, και δώσ’ του «αυτά τελειώνουν σήμερα» και... δώσε και σε μένα, μπάρμπα, τσάμπα είναι. Όλα αυτά την Παρασκευή 4
Ιανουαρίου.
Δεν είχε συμπληρωθεί επταήμερο, και δόθηκε
πάλι το εναρκτήριο λάκτισμα για τη Super
League. Πριν ακόμα σβήσει ο ήχος από το τελευταίο τριπλό σφύριγμα στο Ατρόμητος - Παναιτω-

λικός, ο Νταμίρ Κάναντι έχει φτάσει μπροστά
στον διαιτητή, Τάσο Παπαπέτρου, και τον αρχίζει στα... γαλλικά.
Την επομένη ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Τρίπολη
με τον Αστέρα. Στο ημίχρονο ο Λουτσέσκου και
ένας γενειοφόρος, άσβερκος και άκρως σωματοδομημένος συνοδός του, «την πέφτουν» στον διαιτητή, Μανώλη Σκουλά. Του λένε τα... «πατερημά» τους και φεύγουν. Ο Σκουλάς συμπληρώνει το φύλλο αγώνος ξεχνώντας το περιστατικό…
Τα ίδια κενά μνήμης έχει και ο παρατηρητής της
Super League.
Το βλέπεις και σκέφτεσαι, πόσο άτυχοι ή/και
ανενημέρωτοι είναι. Γιατί «ξεχάσανε» ή δεν ακούσανε τα... δύο κιλά τέρμα η ανοχή. Και τώρα θα
«πληρώσουν τα σπασμένα». Αμ, δε! Σύμφωνα με
τις κλήσεις σε απολογία, σε Περιστέρι και Τρίπολη
δεν έγινε τίποτα το κανονιστικά μεμπτό... Δηλαδή, καλώς έγιναν οι μπούκες και τα φραστικά «πεσίματα» στους διαιτητές.
Οι οποίοι –για να είμαστε δίκαιοι– θέλουν και
τα παθαίνουν, «βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους». Με τη συμπεριφορά τους
«δίνουν θάρρος στον χωριάτη». Και μάλιστα, χωρίς συνέπειες. Γιατί ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Η μη πλήρης και λεπτομερής συμπλήρωση
του φύλλου αγώνα είναι διαιτητικό παράπτωμα.
Έτσι δεν είναι, κύριε Περέιρα;
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Δηλαδή, αν ο
Βαγγέλης
Γραμμένος δεν ήταν –
κατά τον Ιβάν– «δικός
μας πρόεδρος», τι θα
γινότανε; Ο πρόεδρος
της ΕΠΟ δήλωσε ότι
τελειώνει η ανοχή στο
bulling κατά των
διαιτητών. Και μερικές
μέρες μετά στελέχη
του ΠΑΟΚ την
«πέφτουν» στον
Σκουλά. Προς στιγμήν,
ο Βάγγος σκόπευε να
πάρει τον Μάκη. Το
ξανασκέφτηκε,
κοίταξε την καρέκλα
του που θα έμενε
ορφανή και... ξέχασε
το συμβάν.
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ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

φρρρρ
↪

Ο Μέλο Περέιρα
ζήτησε από τους
διαιτητές να γράφουν
στο φύλλο αγώνα ό,τι
αντικανονικό βλέπουν να
γίνεται. Αν κρίνουμε από
την περασμένη
αγωνιστική, μάλλον
άκουσαν ότι πρέπει να
γράφουν τον Πορτογάλο
και τον κανονισμό εκεί
που δεν πιάνει μελάνι.

↪

Την Τετάρτη
(16/1) ο Σ.Φ. του
ΠΑΣ Γιάννινα
εξαπέλυσε δριμύτατη
επίθεση εναντίον του
μεγαλομετόχου της
ΠΑΕ, Γιώργου
Χριστοβασίλη.
Εκφράζοντας αγωνία
ότι η ομάδα κινδυνεύει
με υποβιβασμό. Εκτός
αν «στο τέλος μπορεί ο
θεός (Ρωσικής
προέλευσης) να κάνει
το θαύμα του και να
σωθούμε»... Τέτοιο
γλύψιμο στον Ιβάν δεν
έχει ξαναγίνει. Ούτε
κυρα-Φροσύνη στον
Αλή Πασά.

↪

Κατά την ΚΕΔ, ο
διαιτητής Χρ.
Βεργέτης θα μπορούσε
να σφυρίζει ταυτόχρονα,
και γι’ αυτό ορίστηκε στο
Σπάρτη - Κέρκυρα
(Football League) και
στο Καλλιθέα Χαραυγιακός (Γ΄ Εθνική)
που διεξάγονται την ίδια
ημερομηνία και ώρα.
Μάλλον οι αρμόδιοι
πρέπει να υποβάλλονται
σε αλκοτέστ, πριν
αρχίσουν τους ορισμούς.
Όχι μόνο κάποιοι να το
ζητούν για τον
Καμμένο.

↪

Την περασμένη
Τρίτη (15/1) από
την Εκτελεστική
Επιτροπή της ΕΠΟ
«ενεκρίθησαν ομόφωνα
τα νέα πλάνα δράσης
για την καταπολέμηση
της βίας». Η γ.γ. της
FIFA, Φάτμα Σαμούρα,
είχε ζητήσει να
υιοθετηθεί το πλαίσιο
«μέχρι την 28η
Δεκεμβρίου 2018».
Αλλά τέλος πάντων.
Δεν μας λέτε, ρε
λεβέντες, τι
αναφέρεται σε αυτό το
πλαίσιο. Μάλλον, τα...
μυστικά του ΝΑΤΟ και
γι’ αυτό δεν
ανακοινώθηκαν.

Μέλο, η Θεσσαλονίκη
είναι Μακεδονία...
Όταν ήλθε στην Ελλάδα ο Βίτορ Μέλο Περέιρα, δεν του είπε κανείς ότι έπρεπε να μάθει και Γεωγραφία, προκειμένου να μην κάνει
γκάφες στους ορισμούς των διαιτητών.
Για μια ακόμη φορά, ο Πορτογάλος την… πάτησε.
Όρισε βοηθό στον αγώνα Απόλλωνα Σμύρνης - Λεβαδειακού
τον Φίλο από τη Βοιωτία. Και πού να ξέρει ο Περέιρα ότι υπήρχε
πρόβλημα γιατί η Λιβαδειά είναι στη Βοιωτία Την πάτησε και το έμαθε. Έτσι κατόπιν εορτής άλλαξε τον Φίλο και τελικά στη Ριζούπολη θα πάει ως Α΄ βοηθός ο Κωνστάντιος του Συνδέσμου Ευβοίας.
Με τη Μακεδονία να προσέχει ο Πορτογάλος, μην μπερδευτεί κι
έχουμε διπλωματικά
θέματα.
Να μάθει ότι η ΕΠΣ
Μακεδονίας αφορά
τον νομό Θεσσαλονίκης στο ποδόσφαιρο.
Ας τον ενημερώσει
ο πρόεδρος της ΕΠΟ
Βαγγέλης Γραμμένος, που ήταν πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας, για να μην έχουμε
χειρότερα, και ας του
κάνει δώρο έναν χάρτη
της Ελλάδος. επικαιροποιημένο.

Λεφτά υπάρχουν...
(για σεκιουριτάδες στην ΕΠΟ)
Χοντρό παιχνίδι άρχισε να παίζεται με τον διαγωνισμό της ΕΠΟ
για τη φύλαξη των γραφείων της
στο Γουδή.
Πάει ο καιρός που οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας μπαινόβγαιναν στα γραφεία της και δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν και δεν
ήταν απαραίτητοι οι… σεκιουριτάδες. Πλέον ο φόβος φυλάει τα έρημα και είναι απαραίτητο να υπάρχει αυστηρή φύλαξη στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Για να μπεις στην ΕΠΟ πλέον
πρέπει να δώσεις ταυτότητα προκειμένου να καταγράψουν τα
στοιχεία σου. Μπορεί χρήματα για
το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να

μην υπάρχουν, αλλά για εταιρείες σεκιούριτι βρίσκονται και με
το… παραπάνω.
Κι επειδή υπάρχει πολύ ψητό,
πέντε εταιρείες σεκιούριτι μετείχαν στον πολυθρύλητο διαγωνισμό της ΕΠΟ. Ποια θα πάρει τη
δουλειά Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε σε ποιον ανήκει και
ποιοι είναι οι μέτοχοί τους. Περιπέτειες βλέπω…
Για την ιστορία, φάκελο υπέβαλαν οι εταιρείες: Nexus, Trust,
NYFC, Swedush, PHOINIX.
Ποια θα ’ναι η τυχερή;
Εμείς το ξέρουμε, αλλά δεν το
λέμε.
Προς το παρόν…

Το είπε
ο Βαγγέλης;
Νόμος!
Το είπε ο Βαγγέλης;
Νόμος!
Όταν έγινε εκείνη η
μεγάλη σύσκεψη της
4ης Ιανουαρίου, ο
πρόεδρος της ΕΠΟ,
Ευάγγελος (Βαγγέλης
για τους φίλους και
Βάγγος για τους
κολλητούς)
Γραμμένος... πήρε το
όπλο του.
Με ύφος περίπου
Μεγάλου
Ναπολέοντος
Βοναπάρτη, είπε στους
διαιτητές ότι, από
τώρα και στο εξής, ό,τι
βλέπετε, θα το
αναφέρετε στο Φύλλο
Αγώνος. Και μετά, θα
επιλαμβάνονται οι
δικαστές.
Τόσο σκληρός ήταν ο
πρόεδρος. Είχε
αποφασίσει να... βάλει
το μαχαίρι στο
κόκαλο. Κι όταν λέει
κάτι ο Γραμμένος,
είναι νόμος. Για
παράδειγμα, αν
προστάξει στην ΕΠΟ
να του φέρουν
καφεδάκι από το καφέ
δίπλα στο γήπεδο της
ΕΠΟ, τελείωσε. Θα του
το φέρουν.
Στο ματς του
Ατρομήτου με τον
Παναιτωλικό, ο
Κάναντι έκανε μπούκα
στον Παπαπέτρου.
Λευκό το Φύλλο
Αγώνα. Όπως λευκό
ήταν και το Φύλλο
Αγώνα στο ματς του
Αστέρα με τον ΠΑΟΚ,
για το ντου του
Λουτσέσκου και του
σωματοδομημένου.
Τέτοια πυγμή ο
Γραμμένος. Ο λόγος
του συμβόλαιο και ο
καφές του σκέτος...
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Ο Ιβάν Σαββίδης, που...
έπαθε αφωνία από τις
κραυγές για το
ξεπούλημα της
Μακεδονίας, αφού την…
έσωσε, πάει να σώσει
και την Ήπειρο. Πάει να
φέρει φίλο κολλητό
στον ΠΑΣ. Καιρό τώρα ο
Χριστοβασίλης του είπε
του Ιβάν ότι ψάχνει
άνθρωπο γιατί θέλει να
τη δώσει την ΠΑΕ.
Εκεί στο Μακεδονία
Παλάς έγινε η
κουβέντα. Άλλοι λένε
ότι ο Ιβάν είπε στον
Χριστοβασίλη να φύγει
για να την πουλήσει σε
Ρώσο κολλητό. Δεν
παίρνω όρκο, ποιος
έκανε την αρχή. Η ουσία
είναι να σωθεί κι η
Ήπειρος, όπως σώθηκε
κι η Μακεδονία.
Γι’ αυτό και ο
αγοραστής πρώτα θ’
αγοράσει τη Δωδώνη.
Έτσι γίνεται. Όπως ο
Ιβάν πήρε τη ΣΕΚΑΠ και
το Μακεδονία Παλάς
μαζί με τον ΠΑΟΚ, ο
νέος επενδυτής
ταβάριτς του θα πάρει
και ΠΑΣ και Δωδώνη
και μετά και το Μαντείο
της Δωδώνης για να
δίνει χρησμούς.

Απών θα είναι από το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, στις 27/1,
ο Ιβάν... Πήρε το πρωτάθλημα, του φτιάχνει γήπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ,
ο Αλέξης πήγε στο OPEN. Σιγά μην κοντράρει για
Μακεδονοσκοπιανούς…

Ιβάν:
«Ποιο συλλαλητήριο;
Θα λείπω στο Ροστόφ»
άθεσαι αραχτός στον
καναπέ, ρουφάς και λίγο καφέ και χαλαρώνεις. Άμα ο άνθρωπος
δεν είναι στην τσίτα, σκέφτεται
αλλιώς. Είναι πιο δίκαιος στην
κρίση του. Τέλος πάντων, σου
περνάει από το μυαλό αυτό το
κωλοποδόσφαιρο που παίζεται
στην Ελλάδα.
Ιβάν Σαββίδης, σου λέει. Ο
σούπερ πετυχημένος. Η προεδράρα.
Ο αυτοκράτωρ Χιροχίτο της Μακεδονίας. Όπως ο Γιαπωνέζος αυτοκράτωρ παρέδωσε την Ιαπωνία
στους Αμερικανούς στον Β΄ Παγκό-
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σμιο Πόλεμο, έτσι κι ο Ιβάν παραδίδει τη Μακεδονία.
Άλλο, όμως, θέλω να σου πω για
τον Σαββίδη. Ήρθε στην Ελλάδα κι
έφερε την αλλαγή. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου το ’81. Είχε πλακώσει ο γίγας ο Ανδρέας τα περί
μετασχηματισμού της κοινωνίας σε
σοσιαλιστική, έξω το ΝΑΤΟ, έξω οι
Αμερικάνοι, έξω η ΕΟΚ, τον έφερε
βόλτα τον Έλληνα.
Έτσι είναι. Δώσε του παραμύθι
του Έλληνα και πάρε του, εκτός από την ψήφο, και τα σώβρακα. Μην
του χαλάσεις την ψευδαίσθηση του
Ελληναρά. Σε τελείωσε.
Κάθεσαι και σκέφτεσαι για τον Ιβάν. Μεγάλη προσωπικότητα. Ο
Ανδρέας Παπανδρέου του ποδοσφαίρου. Έξω ο Μαρινάκης, έξω
το κατεστημένο της Αθήνας. Αυτό έλεγε. Τώρα, αν τα βρήκε με τον Μαρινάκη, αυτό είναι άλλο πράγματα.
Τέλος πάντων, βάζεις να χαζέψεις λίγο στο ίντερνετ και διαβάζεις
οργισμένα σχόλια των ΠΑΟΚτσήδων για έναν Κωνσταντόπουλο.
Στην αρχή, το μυαλό πάει στον Κωσταντόπουλο που ήτανε παλιά
στον Συνασπισμό, τον πατέρα της
Ζωίτσας. Μετά καταλαβαίνεις ότι

το βρισίδι ήτανε για τον επόπτη που
ακύρωσε το κανονικό γκολ του
Μπίσεσβαρ στην Τρίπολη.
Μάλιστα. Κι αναρωτιέσαι, δηλαδή, τι διάολο αυτοκράτωρ είναι ο
Σαββίδης. Έδωσε ένα βαγόνι ευρώ
για να πάρει την ΕΠΟ και να βάλει
πρόεδρο τον Γραμμένο, και η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ πνέει μένεα κατά κάποιου
Κωνσταντόπουλου από την Κόρινθο;
Δεν μπορεί να παίζει έτσι το έργο. Και στη Χρυσούλα την Κουρομπύλια τα χώνανε, γιατί άφησε τον

Καλτσά από θέση οφ σάιντ να κάνει ευκαιρία για γκολ.
Δηλαδή, ο Ιβάν είναι ο πρωθυπουργός του ποδοσφαίρου και κάνει κουμάντο η Χρυσούλα και ο
σταφιδέμπορας από την Κόρινθο;
Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;
Είναι σαν κι αυτά που έλεγε ο μακαρίτης ο Ανδρέας όταν ανέλαβε
τη διακυβέρνησης της χώρας. Ότι
αυτός κυβερνούσε, αλλά όλα τα πόστα τα κατείχαν οι δεξιοί. Και σιγάσιγά, άρχισε να μετασχηματίζεται σε
σοσιαλιστική η ελληνική κοινωνία,
με τις κλαδικές και τους πρασινοφρουρούς.
Κι ο Ιβάν σ’ αυτό το στάδιο είναι.
Γι’ αυτό, κι όπως λένε, ο Κουπτσίδης από τα Γρεβενά, που επανέρχεται στην Εκτελεστική της ΕΠΟ, άλλαξε χρώμα κι από κίτρινος έγινε ασπρόμαυρος. Είναι στα πλαίσια της
εξυγιαντικής μεταρρύθμισης που έβαλε σε εφαρμογή ο Ιβάν.
Ποιος αυτοκράτωρ και παπαριές
τώρα, για να μην ξεχνάμε την Ελενίτσα την Αυλωνίτου. Δεν υπάρχει κανένας αυτοκράτωρ Ιβάν. Ούτε
τσάρος, ούτε τσαρίνα. Δεν υπάρχει
κανένας Σαββίδης.
Πρίμα βόλτα την πάει την ΑΕΚ η
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διαιτησία. Και τον Ιβάν τον παίζουνε οι Κωνσταντόπουλοι με τη
Χρυσούλα και τον Καμπούρη από
την Εύβοια και τον Κούλα Χασάν.
Μιλάμε, δηλαδή, ότι μαζί με τον
Μελισσανίδη την ξεκίνησαν την εξομάλυνση και την εξυγίανση, και
στο τέλος άλλος πηδάει κι άλλος
πληρώνει. Γι’ αυτό σου λέω ότι δεν
υπάρχει κανένας Σαββίδης. Παραμύθι φούρναρης αυτοκράτωρ είναι
ο Σαββίδης.
Πάμε παρακάτω. Πουλάει τον
Πρίγιοβιτς ο Ιβάν στους Άραβες.
Μια χαρά, σου λέω εγώ. Έτσι παίζει
η μπάλα σήμερα. Δώρο Θεού είναι
τα δέκα μιλιόνια σε τέτοιες εποχές.
Και διαβάζεις, μετά το Σαββιδοτεχνείο, ότι θα έρθει παικταράς καλύτερος του Πρίγιοβιτς.

Μάλιστα. Και ποιος ήρθε; Ένας
Σβιντέρσκι από την Πολωνία. Αν,
δηλαδή, αυτό δεν είναι παραμύθι, τι
είναι, ρε; Πλάκα κάνουμε τώρα; Τι
θα πει Σβιντέρσκι, ρε;
Και πλακώνει ο Βαζέχα τις δηλώσεις και λες ότι αυτός ο Σβιντέρσκι που παίζει σε μια ομάδα, Κανελόνια, κάπως έτσι λέγεται, είναι
δουλευταράς. Μάλιστα. Άμα είναι
δουλευταράς, να τον βάλει ο Ιβάν
να κουρεύει το γκαζόν και να του
πληρώνει και υπερωρίες.
Γι’ αυτό σου λέω ότι ο Σαββίδης
τούς έχει στο παραμύθι όλους τους
ΠΑΟΚτσήδες, εκτός από αυτούς
που σκέφτονται, βέβαια. Τους ξεκίνησε με τον Μπεργκ, μετά τους πήγε στον Μποναντίνι και τον Φακούντο Φερέιρα, και κατέληξε σ’
έναν Σβιντέρσκι, με 750 χιλιάρικα.
Δέκα στρογγυλά πήρε ο Ιβάν από τον Πρίγιοβιτς, άσε που του χά-

ρισε και τη ρήτρα μεταπώλησης 1,5
εκατ. ευρώ ο Σέρβος. Βάλε και που
γλίτωσε το 1,5 μίλιονς από το συμβόλαιο, σύνολο 13 μίλιονς.
Να μην ξεχάσουμε, βέβαια, ότι ο

Ιβάν παντελόνιασε κι άλλο χρήμα,
από τη μεταπώληση του Ροντρίγκεζ στην Αλ Ιτιχάντ. Και τι έγραφε
το Σαββιδοτεχνείο; Ότι υπάρχει απεριόριστο μπάτζετ. Ότι ο Ιβάν δεν
καταλαβαίνει τίποτα και θ’ απλώσει
το χρήμα στο τραπέζι, όπως οι νοικοκυρές τον τραχανά στα χωριά.
Κι ο Σαββίδης πήρε ταλέντο από
την Πολωνία. Κεσκεσέ Σβιντέρσκι;
Πέντε γκολ έχει βάλει σε 20 παιγνίδια. Το τινάζει το δίχτυ ο νεαρός Πολωνός. Μάλλον αυτό θα εννοούσε
κι ο Giorgis που έγραφε στο
instagram ότι ουδείς αναντικατάστατος.
Φεύγει ο Πρίγιοβιτς και έρχεται
ένας Σβιντέρσκι, κι έχεις το Σαββιδοτεχνείο να γράφει για τους παιχταράδες που έχει βγάλει η Πολωνία. Τον Λάτο, τον Σάρμαχ, τον
Γκόργκον κι άλλους παιχταράδες.
Άμα αυτό δεν είναι σανό στον ψυ-

χάκια, τότε τι είναι;
Το πρωτάθλημα δεν το χάνει ο
ΠΑΟΚ, κι ο ήλιος να βγει το πρωί από τα Γιάννενα, σου λέω εγώ, αντί
από τη Λέσβο και την Ικαρία. Οπότε, ο Ιβάν, σου λέει, δεν έχω κανένα
πρόβλημα να μην πάρω σέντερ φορ.
Αποκλείεται να το χάσω.
Μάλιστα. Και ότι θα έπαιρνε τον
Μπεργκ, που έγραφε όλο το Σαββιδοτεχνείο, από την κοιλιά τους τα
γράφανε; Όχι βέβαια! Ο Σαββίδης
τα έλεγε αυτά. Κι όταν ήρθε το διπλό στην Τρίπολη, είπα - ξείπα ο Ιβάν.
Ο Μπεργκ έγινε Κάρολ Σβιντέρσκι. Ασέβεια προς τον λαό του
ΠΑΟΚ είναι αυτό που έκανε ο Ιβάν,
να τον δουλεύει ψιλό γαζί ότι θα έφερνε παιχταρά και πήρε τον Κάρολο από την Πολωνία. Κι αν αύριο ο
ΠΑΟΚ χάσει ένα ντέρμπι με ΑΕΚ ή
Ολυμπιακό, κανένα πρόβλημα. Άτυχη στιγμή, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, θα γράφει το Σαββιδοτεχνείο.
Ξεφύγαμε, όμως. Άλλο ήθελα να
σου πω με τον Ιβάν. Πρωταθλητής
θα γίνει. Οκτώ βαθμούς μπροστά ο
ΠΑΟΚ κι έρχεται το συλλαλητήριο
για τη Μακεδονία. Μάλιστα. Τι χαμπάρια, μάστορα;
Την προηγούμενη φορά με τον
Giorgis, είχαν αριβάρει για το Ροστόφ. Στο Σύνταγμα θα γίνει πρώτα αύριο Κυριακή και στις 27 θα ξαναγίνει για το ξεπούλημα της Μακεδονίας από τον Τσίπρα, και ο Ιβάν
δεν μπορεί να λείπει. Πρόεδρος του
ΠΑΟΚ είναι και αυτοκράτωρ της
Μακεδονίας.
Δεν πρόκειται ο Ιβάν να είναι
παρών σε κανένα. Άπαξ κι ο πρώτος
πολιτικός που έβαλες στο σπίτι σου
είναι ο Τσίπρας, θα είναι σαν να κοροϊδεύεις τον κόσμο έτσι και πας.
Στο ΟΡΕΝ του Σαββίδη πήγε ο
πρωθυπουργός κι έδωσε συνέντευξη με καφέ και πτι φουρ παρέα με
την Έλλη Στάη.
Χρωματίστηκε ο Σαββίδης ότι
είναι με τον Τσίπρα. Γι’ αυτό σου
λέω ότι το σανό πάει με το κιλό στον
λαό του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν παρέδωσε
τη Μακεδονία στον Τσίπρα, αυτό έκανε. Στον Πούτιν της Ελλάδας, όπως τον είχε αποκαλέσει. Και στον
Μητσοτάκη πήγε, βέβαια, α-λά
μπρατσέτα με τον Μαρινάκη, αλλά
διάλεξε τον Αλεξέι.

Κι εντάξει, να μην είμαστε και άδικοι. Επιχειρηματίας είναι ο Ιβάν.
Παντού έχει επιχειρήσεις. Καβαλάει το αεροπλάνο και σήμερα είναι εδώ, αύριο αλλού. Δεν μπορεί να περιμένει πότε θα γίνουν τα συλλαλητήρια για να πάει να κρατάει ελληνικές σημαίες.
Ανακοίνωση, όμως, μπορεί να
βγάλει. Και να πει απλά πράγματα,
δηλαδή. Συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν
είναι μονάχος του ο Ιβάν στη Μακεδονία. Ολόκληρο λαό κουβαλάει
πίσω του. Ένα ποστάρισμα του
Giorgis στο instagram φτάνει για
να δώσει ένα σήμα.
Σιγή ασυρμάτου, όμως ο Ιβάν. Κι
αν περάσει από τη Βουλή το ξεπούλημα της Μακεδονίας, τι θα κάνει
μετά ο Ιβάν; Θα κάνει καμιά μεταγραφή για να ξεχαστεί το ξεπούλημα, θα έχει καβάντζα και την κούπα
του πρωταθλητή.
Μην τα θέλουν κι όλα οι ΠΑΟΚτσήδες, και την πίτα ολόκληρη και
τον σκύλο χορτάτο. Και Μακεδονία
και πρωτάθλημα. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο.

Να σου πω και το άλλο,
όμως. ΟΚ, ο Ιβάν, έτσι
θεωρεί ότι
υπερασπίζεται τα
συμφέροντά του. Με
γεια του, με χαρά του.
Δημοκρατία έχει η
Ελλάδα. Οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ, όμως, δεν
δικαιούνται να μη
μιλάνε για το αφεντικό
τους. Αυτό σου λέω
εγώ.
Έχεις πρόεδρο τον
Σαββίδη, σου φέρνει
κούπα, σου λέει ότι ο
Τσίπρας είναι Πούτιν, κι
εσύ δεν μιλάς. Γιατί δεν
μιλάει ο αυτοκράτωρ
της Μακεδονίας που
παρέδωσε τη
Μακεδονία; Μ’ ένα
νεύμα θα μπορούσε να
τα ακυρώσει όλα, αλλά
μαζεύτηκε στη γωνία.
Κρύφτηκε για να μη
μιλήσει.
Κι ο λαός του ΠΑΟΚ,
μια μικρή μερίδα,
δηλαδή, τρώει παραμύθι
και βρίζει αυτούς που τα
γράφουν για τον
Σαββίδη. Είναι οι
καμένοι κι είναι λίγοι.
Οι υπόλοιποι
σκέφτονται, βέβαια. Το
φιλτράρουν το πράγμα.
Δεν είναι αέρα - πατέρα
ο Ιβάν. Χαίρετε.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Πήρε 10 μιλιόνια, αλλά δεν θέλει
να ακούει για… μεγάλα ονόματα

Τι παίχθηκε με την ΕΠΟ και
τη χορηγία του «Metropolitan»

Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, λέει ο θυμόσοφος λαός.
Ο Giorgis, βέβαια, δεν είναι καθόλου τρελός, μια χαρά άνθρωπος είναι με
πνευματικό βάθος, σπουδαγμένος κ.λπ.
Είναι όμως ένα παιδί, ακόμα. Και τι είπε αυτό το παιδί, απευθυνόμενο στον
λαό του ΠΑΟΚ; Να μην περιμένουν μεγάλα ονόματα στις μεταγραφές.
Έφυγε ο Πρίγιοβιτς με δέκα μιλιόνια και ο Γιωργάκης λέει στον λαό να βολευτεί με τον Σβιντέρσκι
τον Πολωνό και τον Μίσιτς.
Κανονικά, ως μελλοντικός ηγέτης του ΠΑΟΚ, θα πρέπει
να εξηγήσει και το σκεπτικό
του, που ο Ιβάν δεν θα
σπρώξει λεφτά στην αγορά.
Διότι οι οπαδοί, εκτός από…
οπαδοί είναι και μέτοχοι του
ΠΑΟΚ, πρόσφατα μάλιστα
τους ευχαρίστησε ο ίδιος ο Ιβάν για το τσοντάρισμα με
τα 2 μιλιόνια.
Δεν αξίζουν μια ενημέρωση;

Είναι παλιά η ιστορία με τη χορηγία της ΕΠΟ από κάποιο
διαγνωστικό κέντρο. Τα προηγούμενα χρόνια η Ομοσπονδία
είχε συνάψει σύμβαση με το Metropolitan, αλλά εδώ και
μερικούς μήνες η υπόθεση είχε κολλήσει. Προ τριμήνου την
επανέφερε στην επικαιρότητα ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης με μία ερώτηση που έκανε στη διάρκεια μιας συνεδρίασης στο πάρκο Γουδή. Αλλά ξαφνικά κάποιοι το θυμήθηκαν
τώρα και, μάλιστα, έκαναν ακόμα και τον Αστέριο Αντωνίου να τρίβει τα μάτια του. Ο επικεφαλής της Υγειονομικής
Επιτροπής έχει αναλάβει μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος
να βρει την καλύτερη προσφορά. Όπως έλεγε σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν, το ενδιαφέρον είναι αυξημένο.
Με πρόταση και από το Metropolitan, από το οποίο ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πέλλας και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας
ζήτησε μία βελτίωση της αρχικής πρότασης. Κατά τα λεγόμενα του Αντωνίου, η αρχική προσφορά δεν περιλάμβανε
φάρμακα και υλικά. Κάτι που τώρα επιχειρεί να ξεκαθαρίσει
και να το εντάξει σε μία ενιαία πρόταση. Γεννά, πάντως, εύλογα ερωτηματικά ότι βγήκε τώρα η πρόταση.

Οι αναβολές του Κούγια
Από την πολλή ΠΑΟΚοφροσύνη,
μας πήραν… χαμπάρι
Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς προφανώς όταν ήταν μικρός δεν είχε
στο δωμάτιό του αφίσα του Γιώργου Κούδα. Το ίδιο είναι πρόδηλο ότι ισχύει και για τον Γιώργο
Σαββίδη. Όταν τέθηκε το ζήτημα
αποχώρησης του Σέρβου σέντερ
φορ με προορισμό την Σαουδική
Αραβία, ο γιος του Ιβάν Σαββίδη
ανάρτησε μια φωτογραφία του
Πρίγιοβιτς που τη συνόδευε με

γνωστό σύνθημα των οπαδών της
Παρτιζάν, ενώ πάνω από τον παίκτη έβαλε τη λέξη only με τα ασπρόμαυρα χρώματα.
Μετά την αποχώρηση από τον
ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Σαββίδης έκανε την κωλοτούμπα: «Δεν έχει σημασία πόσο καλός είσαι, μπορείς
πάντα να αντικατασταθείς», έγραψε χαρακτηριστικά. Ο Πρίγιοβιτς μπορεί να ανακάλυψε τον
ΠΑΟΚ μετά τον Σαββίδη,
αλλά τουλάχιστον δεν πούλησε ΠΑΟΚοφροσύνη. Να
δηλώσει άρρωστος ΑΕΚτζής
ο Μελισσανίδης, ή άρρωστος Ολυμπιακός ο Μαρινάκης, γίνεται πιστευτό και
αποδεκτό. Οι νεόκοποι καλό
θα είναι –πριν από τις μεγαλόστομες εξαγγελίες– να
κάνουν υπερβάσεις για να
δείξουν την αγάπη τους. Δεν
είπαν όμως στον Πρίγιοβιτς «σου δίνουμε τα ίδια για
να μείνεις»… Είναι πολλά τα
λεφτά, Άρη… Συγγνώμη, Ιβάν ήθελα να πω…

Την μπάλα στην εξέδρα εξακολουθεί και πετάει ο Αλέξης Κούγιας στην υπόθεση της δίκης του με την κατηγορία ότι παραβίασε το απόρρητο συνομιλιών με το cd από τη συζήτηση του
Αχιλλέα Μπέου και του Γιώργου Δαλούκα. Για άλλη μια φορά ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ ζήτησε και πήρε αναβολή από το Α΄
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Νέα δικάσιμος ορίστηκε η 22α Φεβρουαρίου.
Όσο εκκρεμεί το κακούργημα, τόσο αυξάνονται οι ενστάσεις για
την παρουσία του Κούγια στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως
για τη συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων. Το ωραίο στην περίπτωση του διακεκριμένου παραμυθά και νομικού ήταν ότι προ
τριμήνου βαυκαλιζόταν με ανακοίνωσή του ότι εντός ολίγων ημερών θα αθωωνόταν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κάθε τρεις
και λίγο, όμως, κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να αναβληθεί η δίκη. Κάποιοι επιμένουν ότι απλά επιθυμεί να ’χει έδρα της αρεσκείας του. Εμείς δεν τολμάμε να σκεφτούμε ότι έχει
τέτοιο κίνητρο ο Κούγιας. Τι είναι ο Αλέξης; Κάποιος πονηρός;
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• Οργιάζουν οι φήμες για τα πραγματικά κίνητρα της άγριας δολοφονίας –μέσα στις
φυλακές– του Αλβανού κακοποιού Αρμπέρ Μπάκο, που βρισκόταν μεταξύ των φερομένων ως
φυσικών αλλά και ηθικών αυτουργών της δολοφονίας του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου

Με το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα να φημίζεται περισσότερο για τις κακές ειδήσεις του παρά για
τις συνθήκες σωφρονισμού, το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε την
περασμένη Δευτέρα στην
Ε΄ Πτέρυγα των φυλακών
Κορυδαλλού και είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία
του Αλβανού κακοποιού
Αρμπέρ Μπάκο επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.
Του Στέλιου Προμπονά

Μ

ε… μακελειό έμελε τελικά να χάσει
τη ζωή του ο επονομαζόμενος «μακελάρης» του Μικρολίμανου, Αρμπέρ Μπάκο. Σε
ένα σκηνικό που από τις περιγραφές θύμιζε γκανγκστερική χολιγουντιανή ταινία, ο Αλβανός κακοποιός έπεσε νεκρός έχοντας δεχτεί
17 μαχαιριές, τις περισσότερες
στον λαιμό!
Δεδομένου ότι το άγριο φονικό
συνέβη δύο ημέρες πριν αρχίσει η
δίκη των φερομένων ως φυσικών
αλλά και ηθικών αυτουργών της
δολοφονίας του γνωστού δικηγόρου, ο οποίος ήταν νομικός παραστάτης του Αριστείδη Φλώρου, οι
φήμες για τα πραγματικά κίνητρα
της δολοφονίας κάνουν… πάρτι!
Πώς όμως φτάσαμε στο εντός
Κορυδαλλού μακελειό της 14ης Ιανουαρίου; Ο Μπάκο κρατείτο στις
φυλακές Χανίων, μαζί με έναν από τους φερόμενους ως δολοφόνους του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Για κάποιον λόγο
οι δυο κρατούμενοι συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα ο Μπάκο να
παραμείνει στις φυλακές Χανίων,
ενώ ο άλλος να μεταφερθεί στις
φυλακές Δομοκού, για τη δική του
ασφάλεια.

Σκηνές άγριου θρίλερ!
Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Μπάκο μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό,
καθώς την Τετάρτη συνεχίζεται η
δίκη της δολοφονίας Ζαφειρόπουλου. Εκεί βρήκε τον άλλον
δράστη της επίθεσης, όπου άρχισαν να κάνουν παρέα και να μιλάνε. Κάποια στιγμή, λίγο πριν από
τη μία το μεσημέρι, ο Μπάκο βρισκόταν στο κελί του Αλβανού που

Το… μακελειό
περίμενε
τον μακελάρη
στον Κορυδαλλό
κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας Ζαφειρόπουλου, παρέα με έναν Έλληνα κρατούμενο.
Κάποια στιγμή ο Αλβανός τράβηξε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και
άρχισε να το καρφώνει στον λαιμό
του Μπάκο με μανία. Ο Έλληνας
κρατούμενος άρπαξε τον Μπάκο
από τα χέρια και τον ακινητοποίησε, ώστε να διευκολύνει τον δολοφόνο του. Ο δράστης κατάφερε να
δώσει 17 μαχαιριές στον Μπάκο,
οι περισσότερες εκ των οποίων
στον λαιμό. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι παρακολουθούσαν από τις κάμερες την επίθεση, προσπάθησαν να επέμβουν,
αλλά ο Μπάκο ήταν βαρύτατα
τραυματισμένος, με αποτέλεσμα να
εκπνεύσει λίγα λεπτά αργότερα.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας
του, ο δράστης φέρεται να είπε:
«Πήρα το αίμα του Ζαφειρόπουλου
πίσω... με την π@@@@@ που σκότωσα»…
Μάλιστα, ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειας. Οι δημοσιογράφοι τον
ρώτησαν γιατί σκότωσε τον συνεργό του. «Γιατί αφαίρεσα άδικα μια
ζωή του Ζαφειρόπουλου... Σκότωσα
αυτόν που μ’ έβαλε», απάντησε ο βαρυποινίτης. Μάλιστα, υποστήριξε
στον εισαγγελέα ότι έφτασε στο σημείο να τον σκοτώσει, καθώς ο
πρώην συνεργός του του φερόταν
υποτιμητικά. «Μόλις μπήκε στο κελί
μου είπε να του βάλω τις παντόφλες
και να του φτιάξω καφέ. Θόλωσα και
του επιτέθηκα», υποστήριξε ο
30χρονος κατηγορούμενος.

Σημειώνεται ότι ο 30χρονος έχει ομολογήσει ότι εκτέλεσε τον
γνωστό δικηγόρο μέσα στο γραφείο του τον Οκτώβριο τού 2017,
καθ’ υπόδειξη του Μπάκο.

Πιστολέρο για
τα μάτια μιας χορεύτριας
Εκτός, πάντως, από την εμπλοκή
του Αρμπέρ Μπάκο στην απόπειρα δολοφονίας του δικηγόρου
Γιώργου Αντωνόπουλου στην
Πεντέλη το 2014, αλλά και στη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου
Μιχάλη Ζαφειρόπουλου το
2017, ο Αλβανός κακοποιός έχει
πλάκα τα… γαλόνια στο οργανωμένο έγκλημα. Χαρακτηριστικό περιστατικό της έκνομης δράσης του
Μπάκο είναι το αιματηρό συμβάν
της 22ας Νοεμβρίου του 2014, όταν ο πιστολέρο διασκέδαζε σε ένα μπαρ στο Μικρολίμανο. Κάποια
στιγμή έγινε μία παρεξήγηση μεταξύ αυτού και κάποιου άλλου πελάτη, για τα μάτια μιας χορεύτριας. Ο
Αλβανός έφυγε εκνευρισμένος από το μαγαζί, φωνάζοντας όμως:
«Τώρα θα χυθεί αίμα». Πήγε στο αυτοκίνητό του και πήρε ένα καλάσνικοφ, το οποίο είχε μαζί του, και
επέστρεψε στο μαγαζί. Στάθηκε έξω από την τζαμαρία και άρχισε να
πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στο
κατάστημα, όπου εκείνη τη στιγμή
βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι και
διασκέδαζαν, χωρίς να ξέρουν τι
τους περιμένει. Αμέσως μετά διέφυγε με ένα ταξί.
Από τις σφαίρες τραυματίστηκαν 14 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Υπόθεση Αντωνόπουλου
Λίγες ημέρες πριν από την επίθεση στο Μικρολίμανο, ο Μπάκο,
μαζί με έναν συνεργό του, τον Όλντι Ντούλτσε, είχαν αποπειραθεί
να σκοτώσουν τον δικηγόρο Γιώργο Αντωνόπουλο, έξω από το
σπίτι του τελευταίου στην Πεντέλη.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες του
δικηγόρου, πίσω από την απόπειρα δολοφονίας βρισκόταν ο επιχειρηματίας Άρης Φλώρος, της
Energa, με τον οποίο βρίσκονταν
σε αντιδικία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο επιχειρηματίας ήταν ο
ηθικός αυτουργός της δολοφονικής απόπειρας εναντίον του, κάτι
το οποίο ο Φλώρος αρνήθηκε και
απάντησε με μηνύσεις και αγωγές.
Λίγο αργότερα ήρθε και η σύλληψη του Ντούλτσε, στα σύνορα
Σκοπίων-Βουλγαρίας. Ενώπιον
του ανακριτή ομολόγησε ότι ο Άρης Φλώρος τού έδωσε
€100.000 για να σκοτώσει τον Γ.
Αντωνόπουλο. Μάλιστα, αναγνώρισε τον επιχειρηματία από
μία φωτογραφία που του έδειξε ο
ανακριτής.

Δολοφονία
Ζαφειρόπουλου
Στις 12 Οκτωβρίου του 2017 ο δικηγόρος Μιχάλης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος ήταν συνήγορος του
Άρη Φλώρου, δέχεται δολοφονική επίθεση στο γραφείο του από
δύο Αλβανούς. Με μία σφαίρα στο
στήθος κόβεται το νήμα της ζωής
του. Αμέσως μετά οι τρεις δράστες
εξαφανίζονται.
Μετά από συντονισμένες προ-

σπάθειες της αστυνομίας και της Ασφάλειας, οι Αρχές καταφέρνουν
να συλλάβουν και τους δύο δράστες που εμπλέκονται στη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου.
Τελικά αποδεικνύεται ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα στη δολοφονία, καθώς η εντολή είχε δοθεί μέσα από τις φυλακές. Οι δράστες της επίθεσης ήταν οι Μικέλα
Κάστριοτ και ο Αλέξανδρο Μάτα.
Ηθικοί αυτουργοί όμως, οι οποίοι έδωσαν και την εντολή της
δολοφονίας, ήταν οι έγκλειστοι
Κλοντιάν Λεκοτσάι, Αρμπέρ
Μπάκο και Όλντι Ντούλτσε. Μάλιστα τους είχαν τάξει 20.000 ευρώ, αλλά τελικά έλαβαν 3.000, τα
οποία τους τα παρέδωσε μία μυστηριώδης γυναίκα, σύμφωνα με
τις μαρτυρίες τους.
Ο ένας δε από τους δράστες είχε
αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας, καθώς δεν είχε επιστρέψει από προγραμματισμένη άδεια
που του είχε δοθεί.
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VODAFONE

Βάζειτέλος
σταe-mails
@hol.gr
Στην απενεργοποίηση/διαγραφή
των λογαριασμών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μ κατάληξη @hol.gr
θα προχωρήσει στις 4 Μαρτίου
2019 η Vodafone.
Οι εν λόγω λογαριασμοί παραμένουν εν… ζωή στις λίστες της
Vodafone ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Ηellas Οnline (HOL),
διαδικασία που ολοκληρώθηκε το
2015.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η Vodafone θα αποστείλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
θα καταργηθεί, καθώς και γραπτό
μήνυμα (sms) στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, όπου αναφέρεται η
επικείμενη κατάργηση με καταληκτική ημερομηνία 4/3/2019.
Οι χρήστες καλούνται πλέον να
«μετακομίσουν» σε κάποια άλλη
πλατφόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Gmail της
Google. Η Vodafone διαβεβαιώνει
τους χρήστες ότι θα μεριμνήσει, ώστε να δημιουργηθεί αυτόματη απάντηση που θα ενημερώνει τους
αποστολείς ότι το συγκεκριμένο email @hol.gr έχει πλέον καταργηθεί.
Η αυτόματη απάντηση θα διατηρηθεί για διάστημα έξι μηνών από
την ημερομηνία κατάργησης του email. Ο χρήστης μπορεί επίσης να
δημιουργήσει δικό του μήνυμα ενημέρωσης, όπου θα περιλαμβάνει
τη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
Σύμφωνα πάντα με τη Vodafone, η
απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών λογαριασμών γίνεται στο
πλαίσιο αναβάθμισης των συστημάτων και των υπηρεσιών της, καθώς όπως εξηγεί «η δομή του μηχανισμού που χρησιμοποιεί η υπηρεσία
του συγκεκριμένου e-mail πλέον δεν
ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που
στοχεύουμε να απολαμβάνετε από το
δίκτυό μας».
Ν.ΤΣ.

of

«Μεγαλομέτοχος»
στηνΥπεύθυνηΤραπεζική
ηΤράπεζαΠειραιώς
ο ελληνικό… μερίδιο στη διαδικασία διαμόρφωσης των Αρχών
Υπεύθυνης
Τραπεζικής
(Principles for Responsible
Banking) ανήκει δικαιωματικά
στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η ηγετική ομάδα της, επικαλούμενη και δικαίως το… παράσημο, γεγονός ότι είναι το μόνο εγχώριο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μαζί με άλλες 27 τράπεζες από όλο τον κόσμο αγκάλιασαν και
συμμετείχαν από την αρχή τη σχετική πρωτοβουλία του UNEP FI.
Στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι άλλος από την παροχή χρηματοπιστωτικών
προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να
υποστηριχθούν και να επιταχυνθούν οι θεμελιώδεις αλλαγές στην οικονομία και στον
τρόπο ζωής των πολιτών-καταναλωτών, ώστε να καταστεί εφικτή μία κοινή ευημερία

Τ

όχι μόνο για τη σημερινή γενιά αλλά και για
αυτές που ακολουθούν. Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο
πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης παρουσίασης
των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, η άμεση ανταπόκριση στην παραπάνω πρωτοβουλία ήταν αυτονόητη επιλογή για την ελληνική συστημική τράπεζα. Συγκεκριμένα,
ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι οι 6 Αρχές
Υπεύθυνης Τραπεζικής, που σύντομα θα
αποτελούν μια παγκόσμια κοινή επένδυση
για το μέλλον, δημιουργούν πλέον ένα νέο
πλαίσιο λειτουργίας για τις τράπεζες, φέροντας σημαντικές προσαρμογές και αλλαγές
τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικών επιλογών.
Επικαλούμενος, εξάλλου, το στοιχείο ότι
τα 2/3 της παγκόσμιας χρηματοδότησης
προέρχονται από τις τράπεζες, ο CEO της

Πειραιώς επέμεινε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να διοχετεύσουν τη
χρηματοδότηση αυτή στην αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Συμφωνίας
του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή.
«Εμείς, στην Τράπεζα Πειραιώς, ήδη έχουμε
ενσωματώσει στη στρατηγική μας αντίστοιχους
στόχους και αρχές, πιστεύοντας ακράδαντα ότι
η βιώσιμη οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όταν συνυπάρχουν οικονομία που αναπτύσσεται με όρους αειφορίας, ισχυρός κοινωνικός
ιστός και υγιές περιβάλλον», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου και συνέχισε:
«Έτσι, υποστηρίζουμε έμπρακτα και ολοκληρωμένα επιχειρηματικούς τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Εξοικονόμηση
Ενέργειας, η Ευφυής Γεωργία και άλλα, και ενθαρρύνουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες
με αντίστοιχο προσανατολισμό, διαδραματίζο-

Συμφωνία των ΕΛ.ΠΕ. με τους εργαζόμενους για
Συμφωνία για από κοινού διεκδίκηση της μείωσης των ορίων
συνταξιοδότησης των εργαζομένων στις μονάδες εξόρυξης
και διύλισης πετρελαίου, επιτεύχθηκε προ ημερών μεταξύ
της διοίκησης και του Σωματείου των εργαζομένων στον όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων.
Όπως επισημαίνει το Σωματείο,
«με τη “Συμφωνία Μεταξύ των
Κοινωνικών Εταίρων για τη Ρύθμιση των Συνταξιοδοτικών Θε-

μάτων των Εργαζομένων στις
Ελληνικές Επιχειρήσεις Εξόρυξης και Διύλισης Υδρογονανθράκων”, τίθενται οι βάσεις για τη ριζική μεταβολή των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που μας αφορούν, με στόχο τη σημαντική μείωση των ορίων συνταξιοδότησής μας».
Τονίζεται ακόμη ότι στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα που παρέχεται
από το θεσμικό πλαίσιο της Ελ-
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Πρόεδρος για ακόμη έναν χρόνο στον ΟΠΑΠ ο Καμίλ Ζίγκλερ
Ακλόνητος ο Καμίλ Ζίγκλερ στον ΟΠΑΠ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε την παράταση της
σύμβασης εργασίας του εκτελεστικού
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για επιπλέον έναν χρόνο, εν προκειμένω μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2019.
Πέρα, όμως, από την παραμονή στην
προεδρία του Κ. Ζίγκλερ, από τη λεω-

φόρο Αθηνών ανακοινώθηκαν και αποχωρήσεις δύο στελεχών, που από
1η Ιανουαρίου 2019 αποτελούν παρελθόν για τον όμιλο. Πρόκειται για τον
μέχρι πρότινος επικεφαλής Προϊόντων
του ΟΠΑΠ, Ian Catchick, αλλά και τον
τέως –πλέον– γενικό διευθυντή Παρακολούθησης Έργων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Οργανισμού, Rene
Langen. Όπως έγινε γνωστό, οι αρμο-

διότητές τους έχουν ανατεθεί από την
αρχή του χρόνου σε άλλα ανώτερα στελέχη της επιχειρησιακής ομάδας του
OΠΑΠ.
Σε κάθε περίπτωση, από τη διοίκηση
του ΟΠΑΠ εκφράστηκαν ευχαριστίες
για τη συμβολή και των δύο στελεχών
στην ανάπτυξη του οργανισμού, αλλά
και ευχές για κάθε μελλοντική επιτυχία.
ΜΙΧ.ΚΑ.

Συμφωνία του ΟΤΕ
για την πώληση
της Telekom Albania
έναντι 50 εκατ. ευρώ
ντας ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας».
Υπό αυτό το πρίμα και διαθέτοντας το αναγκαίο
know how η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις
για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, μέσω εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης με
ευνοϊκούς όρους και σύγχρονες συμβουλευτικές
υπηρεσίες. Σημειώνεται, για παράδειγμα, ότι τον
Δεκέμβριο του 2017, η Πειραιώς προχώρησε
στη σύναψη μίας νέας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνολικού ποσού
100 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του προγράμματος Private Finance for Energy
Efficiency. Η συμφωνία αυτή είναι η μοναδική
στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος
σε όλη την Ευρώπη, δεδομένου ότι το εν λόγω
πρόγραμμα είναι πιλοτικό και αποτελεί ένα και-

νοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας και εγγυήσεων δανείων. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε, επίσης, με ιδιαίτερα ποσοστά
επιτυχίας στα προγράμματα «Εξοικονομώ Κατ’
Οίκον Ι & ΙΙ», υποστηρίζοντας σθεναρά τον εκσυγχρονισμό και των ελληνικών νοικοκυριών.
Πέραν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει
«πράσινα» τραπεζικά προϊόντα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, Net Metering, Εξοικονόμηση
Ενέργειας κ.λπ. Συνολικά έχουν χρηματοδοτηθεί έργα σε ΑΠΕ ισχύος 1,4 GW, με όρια 1,2 δισ.
ευρώ. Παράλληλα, προστατεύοντας τις ελληνικές
επιχειρήσεις και τους μετόχους της, εφαρμόζει
Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, επιτυγχάνοντας την ολιστική προσέγγιση και αξιολόγηση μίας επιχειρηματικής
δραστηριότητας ή ενός επενδυτικού σχεδίου.
Ν.ΤΣ.

τα όρια συνταξιοδότησης
λάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και ότι το προσεχές διάστημα ενδέχεται η συμφωνία να προσυπογραφεί και από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς και από
άλλες επιχειρήσεις με μονάδες εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου.
Το Σωματείο εξαίρει εξάλλου «τη
θετική στάση και στήριξη της διοίκησης των ΕΛΠΕ, που χωρίς περιστροφές τέθηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα στο πλευρό μας».
Μ.Κ.

τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση στη βουλγαρική εταιρεία
Albania Telecom Invest AD θα προχωρήσει ο ΟΤΕ, και συγκεκριμένα ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει στην Telekom
Albania Sh.A. (Telekom Albania), έναντι συνολικού ποσού 50 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ, με το deal πώλησης της Telekom Albania, κλείνει
ο κύκλος της επιτυχημένης επένδυσης του Ομίλου ΟΤΕ στην Αλβανία.
Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων και των αναπτυξιακών πλάνων του Ομίλου ΟΤΕ, με γνώμονα –όπως είπε ο επικεφαλής του group– τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Στις σχετικές δηλώσεις του αναφορικά με τη συμφωνία πώλησης, ο
Μ. Τσαμάζ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη διοίκηση και τους εργαζομένους της Telekom Albania για τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι
σήμερα και για την πολύ καλή συνεργασία που υπήρχε με τον Όμιλο ΟΤΕ. «Η εξαγορά της εταιρείας από μια ισχυρή επενδυτική ομάδα διασφαλίζει
την αναπτυξιακή της πορεία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά», κατέληξε ο CEO του OTE.
Σημειώνεται ότι η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες ολοκλήρωσης της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από
τις αρμόδιες αρχές, καθώς και της χρηματοδότησης, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019. Χρηματοοικονομικός
σύμβουλος του ΟΤΕ ήταν η Eurobank.
ΜΙΧ.ΚΑ.

Σ
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΒΑΘΙΑ
ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ,
ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

H έρευνα υδρογονανθράκων στις υπεράκτιες
περιοχές της Δυτικής και
Νότιας Ελλάδας, μαζί με
το πρόγραμμα του αγωγού East-Med –ένα από
τα μεγαλύτερα προγράμματα ενεργειακού
εφοδιασμού στην Ευρώπη–, αποτελούν βασικούς άξονες της ενεργειακής ανάπτυξης που
πραγματοποιείται στην
Ελλάδα.

Tεχνογνωσία, διαφάνεια,
εξωστρέφεια, διαχείριση

Άρθρο του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου της
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας
Υδρογονανθράκων – ΕΔΕΥ,
Γιάννη Μπασιά
υτά τα βήματα εντάσσονται σε ένα
σημαντικό ενεργειακό σχέδιο γεωστρατηγικής σημασίας, ιδιαίτερα μετά τις ανακαλύψεις του φυσικού αερίου σε
Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο και
με την υλοποίηση του Διαδριατικού Αγωγού (TAP) που θα φέρει το φυσικό αέριο από την Κασπία θάλασσα στην ευρωπαϊκή
αγορά. Επίσης, οι δραστηριότητες εξερεύνησης στη Μαύρη θάλασσα, σε θαλάσσια βάθη πάνω
από 2.000 μέτρα, καθώς και οι
ερευνητικές δραστηριότητες
στην Ελλάδα, σε παρόμοια ή ακόμη και μεγαλύτερα θαλάσσια
βάθη έως 3.500 μέτρα, τοποθετεί τη χώρα μας στην κορυφή
των τεχνολογικών εφαρμογών,
της ασφάλειας των υπεράκτιων
γεωτρήσεων και των στόχων
παραγωγής υδρογονανθράκων,
για τους οποίους η Ελληνική
Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) είναι η αρ-

A

μόδια αρχή αντιπροσωπεύοντας το ελληνικό κράτος και εφαρμόζοντας το ελληνικό και
ευρωπαϊκό δίκαιο.
Κατά την τελευταία πενταετία,
το ποσοστό της παραγωγής από
βαθιά υπεράκτιες γεωτρήσεις
αυξήθηκε σε υψηλά επίπεδα,
φθάνοντας σχεδόν το 30% της
παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Σήμερα, κοινοπραξίες εταιρειών μοιράζονται τον επενδυτικό κίνδυνο για εξερεύνηση
και το κόστος της ανάπτυξης
των κοιτασμάτων, όπως στην
περίπτωση των κοινοπραξιών
στην Ελλάδα.
Από το 2016, η ΕΔΕΥ έχει
οργανώσει την τεχνική, νομική
και οικονομική δομή της για να
ανταποκριθεί στις προτεραιότητές της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αποτελεσματική
διαχείριση των συμβατικών υποχρεώσεων των εταιρειών
που λειτουργούν στην Ελλάδα
καθώς και οι διαπραγματεύσεις
των όρων για νέες παραχωρή-

σεις, χερσαίες και υπεράκτιες,
του Ελληνικού κράτους.
Επίσης, ένας από τους βασι-

κούς στόχους της ΕΔΕΥ είναι η
συνεχής ενημέρωση της διεθνούς επιστημονικής κοινότη-

τας, του κοινού και των επενδυτών της βιομηχανίας.
Οι υπεράκτιες περιοχές που
έχουν ήδη χορηγηθεί ή βρίσκονται υπό επικύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο υπερβαίνουν τα 55.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόσθετες υπεράκτιες εκτάσεις, πάνω από
70.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αξιολογήθηκαν από την ΕΔΕΥ το 2018.
Αυτές οι εκτάσεις είναι διαθέσιμες στο κεντρικό Ιόνιο και
νοτίως της Κρήτης με πετρελαϊκά συστήματα παρόμοια με αυτά
των μπλοκ που έχουν ήδη παραχωρηθεί. Η ΕΔΕΥ παρακολουθώντας τις υποχρεώσεις
των εταιρειών εκμετάλλευσης έχει επίγνωση ότι στο εγγύς μέλλον η βιομηχανία στην Ελλάδα
θα πρέπει να λειτουργεί με επαρκή τεχνογνωσία και ειδικευμένο προσωπικό όπως οι ξένες
εταιρείες. Γνωρίζοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των
επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων της βιομηχανίας
(25 έως 30 έτη) συμβάλλει συνεχώς στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας για τις εργασίες
έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ HUB
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Άρθρο του βουλευτή Τρικάλων
και τομεάρχη Περιβάλλοντος
και Ενέργειας της Ν.Δ.,
κώστα ςκρέκα
Η ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια σε προσιτές
τιμές και με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα παραμένει το βασικό ζητούμενο στην ενεργειακή
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό το ζητούμενο πρέπει να εμπεδωθεί και να υλοποιηθεί από όλα τα κράτη-μέλη,
παρόλο που σε κάθε ένα από
αυτά επικρατούν διαφορετικές
συνθήκες σε ό,τι αφορά την οικονομία ή το παραγωγικό μοντέλο. Αναφέρω μερικά δεδομένα που περιγράφουν την κατάσταση που διαμορφώνεται
στον ενεργειακό κλάδο:
• Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συνιστά βασική
παράμετρο, ισοδύναμη με τις ΑΠΕ, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της
ενεργειακής αποδοτικότητας και
ασφάλειας, καθώς και τον περιορισμό των εκπομπών CO2.
• Στα επόμενα χρόνια, έως
το 2040, η σημαντικότερη πρόκληση εντοπίζεται στην υλοποίηση πολιτικών που θα φέρουν
μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ
στη θέρμανση και τις μεταφορές.
• H υιοθέτηση ισχυρότερων πολιτικών, στο πλαίσιο της
Συμφωνίας του Παρισιού, προδικάζει ότι, το 2030, το 57% της
ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προέρχεται από τις ΑΠΕ.
• Σε αντίθεση με την προηγούμενη 25ετία (1990-2015),
στο τρέχον αντίστοιχο διάστημα
(2015-2040) τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρα-

H
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Προϋπόθεση για
βιώσιμη ανάπτυξη
η ενεργειακή στρατηγική
κα και κυρίως οι ΑΠΕ θα καλύπτουν σχεδόν το μισό της αυξημένης ζήτησης, αντικαθιστώντας έτσι σταδιακά το πετρέλαιο
και τον άνθρακα.
• Η ζήτηση πετρελαίου στην
τρέχουσα 25ετία έως το 2040
εμφανίζεται μειούμενη στην ηλεκτροπαραγωγή, τα κτίρια και
τα επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ,
αντίθετα, βαίνει αυξανόμενη
στη ναυτιλία, τις αεροπορικές
μεταφορές, την πετροχημική
βιομηχανία και τις εμπορευματικές μεταφορές.
• Το LNG κερδίζει εντυπωσιακά έδαφος τα τελευταία χρόνια. Από το μερίδιο 26% που
είχε το 2000 έναντι του φυσικού
αερίου μέσω αγωγών, το 2014
ανήλθε στο 42%, με την πρόβλεψη για το 2040 να φθάσει
στο 53%. Μπορεί να θεωρηθεί
πως πρόκειται για μια δεύτερη
επανάσταση του φυσικού αερίου, που αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές και τα συμβόλαια
προμήθειας.
• Η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας είναι επιβεβλημένη, ώστε
η Συμφωνία του Παρισιού να
μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες
πολιτικές παγκοσμίως.
Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
που το ζητούμενο σήμερα είναι
η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία αξιοπρεπώς αμειβόμενων θέσεων εργασίας;
Προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη είναι η δημιουργία
μιας υγιούς, ανοιχτής ενεργειακής αγοράς, που είναι με τη σειρά της προϋπόθεση για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων στον χώρο της ενέργει-

Ως το 2040, η

ςημαντικοτερη
προκληςη
εντοπιζεται
ςτην υλοποιηςη
πολιτικΩν που
θα φερουν
μεγαλυτερη
διειςδυςη τΩν απε
ςτη θερμανςη και
τις μεταφορες

ας, που είναι αναγκαίες για τη
διασφάλιση επάρκειας εφοδιασμού σε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας με περιβαλλοντική συνείδηση.

Η μεγάλη ελληνική
παθογένεια
Φιλοδοξούμε ως χώρα να έχουμε κομβικό ρόλο στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου και της
ΝΑ Ευρώπης, να μετατραπούμε
σε ενεργειακό hub ιδιαίτερα για
τα ζητήματα φυσικού αερίου, να
αποτελέσουμε κοιτίδα τεχνογνωσίας και να αποκτήσουμε
πρωτοπορία στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας. Και η αλήθεια
είναι πως έχουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά –κλίμα και γεωγραφική θέση– για να τα πετύχουμε. Παράλληλα, έχουμε και
το ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπους υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, με επαγγελματική εμπειρία
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Και όμως, η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. Γιατί; Γιατί πολύ απλά, ενώ έχουμε τα εφόδια, την

πρώτη ύλη, δεν την οργανώνουμε και δεν την αξιοποιούμε.
Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η μεγάλη μας παθογένεια.
Η μεγάλη μας παθογένεια είναι η έλλειψη συνέχειας του
κράτους. Κάθε φορά που αλλάζει μια κυβέρνηση ή ακόμη και
ο αρμόδιος υπουργός, έχουμε
αλλαγή στρατηγικής και πολλές
φορές άστοχες πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν φέρει τον ενεργειακό τομέα σε οριακό σημείο τα
τελευταία 4 χρόνια.
Ματαιώθηκαν ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις έτοιμες που
θα ανέπτυσσαν τα ενεργειακά
μας δίκτυα, θα έδιναν ρευστότητα και θα μετασχημάτιζαν τις
κρατικές ενεργειακές εταιρείες
ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης αλλά και στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Το παράδειγμα
της ΔΕΗ
Θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, αυτό της ΔΕΗ, που δεί-

χνει πώς οι ιδεολογικές εμμονές, οι καθυστερήσεις και οι κακές αποφάσεις μπορούν να διαλύσουν τάχιστα μια κραταιά δημόσια εταιρεία.
Η ΔΕΗ, που το 2014 είχε
κέρδη προ φόρων 135 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγες ημέρες ότι
το πρώτο 9μηνο του 2018 είχε
ζημιές 1 εκατομμύριο ευρώ την
ημέρα!
Και αντί η κυβέρνηση, ο αρμόδιος Υπουργός και η διορισμένη από αυτούς διοίκηση της
ΔΕΗ να κρούσουν τον κώδωνα
του κινδύνου και να παρουσιάσουν ένα άμεσο σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ, κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αφήνοντας ένα τεράστιο πρόβλημα
στην επόμενη κυβέρνηση.
Η ενέργεια είναι καταλύτης
για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας. Μπορούμε να το
πετύχουμε, με σχέδιο και οργάνωση και μια ισχυρή ΔΕΗ. Με
τη ΔΕΗ δεν μπορεί να παίζει
κανείς, και όποιος συμμετείχε
στην οργανωτική και οικονομική απαξίωσή της θα πρέπει να
λογοδοτήσει.
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υγιαίνετε...
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα παγκόσμιο κίνημα
γύρω από την εναλλακτική ιατρική. Και αυτό στην
προσπάθεια αποφυγής –όσο το επιτρέπει η σωματική κατάσταση του κάθε
ανθρώπου– φαρμάκων
που μπορεί να έχουν πάμπολλες παρενέργειες,
χωρίς να παραγκωνίζεται
βεβαίως η κλασική ιατρική. Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός έχει τη δυνατότητα
να αυτοθεραπεύεται;

• Χωρίς να παραγνωρίζει τη συμβολή της κλασικής ιατρικής στην υγεία
του πληθυσμού παγκοσμίως, ο ιδρυτής της Κ2 Health products, Κώστας
Παππάς, εξηγεί στην «Α» ότι «τις τελευταίες δεκαετίες παραβλέφθηκε –
σκόπιμα– η ικανότητα του ανθρώπινου σώματος να αυτοθεραπεύεται»

«Και η υγεία τελικά...
αλλάζει με K2»

Επιμέλεια: Καίτη Νικολοπούλου

Β

ρεθήκαμε στον χώρο
της εταιρείας Κ2 Health
products, που εδρεύει
στο Νέο Ψυχικό (Καποδιστρίου 2, τηλ. 2102919641, διακόσια μόλις μέτρα από
το μετρό Εθνικής Άμυνας), και μιλήσαμε με τον ιδρυτή της, κ. Κώστα
Παππά.
«Προ πολλών δεκαετιών πηγαίναμε
σαν το… σκυλί στ’ αμπέλι. Πόσοι δεν
χάθηκαν από φυματίωση, πόσοι δεν
χάθηκαν από σκωληκοειδίτιδα, πόσοι
από απλή γρίπη, πόσοι πέθαναν στη
γέννα – οι ίδιοι ή οι μητέρες τους…»
άρχισε να μας εξηγεί. «Ήρθε όμως
η πρόοδος της ιατρικής και η κατάσταση άλλαξε. Πόσοι και πόσοι συγγενείς και φίλοι δεν έχουν γλιτώσει το
μοιραίο από το επιδέξιο νυστέρι κάποιου χειρουργού, πόσοι και πόσοι
δεν έσωσαν τη ζωή τους με την πενικιλίκη και μετά με πιο προηγμένα φάρμακα και μηχανήματα...»
Μετά τη μικρή αλλά ουσιαστική
αναδρομή, ο κ. Παππάς ήρθε στο
προκείμενο: «Ωστόσο, τις τελευταίες
δεκαετίες παραβλέφθηκε –σκόπιμα–
η ικανότητα του ανθρώπινου σώματος
να αυτοθεραπεύεται, και μάλιστα γρήγορα, αν του δοθούν οι κατάλληλες
συνθήκες. Διότι το εμπόριο της εγχείρισης, οι καισαρικές τομές (ακόμη κι
όταν μπορούν να αποφευχθούν), τα
χιλιάδες χάπια τον χρόνο που καταναλώνει ο μέσος ηλικιωμένος, οδηγούν
στην κερδοφορία κάποιους και στην
ταλαιπωρία κάποιους άλλους. Ήδη από το 1981 η ΝΑΣΑ κι ο Αμερικανικός
Ιατρικός Σύλλογος αναφέρθηκαν στην
ουσιαστική δράση της υπέρυθρης ακτινοβολίας και των αρνητικών ιόντων
πάνω σε παθήσεις καρδιολογικές,
μυοσκελετικές και πολλές άλλες. Τα
μηχανήματα αυτά όμως τότε ήταν με-

γάλα και δεν προορίζονταν για ιδιώτες», μας διευκρινίζει.
Μόνο που τα πράγματα πλέον
άλλαξαν. Πώς;
«Το διαφορετικό σήμερα είναι ότι

τα μηχανήματα K2 προορίζονται για
οικιακή χρήση. Με την απόλυτα
προηγμένη τεχνολογία τους, επιδρούν
βαθιά στο κύτταρο και “ξυπνούν” τη
λειτουργία του. Όταν το κύτταρο λει-

τουργεί σωστά, οι μισές και παραπάνω ασθένειες εξαφανίζονται! Βέβαια,
πολλές ασθένειες έχουν ως αιτία προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Μια
σωρία προβλημάτων βοηθιέται και ε-

πιλύεται με την ειδική τεχνολογία
θέρμανσης της σπονδυλικής στήλης
και ταυτόχρονης αποσυμπίεσης των
χόνδρων με την ειδική κλίνη για τη
σπονδυλική στήλη».
Κάνοντας μια μικρή βόλτα στον
χώρο της εταιρείας διαπιστώσαμε
ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν
ξαπλωμένοι στα ειδικά αυτά μηχανήματα-στρώματα, επιδοκιμάζοντας τα λεγόμενα του κ. Παππά.
«Πράγματι», μας λέει εκείνος,
«στην Κ2 δεχόμαστε καθημερινώς δωρεάν επισκέπτες, οι οποίοι βλέπουν
μόνοι τους, μέσα από την προσωπική
τους εμπειρία, το τι μπορούν να κάνουν τα μηχανήματά μας για το πρόβλημα που τους απασχολεί. Μπορεί
κάποιος πράγματι να έρχεται κάθε μέρα στον φιλόξενο χώρο μας στο Νέο
Ψυχικό, και να δοκιμάζει το μηχάνημα που είναι κατάλληλο για την πάθησή του. Μετά από λίγες ημέρες, συνήθως, παρουσιάζεται βελτίωση η οποία εκπλήσσει και τον ίδιο. Συνεχίζει
λίγο ακόμη και βλέπει κι άλλη βελτίωση. Μετά γνωρίζει καλά πια τι έκανε
το συγκεκριμένο μηχάνημα για την
πάθησή του και αποφασίζει, αν επιθυμεί, να το αποκτήσει στο σπίτι του.
Αν το πρόβλημα είναι σοβαρό, χρειάζονται περισσότερες από μία φορές
την ημέρα χρήσεις του μηχανήματος
για καλύτερα αποτελέσματα. Γι’ αυτό
και οι επισκέπτες, συνήθως, αποκτούν
το κατάλληλο γι’ αυτούς μηχάνημα
στο σπίτι τους κάποια στιγμή. Αποκτούν το μηχάνημα που έχουν ήδη
δοκιμάσει αρκετά και είδαν τα αποτελέσματα ξεκάθαρα πριν προβούν
στην κίνηση αγοράς του».
Κλείνοντας την περιήγησή μας
στον ευχάριστο χώρο τής Κ2, ο κ.
Παππάς μας καλεί να επισκεφθούμε ξανά τον χώρο του, με το
ευγενέστατο προσωπικό, καθώς «η
περιποίηση, το κέφι και η φροντίδα
τού επισκέπτη είναι η σημαία της εταιρείας. Ύψιστος σκοπός η υγεία, με
αγάπη και εξυπηρέτηση», όπως μας
επισημαίνει. Και όχι αδίκως.

Αιτίες ατονίας του οργανισμού και θεραπευτικές δυνατότητες
Κάθε σώμα έχει τη δυνατότητα αυτοΐασης, αρκεί να του αυξήσουμε
τους μηχανισμούς που ήδη έχει γι’ αυτόν τον σκοπό. Όμως, αυτοί οι
μηχανισμοί ατονούν κυρίως εξαιτίας:
• Της φτωχής διατροφής σε μικροθρεπτικά στοιχεία,
• Του ψυχολογικού στρες λόγω επαφής με ακατάλληλους ανθρώπους,
• Της αύξησης τοξικότητας στις τροφές και στο νερό: φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, τεχνητές χημικές ενώσεις στις οποίες δεν μπορεί να αντεπεξέλθει καλά το σώμα.
Τα μηχανήματα αυτά της Κ2 διαθέτουν φυσικά πετρώματα με
θεραπευτικές ιδιότητες, αρνητικά ιόντα και υπέρυθρη ακτινοβολία,
και βοηθούν σε πάμπολλες περιπτώσεις, όπως: Aποκατάσταση χόνδρων στις αρθρώσεις και γενικώς βλάβες αρθρώσεων, σε νευρολογικές παθήσεις όπως νόσος του πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας, πολυνευροπάθεια, στον σακχαρώδη διαβήτη, αρθριτικά, ρευματισμοί, γαστρεντερικά προβλήματα, υπέρταση, μείωση χοληστερίνης, ΧΑΠ, και σε πολλές άλλες παθήσεις, επιφέροντας ακόμη και
πλήρη αποκατάσταση του οργανισμού σε αρκετές από αυτές.

41_lifestyle_samiou_870_APOPSI 1/18/19 6:22 PM Page 41

AΝΤΖΥ ΣΑΜΙΟΥ – ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Εδώ υπάρχει
ένας… έρωτας μεγάλος!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
19/20 IANΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Βουλευτήςδενείναι,αλλάτηνψήφοτηςεμπιστοσύνηςτηςπροςτονπρωθυπουργόΑλέξη Τσίπρα τηνεξέφρασεκαιμετοπαραπάνωητραγουδίστριαΆντζυ Σαμίου.
Ηαλήθειαείναιότιηλαϊκήαοιδός,πουέκανεμεγάλοσουξέστιςαρχές
τηςδεκαετίαςτου ’90μετοάλμπουμ«Τοαδύνατοσημείομου»,εκφράζεισυχνά-πυκνάτην…αδυναμία τηςστονεπικεφαλήςτηςΣΥΡΙΖΑϊκήςδιακυβέρνησης.ΩστόσοτοτελευταίοτιτίβισματηςΆντζυ στοtwitterξεπέρασε
σεπροσωπολατρίαακόμηκαιτην…Περιστέρα Μπαζιάνα:«Υποκλίνομαι
στον Πρωθυπουργό, τον Άνδρα, τον Ηγέτη, τον Άνθρωπο», έγραψεχαρακτηριστικάστονλογαριασμό
τηςητραγουδίστρια.Ανκρίνουμε,πάντως,απότηδημοφιλίατουτιτιβίσματοςτηςΆντζυ –πουπαρεμπιπτόντωςδενφιγουράρειπλέονστονλογαριασμότης–μάλλονδεν…υποκλίνονταικαιπολλοί
στονυψηλόένοικοτουΜαξίμου…

• Αρνείται τις κατηγορίες ο επιχειρηματίας σύντροφος
του μοντέλου που αναζητείται

Μυστήριο και… παρασκήνιο
για τον φερόμενο βιασμό
της Ρίας Αντωνίου
άλοςξέσπασεπρόσφαταστον
κατάτ’άλλα…θαυμαστόκόσμο
τηςελληνικήςσόουμπιζ,μετά
τημήνυσηκαιτηνκαταγγελία
τουγνωστούμοντέλου,Ρίας Α-

Σ

ντωνίου,ότιτηβίασεοεπιχειρηματίας
σύντροφόςτης,Χρήστος Ψωμόπουλος,
τουοποίουτοόνομαείναισυνδεδεμένο
μετηνερωτικήτουδράσηστοπλευρό
διάσημωνΕλληνίδων,ανάμεσάτουςκαι

ηΆννα Βίσση.Συγκεκριμένα,όπωςεκείνηυποστήριξε,ο φερόμενοςδράστηςεξαγριώθηκεαπότηναπόφασήτηςναδιακόψουντησχέσητουςκαιγι’ αυτόν τον λόγο
τήςεπιτέθηκεμεσκοπόνασυνευρεθούν
ερωτικάχωρίςτηθέλησήτης.
Σύμφωναμεδημοσίευματηςεφημερίδας«Espresso»,ηίδιαοδηγήθηκεστονιατροδικαστήέτσιώστεναπραγματοποιηθεί
ησχετικήεργαστηριακήεξέτασηηοποία
θαφέρειστοφωςεπιπλέονστοιχεία.
Σαν…κερασάκιστηντούρτα,οεπιχειρηματίας–πουέχειεξαφανιστείκαιαναζητείταιαπότηνΕΛ.ΑΣ.–έδωσετηναπάντησήτουμετημορφήεπιστολήςστο
Gossip-tv.gr:
«Από τον Τύπο, με έκπληξη, πληροφορήθηκα ότι υποβλήθηκε σε βάρος μου μηνυτήρια
αναφορά για το αδίκημα του βιασμού. Δηλώνω
κατηγορηματικά ότι ουδέποτε διέπραξα το οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της κας Αντωνίου, με την οποία διατηρώ σχέση, και έδωσα εντολή στους πληρεξούσιους δικηγόρους μου,
Αθανάσιο Πλεύρη και Αθανάσιο Ζαμάνη, να
διερευνήσουν τα καταγγελλόμενα προκειμένου
να πράξουν καθετί νόμιμο για την προάσπιση
της τιμής και υπόληψής μου από ψευδείς και
ανυπόστατες καταγγελίες. Δεν θα επιτρέψω
στον οποιονδήποτε να εκμεταλλευτεί ψευδείς
καταγγελίες για τη δημιουργία εντυπώσεων σε
βάρος μου, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο,
πέρα από εμένα και στην ζωή του ανήλικου τέκνου μου».
Αυτόπουαπομένειαπόεδώκαιστοεξήςείναινασυμπληρωθούντακομμάτια
τουπαζλπουλείπουνγιαναλάμψειηπολυπόθητηαλήθεια.

Το νέο
επαγγελματικό
βήμα
του Ζαμπούνη
Έρχεται αρκετές φορές η στιγμή που η
ζωή μας κατευθύνει σε άλλη πορεία από αυτή που είχαμε διανύσει μέχρι τότε.
Όπως συνέβη και στον δημοσιογράφο
Χρήστο Ζαμπούνη, ο οποίος μίλησε προ
ημερών στην εκπομπή «Στη φωλιά των
Κου Κου» για το νέο του επαγγελματικό
βήμα:
«Έκανα μία εκπομπή στην τηλεόραση
πριν είκοσι χρόνια και έκτοτε δεν έχω
ξανακάνει. Είναι αλήθεια ότι εργάζομαι
ως ξεναγός. Ξενάγησα πριν από λίγες ημέρες στο Μουσείο της Ακρόπολης και
ήταν αναβάπτιση», είπε.
Σε ό,τι αφορά την οικονομική του κατάσταση πρόσθεσε πως «έχω φτάσει
στο σημείο να δω στον τραπεζικό μου
λογαριασμό υπόλοιπο μηδέν… Χάρη
στην καλοσύνη φίλων και πουλώντας ακίνητα για να πληρώσω την εφορία, είμαι ακόμη ζωντανός».
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• Ξεσηκώνει τους Αμερικανούς
στις νυχτερινές πίστες η Έλενα Μπάση
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΖΑΡΙΑΝ

Έλυσετη
σιωπήτης
γιατοροζ
βίντεο
Τέλος στα όσα λέγονται το
τελευταίο διάστημα για τη
φημολογούμενη εμπλοκή της σε
ροζ βίντεο έδωσε η νικήτρια του
«Greece’s Next To Model» Ειρήνη
Καζαριάν με δηλώσεις της στην
κάμερα της εκπομπής «Happy
Day».
«Το έχω πάρει πολύ ήρεμα.
Ξύπνησα ένα πρωί και είδα αυτό
το δημοσίευμα. Εννοείται πως δεν
είμαι εγώ, είναι ψευδές όλο αυτό.
Πήρα τηλέφωνο τους δικηγόρους
μου και έχω κινηθεί ήδη νομικά.
Πήγα στη δίωξη ηλεκτρονικού
εγκλήματος, αλλά δεν θα κάνω
μήνυση ακόμα. Έχουμε βρει το
άτομο που το έχει δημοσιεύσει.
Στενοχωρήθηκα στην αρχή, διότι
ένας άνθρωπος έκανε κάτι τέτοιο
σε μια κοπέλα 21 ετών. Ήθελε να
με ρίξει, αλλά δεν θα το
καταφέρει», είναι τα όσα
ισχυρίστηκε μιλώντας από τα
παρασκήνια της επίδειξης μόδας
με νυφικά στο Ζάππειο που
πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Κυριακή.

«Χαλί» τα δολάρια στα πόδια
Ελληνίδας τραγουδίστριας
οναδικές στιγμές αποθέωσης βιώνει στις νυχτερινές εμφανίσεις της στην Αμερική η ΈλεναΜπάση. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ελληνίδα τραγουδίστρια πήρε την απόφαση να «μεταναστεύσει» καλλιτεχνικά, θέλοντας να
προσφέρει στους ομογενείς μας μία… νότα καθαρόαιμης ελληνικής διασκέδασης, αλλά ταυτόχρονα να «ανοίξει» τα μουσικά «φτερά» της στο εξωτερικό. Κι αυτό το «πέταγμα» το καταφέρνει, ομολογουμένως, με μεγάλη επιτυχία, καθώς σε
κάθε εμφάνιση της Έλενας σε μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ, όπως η Βοστώνη, το Νιου Τζέρσεϊ,
η Ουάσιγκτον, η Νότια Καρολίνα, η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, αλλά και στον Καναδά, προκαλείται ντελίριο ενθουσιασμού στο κοινό.
Ήδη εδώ και δύο χρόνια είναι περιζήτητη, σε κάθε εμφάνισή της επί σκηνής το κέφι «χτυπάει» κόκκινο, ενώ πολλές χιλιάδες δολάρια πέφτουν στα πόδια της, μια
από τις αγαπημένες συνήθειες των Ελλήνων στην
Αμερική, που αντί για λουλούδια, ραίνουν
τους καλλιτέχνες με δολάρια!
Παρά την κούρασή της, αφού πολλές φορές
ταξιδεύει άυπνη και με μία βαλίτσα στο χέρι
από τη μία πολιτεία στην άλλη, η Έλενα
Μπάση δηλώνει συγκινημένη με την αγάπη
και τον θαυμασμό που δέχεται.
Σημειώνεται ότι στα άμεσα σχέδια της καθαρόαιμης λαϊκής ερμηνεύτριας είναι η επιστροφή για λίγες μέρες στην Ελλάδα, προκειμένου
να μπει στο στούντιο για το νέο της τραγούδι,
και στη συνέχεια να επιστρέψει στην καλλιτεχνική βάση της που είναι πλέον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μ

ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ: Από την… πίστα αποκάλυψε
γιατί αποχώρησε από το σχήμα Καλίδη - Χατζίδου
Και ξαφνικά, την ώρα που βρισκόταν στην πίστα του «Fever» και ο κόσμος λικνιζόταν στη μελωδία
των χαρακτηριστικών του τραγουδιών, το πρόγραμμα διεκόπη και ο Θέμης Αδαμαντίδης άρχισε
να εξηγεί δημόσια τον λόγο που τον οδήγησε στο να αποχωρήσει στα μέσα της σεζόν από το προηγούμενο κέντρο όπου εργαζόταν. Όπως ισχυρίστηκε, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει σε όλους όσοι τον κατηγόρησαν για τη συγκεκριμένη απόφασή του, αφήνοντας πολλές οικογένειες άνεργες.
«Εγώ είμαι υπεύθυνος για τις 160 οικογένειες που υπάρχουν εδώ και από εδώ και στο εξής. Αν θέλουν
κάποιες οικογένειες που μείναν χωρίς δουλειά να βοηθήσω ας έρθουν εδώ. Τα μεγάλα σαλόνια μια ζωή
δεν τα επιζητούσα και το ξέρετε όλοι, γιατί δεν ήθελα πάρα πολλές υπευθυνότητες. Θα μπορούσα να είχα ξεκινήσει εδώ απ’ την αρχή της σεζόν, πήγα εκεί δύο μήνες και δεν κρατήσανε την συμφωνία και έφυγα, ρε παιδιά. Αυτό είναι όλο».
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• Ο Λευτέρης Κιντάτος μιλά στην «α» για το λαϊκό τραγούδι, τα όνειρά του, αλλά και την πολιτική

«η “ράτσα” μου δεν είναι
για τη γιουροβίζιον»
Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται
πίσω από τους στίχους και τη μουσική τραγουδιών που όλοι μας έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να σιγοψιθυρίζουμε. τραγούδια όπως
το «στη δική μου αγκαλιά», «Λιώμα», και το πιο πρόσφατο με τον
τίτλο «Ξεκάθαρα» σε συνεργασία
με τον Κωνσταντίνο αργυρό.
μίλησε χωρίς να μασάει τα λόγια
του. Άμεσα, στοχευμένα και ειλικρινά. για την πολιτική, τα όνειρα,
το λαϊκό τραγούδι, τη γιουροβίζιον.
Και αν μη τι άλλο, οι απαντήσεις
του αποδεικνύουν περίτρανα ότι
πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που
ήρθε για να μείνει. Ξεκάθαρα…

θήσουμε στη Γιουροβίζιον; Με λίγα λόγια, όταν
συμμετέχεις σε έναν διαγωνισμό πρέπει να δώσεις το απόλυτο, και το λαϊκό τραγούδι –που για
εμένα είναι το απόλυτο– δεν ταιριάζει εκεί».



«ΘΕμα
χρΟνΟυ
ΕΙναΙ να
συμβΕΙ η
συνΕργασΙα
μΕ τΟν
ΚωνσταντΙνΟ
αργυρΟ»

Συνέντευξη στη βίκυ Καλοφωτιά
• Ποιο από όλα τα τραγούδια που έχετε
γράψει νιώθετε ότι σας αγγίζει λίγο περισσότερο;
«Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάποιο οπωσδήποτε,
τότε αυθόρμητα θα έλεγα ότι αυτό είναι μάλλον
το “Ετοιμάσου” που ερμηνεύει ο Γιώργος Γιαννιάς».
• Εμπνέεστε περισσότερο όταν είστε
«λιώμα» από μια ερωτική απογοήτευση ή
όταν είστε σε διάθεση «αφού στη γη δεν
πατάμε, κράτησέ μου το χέρι και πάμε»,
όπως είναι οι στίχοι και ενός άλλου πολύ γνωστού τραγουδιού που φέρει την υπογραφή σας;
«Θεωρώ ότι και στις δύο περιπτώσεις δημιουργούνται καλά τραγούδια, γιατί πάντα τα συναισθήματα είναι εξίσου έντονα, ανεξάρτητα αν είναι θετικά ή αρνητικά. Σίγουρα, όμως όταν είσαι ερωτευμένος, προκύπτουν όμορφα πράγματα
στη ζωή σου. Για να το θέσω διαφορετικά, θα
προτιμούσα εγώ και ο καθένας μας να είμαστε
ερωτευμένοι θετικά και όχι καψουρεμένοι αρνητικά. Χαίρομαι γιατί τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή είμαι και ο ίδιος ερωτευμένος και δόξα τω
Θεώ νιώθω πολύ καλά».
• σκοπεύετε κάποια στιγμή να συνεργα-

στείτε με τον Κωνσταντίνο αργυρό και επί της πίστας;
«Το έχουμε συζητήσει και αναμφισβήτητα είναι
κάτι που ανήκει στα μελλοντικά μας σχέδια οπότε είναι θέμα χρόνου να συμβεί».
• Θα πηγαίνατε στη γιουροβίζιον;
«Θεωρώ ότι η “ράτσα” μου δεν είναι η κατάλλη-

λη για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό τραγουδιού, και αυτό επειδή αγαπώ και πρεσβεύω το λαϊκό τραγούδι που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να
έχει σοβαρές βλέψεις εκεί. Αλλά και αν υπήρχε
μια τέτοια περίπτωση δεν νομίζω ότι θα στέλναμε
ποτέ ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι. Από τη στιγμή
που το λαϊκό τραγούδι το πολεμάμε στην ίδια
την πατρίδα μας, πώς είναι δυνατόν να το προω-

«Έχω απογοητευτεί πολύ…»
Ως νέος άνθρωπος πιστεύετε ότι υπάρχει νόημα να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού με
την ψήφο μας ή είστε οπαδός τού «ό,τι κι αν κάνουμε δεν
πρόκειται να αλλάξει κάτι»;
«Έχω απογοητευτεί πλέον τόσο πολύ, που για να μιλήσω
ξεκάθαρα μάλλον δεν θα πάω καν να ψηφίσω γιατί βλέπω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι όλα προγραμματισμένα και προμελετημένα και όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύουν».

• υπάρχει κάποιο όνειρό σας, που ακόμη
δεν έχει πραγματοποιηθεί;
«Αλίμονο αν ήμουν ένας άνθρωπος που έχω
πραγματοποιήσει όλα μου τα όνειρα. Τότε δεν
θα υπήρχε λόγος για να ζω. Αν δεν έχεις όνειρα,
είναι σαν να σταματάει να χτυπάει η καρδιά
σου. Το μεγαλύτερό μου όνειρο, και αυτό για το
οποίο αγωνίζομαι, είναι το να μην έχει να πει
κανείς κακή κουβέντα για εμένα. Και για να το
πετύχω αυτό, είμαι απλά αυτός που είμαι. Ο εαυτός μου».
• «…και μια σανίδα που ’χει μείνει απ’ το
ναυάγιό μου, βρίσκει το θάρρος και την
πιάνει το κουράγιο μου», ακούμε στο νέο
τραγούδι που έχετε γράψει για το συγκρότημα των Rec με τον τίτλο «Είμαι παντού». από πού αντλείτε εσείς κουράγιο
όταν αυτό κινδυνεύει να εξαντληθεί;
«Το μεγαλύτερο κουράγιο που μπορούμε να αντλήσουμε εμείς που μένουμε στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι ο ήλιος. Βγαίνει ο ήλιος και ό,τι και
να γίνει θα ξεχαστούμε και όλα θα είναι καλύτερα και πιο ρόδινα! Είναι ένα μεγάλο προτέρημα
αυτό που διαθέτει η πατρίδα μας. Αυτό είναι η
μεγαλύτερη δύναμη. Αυτό, και το να έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε και σου το δείχνουν
με ένα τους χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, ένα
χάδι. Όλα αυτά σου δίνουν πάντα κουράγιο να
συνεχίσεις και να μην τα παρατάς ποτέ γιατί τα
δύσκολα είναι αυτά για τα οποία αξίζει να αγωνίζεσαι».
• Πού εμφανίζεστε αυτό το διάστημα και
ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
«Βρίσκομαι στο “Romeo” στην Πάτρα, γράφω
τραγούδια και έχω μπει στο στούντιο για να ηχογραφήσω το καινούργιο μου τραγούδι που υπολογίζω ότι θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα.
Μιλάει για τις αγάπες που νομίζουμε ότι είναι αγάπες όταν τις πλαισιώνουν άλλα πράγματα. Αυτήν τη φορά θα βγάλω ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι που είναι πιο κοντά σε εμένα από ποτέ.
Και για να το πω και αλλιώς: και σε όποιον αρέσει!»
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Μιλώντας στις κάμερες, μετά την
παρακολούθηση της θεατρικής
πρεμιέρας «Βερβερίτσα», η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε
στο γιατί τελικά δεν
θα συμμετάσχει ως
μέλος της κριτικής επιτροπής στο «Your
Face
Sounds
Familiar»: «Κάποια
στιγμή υπήρχε μια πρόταση για φέτος. Δεν
ξέρω γιατί όχι. Δεν ήταν δικό μου το φάουλ φέτος. Εγώ είπα το ξανασυζητάω, αλλά
προφανώς δεν το ξανασυζήτησαν μαζί
μου». Ίσως στο επόμενο να σταθεί πιο
τυχερή…



Στις φήμες που
τη θέλουν να
είναι ζευγάρι με τον
Τούρκο καναλάρχη,
Acun Ilicali, απάντησε η Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου: «Πια
γελάω με όλα τα δημοσιεύματα αυτά. Καλή καρδιά. Τι να πω;
Αν θες να το πιστεύεις; Ποτέ δεν ξέρεις.
Δεν θα ήθελα να διαψεύσω. Ούτε τη ζωή
θα ήθελα να διαψεύσω. Δεν ξέρω πώς
ξυπνάω την επόμενη ημέρα. Τώρα ξυπνάω ωραία. Υποσχέθηκα επίσης πως από τη νέα χρονιά δεν θα μιλάω για τα
προσωπικά μου». Οπότε να μείνετε πιστή στις υποσχέσεις σας…



Έντονα έδειξε την άρνησή της η
Ελένη Μενεγάκη να σχολιάσει
στην εκπομπή της
φωτογραφία του
Γιώργου Λιάγκα
από το παρελθόν:
«Για να είμαστε δίκαιοι τώρα, αλλιώς
είναι να βγάζω μία
φωτογραφία μόνος μου στην πλατεία και
αλλιώς σε επίσημη φωτογράφιση καναλιού… Μα, τι να πω! Δεν συνεχίζω άλλο αυτό το θέμα!» Και κάπως έτσι έκλεισε το
θέμα πριν καν ξεκινήσει…



Σε αποκαλύψεις σχετικά με το
«MasterChef 3» προέβη ο Γιάννης Πουλόπουλος στην εκπομπή «Στη
φωλιά των Κου Κου»: «Στα πρώτα επεισόδια θα γνωρίσουμε τους εξήντα μάγειρες που ξεχώρισαν στην πρώτη φάση
του διαγωνισμού. Από αυτούς, μόνο οι
22 θα πάρουν το… μαγικό χαρτάκι για
να βρεθούν στην τηλεοπτική κουζίνα».
Ευτυχώς που το μάθαμε κι αυτό…

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19/20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

•

ΣΚΑΪ: ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ο ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ
Επίσημη είναι πλέον η τοποθέτηση του Βασίλη Παπαδρόσου στη θέση του διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του ΣΚΑΪ, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση που έκανε ο τηλεοπτικός σταθμός, καλωσορίζοντάς τον στο Φάληρο. Ο γνωστός δημοσιογράφος έχει μακρόχρονη πορεία στον τομέα της Ενημέρωσης και έχει διατελέσει διευθυντής Ειδήσεων
και στέλεχος επί πολλά έτη στην τηλεόραση. Θυμίζεται πως ο νέος διευθυντής ειδήσεων
πήρε τη σκυτάλη από τον πρώην διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου, Νίκο
Φιλιππίδη.

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΒΙΚΥ
ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

«Νίκησε» τη Ζαχαρέα
ο Χατζηνικολάου
ο σκήπτρο του νικητή κέρδισε αναφορικά με το ποσοστό της τηλεθέασης που κατέγραψαν τα…
μηχανάκια την περασμένη Δευτέρα ο
ΑΝΤ1 και ο Νίκος Χατζηνικολάου που
φιλοξένησε τη συνέντευξη του προέδρου της Ν.Δ., Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ωστόσο, το ενδιαφέρον των τηλεθεατών δεν μπορούμε να πούμε ότι παρέμεινε… αμείωτο κατά τη διάρκεια της προβολής της αφού, πριν βγει ο αρχηγός της
Ν.Δ., το κανάλι «γκάζωνε» με 22,5 % ενώ
όταν ολοκληρώθηκε η συνέντευξη η τηλεθέαση είχε πέσει στο 20,5%.
Την ίδια ώρα πολύ πιο χαμηλά ήταν τα
ποσοστά που έκανε η συνέντευξη του Πάνου Καμμένου στη Μάρα Ζαχαρέα, στο
STAR.
Ο μέσος όρος του δελτίου στο σύνολο
ήταν 14% και 13,7% στο νεανικό κοινό,
συναγωνιζόμενο τα ποσοστά του ΣΚΑΪ
που έκανε 13,8% και μόλις 12,4% αντίστοιχα.

Τ

Εφτάψυχη η Σάσα Σταμάτη
Κόντρα στα δημοσιεύματα που όλο και πλήθαιναν το τελευταίο διάστημα
θέτοντας το ερώτημα αν τελικά θα εξακολουθήσει η Σάσα Σταμάτη να μας
λέει «Ooh La La!» μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ, η παρουσιάστρια αποδεικνύεται… εφτάψυχη και συνεχίζει ακάθεκτη!
Αυτό ισχυρίστηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα από την εκπομπή «Happy Day»,
η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου:
«Υπήρχε μία προοπτική να μη συνεχίσει η εκπομπή της Σάσας μετά τις γιορτές.
Τέθηκε όντως ζήτημα το αν θα συνεχίσει η εκπομπή, δεν ήταν στον αέρα οι
φήμες, ωστόσο όμως λίγο μετά τις γιορτές η Σάσα δέχτηκε ένα τηλέφωνο από
τη διεύθυνση προγράμματος που της ανακοίνωνε πως συνεχίζει κανονικά».
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Ο… «MASTER» ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΕΘΑ: Πριν από λίγες ημέρες ανέλαβε τα νέα υπουργικά
του καθήκοντα και όπως ήταν φυσικό το όνομά του είναι από τα πρώτα που ακούγονται στα δελτία ειδήσεων και τις αντίστοιχες ενημερωτικές εκπομπές. Ο λόγος για τον απόστρατο –πλέον– ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη που πήρε τη σκυτάλη στο ΥΠΕΘΑ μετά την παραίτηση-αποχώρηση από την κυβέρνηση του Πάνου Καμμένου.
Ο ίδιος είναι πατέρας δύο αγοριών, ένα εκ των οποίων είναι και ο γνωστός Γιάννης Αποστολάκης, τον οποίο γνωρίσαμε από το
«MasterChef», και εδώ και λίγο καιρό τον βλέπουμε στην εκπομπή «Θαλασσόλυκοι» στον ΣΚΑΪ, με τον Γιάννη Δρυμωνάκο. Προσεχώς πρόκειται, επίσης, να τον δούμε ξανά στο «MasterChef» ως εκπαιδευτή των παικτών.
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Νέα διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης της Τηλεόρασης του
Alpha ανέλαβε η Άρτεμις Δήμου, η οποία μέχρι πρότινος ήταν βοηθός του
Βασίλη Παπαδρόσου στον ενημερωτικό τομέα του καναλιού.



ΕΣΡ: Έτοιμη η προκήρυξη
για ακόμη δύο τηλε-άδειες
πεστάλη την περασμένη Δευτέρα στο Εθνικό Τυπογραφείο από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η προκήρυξη 1/2019 για τη δημοπρασία των δύο τελευταίων αδειών για τους παρόχους
ενημερωτικού προγράμματος, γενικού περιεχομένου,
εθνικής εμβέλειας.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, η διαδικασία χορήγησής τους θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της προκήρυξης, ενώ σε διάστημα 45 ημερών θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του ΕΣΡ οι ενδιαφερόμενοι. Στη συνέ-

Α

χεια, αν οι ενδιαφερόμενοι είναι ένας ή δύο, τότε οι άδειες
θα χορηγηθούν έναντι του ποσού των 35 εκατ. ευρώ έκαστη
και για δέκα έτη.
Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι των δύο ενδιαφερομένων, θα διεξαχθεί δημοπρασία η οποία αναμένεται να καθυστερήσει και την όλη διαδικασία χορήγησης
των αδειών.
Υπενθυμίζεται ότι αίτηση για μία άδεια έχει ήδη καταθέσει η εταιρεία Άλτερ Έγκο ΜΜΕ, συμφερόντων του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Συμβουλάτορας» στο OPEN o Λάκης;
Λίγες ημέρες αφότου κυκλοφόρησαν οι φήμες ότι ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στα τηλεοπτικά
δρώμενα με τη γνωστή σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», νέα… βόμβα έσκασε για τα επόμενα
βήματά του.
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανέφερε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου στο tinasmess, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε να δούμε το τι… μαγειρεύουν τελικά με του λόγου του, εκεί στο
«Open».
«Όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τον Λάκη Λαζόπουλο και την ανακοίνωση του OPEN ότι εντάσσει τον καλλιτέχνη στο δυναμικό
του. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο “γύφτος” δεν φέρνει μόνο το Τσαντίρι του από τον ALPHA στην Παιανία, αλλά και την καρέκλα του, καθώς λέγεται ότι θα αναλάβει και θέση συμβούλου στο νέο κανάλι κατά τα παλιά πρότυπα, ενώ η μεταγραφή του συνοδεύεται με πολλά μηδενικά, με μια προκαταβολή να έχει πέσει ήδη. Τυχαία λέτε ότι ήταν η προ ημερών η συνάντησή του με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο στο Θέατρο Ήβη, όπου ο Λαζόπουλος σκηνοθετεί τα “Χτυποκάρδια στο θρανίο”;».

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας
εκπομπής του Σάκη Ρουβά που
θα παρακολουθούμε από τον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ. Αυτή θα περιλαμβάνει αφιερώματα σε μορφές της ποπ
σκηνής που μεσουράνησαν τις δεκαετίες ’80 και ’90. Το πρώτο γύρισμα
πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ξεκινώντας με το αφιέρωμα για τον Βλάσση Μπονάτσο.



«Πάτο» έπιασε ο Αλέξης Τσίπρας, αφού δεν συγκίνησε ιδιαίτερα τους τηλεθεατές με τα όσα είπε
πρόσφατα στην Έλλη Στάη στο Open.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen,
το ποσοστό κινήθηκε στο 14,5% για το
σύνολο και μόλις στο 11,1% για το δυναμικό κοινό, ενώ στο υψηλότερο τέταρτο δεν ξεπέρασε το 16,2%.



Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας για τους δημοσιογράφους
που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Ν.Δ.
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
κόμματος στην Πειραιώς. Η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Σπυράκη έκοψε
την πίτα και το φλουρί αρχικά έπεσε
στο «γαλάζιο» γραφείο Τύπου. Η διαδικασία όμως επαναλήφθηκε κι έτσι το
φλουρί κατοχυρώθηκε στον ρεπόρτερ
που καλύπτει το ρεπορτάζ του κόμματος για τον ΣΚΑΪ.



Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν οι
επίδοξοι σεφ του «MasterChef
3» μπουν στην
κουζίνα για να
εντυπωσιάσουν με τις γαστριμαργικές
τους δημιουργίες και πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα που έχει οριστεί
για τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου στις
21:00, στο Star.
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ΙχνηΛΑΤΩΝΤΑΣ…

με την Καίτη Νικολοπούλου

«Κούκλες» του Νικόλα Ανδρουλάκη
• Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 21/1-12/2

Δραματουργική επεξεργασίασκηνοθεσία:

Νικόλας Ανδρουλάκης
Σύμβουλος δραματουργίας:

Aλκίνοος Δωρής
Κοστούμια:

Ελένη Καββάδα
Σκηνικά:

Δημήτρης Κωνσταντάρας
Φωτισμοί - βίντεο:

Αντώνης Κουνέλλας
Χορογράφος:

Έμιλυ Νικόλα
Μουσική επιμέλεια:

Νόρα Χέλμερ
Ερμηνεύει η σοπράνο:

να κουκλόσπιτο. Δέκα γυναίκες. Ένας χορός κέρινων ομοιωμάτων. Ή αμαζόνων σε εγρήγορση. Όλες νεαρές. Όλες αλαβάστρινες. Όλες κούκλες. Κι όλες τους είναι μητέρες. Κόρες. Σύζυγοι. Αδελφές. Φίλες. Ερωμένες. Ξένες. Μαριονέτες κι επαναστάτριες. Σε ένα ταμπλό βιβάν γυναικείας χειραφέτησης.
Μια στρατιά υπεραιωνόβιες Νόρες βγαίνουν από το κεχριμπάρι
τους, εξερευνούν η μία την άλλη κι όλες μαζί χειραγωγούνται από
τον δημιουργό τους.
Ακριβώς 140 χρόνια μετά την πρώτη ανάγνωση του «Κουκλόσπιτου»
του Χένρικ Ίψεν, το έργο που τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα των κοινωνικών δεδομένων αιώνων, για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, αναθεωρείται από την ίδια την ηρωίδα του. Και τα πολλαπλά καθρεφτίσματά της, στη γυναίκα του 21ου
αιώνα. Και μετατρέπεται σε
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ
συγκρουσιακό συλλογικό αΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ
φήγημα – αφορμή για την
προσωπική ρωγμή κάθε Κού- ΤΟΥ ΧΕΝΡΙΚ ΙΨΕΝ
κλας. Κι η Νόρα πέθανε.

Έ





Κι η Νόρα δεν υπήρξε ποτέ. Και
ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ
ζήτω η Νόρα.Με ένα ensemble γυναικών να συνθέτουν –ως χορός που μεΑΛΛΙΩΣ. ΤΑ
ταλλάσσεται– όλους τους ήρωες του ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΤΟΥΤΑ
έργου, συνομιλώντας ταυτόχρονα –
σαν σε παράβαση– με έργα ορόσημα ΟΛΑ…
που σμίλεψαν ηρωίδες εμβληματικές.
Κάθε Νόρα αυτού του μουσείου κέρινων ομοιωμάτων κουβαλά τριπλή
ταυτότητα. Μια φανερή, μια κρυφή και μία που δεν έχει ανακαλύψει ακόμα. Σε έναν οίστρο του συλλογικού ασυνείδητου της σύγχρονης γυναίκας. Με το κορμί μιας νεαρής χορεύτριας και τη φωνή μιας νεαρής
σοπράνο ν’ αντανακλούν όσα μένουν από ένα κουκλόσπιτο σε ένα παιδί.
Ο Νικόλας Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο συνεργασίας της νέας καλλιτεχνικής συμμορίας Ντουέντε, μεταγράφει το έργο και σκηνοθετεί μία
παράσταση συνόλου, απ’ άκρη σ’ άκρη στο εμβληματικό Φουαγιέ του
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Για πρώτη φορά. Σε μια κυβιστική αποτύπωση της πραγματικότητας.
Ως είναι.

Ζαΐρα Νικολακοπούλου
Βοηθοί σκηνοθέτη:

Εύη Δόβελου
Γιάννης Αξιώτης
Φωτογραφίες:

Ελπίδα Ρώτα

Παίζουν:
Ιώβη Φραγκάτου
Έλενα Μεγγρέλη
Αντιγόνη Σταυροπούλου,
Αγγέλικα Σταυροπούλου,
Αναστασία Παντούση,
Ναταλία Δήμου,
Εύη Δόβελου,
Έμιλυ Νικόλα,
Ζαΐρα Νικολακοπούλου,
και η Κατερίνα Μισιχρόνη
σε έναν ρόλο έκπληξη

46_47_politismos_870_APOPSI 1/18/19 6:30 PM Page 47

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19/20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟ
ΓΙΩΡΓΟ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

δώ και πάνω από έναν αιώνα πλανάται το ίδιο ερώτημα γύρω από τις ερμηνείες των τσεχωφικών έργων: είναι
κωμωδίες, δράματα, έργα ποιητικά και συμβολικά, όλα αυτά μαζί ή μήπως, όπως κάποτε
ειπώθηκε, ιμπρεσιονιστικά(!); Ειδικά στον
«Βυσσινόκηπο» (1904), τελευταία «ψηφίδα»
μιας δραματουργικής παρακαταθήκης περιορισμένης σε όγκο, αλλά τεράστιας σε περιεχόμενο, ο ίδιος ο Τσέχωφ έσπευσε να αποδώσει τον χαρακτηρισμό «βωντβίλ». Κι είναι φυσικό, καθώς το βλέμμα του δεν θα
μπορούσε να λοξοδρομήσει από την κλινική
θεώρηση, από την απόσταση εκείνη, από την
οποία με αντικειμενικότητα, αλλά και βαθιά
κατανόηση, συμπόνια, διακριτικό σαρκασμό
και στεναχτικό χιούμορ παρατηρεί τον ανοχύρωτο άνθρωπο να συνθλίβεται μέσα στον
φθοροποιό χρόνο, τη στασιμότητα, την απελπισία, τη ματαίωση.
Ο Στανισλάφσκι, αφουγκραζόμενος στη
σκηνή τις υπόκωφες, σπαραχτικές δονήσεις
του «Βυσσινόκηπου», θα τον χαρακτηρίσει
τραγωδία. Έκτοτε, κάθε σημαίνουσα παρουσίαση του έργου θα συνιστά και μια συμβολή
στην ερμηνεία του: πενήντα χρόνια από την
πρεμιέρα του, ο Ζαν Λούι Μπαρρώ θα διεισδύσει στο μικροσύμπαν των παύσεων, στην
πολυσήμαντη ευγλωττία της φαινομενικής
μη-δράσης, ενώ άλλα είκοσι χρόνια μετά
(1974) ο Στρέλερ θα παραδώσει έναν χαρακτηριστικά λευχείμονα «Βυσσινόκηπο», διατυπώνοντας και τη θεωρία των τριών κινέζικων κουτιών, του «Αληθινού», της Ιστορίας
και της Ζωής, που συνθέτουν το δραματουργικό «υπέδαφος» του έργου.
Ο Τσέχωφ στο κύκνειο άσμα του, ωσάν
γλυκόπικρη ελεγεία ή ρέκβιεμ, προοιωνίζεται την αναπόδραστη, όσο και αναγκαία, ενηλικίωση ενός κόσμου. Μόνο που, με τη
διαπεραστική «ματιά» του νου του, βλέπει
αυτή να πραγματοποιείται βίαια, παρασύροντας μαζί της την πίστη στην ομορφιά, τις ριζωμένες πεποιθήσεις και αξίες, τις μνήμες
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Λιτός, ‘ευανάγνωστος’
«Βυσσινόκηπος»
αλλά και την ποίηση που φωλιάζει μέσα
τους. Η σκηνοθετική απόδοση του Κ. Μαρκουλάκη, λιτή, «ευανάγνωστη» και περιεκτική, σέβεται τις ανάσες του τσεχωφικού κειμένου, τις οποίες αρδεύει με λυρισμό, ενώ
στην επιφάνεια οικοδομεί ένα ενδιαφέρον
βραδυφλεγές σκηνικό «ισοκράτημα».
Σε έναν σκηνογραφικό χώρο που αποπνέει μαρασμό αλλά και ηλεκτρισμένη στάση αναμονής, με φωτιστικές δημιουργίες-σύμβολα και σημαίνοντα ηχοτοπία, το τσεχωφικό
αριστούργημα αποκρυσταλλώνεται και, εν
τέλει, επικοινωνείται.
Ο Δ. Λιγνάδης κομίζει έναν Λοπάχιν με ισόρροπες δόσεις πρακτικότητας και αφοπλιστικής ειλικρίνειας, έναν τολμητία αλλά και
αμήχανο άνθρωπο στο κατώφλι του νέου
του ρόλου. Η Θ. Μπαζάκα εδραιώνει τη Ρανέβσκαγια με σκηνικό κύρος, αν και, ενίοτε,
με καταφυγές σε ένα προβλέψιμο μελό. Ο Γ.
Κότσιφας σχηματοποιεί δωρικά τον Γκάγιεφ
παρακάμπτοντας το γκροτέσκο (ειδικά στο
εγκώμιο της βιβλιοθήκης). Η Κόρα Καρβούνη, ως Βάρια, «μεταφράζει» και επιτείνει, μέσα από τη εξωτερική ακαμψία της, το οικογενειακό αδιέξοδο. Ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος (Τροφίμωφ) συγχωνεύει με σχετική
σαφήνεια τον σκαπανέα νέων ιδεών και τον
εραστή. Η Σίσσυ Τουμάση (Άνια) ακτινοβολεί με εσωτερικό παλμό την τρυφερή αισιοδοξία της πληγωμένης νιότης. Η Γ. Νταλάρα
(Ντουνιάσα), αρκούντως κινητική και περιπαθής, κατοχυρώνει ένα ευδιάκριτο σκηνικό αποτύπωμα. Η Αθ. Μαξίμου (Σαρλόττα)
ζωντανεύει με γοητεία το σύμβολο του κόσμου των ψευδαισθήσεων. Ο Γ. Μπινιάρης
(Φιρς) ενσαρκώνει το, σε αποδρομή, παλιό
κατεστημένο με δραματική γραφικότητα. Ο
Γιάννης Στόλλας (Πίσσικ) ενσωματώνεται αγαστά στη σκηνική συχνότητα, ο Γιάννης
Γιαννούλης (Γιάσσα) προδίδει ένα, ελαφρώς,
εκκρεμές υποκριτικό σμίλεμα, και, τέλος, ο
Τάσος Δημητρόπουλος (Γιεπιχόντωφ) εγκολπώνεται με σύνεση στο γενικό σύνολο.

«Ο βυσσινόκηπος»,
του Άντον Τσέχωφ
Θέατρο «Δημήτρης Χορν» (Αμερικής
10, Κολωνάκι, τηλ.: 210-3612500)

Μετάφραση:
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδη
Σκηνοθεσία:
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή
Κοστούμια: Μαρία Κοντοδήμα
Μουσική: Μίνως Μάτσας
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθός Σκηνοθέτη:
Έλενα Σκουλά, Μανώλης Δούνιας
Βοηθός Σκηνογράφου:
Γιώργος Θεοδοσίου
Παραγωγή:
Αθηναϊκά Θέατρα Α.Ε.
Πρωταγωνιστούν:
Θέμις Μπαζάκα,
Δημήτρης Λιγνάδης,
Κόρα Καρβούνη,
Αθηνά Μαξίμου,
Γιάννης Κότσιφας,
Σίσσυ Τουμάση,
Γιώργος Μπινιάρης,
Γιάννης Στόλας,
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος,
Γιάννης Γιαννούλης,
Τάσος Δημητρόπουλος,
Γεωργιάννα Νταλάρα

| 47

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Ελεύθεροι
άνθρωποι»
του Γιώργου
Νυκταράκη
Από τις εκδόσεις Λυκόφως
2084. Η Όναρ
είναι η μοναδική πόλη που
κατοικείται. Ο
Τόνι-01369,
ένας δεκαπεντάχρονος με
ανήσυχο
πνεύμα, δυσκολεύεται
να πειθαρχήσει στους
κανόνες καθώς έχει
σοβαρές αμφιβολίες για όσα υποστηρίζει η Διοίκηση σχετικά με τον κόσμο.
Στον δρόμο του θα βρεθεί ένας μυστηριώδης άντρας που θα του παρουσιάσει μια διαφορετική αλήθεια από εκείνη της Διοίκησης. Όμως, όσο περισσότερα μαθαίνει ο Τόνι, τόσο περισσότερο
αρνείται να συμμορφωθεί με το πρόγραμμα ζωής στην Όναρ. Έχοντας στο
πλευρό του τη φίλη του Μάιρα τολμάει
να σκεφτεί τη φυγή.
Πόσο εύκολη υπόθεση είναι όμως;
Την Κυριακή, 20 Ιανουαρίου, οι εκδόσεις Λυκόφως παρουσιάζουν το πρώτο μυθιστόρημα του Γιώργου Νυκταράκη με τίτλο «Ελεύθεροι άνθρωποι»
στις 6.00 μ.μ. στο «Monk Grapes and
Spirit» (Καρόρη 4, Αθήνα).
Για το βιβλίο θα μιλήσει ο συγγραφέας Θοδωρής Καρανικόλας.
Θα ακολουθήσουν συζήτηση και υπογραφές αντιτύπων.
Ο Γιώργος Νυκταράκης γεννήθηκε το
1991 στην Αθήνα
και ζει στη Νέα
Σμύρνη. Φοίτησε
στο Τμήμα Φυσικής και, αφού ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές
του σπουδές, άρχισε να εργάζεται
ως καθηγητής.
Παράλληλα, ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο δημοσιεύοντας κριτικές ταινιών. Οι κινηματογραφικές και λογοτεχνικές επιρροές του τον οδήγησαν μοιραία
στον συγγραφικό χώρο, με την έκδοση του πρώτου του μυθιστορήματος
με τίτλο «Ελεύθεροι άνθρωποι».
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παρουσιάζει
ΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΟΥ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ».

Ελύτης l Σεφέρης
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Κορυφαίοι
εκπρόσωποι
των γραμμάτων
γράφουν
για τους
σημαντικότερους
έλληνες
λογοτέχνες
του 20ού αιώνα
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} Η πρώτη του βράβευση
με το Επαθλο Παλαμά

