

 







«ΤΟξΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΕΙΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΕΙΣ…»
• Οι προτεραιότητες της N.Δ. με ορίζοντα
τις ευρωεκλογές του Μαΐου ▶ ΣΕΛ. 9
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Η… συνταγή
της «γλυκιάς» ήττας
• Αγωνία στον ΣΥΡΙΖΑ μην ξεπεράσει
η Ν.Δ. το 29% στις ευρωεκλογές
▶ ΣΕΛ. 8

• Γιγαντώνεται η λαϊκή οργή
κατά τη κυβέρνησης –όχι μόνο
για τις Πρέσπες αλλά και για
τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις
που μετατράπηκαν σε
μνημόνια–, αλλά στο Μαξίμου
σκέφτονται μόνο την άλωση
της Κεντροαριστεράς,
ώστε να αποφύγουν
την εκλογική συντριβή

Επενδυτικό
παράδειγμα προς
αποφυγή η Ελλάδα

▶ ΣΕΛ. 4

• Εννέα φόρες περισσότερος
χρόνος από την Ιρλανδία απαιτείται
στην Ελλάδα για την επίλυση
μιας πτώχευσης ▶ ΣΕΛ. 3

ΒΡΗΚΑΜΕ… ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΝΑ ΘΑΨΟΥΜΕ 5-6 (ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ)





ΥΠΟΘΕΣΗ ΝOVARTIS

«Ψάχνουν» τώρα
την… Τουλουπάκη!

▶ ΣΕΛ. 2













▶ ΣΕΛ. 11

• Πειθαρχική - προκαταρκτική
έρευνα για το σύννομο των ενεργειών της Εισαγγελίας Διαφθοράς διεξάγει ο αντιεισαγγελέας
Α.Π, Γρηγόρης Πεπόνης,
μετά την κατάθεση και
δεύτερης καταπελτώδους αναφοράς από
τον συνάδελφό του
Γιάννη Αγγελή
▶ ΣΕΛ. 6-7
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το ανοιχτό γαλάζιο της κυπριακής ΑΟΖ, από όπου «έκλεψε» το όνομά της η γεώτρηση «Γλαύκος -1», το Νησί της Αφροδίτης απέκτησε και επισήμως το πρώτο μεγάλο κοίτασμα υδρογονανθράκων. Σύμφωνα με τις επίσημες προκαταρκτικές εκτιμήσεις των ExxonMobil - Qatar Petroleum, το ενεργειακό περιεχόμενο στα σπλάχνα του «Γλαύκου» κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 8 τρισ. κυβικών ποδών, (155-230 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα), με τη συνολική αξία του κοιτάσματος να υπολογίζεται μεταξύ του ποσού των 30-40 δισ. δολαρίων.
Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα που ανακαλύφθηκε τον τελευταίο χρόνο σε ολόκληρη την υφήλιο και το
τρίτο μεγαλύτερο για το τελευταίο 24μηνο. Προς τι η δημοσιογραφική καταγραφή; Μα, για να γίνει αντιληπτή η μεγάλη απόσταση που χωρίζει το ανάδελφον ελληνικό έθνος από τους «αδελφούς» Κυπρίους σε θέμα οργάνωσης, αποφασιστικότητας και εθνικής πολιτικής συνεννόησης.
Οργανωμένα και μονιασμένα παρά τις επιμέρους διαφορές τους αντιμετωπίζουν για δεκαετίες ολόκληρες οι κυπριακές
πολιτικές δυνάμεις τον «Αττίλα». Με σχέδιο και δουλειά βγήκαν σχετικά γρήγορα από τη μνημονιακή μέγγενη στην οποία
μπήκαν λόγω της χρεοκοπίας του τραπεζικού συστήματός
τους και της οικονομικής κρίσης. Τέλος, με αποφασιστικότητα και στρατηγικές συμμαχίες εκμεταλλεύονται τώρα
τον γεωλογικό πλούτο τους, υψώνοντας κι άλλο το γεωστρατηγικό ανάστημα της νήσου στην Ενωμένη Ευρώπη
και κυρίως στην πολυτάραχη λεκάνη της νοτιοανατολικής
Μεσογείου.
Στην Ψωροκώσταινα, αντιθέτως, μετά από 8 χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής αναζητούμε ακόμη την ανάπτυξη, περιμένουμε ακόμη ένα Eurogroup για να πάρουμε
μία δόση, δίχως να έχουμε κλείσει τις σοβαρές «ουρές»
συμφωνημένων με τους θεσμούς προαπαιτούμενων δράσεων, υπερηφανευόμαστε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια,
χωρίς όμως να μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας τη
θεσμοθέτηση των 120 δόσεων για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Δεν μπορούμε εν τέλει να καταλήξουμε σε μία αναζωογονητική για την πραγματική οικονομία φόρμουλα αντικατάστασης του νόμου Κατσέλη, ώστε να κλείσει η χαίνουσα πληγή των κόκκινων τραπεζικών χαρτοφυλακίων.
Όσο για τις ελληνικές ενεργειακές προτεραιότητες, ούτε λόγος: ελπίζει ως θεατής η Πολιτεία ότι ΚΑΠΟΙΑ στιγμή, ΚΑΠΟΙΑ από τα ελληνικά κοιτάσματα ΘΑ είναι σε τέτοιο βαθμό αξιοποιήσιμα που από τα έσοδά τους ΘΑ χρηματοδοτηθεί ΚΑΠΟΤΕ το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό μας σύστημα.
Αν φυσικά υπάρχουν συνταξιούχοι μέχρι τότε, που θα έχουν καταφέρει να επιζήσουν με τις Σαρακοστιανές –μέρες που
έρχονται– και δίχως αντίκρισμα υποσχετικές.
Υ.Γ.: Τα χαρμόσυνα μαντάτα από την Κύπρο έρχονται σε μία εκρηκτική συγκυρία για την περιοχή. Εδώ και μερικά 24ωρα οι Τούρκοι έχουν δεσμεύσει μία έκταση-μαμούθ 462.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που καταλαμβάνει σημεία του Αιγαίου, της ανατολικής Μεσογείου, της Κύπρου και της Μαύρης Θάλασσας και στην οποία διεξάγουν –υπό τη μορφή στρατιωτικής άσκησης– πρόβα πολέμου.
Καλό είναι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά, διότι το κυπριακό «αέριο» είναι από μόνο του αρκετά εύφλεκτο υλικό,
οι Τούρκοι έχουν βγει για σεργιάνι με τον αναπτήρα αναμμένο και στου γλαύκου το γειτόνεμα, που λέει κι ο Ελύτης, η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι…

Σ

Παράδειγμα
και μπαρούτι
στου… Γλαύκου
το γειτόνεμα
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• Εννέα φόρες περισσότερος χρόνος από την Ιρλανδία απαιτείται
στην Ελλάδα για την επίλυση μιας πτώχευσης – Διασώζεται μόλις το
33,2% της αξίας μιας επιχείρησης

Επενδυτικό παράδειγμα
προς αποφυγή η Ελλάδα
Μπορεί η Κυβέρνηση να επιχαίρει στο εσωτερικό για την
έξοδο στις αγορές και την ανάπτυξη (που όλο έρχεται κι
όλο στον δρόμο είναι), ωστόσο η αλήθεια είναι αμείλικτη,
αποδεικνύεται, με αριθμούς και μιλά και ξένες… γλώσσες!
Στα αγγλικά άλλωστε απευθύνθηκε λίγες ημέρες πριν
στους συνέδρους του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του Μονάχου η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, μνημονεύοντας τη χώρα μας
ως παράδειγμα προς αποφυγή για προορισμό επενδυτικών κεφαλαίων.

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

την κεντρική ομιλία
της με θέμα την ανάγκη σύγκλισης των οικονομιών της Ευρώπης, η «σιδηρά» Γαλλίδα αναφέρθηκε εκτεταμένα στην
περίπτωση της Ελλάδας στην προσπάθειά της να τονίσει το πόσο απαραίτητη είναι η βελτίωση των εθνικών πτωχευτικών διαδικασιών
και πόσο μεγάλες είναι ακόμα και
σήμερα οι αποκλίσεις μεταξύ των
χωρών της ίδιας οικονομικής δυναμικής. Όπως υπογράμμισε, «ένα
μεγάλο εμπόδιο στις επενδύσεις, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές επενδύσεις, είναι το κόστος σε χρόνο και
χρήμα της διαδικασίας πτώχευσης
μιας επιχείρησης. Τα στάνταρ έχουν
μεγάλες αποκλίσεις σήμερα στην Ευρώπη. Για την επίλυση μιας πτώχευσης χρειάζεται στην Ελλάδα εννέα φορές περισσότερος χρόνος από την Ιρλανδία, για παράδειγμα. Ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση των καθεστώτων αφερεγγυότητας θα βοηθήσει
στην αύξηση των επενδύσεων και στη
δημιουργία θέσεων εργασίας».
Η τοποθέτηση της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ βασίστηκε
στην έκθεση «Doing Business
2019» της Παγκόσμιας Τράπεζας,
όπου τα στοιχεία που περιλαμβάνονται για τη διαδικασία επίλυσης

χρεοκοπίας είναι εξαιρετικά αποθαρρυντικά για τη χώρα μας, καθώς φαίνεται ότι ούτε τα μνημονιακά μέτρα για την επιτάχυνση
της απονομής δικαιοσύνης έπιασαν τόπο, αλλά ούτε οι νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση
του θεσμικού πλαισίου των πτωχεύσεων απέδωσαν.

ρησης δημιουργεί ερωτηματικά,
καθώς στην Ιρλανδία διασώζεται
το 86% και στην Ιταλία 65,2% της
πτωχευτικής περιουσίας.
Σύμφωνα με την έρευνα, το βασικότερο πρόβλημα στην Ελλάδα
είναι οι αργές και μη αποτελεσματικές δικαστικές διαδικασίες, καθώς το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει
και μάλιστα οι τρεις υπό σύγκριση
χώρες λαμβάνουν σχετικά ίδιες
βαθμολογίες στον τομέα αυτό:
10,5 η Ιρλανδία, 12 η Ελλάδα και
13 η Ιταλία.
Μια ελάχιστη αναβάθμιση κατά

Στην έκθεση αυτή η Ελλάδα λαμβάνει την 62η θέση παγκοσμίως
ως προς την επίλυση πτωχεύσεων,
ξεπερνώντας οριακά τη βάση με
βαθμολογία 55,39 στα 100. Στον
αντίποδα άλλες ταλαιπωρημένες
οικονομίες του νότου, όπως η Ιρλανδία και η Ιταλία, που κατατάχθηκαν στη 18η και 22η θέση α-

ντίστοιχα, καθώς έλαβαν βαθμολογίες κοντά στο 80 στα 100.
Η χρονική διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας της πτώχευσης
στην Ελλάδα είναι 9πλάσια στην
Ελλάδα σε σχέση με την Ιρλανδία
(3,5 χρόνια έναντι 0,4) και διπλάσια, σε σχέση με την Ιταλία (1,8
χρόνια). Αν υπολογίσουμε ότι το
κόστος της πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό (9% της αξίας της επιχείρησης), το γεγονός ότι με το πέρας της διασώζεται μόνο το 33,2%
της αξίας της πτωχευμένης επιχεί-
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4% και 7% αντίστοιχα στο διάστημα 2012-2018 μας αναγνωρίστηκε
από τους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας
WEF
Global
Competitiveness και WB Doing
Business, ωστόσο το θεσμικό έλλειμμά μας έναντι της υπόλοιπης
Ευρώπης παραμένει μεγάλο, με
συνέπεια να κρίνεται αναγκαιότητα
υψίστης σημασίας η νομική και δικαστική μεταρρύθμιση καίριων τομέων, όπως οι πτωχεύσεις. Άλλωστε, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο
στην επενδυτική απόφαση ένα
plan b, σύμφωνα με το οποίο ο επενδυτής θα μπορέσει να πάρει πίσω ένα μέρος της επένδυσής του
σε περίπτωση που το εγχείρημά
του αποτύχει, και στη χώρα μας
αυτό δεν συνεπάγεται μόνο εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά
και τεράστιες οικονομικές απώλειες που θα εξανεμίσουν τα 2/3 της
αξίας της επιχείρησης.

Αρνητικών ρεκόρ
συνέχεια!
Στην ίδια έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας καταγράφονται και άλλα
αρνητικά ρεκόρ για τη χώρα μας,
παίρνοντας την 72η θέση από τις
190 χώρες και έχοντας χάσει πέντε
βαθμούς από την προηγούμενη
έκθεση, σταθερά πίσω από την Κολομβία, το Κιργιστάν και την Αλβανία, ενώ στην κατηγορία «Ease
of Doing Business», η Παγκόσμια
Τράπεζα δίνει στην Ελλάδα 68 από
100 πιθανά σημεία, ξεκινώντας από τη Μογγολία, το Ουζμπεκιστάν
και το Ομάν.
Στην κορυφή της βαθμολογίας
βρίσκονται τα λεγόμενα «καταφύγια» της ελεύθερης αγοράς, η Νέα
Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, η Δανία,
το Χονγκ Κονγκ και η Δημοκρατία
της Κορέας (ROK), ενώ ουραγοί είναι το Σουδάν, η Λιβύη, η Υεμένη,
η Βενεζουέλα, η Ερυθραία και η
Σομαλία.
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• Γιγαντώνεται η λαϊκή οργή κατά τη κυβέρνησης –όχι μόνο για τις Πρέσπες αλλά και για
τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που μετατράπηκαν σε μνημόνια–, αλλά στο Μαξίμου σκέφτονται μόνο
την υφαρπαγή της προίκας της Κεντροαριστεράς, ώστε να αποφύγουν την εκλογική συντριβή

«Προικοθήρες»
στο Μαξίμου
Σε γνωστή μουσική σκηνή της Αθήνας ο Χριστόφορος Ζαραλίκος πρωταγωνιστεί σε μια προεκλογική –όπως λέει το σχετικό
promo– stand up comedy παράσταση με τον ευφάνταστο τίτλο
«Φιλαράκι, θα μου δώσεις μια ψήφο;». Δεδομένου ότι η τέχνη εμπνέεται τις περισσότερες φορές από τη ζωή, ο τίτλος του αγαπητού «όρθιου» comedian ταιριάζει γάντι στην πολιτική κωμωδία των ημερών που αφορά την απόπειρα σύμπλευσης των
αποκαλούμενων προοδευτικών δυνάμεων υπό τη «σκηνοθετική» μπαγκέτα του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως δεν μπορεί να... διασκεδάσει τη λαϊκή οργή.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

H

ιδέα της συνεργασίας
του ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως
με το Κίνημα Αλλαγής
και δευτερευόντως με το
ΠΟΤΑΜΙ είναι μία ιστορία που έχει… προϊστορία και δεν γεννήθηκε την Τρίτη που ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση
συνεργασίας με όλες τις δυνάμεις που
αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της
προόδου, προκειμένου να ανασχεθεί –
όπως είπε– ο κίνδυνος ανόδου της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές.
Όσοι έχουν καλή μνήμη θα θυμούνται ότι τον Μάρτιο του 2018 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, προωθούσε την ίδια ιδέα συμπόρευσης, αλλά υπό αυστηρά
προαπαιτούμενα που η πολιορκούμενη νύμφη του Κινήματος Αλλαγής δύσκολα θα έκανε αποδεκτά, μιας και η
Κουμουνδούρου ζητούσε γονυκλισίες
μετάνοιας από τις επιλογές που έκανε
η Χαριλάου Τρικούπη μετά το 2011.
Σήμερα, όμως, που τα κουκιά δεν
βγαίνουν, τα προαπαιτούμενα ξεχάστηκαν και ξεφύτρωσαν πρωτοβουλίες
τύπου «Γέφυρας», όπου μερικοί ξεχασμένοι γεφυροποιοί έχουν αναλάβει
τις προεργασίες «οικοδόμησης» του…
έρωτα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Κεντροαριστεράς.
Ανεξαρτήτως της επιτυχίας που θα
έχουν οι απόπειρες, το επιδιωκόμενο

προξενιό δεν φαντάζει ανέφελο, αφού
και τα δύο «σόγια» έχουν τις (σοβαρές)
ενστάσεις τους: στη μεν Χαριλάου Τρικούπη –και όχι μόνο– ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται πολιτικός προικοθήρας του οποίου μοναδική επιδίωξη είναι η υφαρπαγή των ψήφων των κεντροαριστερών ψηφοφόρων. Στη δε
Κουμουνδούρου, δεν είναι λίγοι αυτοί
που θεωρούν ότι πρόκειται για ετερόκλητη πολυγαμική σχέση συμφέροντος
με «νύφες» που έχουν ξεμείνει στο πολιτικό ράφι και δεν έχουν να τους προ-

σφέρουν τίποτα, αντιθέτως αλλοιώνουν το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η γιούχα πάει σύννεφο!
Δεν πείθει λοιπόν αυτό το κάλεσμα
Τσίπρα για στρατηγική συνεργασία
των προοδευτικών δυνάμεων. Το μέγα
πρόβλημα όμως για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι
ότι ο πολιτικός λόγος του κόμματος δεν
πείθει πλέον ούτε τα λαϊκά ακροατήρια, με αποτέλεσμα να είναι συχνά τα
φαινόμενα της αποδοκιμασίας των κυβερνητικών στελεχών όταν τα τελευταία καλούνται να μιλήσουν σε δημόσιους χώρους. Τη μήνη του πλήθους
βίωσαν για παράδειγμα πριν από λίγες
ημέρες ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
και η Όλγα Γεροβασίλη. Ο μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Επικρατείας πρέπει να ένιωσε ιδιαίτερα
αφιλόξενα στην Κατερίνη, όπου έγινε
δεκτός με αποδοκιμασίες και κατά την
άφιξή του στην πόλη τον περίμεναν δεκάδες διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα για τη Μακεδονία. Μάλιστα,
στην ομιλία που ακολούθησε, μία νε-

Βρήκαμε… Γεωργιάδη, να θάψουμε 5-6
Χαρακτηριστικό της ένδειας επιχειρημάτων που υπάρχει στο κυβερνητικό
στρατόπεδο ενόψει των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων που έρχονται είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η υπόθεση του πρώην βουλευτή
της Ν.Δ., Νίκου Γεωργιάδη, και της πρωτόδικης καταδίκης του για κατά
συρροή και κατ’ εξακολούθηση ασέλγεια σε βάρος ανήλικου. Πρωτόφαντη
πραγματικά ιστορία, που όμως έχει ακόμη δρόμο να διανύσει μέχρι να τελεσιδικήσει και που σε κόντρα του πολιτικού πολιτισμού θεωρήθηκε από
την κυβέρνηση ως ιδανική ευκαιρία να χτυπηθεί η Νέα Δημοκρατία.
Ξεχνώντας προφανώς ότι από την πρώτη στιγμή που «έσκασε» η υπόθεση Γεωργιάδη, η οδός Πειραιώς αποστράτευσε το κατηγορούμενο στέλεχός της περιμένοντας ως οφείλει την ετυμηγορία της Θέμιδας, στον ΣΥΡΙΖΑ εγκαλούν περίπου ως συναυτουργό του μεγάλης απαξίας ποινικού αδικήματος το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λες και ένα δημοκρατικό κόμμα δεν πρέπει να υπερασπίζεται το τεκμήριο της αθωότητας κάθε κατηγορούμενου. Λες και η Ν.Δ. γνώριζε μία παραβατική συμπεριφορά και
την κάλυπτε ή λες και φταίει ένας ολόκληρος πολιτικός οργανισμός για τις ποινικά κολάσιμες
πράξεις ενός πρώην στελέχους της. Αλλά φαίνεται ότι στον ΣΥΡΙΖΑ σκέφτηκαν να μην αφήσουν να πάει χαμένη η ευκαιρία και αφού βρήκανε… Γεωργιάδη, ας «θάψουνε» 5-6 πολιτικούς αντιπάλους. Παλιά τους τέχνη κόσκινο, όπως αποδεικνύεται και από τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση της Novartis…

αρή κοπέλα είπε προς τον Δ. Τζανακόπουλο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπειρε τη διχόνοια στην Ελλάδα.
Παρομοίως αφιλόξενα αντιμετωπίστηκε και η υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσία της στην Πτολεμαΐδα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχυρές
δυνάμεις της Αστυνομίας αναγκάστηκαν να αποκόψουν το πλήθος από το
σημείο επαφής του με την Όλγα Γεροβασίλη, χωρίς ωστόσο να τους αποτρέψουν να φωνάξουν σκληρά συνθήματα όπως «προδότες», «η Μακεδονία είναι ελληνική», «γερά-γερά στα χνάρια του
Μελά» και «Τσίπρα προδότη».
Πρόκειται πλέον για ένα συνηθισμένο σκηνικό γιούχας και αποδοκιμασιών που βρίσκουν μπροστά τους υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Και το αναμάσημα το επίπλαστου επιχειρήματος ότι δήθεν πρόκειται για λίγους ακροδεξιούς αγανακτισμένους
δεν μπορεί να καλύψει την αλήθεια ότι
το κυβερνών κόμμα μετατρέπεται σε
κόκκινο πανί για τους ψηφοφόρους, όχι μόνο εξαιτίας της Συμφωνίας των
Πρεσπών, αλλά και λόγω των ανεκπλήρωτων προεκλογικών υποσχέσεων που όχι μόνο πετάχτηκαν στα σκουπίδια, αλλά μεταμφιέστηκαν σε ένα τρίτο σκληρό μνημόνιο αιματηρών υπερπλεονασμάτων και υπερφορολόγησης.
Ίσως στον γυάλινο πύργο της εξουσίας να μη φτάνουν οι φωνές, αλλά είναι υπαρκτές, και όσοι από τους κυβερνώντες έχουν παραμείνει απρόσβλητοι από τον ιό της αλαζονείας τρέμουν
στην ιδέα στο πώς θα εκφραστεί στις
κάλπες αυτή η οργή…
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6 | Η ΑΠΟΨΗ
Με καράβι που... γέρνει επικίνδυνα μοιάζει σήμερα η έρευνα για την υπόθεση της
Νοvartis, που διενεργεί η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη
Τουλουπάκη και οι επίκουροι
εισαγγελείς Ντζούρας και
Μανώλης.
Γράφει ο
Εισαγγελέας (Σκεπτόμενος)

Ν

έα... βόμβα Αγγελή ταράζει εκ νέου τα ύδατα της υπόθεσης και προκαλεί
τσουνάμι στη Δικαιοσύνη. Ο αντιεισαγγελέας
ΑΠ, Γιάννης Αγγελής, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από την εποπτεία της Εισαγγελίας Διαφθοράς, με μια πεντασέλιδη αναφορά,
όπου κατακεραύνωνε τους χειρισμούς
της εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης
Τουλουπάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, ξαναχτύπησε!
Στον αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γρηγόρη
Πεπόνη, ο οποίος διενεργεί πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση για την αναφορά του, ο αντιεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης Αγγελής κατέθεσε και δεύτερη αναφορά, στην οποία περιγράφει με περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες όλα όσα έγιναν στο περίφημο ραντεβού
της Βιέννης, με το τρίο των εισαγγελέων
Τουλουπάκη, Ντζούρα και Μανώλη,
και τους Αμερικανούς αξιωματούχους.
Μία συνάντηση, που υπήρξε μοιραία για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς όσα έγιναν εκεί, εκείνο το απόγευμα του Νοεμβρίου στις 6, στο πολυτελές ξενοδοχείο της αυστριακής πρωτεύουσας «Ritz Carlton Vienna», ήταν
η... σταγόνα που οδήγησε τον κ. Αγγελή, λίγο αργότερα, να ακολουθήσει μοναχική πορεία, παραιτούμενος από τη
θέση του επόπτη της Διαφθοράς.
Οι αποκαλύψεις του Γιάννη Αγγελή, για τα τεκταινόμενα στην έρευνα
της Novartis, φαίνεται να προκαλούν
καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση,
καθώς ο αντιεισαγγελέας ΑΠ Γρηγόρης Πεπόνης, ο οποίος μελετάει και
τις δύο αναφορές Αγγελή, αναμένεται
να στείλει κλήσεις –εάν δεν το έχει ήδη
κάνει– στους τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς, Τουλουπάκη, Ντζούρα, Μανώλη, προκειμένου να δώσουν ανωμοτί
εξηγήσεις στο πλαίσιο της πειθαρχικής
προκαταρκτικής έρευνας.

Το… αφήγημα... των ποινικών
διώξεων για Novartis
Οι αποκαλύψεις Αγγελή, που άνοιξαν
τον ασκό του Αιόλου, καθιστούν πλέον πολύ... δυσκίνητο το αφήγημα της
άσκησης ποινικών διώξεων σε βάρος
πολιτικών προσώπων, που θα έπληττε
τον χώρο της αντιπολίτευσης παραμονές εκλογών, δεν «περπατάει» πια τόσο εύκολα.
Αλλά, ας τα πάρουμε από την αρχή:
Η παραίτηση του αντιεισαγγελέα
Γιάννη Αγγελή από τη θέση του επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς και η
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ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

«Ψάχνουν» τώρα
την… Τουλουπάκη!
• Πειθαρχική - προκαταρκτική έρευνα για το σύννομο των
ενεργειών της Εισαγγελίας Διαφθοράς διεξάγει ο αντιεισαγγελέας
Α.Π, Γρηγόρης Πεπόνης, μετά την κατάθεση και δεύτερης
καταπελτώδους αναφοράς από τον συνάδελφό του Γιάννη Αγγελή

συγκλονιστική αναφορά του, με τις αποκαλύψεις-φωτιά, για όσα έγιναν στο
ταξίδι της Βιέννης ανάμεσα στους εισαγγελείς Διαφθοράς και στον επόπτη
τους, λίγο πριν από το ραντεβού με
τους Αμερικανούς αξιωματούχους, τον
περασμένο Νοέμβριο, προκάλεσαν ένα πολύ μεγάλο ρήγμα στο... πλοίο της
Novartis.
H πεντασέλιδη επιστολή παραίτησης του αντιεισαγγελέα Γιάννη Αγγελή τον περασμένο Ιανουάριο και οι καταγγελίες του, για τους χειρισμούς της
κας Τουλουπάκη στην υπόθεση της
Novartis, άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου

και προκάλεσαν τεράστια ανατροπή.
Οι ηχηρές διαμαρτυρίες του κ. Αγγελή, «εγώ δεν θα πάω φυλακή για την
Τουλουπάκη», που διατυπώθηκαν όχι
μόνον εγγράφως, αλλά και διά ζώσης,
όταν ακούστηκαν στους διαδρόμους
του Αρείου Πάγου, προκάλεσαν δυνατούς τριγμούς, όχι μόνο στην έρευνα
για την υπόθεση του φαρμακευτικού
κολοσσού, αλλά και στην ίδια τη Δικαιοσύνη.
Η αναφορά Αγγελή, η οποία κατατέθηκε στην εισαγγελέα του ΑΠ, Ξένη
Δημητρίου, μαζί με την παραίτησή του
από την εποπτεία της Εισαγγελίας Δια-

φθοράς, δεν μπορούσε να μείνει στα
συρτάρια του δρύινου γραφείου της.
Η κα Δημητρίου, όπως είναι γνωστό, διέταξε τη διερεύνηση των καταγγελιών του αντιεισαγγελέα Γιάννη Αγγελή, που είχε διαμηνύσει σε όλους
τους τόνους ότι δεν συμφωνούσε με
τους χειρισμούς της κας Τουλουπάκη
στο θέμα της Novartis.
Η γνώμη του ως επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς σίγουρα δεν ήταν
δεσμευτική ως προς το εάν θα ασκείτο
ποινική δίωξη σε κάποιους εκ των εμπλεκομένων δέκα πολιτικών, ή εάν
θα έμπαινε η δικογραφία για κάποιους
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άλλους στο αρχείο.
Σίγουρα όμως δεν μπορούσε ο συγκεκριμένος εισαγγελέας να υιοθετήσει
δικονομικές τακτικές, που γεννούσαν
ζητήματα νομιμότητας.
Έτσι, μπροστά στο ενδεχόμενο να ασκηθεί in rem ποινική δίωξη σε βάρος
των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων, στο δόγμα «ασκήστε διώξεις χωρίς
στοιχεία και ας βρει την άκρη ο ανακριτής», ο κ. Αγγελής έβαλε φρένο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Α»,
το σχέδιο της Εισαγγελίας Διαφθοράς
για την υπόθεση της Novartis ήταν, αφού δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία
που να «κλειδώνουν» και να επιτρέπουν προσωπικές ποινικές διώξεις, να
ασκηθεί μια γενική ποινική δίωξη, η
λεγόμενη in rem.
Να ασκήσει, δηλαδή, η κα Τουλουπάκη ποινική δίωξη για τα αδικήματα, για τα οποία ζήτησε η Βουλή να γίνει έρευνα για τη Νovartis, και στη συνέχεια να πετάξει το μπαλάκι στον ανακριτή Διαφθοράς, ο οποίος θα τη χρεωνόταν, για να βγάλει αυτός τα κάστανα
από τη φωτιά. Ο σκοπός θα επετυγχάνετο.
Πώς;
Δέκα πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά
τους και δύο πρώην πρωθυπουργοί,
στο… μίξερ της κας Τουλουπάκη.
Στα… μανταλάκια μέχρι τις εκλογές,
με τον ανακριτή να πρωταγωνιστεί ως
νέα… Τουλουπάκη, με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες να πρωτοστατούν
και στις διαρροές και στις κάμερες, και
με τα πολιτικά πρόσωπα –όλα από τον
χώρο της αντιπολίτευσης– να σύρονται
για απολογία, ακόμη και εάν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία;
Kαι πώς να συγκεντρωθούν, σε τόσο
σύντομο διάστημα, επαρκή στοιχεία από τον ανακριτή;
Aρκεί να θυμίσουμε ότι, σε αντίστοιχης εμβέλειας υποθέσεις, χρειάστηκαν χρόνια για να γίνουν δεκτά αιτήματα δικαστικής συνδρομής, ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών και
συλλογή στοιχείων, που να οδηγούν
τους κατηγορούμενους στο εδώλιο.
Στην αντίθετη περίπτωση, στο να
κλείσει ο ανακριτής την υπόθεση με τυπικές κλήσεις ελλείψει στοιχείων, με
απαλλαγή των κατηγορουμένων, ο
σκοπός της διαπόμπευσής τους θα είχε
μέχρι τότε επιτευχθεί.
Εδώ ήταν που όρθωσε… τοίχο ο
Γιάννης Αγγελής, λέγοντας σε όλους
τους τόνους ότι δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί ποινική δίωξη απευθείας στους
κατηγορούμενους, χωρίς να έχει προηγηθεί η κλήτευσή τους για ανωμοτί εξηγήσεις.
Σύμφωνα, μάλιστα, με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες, η άποψη
του κ. Αγγελή κατατέθηκε και εγγράφως στην κα Τουλουπάκη και το επιτελείο της, βάζοντας με αυτό τον τρόπο
φραγμό σε μία διαδικασία, που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο να
βρεθούν στη συνέχεια κατηγορούμενοι
για κατάχρηση εξουσίας οι εισαγγελείς
και με πιθανότητες 99,9% να καταδικαστούν οι ίδιοι!

Η ΑΠΟΨΗ
Η άποψη του κ. Αγγελή δεν άρεσε
στην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
που
επιθυμούσε
πιο… fast truck διαδικασία.
Αυτά στην πρώτη φάση και στο
πρώτο σκέλος της αναφοράς Αγγελή.
Γιατί υπήρξε και part two, σε πιο...
hardcore έκδοση, που αποτυπώθηκε
στη δεύτερη αναφορά Αγγελή, την οποία έχει στα χέρια του ο συνάδελφός
του κ. Πεπόνης.

Το δεύτερο…
χτύπημα Αγγελή
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Α», η
δεύτερη αναφορά του αντιεισαγγελέα
ΑΠ Γιάννη Αγγελή είναι... καταπέλτης.
Κατά τις ίδιες πηγές, κινείται σε τέσσερα επίπεδα και δεν αφήνει τίποτα
όρθιο.
Η τεράστια εμπειρία του στον χώρο
της Δικαιοσύνης, οι άριστες νομικές
του γνώσεις, αλλά κυρίως η… περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι τα πράγματα
και η κατάσταση αλλάζουν στη χώρα
και κατ’ επέκταση και στη Δικαιοσύνη,
όπως και το γεγονός –που πολλοί ψιθυρίζουν– ότι απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο να διαδεχτεί την κα Ξένη
Δημητρίου στην ηγεσία της Εισαγγελίας του ΑΠ, έκαναν τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό ακόμη πιο επιφυλακτικό και πιο οξυδερκή από ό,τι είναι συνήθως στις υποθέσεις που χειρίζεται.
Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά
που ο Γιάννης Αγγελής κάνει ρήξεις
σε υποθέσεις που χειριζόταν, καθώς είναι γνωστός για το εκρηκτικόν του χαρακτήρα του.
Έτσι, λοιπόν, το πρώτο για το οποίο
εξαπέλυσε... μύδρους κατά της κας
Τουλουπάκη και των συν… αυτή ήταν
το ταξίδι και η συνάντηση στη Βιέννη
με τους Αμερικανούς αξιωματούχους,
καθώς και όσα διημείφθησαν εκεί.
Σύμφωνα με όσα είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε, στη δεύτερη αναφορά του
ο κ. Αγγελής είναι κατηγορηματικός ότι ουδέποτε δόθηκε στικάκι με πληροφορίες από τους Αμερικανούς, τις οποίες εκείνος δήθεν αρνήθηκε να πάρει με το πρόσχημα ότι είναι προϊόν υποκλοπής.

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛYΨΕΙΣ ΑΓΓΕΛH, ΠΟΥ

AΝΟΙΞΑΝ ΤΟΝ ΑΣΚO ΤΟΥ ΑΙOΛΟΥ,
ΚΑΘΙΣΤΟYΝ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛY... ΔΥΣΚIΝΗΤΟ
ΤΟ ΑΦHΓΗΜΑ ΤΗΣ AΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ
ΔΙΩΞΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΛΗΤΤΕ ΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΔΕΝ
«ΠΕΡΠΑΤΑΕΙ» ΠΙΑ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ

Ποτέ δεν έγινε λόγος για στικάκι από
τους Αμερικανούς, αναφέρει ο αντιεισαγγελέας ΑΠ.
Αντίθετα, υπήρξε ένα πολύ έντονο
επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και την
εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Του-
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λουπάκη, στο λόμπυ του πολυτελούς
βιεννέζικου ξενοδοχείου.
Η κα Τουλουπακη φέρεται ότι είχε
ήδη παραγγείλει και έπινε τον καφέ της
στα υπέροχα πορσελάνινα σερβίτσια
του ξενοδοχείου, όταν ο τότε επόπτης
της, αντιεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης Αγγελής διερωτήθη ποιος ήταν ο λόγος
του ταξιδιού τους και της συνάντησης
με τους Αμερικανούς.
«Θα τους πούμε ότι θα ασκήσουμε ποινική δίωξη σε τρεις πρώην υπουργούς Υγείας», είπε η κα Τουλουπάκη (σ.σ.:
στη δεύτερη αναφορά του ο Γ. Αγγελής αναφέρει τα ονόματα του Μάρου
Σαλμά, του Άδωνι Γεωργιάδη και του
Ανδρέα Λοβέρδου).
«Τι; Tι είναι αυτά που λες;» φέρεται ότι φώναξε εξοργισμένος ο κ. Αγγελής
και συμπλήρωσε τη φράση κατακόκκινος από οργή και αγανάκτηση: «Εάν
τους πούμε κάτι τέτοιο, θα μας πετάξουν
από το παράθυρο κάτω. Δεν μπορούν να ασκηθούν ποινικές διώξεις, εάν δεν στείλετε
κλήσεις για ανωμοτί εξηγήσεις στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν θα το επιτρέψω».
Το ραντεβού με τους Αμερικανούς
στέφθηκε από απόλυτη... αποτυχία.
Σύμφωνα πάντα με όσα φέρεται να
καταγγέλλει στην αναφορά του ο Γιάννης Αγγελής, οι Αμερικανοί δεν έδωσαν στοιχεία.
Αντίθετα, έγινε μια ενημερωτική συνάντηση στο πόδι, σε έναν διάδρομο
του «Ritz Carlton Hotel», που διήρκεσε
20 λεπτά.
Η συνέχεια είναι γνωστή.
Μετά την επιστροφή των εισαγγελέων στην Αθήνα, ακολούθησε η σύλληψη του προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, ο οποίος κατήγγειλε ότι η κα Τουλουπάκη και οι επίκουροι εισαγγελείς τον πίεζαν να καταθέσει σε βάρος πολιτικών προσώπων
ότι τα είδε να χρηματίζονται για την υπόθεση της Novartis.
O αντιεισαγγελέας ΑΠ, Γιάννης Αγγελής, στην δεύτερη αναφορά του καταγγέλλει τρία ακόμη σημαντικά «μαύρα» σημεία της έρευνας, που εγείρουν
όμως πειθαρχικά –και όχι μόνο– θέματα…
Γιατί η κα Τουλουπάκη και οι επίκουροι εισαγγελείς κατέστησαν
τον πρώην γραμματέα της Δημόσιας Σχολής Υγείας, Νίκο Μανιαδάκη, προστατευόμενο μάρτυρα, ενώ ήταν ήδη ύποπτος για δωροδοκία;
Γιατί διέκοψαν το αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τους Αμερικανούς, από τους οποίους έπαιρναν στοιχεία και επεδίωκαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις μαζί τους και ανταλλαγή πληροφοριών σε προφορικό επίπεδο;
Kαι τέλος, γιατί δεν έχουν διερευνήσει ακόμη σημαντικές πληροφορίες, που έχουν δώσει οι Αμερικανοί;
Προφανώς, σε όλα τα παραπάνω θα
πρέπει να απαντήσει η κα Τουλουπάκη και οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς. Όχι στην «Α». Στον κ. Γρηγόρη Πεπόνη…
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• Φωτιά έχουν πάρει στο Μαξίμου τα κομπιουτεράκια και τα
καλεντάρια, με τους επιτελείς του Αλέξη Τσίπρα να αναζητούν την
καλύτερη δυνατή ημερομηνία για να στήσουν τις εθνικές κάλπες

Η συνταγή για
«γλυκιά» ήττα
Τα κομπιουτεράκια και τα ημερολόγια έχουν πάρει φωτιά
στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι επιτελείς του πρωθυπουργού αναζητούν την καλύτερη δυνατή ημερομηνία για να
στήσουν τις εθνικές κάλπες, ευελπιστώντας όχι σε μία έστω και πέρα από τα προγνωστικά νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
σε μία ήττα που δεν θα έχει τόσο πικρή γεύση και δεν θα
εξαϋλώνει το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα…
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

α σενάρια πάνω στα οποία το πρωθυπουργικό κονκλάβιο κάνει
διάφορους σχεδιασμούς και προσομοιώσεις για τον χρόνο των εκλογών
δεν είναι ούτε πολλά ούτε άγνωστα. Όπως έχει γράψει από καιρό
η «Α», το σενάριο της… παρέλασης που σύμφωνα με τον Πάνο
Καμμένο δεν θα προλάβαινε ο Αλέξης Τσίπρας «πέθανε» εν τη γενέσει του. Οπότε, τα στοιχήματα
και οι ασκήσεις επί χάρτου μοιράζονται ανάμεσα στον εκλογικά αυτοδιοικητικό Μάιο και στον βολικό
Οκτώβριο.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
η «Α», στους σχεδιασμούς του
προσωπικού επιτελείου του πρωθυπουργού, όπως αυτοί διαμορφώνονται στις κλειστές συσκέψεις
στο Μέγαρο Μαξίμου, το περί Οκτωβρίου σενάριο συγκεντρώνει
τους περισσότερους κυβερνητικούς οπαδούς από τους αντίστοιχους του Μαΐου. Κι αυτό διότι
στην Ηρώδου Αττικού θεωρούν ότι από εδώ και πέρα ο χρόνος δουλεύει υπέρ του Αλ. Τσίπρα και όχι
εναντίον του!
«Η κυβέρνηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο, για να απομακρυνθούμε από τη συγκυρία της μεγάλης σύγκρουσης, που ήταν η Συμφωνία των
Πρεσπών. Στους επόμενους μήνες που
θα έλθουν προς ψήφιση στη Βουλή
πολλά νομοσχέδια με καθαρά φιλο-

λαϊκό περιεχόμενο, θα αποδειχτεί ότι
ο Τσίπρας κάνει πραγματικότητα ένα
μεγάλο μέρος των υποσχέσεων που έδωσε προς τους οικονομικά αδύναμους πολίτες», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια που μετέφερε στην «Α»
κορυφαίο στέλεχος και συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Το μεγάλο «αλλά» των
ευρωεκλογών
Ανεξαρτήτως του αν θα ευοδωθεί
ή όχι η προσδοκία –με τις δημοσκοπήσεις να συγκλείνουν στο
δεύτερο ενδεχόμενο– η σκέψη
που κρύβεται πίσω από αυτούς
τους σχεδιασμούς έχει μεν έναν

λογικό συνειρμό, προσκρούει ωστόσο σε ένα εμπόδιο, το οποίο
φάνταζε μέχρι πρότινος απροσπέλαστο: το πώς θα καταφέρει ο Αλ.
Τσίπρας να διαχειριστεί μία ήττα
του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του
Μαΐου με ευμεγέθη διαφορά από
τη Ν.Δ.!
Στο επιτελείο του κυβερνώντος
κόμματος ξέρουν καλά ότι μία εκκωφαντική ήττα τους την άνοιξη
θα… ανοίξει το καπάκι της «χύτρας» και θα οδηγήσει μαθηματικά
σε μία εκλογική συντριβή στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου.
Έτσι, η βασική επιδίωξη του Μα-

ΒΑΣΙΚΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΕΙΝΑΙ –ΣΤΟΝ
ΠΑΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ– ΝΑ
ΡΟΚΑΝΙΣΤΕΙ Η ΠΡΩΤΙΑ
ΤΗΣ Ν.Δ., ΩΣΤΕ ΤΟ
ΚΟΜΜΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 29%
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ξίμου –στον παρόντα τουλάχιστον
χρόνο– είναι να ροκανιστεί η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στο επίπεδο να έχει το ποσοστό της μπροστά το νούμερο «2» και όχι το «3»!
Εν ολίγοις, ο Αλέξης Τσίπρας και
οι συν αυτώ πιστεύουν ότι αν η
Ν.Δ. δεν ξεπεράσει το 29%, τότε
το πρόβλημα πολιτικής διαχείρισης της επόμενης ημέρας θα μετριαστεί για τον ΣΥΡΙΖΑ και το άγχος θα μεταφερθεί στην οδό Πειραιώς. Σε αυτή την εξέλιξη προσβλέπει ο Αλ. Τσίπρας και με αυτή την επιδίωξη διαμορφώνει τους
νέους σχεδιασμούς του για μία
γλυκιά ήττα!

Τα τρία «Ασταρχάν»
Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω
σχεδιασμοί θα μπετοναριστούν ή
θα αποσαθρωθούν ανάλογα με
τον... χρησμό των μυστικών δημοσκοπήσεων που θα διεξαχθούν
Μάρτιο και Απρίλιο. Εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, με το
σενάριο του Οκτωβρίου να εμφα-

νίζεται περισσότερο πιθανό, ποντάροντας σε τρία «άλογα»:
α) Στην απόσβεση των φιλολαϊκών μεταμνηνιακών μέτρων
στη φθινοπωρινή κάλπη. Εκτιμάται, δηλαδή, ότι εν ευθέτω χρόνω οι πολίτες-ψηφοφόροι θα δουν
στο… παντελόνι τους την αύξηση
του βασικού μισθού, κάποιοι εκ
των δανειοληπτών θα νιώσουν ανακουφισμένοι από τη ρύθμιση
των δανείων που συμφωνήθηκε
με τους τραπεζίτες ως συνέχεια του
τεθνεώτος νόμου Κατσέλη, ακόμη
και ότι κάποιοι άνεργοι θα βρουν
έστω και εποχική απασχόληση όπως είθισται τους τουριστικούς καλοκαιρινού μήνες.
β) Στην ψηφοθηρική άλωση
της κεντροαριστερής δεξαμενής
των ψηφοφόρων. Παρά την
«πόρτα» που έφαγε η Κουμουνδούρου από τον Γιώργο Παπανδρέου
και τον Κώστα Λαλιώτη, στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι ο εκλογικός ορίζοντας του Οκτωβρίου τούς δίνει περισσότερο χρόνο να διεισδύσουν από τα κάτω
προς τα πάνω στον χώρο που σήμερα ελέγχει το Κίνημα Αλλαγής.
«Προσαρτώντας» τρόπον τινά στελέχη χαμηλού βεληνεκούς, θα δίνεται η διά του… τζίρου αίσθηση ότι ένα πλειοψηφικό ρεύμα προοδευτικών ψηφοφόρων ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, «δείχνοντας» ταυτόχρονα τη
Φώφη Γεννηματά ως παρακολούθημα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
γ) Στη «λησμονιά» της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σε Μαξίμου και Κουμουνδούρου διαπιστώνουν ότι όσο πιο Μακεδόνες
είναι οι ερωτώμενοι ψηφοφόροι
τόσο πιο μαύρο εισπράττουν στα
γκάλοπ. Αντιθέτως, τα ποιοτικά
δημοσκοπικά στοιχεία που λένε ότι έχουν στη διάθεσή τους δείχνουν ότι σε νοτιότερα μέρη της
χώρας η δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο εθνικό ζήτημα μοιάζει να μετριάζεται.
Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, τα επιφορτισμένα με τον σχεδιασμό
της εκλογικής στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ στελέχη θεωρούν ότι όσο περισσότερο απομακρυνθεί χρονικά
η κάλπη των βουλευτικών εκλογών από τις Πρέσπες, τόσο θα ξεθωριάσουν τα αντικυβερνητικά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων.
Αυτά είναι τα τρία «Αστραχάν»
στα οποία έχει επενδύσει τις τελευταίες πολιτικές οικονομίες του ο Αλέξης Τσίπρας, ευελπιστώντας να
μην του βγουν… μουλάρια!
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• Οι προτεραιότητες της «γαλάζιας» ατζέντας που φέρνει στο προσκήνιο
η Ν.Δ. με το βλέμμα στο ορόσημο της 26ης Μαΐου, το οποίο θα σηματοδοτήσει και
την έναρξη της νέας διακυβέρνησης, εάν γίνουν ταυτόχρονα εθνικές εκλογές

Με το σχέδιό της για την επόμενη ημέρα της χώρας
απαντά η Νέα Δημοκρατία
στις εν γένει αποπροσανατολιστικές και πολύ συχνά
τοξικές κυβερνητικές συμπεριφορές. Και αν κάτι αναδεικνύεται με σαφήνεια
από τις πρωτοβουλίες του
προέδρου του κόμματος,
Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό, αυτό είναι
η καθαρότητα του κυβερνητικού προγράμματος της
παράταξης για την οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις
που δείχνει να προσελκύει
αυξανόμενο ενδιαφέρον
από αξιωματούχους και επενδυτές.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Ο

πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ξεκαθαρίζει σε κάθε
ευκαιρία που του δίνεται ότι στον πυρήνα του «γαλάζιου» μετεκλογικού σχεδιασμού βρίσκεται η μείωση των φόρων, η αύξηση των επενδύσεων, η διαπραγμάτευση για ελάφρυνση των πρωτογενών πλεονασμάτων και, φυσικά, η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Όλα αυτά
συνθέτουν την ατζέντα που φέρνει
στο προσκήνιο η Ν.Δ., με το βλέμμα στο ορόσημο της 26ης Μαΐου,
το οποίο θα σηματοδοτήσει είτε
την έναρξη της νέας διακυβέρνη-

«Τοξικότητα εσείς,
πρόγραμμα εμείς…»
σης –εάν γίνουν ταυτόχρονα εθνικές εκλογές– είτε την αρχή του τέλους για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
μετά το ηχηρό μήνυμα για πολιτική
αλλαγή που θα σταλεί στις ευρωεκλογές.

Κορυφαία προτεραιότητα
οι επενδύσεις
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, αυτές αναδεικνύονται σε κορυφαία
προτεραιότητα για τη μελλοντική
κυβέρνηση της Ν.Δ. Μετά τις πρόσφατες επαφές στην Αθήνα με εκπροσώπους μεγάλων γερμανικών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αλλά και τη συνάντηση του προέδρου του κόμματος με σημαντικούς διεθνείς επενδυτές στο Μόναχο, επόμενος σταθμός αναμένεται να αποτελέσει για
τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Νέα
Υόρκη. Θα βρεθεί εκεί στις 8 Μαρτίου, προερχόμενος από τη Βοστόνη, όπου θα μιλήσει στη Σχολή
Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts
και αναμένεται να έχει συναντήσεις
με επίκεντρο τον επενδυτικό τομέα.
Στην οδό Πειραιώς πιστεύουν

ότι, όσο πλησιάζουν
οι εκλογές, οι αγορές
θα αρχίσουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν
τους και την επικείμενη πολιτική αλλαγή και αρκετά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν πιθανό να αρχίσει μια βελτίωση
εν όψει των εκλογών. «Αυτό θα είναι
πολύ καλό για την Ελλάδα», επισημαίνουν
συνεργάτες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
οι οποίοι ξεκαθαρίζουν πως η Ν.Δ. «δεν
πρόκειται να κάνει ποτέ αυτό που έκανε ο κ.
Τσίπρας το 2014», όταν αποθάρρυνε επί
της ουσίας τους επενδυτές.
Μέσω των συνεντεύξεων σε
διεθνή ΜΜΕ, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνει, άλλωστε, σταθερά επενδυτικό προσκλητήριο εξηγώντας
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της

χώρας μας. «Αν οι αγορές αντιδράσουν θετικά στο επόμενο διάστημα,
ακόμα και πριν από τις εκλογές, αυτό
θα ήταν μια πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη», σημειώνουν στο Μοσχάτο,
όπου θεωρούν σημαντικό ότι με

την πολιτική αλλαγή «θα βγει από
την εξίσωση και ο κίνδυνος της πολιτικής αβεβαιότητας».
«Σε μια εποχή που η Ευρώπη απειλείται από λαϊκιστές και πολλές
χώρες αντιμετωπίζουν το φάσμα της
πολιτικής αστάθειας, η Ελλάδα έχει
το προνόμιο να περιμένει να έρθει μια
κεντροδεξιά, μετριοπαθής, μεταρρυθμιστική κυβέρνηση με ισχυρή πολιτική εντολή», τονίζουν χαρακτηριστικά.
Προς αυτή την κατεύθυνση στόχευε και η επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στη Ρωσία και οι συναντήσεις που είχε τόσο με τον Ρώσο πρωθυπουργό, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, όσο και με επιχειρηματίες. Επίσης, στις 21 Μαρτίου ο
πρόεδρος της Ν.Δ. θα συμμετέχει
στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο του
ΕΛΚ, η οποία θεωρείται σημαντική για την ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, καθώς αναμένεται να σηματοδοτήσει και την επίσημη έναρξη
του αγώνα για τις ευρωεκλογές, αλλά και την εκλογή τού επικεφαλής
της κοινοβουλευτικής ομάδας του
ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, στην
προεδρία της Κομισιόν.

Επιβεβαίωση των εθνικών φόβων για τις Πρέσπες διά στόματος Νίμιτς!
ιά στόματος Μάθιου Νίμιτς ήρθε
την Πέμπτη η δικαίωση των φόβων
της Νέας Δημοκρατίας ότι η ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν θα
αργούσε να προκαλέσει προβλήματα της
Ελλάδα. Εξ ου και οι «γαλάζιες» φωνές
ότι πρόκειται για μία εθνικά επιζήμια υποχώρηση. Τι είπε ο βετεράνος Αμερικανός διπλωμάτης και προσωπικός απεσταλμένος του γ.γ. του ΟΗΕ στις συνομιλίες Ελλάδας - πΓΔΜ; Ούτε λίγο ούτε πολύ, παραδέχθηκε ότι με τη συμφωνία των
Πρεσπών «υπάρχουν ζητήματα στην εμπορική χρήση του ονόματος “Μακεδονία”…».
Αυτή η παραδοχή ήταν αρκετή για το

Δ

κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να ξεθάψει το τσεκούρι του πολέμου και
να εκφράσει εκ νέου τις έντονες αντιδράσεις της στην κυβερνητική προπαγάνδα
ότι η συμφωνία Τσίπρα - Κοτζιά με τα
Σκόπια δήθεν ευνοεί τα προϊόντα της Μακεδονίας! Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση
της τομεάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων της Ν.Δ., Φ. Αραμπατζή, ότι η
βόρεια Ελλάδα και η Μακεδονία εισέρχονται σε μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας
και διαπραγματεύσεων με εμφανή τον
κίνδυνο να πληγούν ονομαστά προϊόντα
της μακεδονικής γης, όπως τα μακεδονικά κρασιά ως προϊόντα Προστατευόμε-

νης Γεωγραφικής Ένδειξης, αφήνοντας
στο… άγνωστο την τύχη πλειάδας άλλων
προϊόντων, όπως λ.χ. ο μακεδονικός χαλβάς.
«Ας εξηγήσει τώρα ο κ. Τσίπρας στους
παραγωγούς και επιχειρηματίες της Μακεδονίας γιατί η Κυβέρνησή του εκχώρησε
κεκτημένα δικαιώματα και έφερε τη χώρα
προ τετελεσμένων. Εκτός και αν πιστεύει
και εκείνος ότι οι πιο νόστιμες ντομάτες
στον κόσμο είναι οι “μακεδονικές”, όπως
προκλητικά έγραφε στο Facebook ο Νικολά Ντιμιτρόφ ήδη από τον Ιούνιο του
2018!» υποστηρίζεται δηκτικά από την
Πειραιώς.



Οι αρνήσεις
έπεσαν σαν
τη βροχή

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Πιέσεις
Έντονες είναι οι πιέσεις
στον Ηλία
Νικολακόπουλο να
εκτεθεί ως υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος με
τον υποψήφιο του
ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα, τον
Νάσο Ηλιόπουλο. Προς
το παρόν, ο εκλογολόγος
αντιστέκεται.

Αφού έφαγαν πόρτα από παντού, στη μεθαυριανή εκδήλωση
που οργανώνεται από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές στην Αθήνα με κεντρικούς ομιλητές τον
πρόεδρο της Ευρωομάδας των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών
Ούντο Μπούλμαν και την πρώην
υπουργό Λούκα Κατσέλη, στο
Μαξίμου τα έχουν βάψει μαύρα.
Κι αυτό διότι η άρνηση από τα όμορα κόμματα αναγκάζουν και
τον Αλέξη Τσίπρα να απουσιάσει.
Να θυμίσουμε ότι ήλπιζαν στην επίσημη του ΚΙΝΑΛ και του Ποταμιού, αλλά περίμεναν και τον ίδιο τον
Γιώργο Παπανδρέου. Τελικά, θα βολευθούν με τον Μίλτο Κύρκο (λόγω
της γνωριμίας με τον Μπούλμαν από το Ευρωκοινοβούλιο) και με τον
Θανάση Θεοχαρόπουλο, που ξερογλείφεται για να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το έθιμο
«Ρε Βαγγέλη, πού να είναι
άραγε η Μαρία η Δαμανάκη;»

«Δεν έχει εκλεγεί ούτε
στο ενοριακό συμβούλιο»
Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης όπου σταθεί κι όπου
βρεθεί δηλώνει ότι «το ΚΙΝΑΛ δεν θα καταφέρει να εισέλθει στην Βουλή». Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Επικρατείας είναι αυτός στον οποίο έχει δώσει εντολή το Μαξίμου να προχωρήσει στο σχέδιο άλωσης του Κινήματος
Αλλαγής. Στα όσα λέει, λοιπόν, ο Βερναρδάκης, κλήθηκε να δώσει απάντηση ο διευθυντής του γραφείου της Φώφης Γεννηματά, ο Μανώλης Όθωνας, ο οποίος στην κυριολεξία τον απαξίωσε: «Ο Βερναρδάκης
ό,τι και να λέει σε σχέση με εκτιμήσεις εκλογικών αποτελεσμάτων, δεν έχει καμία
σημασία. Ο άνθρωπος δεν έχει εκλεγεί ποτέ ούτε στο ενοριακό συμβούλιο της γειτονιάς του, όποτε εξετέθη στη λαϊκή κρίση, αποδοκιμάστηκε». Και προχώρησε
σε μία πρόσκληση-πρόκληση προς τον πρωθυπουργό: «Ας διαλέξει, λοιπόν,
ο κ. Τσίπρας όποια πόλη της Ελλάδος θέλει, όποια μέρα και όποια ώρα θέλει, να
κάνουμε δύο παράλληλες και ταυτόχρονες εκδηλώσεις. Μία του Κινήματος Αλλαγής με ομιλήτρια τη Φώφη Γεννηματά και μία των ΣΥΡΙΖΑ - Ακροδεξιών Γυρολόγων με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα. Να μετρήσουμε την προσέλευση του
κόσμου και μετά ξανασυζητάμε».

Ο Σκουρλέτης ετοίμαζε τον Τόλκα
Ο Άγγελος Τόλκας δεν πήγε έτσι ξαφνικά στον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει υπουργός. Ο πρώην κηπουρός του ΓΑΠ ήθελε να είναι ο επίσημος υποψήφιος του ΚΙΝΑΛ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όταν κόπηκε και δόθηκε το χρίσμα στον Παπαστεργίου, ο Τόλκας παραιτήθηκε από τα αξιώματα του ΚΙΝΑΛ. Και τότε ο Πάνος Σκουρλέτης
ξεκίνησε επαφές για να είναι ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το σχέδιο δεν προχώρησε, καθώς ο Τόλκας είχε δηλώσει ευθύς εξαρχής ότι
είναι κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και γι’ αυτό επιλέχθηκε ο
δημοσιογράφος τη ΕΡΤ3, Χρήστος Γιαννούλης, ως υποψήφιος για την
Περιφέρεια. Γι’ αυτό στην Κεντρική Μακεδονία οι τοπικοί ΣΥΡΙΖΑίοι είναι πυρ και μανία με την υπουργοποίηση Τόλκα.

Τίμησαν το έθιμο της
Τσικνοπέμπτης στο
ΚΙΝΑΛ. Μετά την
εβδομαδιαία ενημέρωση
των πολιτικών
συντακτών, στη
Χαριλάου Τρικούπη
κατέφθασαν οι δίσκοι με
σουβλάκια, κεμπάπ και
τηγανιές, όπως και
κρασί.

Τον έσφαξε
Με το γάντι έσφαξε τον
Αλέξη Τσίπρα η Ντόρα
Μπακογιάννη σχετικά με
την πρόσκληση στους
προοδευτικούς πολίτες:
«Λέτε η απεύθυνση του
κυρίου Τσίπρα να
απευθύνεται σε μένα; Διότι
εγώ χαρακτηρίζω τον
εαυτό μου προοδευτικό». Η
βουλευτής της Ν.Δ. είπε
ακόμα ότι θα πρέπει να
αναζητήσει τη λέξη στο
λεξικό, καθ’ ότι δεν τη
γνώριζε.

Ξανασμίγουν Βενιζέλος-Παπαδόπουλος
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εδώ και δύο περίπου μήνες διοργανώνει εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου του υπό τον τίτλο «Η Δημοκρατία μεταξύ
συγκυρίας και Ιστορίας. Προσδοκίες και κίνδυνοι από την αναθεώρηση του Συντάγματος». Την ερχόμενη Τετάρτη θα γίνει
η παρουσίαση στον Πειραιά, όπου υπάρχει μία έκπληξη, σε
ό,τι αφορά τους ομιλητές. Ο λόγος φυσικά για τον πρώην υπουργό των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, τον Αλέκο Παπαδόπουλο, ο οποίος πλέον είναι ο ιθύνων νους της Δημοκρατικής Ευθύνης, ενός κόμματος που ήδη έχει ανακοινώσει την αυτόνομη
κάθοδο, τόσο στις ευρωεκλογές, όσο και στις εθνικές, ανακοινώνοντας και τους υποψηφίους. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς κι εκτός των κ.κ. Παπαδόπουλου και Βενιζέλου θα μιλήσει και ο
αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Παύλος Τσίμας.

Εκεί που έφτυναν
Υπάρχουν βουλευτές που για να εξασφαλίσουν την επόμενη εκλογή τους προτιμούν αντί να παράξουν κοινοβουλευτικό έργο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας προτιμούν να κάνουν εντυπωσιακές δηλώσεις. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου. Έτσι, ο κ. Κούλογλου για να ψήσει τους ψηφοφόρους να τον ψηφίσουν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο
κομματικό ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ «στο Κόκκινο» έκανε τη
δική του περισπούδαστη ανάλυση: «Το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα έχει μετατοπιστεί. Το ΚΙΝΑΛ είναι η νέα κεντροδεξιά και η
Νέα Δημοκρατία η νέα ακροδεξιά». Φυσικά, από τις φανφάρες
δεν μπορούσε να απουσιάσει και ο Πινοσέτ. Έτσι, είπε πως
δεν πρέπει να έρθει στην κυβέρνηση «η ρεβανσιστική ακροδεξιά
Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη γιατί θα καταστρέψει τη χώρα.
Το ακραία νεοφιλελεύθερο πρόγραμμά τους τύπου Πινοσέτ δεν το
κρύβουν άλλωστε». Ας θυμίσει κάποιος στον κ. Κούλογλου ότι Πινοσέτ αποκαλούσαν και τον Γιώργο Παπανδρέου και
τώρα τον παρακαλούν για συνεργασία. Προφανώς εκεί στον
ΣΥΡΙΖΑ τους αρέσει να γλείφουν εκεί που έφτυναν.
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Έχει «ανεκτέλεστα συμβόλαια» η κυβέρνηση; Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Απλώς
μεταφέρουμε ατόφια την ερώτηση από τις κακές γλώσσες που ισχυρίζονται
ότι το Μαξίμου έχει ακόμα να «τακτοποιήσει» δύο μεγάλες υποθέσεις που
αφορούν πανίσχυρο διαπλεκόμενο παράγοντα. Γι’ αυτό λέγεται ότι
χρειάζεται επειγόντως χρόνο παραμονής στην εξουσία, μέχρι τον Οκτώβριο,
έστω κι αν αυτό οδηγήσει σε εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ…

Οι Πρέσπες στοιχειώνουν
τον Πρόεδρο

Επαναπροσέγγιση
με τον Αλέξη
επιχειρεί ο Νίκος
Επαναπροσέγγιση με τον Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί εναγωνίως ο Νίκος Παππάς, ο οποίος για
πολλούς και διάφορους λόγους είναι «κομμένος» από το Μαξίμου.
Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του, με την
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζεται δημοσκοπικά να βρίσκεται
14 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας θα αναγκαστεί να καταφύγει
και πάλι στη βοήθεια του Νίκου Παππά.
Βέβαια, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν σώζεται, ούτε
με Παππά, ούτε με Αρχιμανδρίτη…

Ο Σαμαράς στηρίζει Φαρμάκη
Πριν από λίγες ημέρες ο Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε
στην Πάτρα και τον υποδέχτηκε ο βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης, καθώς
και ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης και
ο υποψήφιος δήμαρχος
Πάτρας Νίκος Παπαδημάτος.
Ο πρώην πρωθυπουργός παρέμεινε για αρκετή
ώρα στην Πάτρα, όπου συναντήθηκε και συνέφαγε με
φίλους και στελέχη της Ν.Δ.
Η επίσκεψή του είχε καθαρά πολιτικούς λόγους και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ήταν για
να βοηθήσει και αυτός στη συσπείρωση στην οποία έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα
η Νέα Δημοκρατία, με φόντο τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές, ενισχύοντας περισσότερο τις υποψηφιότητες του Νίκου Παπαδημάτου στον δήμο της Πάτρας και του
Νεκτάριου Φαρμάκη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Υποψηφιότητες που σύμφωνα με
τις ίδιες πηγές ο κ. Σαμαράς είχε και λόγο και άποψη πάνω σε αυτές...

Μπορεί ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος να ήθελε να βγει
«ατσαλάκωτος» από την ιστορία της Συμφωνίας των Πρεσπών, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε πολλά «φίλια» πυρά για την… αφωνία
του, γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Αν και ενδιαφέρεται
για την υστεροφημία του και ξέρει ότι δεν θα είναι… αιώνια
στο ύπατο αξίωμα της χώρας, διαρρέει προς τα δεξιά του
και όχι τόσο προς τα αριστερά του ότι «δεν έχει εξουσία
γύρω από το ζήτημα».
Οι γνωρίζοντες και κυρίως οι επικριτές του, όμως, τονίζουν ότι εξουσία μπορεί να μην έχει, ωστόσο ο λόγος του
έχει βαρύνουσα σημασία και ειδικό πολιτικό βάρος. Σε άλλα θέματα, της αρεσκείας του, πάντως, ήταν λαλίστατος.

Τι δείχνουν
οι τελευταίες
δημοσκοπήσεις
για Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ
Οι Συριζαίοι μπορεί να διακηρύσσουν
δημοσίως ότι «έχουμε πολλά να κάνουμε
ακόμα», αλλά δημοσκοπήσεις (όχι μόνο
μία και όχι ελληνικές) βγάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο, ιδρωμένο και με διαφορά
τουλάχιστον 10 μονάδων από τη Ν.Δ.
Με τη διευκρίνιση ότι ενώ στις εκλογές του 2012 η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ορατή και αναπότρεπτη, τώρα ορατή και αναπότρεπτη είναι μόνο η πτώση του.
Έτσι, αυτό το σχεδόν 25% που του αποδίδουν είναι «φωτογραφία της στιγμής», αλλά εκφράζει μάλλον επιθυμίες (ή και προσπάθειες…) να συγκρατηθεί η κάθοδος,
πλην όμως, όπως λένε οι πληροφορημένοι, άμα σε πάρει η κατηφόρα τίποτα δεν σε
σταματά.
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• Οι δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου και του Κώστα Λαλιώτη
άφησαν αστήριχτη τη «Γέφυρα» για τη συνεργασία των προοδευτικών
δυνάμεων, η οποία κινδυνεύει με κατάρρευση

Τα... παιδιά του Ανδρέα
χάλασαν
το πάρτι
του Μαξίμου
«Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Λαλιώτης αποτέλεσαν την πρώτη και σημαντικότερη γραμμή άμυνας του Κινήματος Αλλαγής απέναντι στην επίθεση φιλίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Όμως η επόμενη και πιο ηχηρή απάντηση πρέπει να δοθεί
αύριο από τα απλά μέλη του ΚΙΝΑΛ». Αυτό είναι το μεγάλο
στοίχημα που έχει κάνει την ηγετική ομάδα του κόμματος
στη Χαριλάου Τρικούπη να ζει με την αδρεναλίνη στα ύψη.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

ύριο τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής,
αλλά και όσα θέλουν
ακόμη να εγγραφούν, θα αποφασίσουν για το ποιους σύνεδρους θα
εκλέξουν ενόψει του συνεδρίου
στο τέλος του Μαρτίου, όπου θα αποφασιστεί η πραγματική ενοποίηση των κομμάτων στο ΚΙΝΑΛ. Κι
όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, «αν αύριο από τα 200.000 περίπου μέλη μας προσέλθουν για να εκλέξουν τους σύνεδρους τουλάχιστον
τα 50.000, θα είναι μία ηχηρή απάντηση τόσο προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που μέσω του Βερναρδάκη επιμένει πως το επόμενο διάστημα θα
προσέλθουν στην Κουμουνδούρου
ορδές ΠΑΣΟΚων και ΚΙΝΑΛιτων, όσο
και σε διάφορα μεσαία στελέχη ότι
πρέπει να το ξανασκεφτούν εάν αξίζει
να ακολουθήσουν τα βήματα των Μωραΐτη, Τόλκα και άλλων».

Χάλασαν τη φιέστα
Στο Μαξίμου είχαν ποντάρει πολύ
(σχεδόν την προεξοφλούσαν) στην
παρουσία του πρώην πρωθυπουργού
και
προέδρου
του
ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου, στην εκδήλωση της «Γέφυρας»
την περασμένη Δευτέρα. Όμως η
πρώτη κατραπακιά ήρθε λίγες ώ-

ρες νωρίτερα, όταν ο κ. Παπανδρέου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα αντέδρασε με δυναμικό τρόπο στα σενάρια και τη φημολογία που διέρρεε ο Θανάσης Καρτερός από το
Μαξίμου, όχι μόνο για την παρουσία του στην εκδήλωση της «Γέφυρας», αλλά και το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
τον προτείνει για Επίτροπο στη θέση του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
«Αυτοί
που
μας
έλεγαν
παλαιότερα γερμανοτσολιάδες και Πινοσέτ, τώρα μας θεωρούν πολύφερνες
νύφες, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρεται για
τις ψήφους ενόψει εκλογών», τόνισε ο
πρώην πρωθυπουργός. Ο κ. Παπανδρέου σημείωσε ότι ο σοσιαλιστικός χώρος και το ΚΙΝΑΛ χρειάζονται αυτονομία. Και πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε ότι είναι ένας συντηρητικός χώρος, που συμμάχησε με ένα ακροδεξιό κόμμα. Για
τη μετακόμιση των Μωραΐτη και
Τόλκα από το Κίνημα Αλλαγής στον
ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «αν τον ρωτούσαν, θα τους έλεγε πως ήταν λάθος αυτό
που έκαναν», ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες ότι του πρότεινε
ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει επίτροπος, σημειώνοντας ότι θίγεται και μόνο που
ακούει ότι του έγινε πρόταση, γιατί
ο ίδιος δεν θα διαπραγματευόταν
ποτέ τις θέσεις του.
Πάντως, ο κ. Παπανδρέου εμφανίστηκε ανοιχτός στον διάλογο

λώσεις το πρωί της Δευτέρας των
Παπανδρέου - Λαλιώτη αποτέλεσαν μαχαιριά για τους εμπνευστές
της κίνησης «Γέφυρα», που υποστηρίζουν την κοινή πορεία ΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛ. Κι αυτό φάνηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπου στην εκδήλωση της «Γέφυρας» για την κοινή πορεία των προοδευτικών δυνάμεων παρέστησαν οι εμπνευστές
της κίνησης, ο πρόεδρος της Βουλής, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι υπουργοί. Ήταν εκεί και η
πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Άννα Καραμάνου, η οποία
διαγράφηκε μάλιστα από το ΚΙΝΑΛ. Απλά να σημειωθεί ότι η κα
Καραμάνου την Τρίτη το βράδυ
πήγε και στην εκδήλωση για τα πέντε χρόνια του Ποταμιού, προφανώς απογοητευμένη από το κλίμα
στην εκδήλωση της «Γέφυρας».

Ολομέτωπη επίθεση

με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, όπως είπε, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά τις εκλογές, που –όπως σημείωσε– ο ΣΥΡΙΖΑ θα τις χάσει. «Ας αξιολογήσει τα
λάθη του, ας κάνει την αυτοκριτική του,
γιατί συγκάλυψε τον καραμανλισμό, είχε προσωπική συνεργασία με τον κ.
Παυλόπουλο και τον κ. Καμμένο, και εδώ είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αλλά και ο Κώστας Λαλιώτης, με αφορμή ένα παραπολιτικό
σχόλιο στην εφημερίδα «Το Βήμα»,
με γραπτή του δήλωση διέψευσε κατηγορηματικά φήμες και πληροφορίες που μεταφέρονταν κυρίως από
το κυβερνητικό στρατόπεδο, ότι βλέπει θετικά και κινείται για τη σύγκλιση του Κινήματος Αλλαγής με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Τουναντίον υποστήριξε ότι
στηρίζει με θέρμη την αυτονομία του
ΚΙΝΑΛ.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο
οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη ήταν κατηγορηματικά αντίθετος
με οποιαδήποτε σκέψη συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειωθεί
ότι κατά το παρελθόν ο Κώστας

Σκανδαλίδης και επί προεδρίας
Σημίτη, αλλά και επί Γ. Παπανδρέου, είχε εκφράσει απόψεις για
συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ είχε χρησιμοποιηθεί
και ως συνομιλητής εκ μέρους του
ΠΑΣΟΚ με όμορα κόμματα.
Σε ακόμη πιο σκληρή γραμμή κινήθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως
«δεν ζητάμε απλώς τη στρατηγική ήττα
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά την ταπείνωσή του».
Στην ερώτηση αν υπάρχει δυνατότητα διαλόγου με τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε: «Ούτε με σφαίρες. Οι εκλογές
είναι ένα τέλος και μια αρχή». Τέλος,
αναφερόμενος στην πρόσκληση του
πρωθυπουργού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ είπε:
«Είναι η απεύθυνση ενός αγραμμάτου
προς εγγράμματους». Και πρόσθεσε:
«Φεύγουν πρόσωπα χωρίς επιρροή
στον χώρο. Η μέθοδος με τις Γέφυρες
και τα πλακάκια προκάλεσε κριτική και
στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ροή. Ο Άκης έχει μείνει μόνο. Ας
τον πάρουν κι αυτόν, να τελειώνουμε».
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι δη-

ΜΕΓΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΑΛ Η

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50.000 ΜΕΛΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 200.000, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Τα όσα προηγήθηκαν τη Δευτέρα
το πρωί και το μεσημέρι έδωσαν
άλλον αέρα στη Φώφη Γεννηματά, η οποία σε ομιλία της στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα το βράδυ, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς
τον ως «πρωθυπουργό σε απόγνωση
μπροστά στην ήττα» αλλά και βαρίδι για την Αριστερά και τη χώρα.
«Ο κήρυκας του διχασμού στήνει δήθεν τώρα γέφυρα για την Κεντροαριστερά. Μόνο η γέφυρα των στεναγμών
υπάρχει για τον κ. Τσίπρα που τον οδηγεί στο τέλος της πρωθυπουργίας
και την πολιτική απομόνωση. Για κάθε
έναν που εξαγοράζεται, χίλιοι έρχονται στο Κίνημα Αλλαγής», είπε η
Φώφη Γεννηματά, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις της κατά του
πρωθυπουργού.
Η αντεπίθεση των στελεχών του
ΚΙΝΑΛ έρχεται σε συνέχεια των επαφών που έκανε η Φ. Γεννηματά
στα δύο τελευταία ταξίδια της σε
Βερολίνο και Μαδρίτη, όπου επεδίωξε να αναδείξει τη σημαντική
απόσταση που χωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ από τις αξίες και τις αρχές της
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας,
προτάσσοντας τη συνεργασία του
κυβερνώντος κόμματος με στελέχη
της των ΑΝ.ΕΛ., τις παρεμβάσεις
στη Δικαιοσύνη, τον λαϊκισμό, αλλά και τα πολιτικά αλισβερίσια
που επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου το τελευταίο διάστημα με μεμονωμένα στελέχη της κεντροαριστεράς, ως δείγματα πολιτικού αμοραλισμού αλλά και ευκαιριακής σύγκλισης με τον χώρο της
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.
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Του Μανώλη
Δράκου
πορεί να ’ναι
νωρίς ακόμη,
αλλά στον Ολυμπιακό έχουν ήδη αρχίσει τις πρώτες αναζητήσεις ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού. Οι θέσεις στις οποίες η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση είναι δεδομένες, και προς το παρόν συμπληρώνεται η λίστα με τους υποψήφιους ποδοσφαιριστές
που θα στελεχώσουν την καθεμία.
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι στις
μεταγραφικές υποθέσεις δεν υπάρχει ποτέ ένας υποψήφιος, αλλά
τρεις ή και τέσσερις, μετά από σχετική συζήτηση του προπονητικού επιτελείου με τους αθλητικούς διευθυντές της ομάδας.
Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύει ήδη ο Πέδρο Μαρτίνς με τον
Κριστιάν Καρεμπέ και τον Φρανουσά Μοδέστο, ώστε να επιλεγούν οι στόχοι και να γίνουν οι ενδεδειγμένες κινήσεις…
Αυτό που ισχύει σε πρώτη φάση
στον Ολυμπιακό είναι ότι η ομάδα
θα κινηθεί για τέσσερις μεταγραφές
σε βασικές θέσεις της ενδεκάδας. Οι
«ερυθρόλευκοι» σκοπεύουν να
βγουν στην αγορά και να ψάξουν έναν κεντρικό αμυντικό, έναν αμυντικό μέσο, έναν ακραίο
και έναν σέντερ φορ.
Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση
ότι δεν θα πωληθεί κάποιος παίκτης.
Αν, για παράδειγμα, έρθει μια πρόταση για τον Καμαρά ή για τον Σισέ (που βρίσκονται στην ατζέντα
πολλών ομάδων), είναι προφανές
ότι θα χρειαστεί να αλλάξει ο σχεδιασμός.
Όμως επί της παρούσης ο Ολυμπιακός κινείται γι’ αυτές τις 4 θέσεις, για τις οποίες μάλιστα ήδη έχουν εντοπιστεί ορισμένοι υποψήφιοι, οι οποίοι είτε έπαιξαν και στο
παρελθόν και για κάποιο λόγο δεν
έκλεισαν στην ομάδα, είτε εντυπωσίασαν με την παρουσία τους και θεωρήθηκε από το προπονητικό επιτελείο ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στον Ολυμπιακό.
Δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός
θέλει στόπερ. Έναν καλό κεντρικό
αμυντικό. Σε αυτή την αναζήτηση ο στόχος είναι συγκεκριμένος
και δεν μπορεί να αλλάξει.
Ο Ροντρίγκο Μολέδο, που ήταν ένα βήμα πριν από την ένταξή του στους «ερυθρόλευκους»
από το περασμένο καλοκαίρι,
τελικά δεν πήγε ποτέ στον Ολυμπιακό.
Η ουσιαστική αιτία που δεν έγινε

Μ

Βλέπουν
Ματέο
Γκαρσία
για «αντιΛάζαρο»
Τέλος, ιδιαίτερη σημασία
έχει για τον Ολυμπιακό η
αναζήτηση ενός ακραίου
επιθετικού με δεδομένο
και τον τραυματισμό του
Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, καθώς ουδείς
γνωρίζει σε ποια κατάσταση θα γυρίσει στην ενεργό δράση.
Ο πρώτος στόχος της «ερυθρόλευκης» λίστας είναι ο Ματέο Γκαρσία του
Άρη. Ο 22χρονος Αργεντινός είναι δανεικός από τη Λας Πάλμας στην
ομάδα της Θεσσαλονίκης και με 1,4 εκατ. ευρώ (που είναι η ρήτρα
του) μπορεί όποιος θέλει
να τον αγοράσει… Όχι
μόνο ο Ολυμπιακός, αλλά και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του…

Μπεργκ και Μολέδο
στα κόκκινα
Οι μεταγραφικές αναζητήσεις των «ερυθρόλευκων» τους θέλουν
να ψάχνουν παίκτες για τέσσερις θέσεις και τα πρώτα ονόματα
που φαίνεται ότι μπαίνουν στις αντίστοιχες λίστες είναι
ο Μολέντο, ο Μπεργκ, ο Σάμαρης και ο Ματέο Γκαρσία,
οι οποίοι –εκτός των άλλων– είχαν ή έχουν εμπειρία από το
ελληνικό πρωτάθλημα
η μεταγραφή ήταν η ρήτρα που είχε
στο συμβόλαιό του ο παίκτης από
τον Παναθηναϊκό και τον συνόδευσε στην Ιντερνασιονάλ ύψους 2 εκατ. ευρώ.
Η βραζιλιάνικη ομάδα είχε αγοράσει τον παίκτη μόλις με 150.000
ευρώ από τους «πράσινους», αλλά
αν έφευγε για τον Ολυμπιακό έπρεπε να καταβάλει στον Παναθηναϊκό
τη ρήτρα που είχε μπει σε περίπτωση επιστροφής του στο ελληνικό
πρωτάθλημα.
Το καλοκαίρι του 2019 όμως, το
συμβόλαιο του 32χρονου κεντρικού
αμυντικού με την Ιντερνασιονάλ ολοκληρώνεται και η μεταγραφή
μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα.
Στην ίδια κατηγορία ανήκει
και ένας έτερος πρώην «πράσινος», ο Μάρκους Μπεργκ. Μια
περίπτωση την οποία ο Ολυμπιακός έψαξε πριν ο ΠΑΟΚ χάσει τον Πρίγιοβιτς, τον Δεκέμβρη, και ασχοληθεί με τον αντικαταστάτη του.
Ο Σουηδός φορ πετάει τη σκούφια του για να γυρίσει στην Ελλάδα. Άλλωστε, η σύζυγος του Μπεργκ δεν το έκρυψε ποτέ ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο είναι στη
Σαουδική Αραβία είναι τα χρήματα
που μπαίνουν κάθε χρόνο στον τραπεζικό λογαριασμό της οικογένειας.

Ο Μπεργκ παίρνει 3,4 εκατομμύρια κάθε χρόνο και έχει μπόνους
για κάθε στόχο.
Πέρσι, που βγήκε πρώτος σκόρερ
με 36 γκολ σε 34 ματς της Αλ Άιν,
πήραν πρωτάθλημα και Κύπελλο,
την επομένη του τελευταίου ματς
μπήκαν 500.000 στον λογαριασμό
του ως μπόνους.
Αυτό σημαίνει ότι πέρσι πήρε 3,9
εκατομμύρια και φέτος ακόμα κι αν
δεν κάνει τίποτα θα πάρει 3,4 εκατομμύρια… Το συμβόλαιο του
Μπεργκ λήγει το καλοκαίρι, κάτι
που σημαίνει ότι παύει να ισχύει η
ρήτρα των 5 εκατ. ευρώ που είχε
βάλει ο Αλαφούζος για το ενδεχόμενο επιστροφής του σε άλλη ελληνική ομάδα.
Υπάρχει μια περίπτωση ανανέω-

σης (+1), αλλά ο Σουηδός δεν το
σκέφτεται και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει σέντερ
φορ είναι ο πρώτος υποψήφιος.
Είναι δεδομένο ότι στο Λιμάνι θα
ψάξουν για έναν κεντρικό χαφ ώστε
να πλαισιώσει τον Καμαρά ή να τον
αντικαταστήσει αν και εφόσον ο Αφρικανός μέσος παραχωρηθεί το
καλοκαίρι σε άλλη ομάδα.
Για τη θέση δεν έχει ακουστεί ακόμη κάτι καθώς υπάρχει και ο
Μπουχαλάκης. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι
ο Ολυμπιακός βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσα την περίπτωση επανένταξης στην ομάδα του Ανδρέα Σάμαρη. Με τον 29χρονο Έλληνα διεθνή μέσο συνέβη το εξής
εκπληκτικό με την Μπενφίκα…
Οι Λουζιτανοί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τον
παραχωρήσουν τον Δεκέμβριο σε
κάποια ομάδα επειδή το συμβόλαιό
του λήγει το καλοκαίρι. Δεν το πέτυχαν.
Παράλληλα, με την αλλαγή προπονητή στην ομάδα ξαναβρήκε τη
θέση του στην ενδεκάδα, και πλέον
στην Μπενφίκα του ζητάνε να ανανεώσει, όμως ο Σάμαρης ζητά 1,5
εκατ. ευρώ τον χρόνο, που δεν το
δίνουν οι Πορτογάλοι… Αν μείνει ελεύθερος, θεωρείται μια πολύ καλή
περίπτωση.
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«Όλα τα λεφτά»
για Ευρώπη
και παραμονή

Υποψήφιοι...
Ευρωπαίοι είναι
οι ΑΕΚ,
Ατρόμητος,
Άρης,
Παναθηναϊκός
(αν βρεθεί στην
πεντάδα, τη θέση
του θα πάρει ο
έκτος της
βαθμολογίας
λόγω τιμωρίας
ενός χρόνου από
την UEFA) και
ο Παναιτωλικός.

Από τις ομάδες που διεκδικούν έξοδο στο Europa League το πιο δύσκολο πρόγραμμα
έχει ο Ατρόμητος και το πιο εύκολο η ΑΕΚ, ενώ στη… μάχη της παραμονής
Λεβαδειακός και ΟΦΗ βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση.
Του Χρήστου Παπαθεοφάνους
κτώ αγωνιστικές πριν από το τέλος
της Super League οι δύο πρώτες
θέσεις έχουν ουσιαστικά καταληφθεί από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αντιστοίχως. Αντίθετα, ενδιαφέρον παρου-

Ο

8 τελευταίες
αγωνιστικές

Θέσεις για
το Europa
League
Υπόλοιπο Πρόγραμμα Άρη
(5η θέση) • 34 βαθμοί

σιάζουν, αφού είναι διεκδικήσιμη η κατάληψή τους, οι θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στην παραμονή
στην κατηγορία.
Φέτος, σύμφωνα με την –επικυρωμένη από το
Διαιτητικό Δικαστήριο– απόφαση της ΕΠΟ, θα υποβιβαστούν απευθείας τρεις ομάδες. Και η 13η

Υπόλοιπο Πρόγραμμα ΑΕΚ
(3η θέση) • 43 βαθμοί (-3 βαθμοί)

Υπόλοιπο Πρόγραμμα Ατρομήτου
(4η θέση) • 40 βαθμοί

Αγωνιστική

αντίπαλος

Αγωνιστική

αντίπαλος

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εντός)

Άρης
Παναθηναϊκός
Ατρόμητος
Παναιτωλικός
Ξάνθη
Λαμία
ΑΕΛ
Λεβαδειακός

Πανιώνιος
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Ολυμπιακός
Απόλλων Σμ.
Άρης
Παναθηναϊκός
ΟΦΗ

Υπόλοιπο Πρόγραμμα Παναθηναϊκού
(6η θέση) • 31 βαθμοί (-6 βαθμοί)

Υπόλοιπο Πρόγραμμα Παναιτωλικού
(7η θέση) • 30 βαθμοί

Αγωνιστική

αντίπαλος

Αγωνιστική

αντίπαλος

Αγωνιστική

αντίπαλος

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εκτός)
(εντός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)

ΑΕΚ
Ολυμπιακός
Απόλλων Σμ.
ΟΦΗ
Παναθηναϊκός
Ατρόμητος
Παναιτωλικός
Ξάνθη

ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Ολυμπιακός
Απόλλων Σμ.
Άρης
ΟΦΗ
Ατρόμητος
Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης
Πανιώνιος
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Ολυμπιακός
Απόλλων Σμ.
Άρης
Παναθηναϊκός

θα διεκδικήσει την παραμονή μέσω μπαράζ με τον
δεύτερο της Football League.
Υποψήφιοι... Ευρωπαίοι είναι οι ΑΕΚ, Ατρόμητος, Άρης, Παναθηναϊκός (αν βρεθεί στην πεντάδα, τη θέση του θα πάρει ο έκτος της βαθμολογίας λόγω τιμωρίας ενός χρόνου από την UEFA)
και ο Παναιτωλικός.
Θεωρητικά το πιο βατό πρόγραμμα έχει η ΑΕΚ, η οποία κατέχει την τρίτη θέση. Αν εξαιρέσουμε τις αναμετρήσεις με τον Άρη και τον Ατρόμητο
(αμφότερες μακριά από το «σπίτι» της), οι υπόλοιπες είναι του χεριού της. Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν στο Ολυμπιακό Στάδιο τον Παναθηναϊκό, τον Παναιτωλικό και την ΑΕΛ. Εκτός
Αττικής θα αγωνιστούν και με τη χωρίς στόχους
Ξάνθη (3 αγωνιστικές πριν από το τέλος), καθώς
και με τον Λεβαδειακό, ο οποίος παλεύει να σωθεί.
Αν και ίσως πριν από τη σέντρα της τελευταίας αγωνιστικής να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση τόσο
για την «Ένωση», όσο και για τους Βοιωτούς.
Το πιο δύσκολο πρόγραμμα έχει ο τέταρτος της
βαθμολογίας Ατρόμητος, παρ’ ότι μέχρι στιγμής
έχει διαφορά 6 βαθμών από τον Άρη. Με εξαίρεση τον εντός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον
κατώτερό του Πανιώνιο, όπως επίσης τα εντός έδρας παιχνίδια με τον (επί της ουσίας) υποβιβασμένο Απόλλωνα Σμύρνης την 27η αγωνιστική
και τον ΟΦΗ την τελευταία, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις για τον σύλλογο του Περιστερίου είναι...
φωτιά.
Συγκεκριμένα, θα κληθεί να αντιμετωπίσει
στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, και τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Στο
γήπεδό του έχει την ΑΕΚ (σε 3 αγωνιστικές) και
τον Παναθηναϊκό την πρoτελευταία ευελπιστώντας οι «πράσινοι» να έχουν ξεμείνει από στόχους
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όταν θα παίξουν μαζί του.
Ούτε για τον Άρη είναι εύκολη η αποστολή.
Πρώτα υποδέχεται την ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα θα κατέβει στο «Καραϊσκάκη» για να παίξει
με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να σιγουρέψει
τη δεύτερη θέση.
Την 27η αγωνιστική θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ
από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σκοπεύει να...
σβήσει την ποινή του αποκλεισμού για ένα έτος
από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την αμέσως
επόμενη, οι «κίτρινοι» θα φιλοξενήσουν τον Ατρόμητο.
Δύσκολα είναι τα πράγματα και για τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι έχει 3 συνεχόμενους αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο σύλλογος του «τριφυλλιού» θα έρθει αντιμέτωπος με
τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας αρχής γενομένης από την Κυριακή, όταν και θα υποδεχτεί
το φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, ΠΑΟΚ. Στις 17 Μαρτίου θα αναμετρηθεί με
τον Ολυμπιακό, ενώ μια εβδομάδα πριν τους «ερυθρόλευκους» θα έχει παίξει με την ΑΕΚ ως τυπικά φιλοξενούμενος (χρησιμοποιούν από κοινού
το ΟΑΚΑ).
Επίσης ως «οικοδεσπότης» θα παίξει με τον Άρη και τον ΟΦΗ, ο οποίος τότε (28η αγωνιστική)
δεν ξέρουμε αν θα έχει πάρει την άγουσα για τη
Football League. Ζόρικη αναμένεται να είναι η έξοδός του στο Περιστέρι (29η αγωνιστική), αν ο

8 τελευταίες
αγωνιστικές

Θέσεις για
παραμονή
στην Super
League
Υπόλοιπο Πρόγραμμα ΑΕΛ
(12η θέση) • 22 βαθμοί

Ατρόμητος δεν έχει εξασφαλίσει τη θέση στην
πρώτη πεντάδα. Αντίθετα, τυπική διαδικασία θα

είναι (εκτός απροόπτου) το πέρασμά του από
τη Ριζούπολη εναντίον του Απόλλωνα. Τελευταίος αντίπαλος
θα είναι ο Παναιτωλικός στο Αγρίνιο.
Ο 7ος Παναιτωλικός την Κυριακή
θα πάει στην Τρίπολη, όπου τον περιμένει
ο τοπικός Αστέρας που θέλει βαθμό ή βαθμούς διότι ακόμα δεν έχει σωθεί. Μακριά από
το Αγρίνιο έχει την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό (τελευταίος χρονικά αντίπαλος) και τον ήδη... καταδικασμένο σε υποβιβασμό Απόλλωνα Σμύρνης.
Ενώ εντός έδρας τον ΠΑΟΚ (σε τρεις αγωνιστικές από τώρα), τον Ολυμπιακό (4 στροφές… πριν
το φινάλε), τον Πανιώνιο και τον Άρη. Πολύ δύσκολο θα βγει στην Ευρώπη, αν και σε θεωρητική
βάση τίποτα δεν αποκλείεται.

Μόνο με… αυτοκτονία πέφτει ο Πανιώνιος
Σχετικά με την ουρά… της Super League, το πιο εύκολο έργο έχει ο Πανιώνιος λόγω
βαθμολογικής συγκομιδής και προγράμματος. Η δοκιμασία… για τους «κυανέρυθρους» είναι οι επόμενοι δύο αγώνες με Ατρόμητο και Παναιτωλικό, αμφότεροι εκτός Νέας Σμύρνης. Ο «ιστορικός» χρειάζεται να είναι… προσεκτικός αν στο τέλος
θέλει να πάει στην Τρίπολη για τουρισμό…
Ο Αστέρας Τρίπολης δεν πρέπει να επαναπαυτεί, διότι σε μια τέτοια περίπτωση θα
κινδυνέψει να μπλέξει αν όχι με τον απευθείας υποβιβασμό, τουλάχιστον με τα μπαράζ με τον δεύτερο της Football League.
Οι Αρκάδες θα αντιμετωπίσουν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» τον Παναιτωλικό. Κατόπιν θα πάνε στα Πηγάδια. Εν συνεχεία υποδέχονται τη Λαμία και ακολουθεί
το ταξίδι στη Λάρισα. Επικίνδυνες εξόδους θα έχουν ακόμη σε Ζωσιμάδες και Κρήτη.
Η ΑΕΛ, η οποία ισοβαθμεί με τον Αστέρα, έχει δύσκολη αποστολή στο Ηράκλειο, ενώ πάση θυσία πρέπει να κερδίσει όταν θα παίξει στο γήπεδό της με τον Λεβαδειακό
και με τους Πελοποννήσιους.
Παλούκια… είναι τα παιχνίδια με ΠΑΟΚ (εντός), ΑΕΚ (εκτός) και Ολυμπιακό στη
Λάρισα, ελπίζοντας η αναμέτρηση με τους Πειραιώτες να μην είναι «η τελευταία
πράξη του δράματος».
Ο ΠΑΣ Γιάννινα όντας λίγο πιο κάτω στον βαθμολογικό πίνακα από τον Αστέρα
και την ΑΕΛ απαιτείται να εκμεταλλευτεί την έδρα του κάνοντας την αρχή από το
παιχνίδι με την Ξάνθη. Κρίσιμες θα είναι οι δύο σερί εκτός έδρας αναμετρήσεις με
Λεβαδειακό και ΟΦΗ, δηλ. αντιπάλους με κοινό στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού. Διαφορετικά θα γίνει τελικός… ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στα Γιάννενα.

Υπόλοιπο Πρόγραμμα Πανιωνίου
(10η θέση) • 26 βαθμοί

Υπόλοιπο Πρόγραμμα Αστέρα Τρίπολ.
(11η θέση) • 22 βαθμοί

Αγωνιστική

αντίπαλος

Αγωνιστική

αντίπαλος

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εκτός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εκτός)
(εντός)

Ατρόμητος
Παναιτωλικός
Ξάνθη
Λαμία
ΑΕΛ
Λεβαδειακός
ΠΑΣ Γιάννινα
Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός
Ξάνθη
Λαμία
ΑΕΛ
Λεβαδειακός
ΠΑΣ Γιάννινα
ΟΦΗ
Πανιώνιος
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Λεβαδειακός
και ΟΦΗ,
φαβορί για να
ακολουθήσουν
τον Απόλλωνα
Σχετικά με τον Λεβαδειακό, πάση θυσία πρέπει να
μη χρειαστεί βαθμούς τις
τελευταίες δύο αγωνιστικές όταν θα κληθεί να αγωνιστεί με τους δύο «δικέφαλους». Για να αποφύγει κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητο να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από τα
παιχνίδια με Λαμία, Γιάννενα και Πανιώνιο (εντός),
ΑΕΛ, ΟΦΗ και Αστέρα Τρίπολης (εκτός). Τα αποτελέσματα με τους Λαρισαίους
και τους Κρητικούς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το
ζήτημα της σωτηρίας… Ο
ΟΦΗ έμπλεξε… και, αν δεν
νικήσει την Κυριακή την ΑΕΛ, δύσκολα θα ξεμπλέξει… Πρέπει όμως να κάνει
το ίδιο αργότερα και στη
Ριζούπολη και όταν θα υποδεχτεί στην Κρήτη τον
Λεβαδειακό, διότι ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα το
οποίο συμπεριλαμβάνει αγώνες εκτός Ηρακλείου με
Άρη, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Εννοείται ότι είναι επιτακτική ανάγκη άλλοι έξι βαθμοί στο γήπεδό
του με ΠΑΣ και Αστέρα.

Υπόλοιπο Πρόγραμμα ΠΑΣ Γιάννινα
(13η θέση) • 20 βαθμοί

Υπόλοιπο Πρόγραμμα Λεβαδειακού
(14η θέση) • 19 βαθμοί

Υπόλοιπο Πρόγραμμα ΟΦΗ
(15η θέση) • 17 βαθμοί

Αγωνιστική

αντίπαλος

Αγωνιστική

αντίπαλος

Αγωνιστική

αντίπαλος

Αγωνιστική

αντίπαλος

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εντός)
(εκτός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)

23η
24η
25η
26η
27η
28η
29η
30ή

(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)
(εντός)
(εκτός)

ΟΦΗ
Λεβαδειακός
ΠΑΣ Γιάννινα
Αστέρας Τρίπολης
Πανιώνιος
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Ολυμπιακός

Ξάνθη
Λαμία
ΑΕΛ
Λεβαδειακός
ΟΦΗ
Αστέρας Τρίπολης
Πανιώνιος
ΠΑΟΚ

Λαμία
ΑΕΛ
ΟΦΗ
ΠΑΣ Γιάννινα
Αστέρας Τρίπολης
Πανιώνιος
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ

ΑΕΛ
Απόλλων Σμ.
Λεβαδειακός
Άρης
ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθηναϊκός
Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος
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Με σπασμένα τα φρένα προς τον γκρεμό της UEFA.
Η δημιουργία τρίτης διοργάνωσης –του Europa League 2–
και η πενιχρή βαθμολογική συγκομιδή των ελληνικών συλλόγων,
οδηγούν σε ποδοσφαιρική καταστροφή. Προ των πυλών η 16η θέση,
καθώς πήραμε λιγότερους πόντους και από την Κύπρο. Αν συμβεί αυτό,
θα έχουμε μια ομάδα στον δεύτερο γύρο του Champions League, καμία
στο Europa League και τρεις στο Europa League 2

www.iapopsi.gr
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Το Europa
League 2
Η νέα διοργάνωση που
προσωρινά παίρνει την
ονομασία Uefa Europa
League 2 θα έχει 32 ομάδες στη φάση των ομίλων της.
- Το φορμάτ θα έχει 8 ομίλους των τεσσάρων ομάδων και εν συνεχεία
νοκ-άουτ αναμετρήσεις
για τους «16», «8» και
ούτω καθεξής μέχρι τον
μονό τελικό.
- Ένας επιπλέον νοκ-άουτ γύρος θα παίζεται
πριν από τη φάση των
«16» ανάμεσα στις ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες στους ομίλους
τους και σε αυτές που
τερμάτισαν τρίτες στους
ομίλους του Europa
League.
- Η νέα διοργάνωση θα
έχει 141 παιχνίδια που
θα διεξαχθούν μέσα σε
15 εβδομάδες, ακριβώς
όπως γίνεται και με το
Europa League.
- Ο νικητής της διοργάνωσης θα συμμετέχει άμεσα στο Europa League
της επόμενης περιόδου.
- Οι αναμετρήσεις της
νέας διοργάνωσης θα
διεξάγονται τις Πέμπτες,
όπως το Europa League,
ωστόσο θα προστεθεί
μία τρίτη ώρα έναρξης
(17:30) για ορισμένα
παιχνίδια.
- Όλοι οι τελικοί των ευρωπαϊκών διοργανώσεων την τριετία 2021-24
θα γίνουν την ίδια εβδομάδα. Την Τετάρτη αυτός
της νέας διοργάνωσης,
την Πέμπτη αυτός του
Europa League και το
Σάββατο αυτός του
Champions League.

Η Ελλάδα στον…
ποδοσφαιρικό καναπέ
Του Νίκου Συνοδινού
ε σπασμένα φρένα προς τον… γκρεμό οδηγείται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, αντί οι αρμόδιοι να βάζουν
τον πήχη ψηλά, ή ψηλότερα απ’ ό,τι σήμερα, βλέπουν τη
μικρή εικόνα και όχι το αύριο που φαντάζει μαύρο και άραχλο. Πολλοί είναι αυτοί που επιχαίρουν από τις ευρωπαϊκές αποτυχίες των συναγωνιστών που έχουν στις εθνικές διοργανώσεις. Ίσως είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν το νέο πλαίσιο της UEFA, την
καταστροφή που έρχεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι βαθμοί
που συγκεντρώνουν οι ελληνικές ομάδες είναι ολοένα και λιγότεροι.
Φεύγουν καλές σε βαθμολογική συγκομιδή χρονιές και προστίθενται πόντοι που δεν αρκούν ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να έχει καλή ευρωπαϊκή εκπροσώπηση. Τη διανυόμενη σεζόν είπε αντίο και ο
Ολυμπιακός που συνέχιζε στο Europa League και πλέον η Ελλάδα
δεν παίρνει άλλους πόντους.

Μ

Ο ευρωπαϊκός εξοστρακισμός του
Παναθηναϊκού έχει επίσης σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, καθώς
στις διασυλλογικές διοργανώσεις
της UEFA έχει παίξει ρόλο και το βάρος της φανέλας στην αγωνιστική
πορεία των ομάδων. Αναμφισβήτητα, οι μεγάλοι είναι αυτοί που προσφέρουν πόντους και κατά καιρούς
ένας από τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κάνει πορεία
τέτοια που ανεβάζει την Ελλάδα στη
βαθμολογική κατάταξη της UEFA.
O πολύς κόσμος, αλλά και οι παράγοντες δεν έχουν σταθμίσει ότι έχει αποφασιστεί η δημιουργία τρί-

της ευρωπαϊκής διοργάνωσης από
την UEFA. Aπό το 2021 οι αλλαγές
θα υλοποιηθούν και είναι πολύ πιθανό να ρίξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο στην τρίτη και τελευταία ταχύτητα δυναμικότητας και ανάπτυξης. Αυτό θα έχει δραματικές οικονομικές επιπτώσεις στις ελληνικές
ομάδες, που περιμένουν πώς και
πώς τα χρήματα της Ευρώπης προκειμένου να κάνουν το κάτι παραπάνω. Χωρίς τον πακτωλό των εκατομμυρίων από την UEFA, η ποδοσφαιρική Ελλάδα θα μπει στη γωνία.
Η UEFA έχει αποφασίσει τη δη-

μιουργία του Europa League 2, από το καλοκαίρι του 2021 μία τρίτη
ευρωπαϊκή διοργάνωση, που έρχεται να προστεθεί στο ποδοσφαιρικό
καλεντάρι, σαν το μικρό αδελφάκι
του λαμπερού Champions League
και του Europa League. Η νέα διοργάνωση πρέπει να μας απασχολήσει
πολύ, καθώς η Ελλάδα δείχνει να έχει βάλει πλώρη γι’ αυτήν μ’ εξαίρεση τον πρωταθλητή που θα πηγαίνει μεν στο Champions League, αλλά για να μπει στους χρυσοφόρους
ομίλους θα πρέπει να συμβούν
πράγματα και θαύματα.
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει τη λογική ότι…
«μία νέα διοργάνωση δημιουργεί περισσότερα παιχνίδια για όλους, ως εκ

τούτου περισσότερες ευκαιρίες για
ομάδες από περισσότερες χώρες για
να βρεθούν σε ομίλους μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης».
Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η βασική είναι ότι με την εξέλιξη αυτή οι
όμιλοι του Champions League θα
γίνουν ένα ακόμα πιο κλειστό κλαμπ
για την ελίτ, το Europa League θα
αναβαθμιστεί, κλείνοντας την πόρτα
προς τις φτωχές ομάδες, οι οποίες
θα στοιβαχτούν κυρίως στη νεοσύστατη διοργάνωση, που θα έχει
στην πραγματικότητα τους καταφρονεμένους όλης της Ευρώπης.
Μία εξέλιξη με πολύ μεγάλη σημασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο κίνδυνος υποβάθμισης του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ορατός,



καθώς η πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη την τρέχουσα
περίοδο ήταν μέτρια έως κακή. Μένει η επόμενη σεζόν να προστεθεί,
ώστε ανάλογα με τη βαθμολογική
συγκομιδή της πενταετίας να καθοριστεί πού θα παίξουν οι ομάδες μας
τη σεζόν 2021-22 (όταν δηλαδή θα
μπει στο καλεντάρι και επίσημα το
Europa League 2).
Μέχρι πρότινος ο ρεαλιστικός
στόχος της Ελλάδας ήταν μία θέση
από τη 12η έως την 15η στην κατάταξη της UEFA, που σημαίνει χοντρικά δύο ομάδες στα προκριματικά του Champions League, μία στο
Europa League και δύο στο Europa
League 2 (για τη σεζόν 2021-22).
Σε περίπτωση που πέσουμε στη
16η θέση, τότε το σενάριο είναι καταστροφικό. Χάνουμε έναν εκπρόσωπο, με αποτέλεσμα ο πρωταθλητής να ξεκινά από τον 2ο προκριματικό του Champions League (στο
μονοπάτι των πρωταθλητών) και οι
άλλοι τρεις από τον 2ο προκριματικό του Europa League 2. Στο
Europa League δεν θα παίζει κανείς, εκτός αν η ομάδα που συμμετέχει στα προκριματικά του
Champions League αποκλειστεί και
ως εκ τούτου «υποβιβαστεί» στα
πλέι-οφ του Europa League!
Oι όμιλοι του Champions
League θα εξακολουθήσουν να παραμένουν μακρινό όνειρο για τις ελληνικές ομάδες. Τα προκριματικά θα
δίνουν μόνο 6 εισιτήρια (4 από το
μονοπάτι των πρωταθλητών και 2
από αυτό των μη πρωταθλητών),
κάτι που σημαίνει 26 ρεζερβέ εισιτήρια για τις ομάδες που βρίσκονται
στην πρώτη 9άδα των χωρών που
ηγούνται της βαθμολογίας της
UEFΑ, αλλά και των δύο κατόχων
των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Με άλλα λόγια; Το σεντόνι θα
γίνει μακρινή ανάμνηση ή κάτι εξαιρετικά δύσκολο και σπάνιο για το
ελληνικό ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση (όπως και τα τεράστια οικονομικά οφέλη της) θα εξακολουθήσει να
είναι πριβέ για τους μεγάλους της
Ευρώπης, που θα δουν το χάσμα με
τους μικρούς να ανοίγει κι άλλο.
Με τη δημιουργία της τρίτης
διοργάνωσης, η UEFΑ θέλει στην
ουσία να τονώσει την εμπορικότητα και το ενδιαφέρον στο Europa
League, που χάνεται με τους 12 ομίλους και την υποβάθμιση της
διοργάνωσης από πολλές ομάδες.
Οι όμιλοι θα μειωθούν σε 8 (όπως
στο Champions League), και στην
πραγματικότητα κι εδώ θα δημιουργηθεί μία πριβέ διοργάνωση κυρίως
για τους μεγάλους.
Μέχρι να παρουσιάσει η UEFΑ ένα αναλυτικό πλάνο με τα οικονομικά οφέλη της τρίτης διοργάνωσης
για τους συλλόγους, τότε ένα ομιχλώδες πέπλο θα πλανάται πάνω από αυτή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα είναι δεδομένα λιγότερα από
αυτά του Champions και του
Europa League. Εκεί θα στοιβαχτούν όλη η μεσαία και μικρή τάξη
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Λιγότερους
από την
Κύπρο
της Ευρώπης κι ό,τι περισσέψει από
τα προκριματικά του Europa
League.
Όσοι πανηγυρίζουν στις ευρωπαϊκές αποτυχίες των αντιπάλων
τους θα πρέπει να αρχίσουν να το
ξανασκέφτονται, αφού επηρεάζουν
άμεσα την τύχη των δικών τους ομάδων. Η υποτίμηση του ελληνικού
ποδοσφαίρου θα έχει (οικονομικό,
αγωνιστικό, ηθικό) αντίκτυπο σε όλες τις ομάδες, αφού φαίνεται ότι η
χώρα μας οδηγείται πλέον στην τρίτη και τελευταία ταχύτητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με μικρό
περιθώριο ανάκαμψης.
Οι ελληνικές ομάδες κινδυνεύουν να βυθιστούν στην «ανυποληψία» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, που αν σκεφτεί
κανείς ότι θα διεξάγεται την ίδια μέρα και ώρα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) με το Europa League, τότε
θα αποτελέσει τον τελευταίο τροχό
της αμάξης.
Οι επισκέψεις των ομάδων της
ευρωπαϊκής ελίτ στα μέρη μας θα
γίνουν ακόμα πιο σπάνιες, οι ελληνικοί σύλλογοι θα περιοριστούν ευρωπαϊκά με συνευρέσεις απέναντι
σε αντιπάλους του δικού τους (ή χαμηλότερου) βεληνεκούς.

Η Ελλάδα στον καναπέ
Η ευρωπαϊκή σεζόν συνεχίζεται με
τις ελληνικές πλέον ομάδες να παρακολουθούν τη φάση των «16» από τον... καναπέ. Η θέση μας για την
επόμενη σεζόν είναι η 15η και η εκπροσώπησή μας ως γνωστόν από 5

ομάδες. Με το που τελειώσει η φετινή ευρωπαϊκή σεζόν, η Ελλάδα θα
χάσει μια σχετικά καλή χρονιά που
είχε μαζέψει 6.200 βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό; Θα ξεκινήσει να μαζεύει πόντους για να «κλείσει» πενταετία από τη 16η θέση με μόλις
21.400 βαθμούς (5.400 το 15/16,
5.800 το 16/17, 5.100 το 17/18,
5.100 το 18/19)...
Αν το καλοκαίρι που μας πέρασε
είχαμε ως στόχο την 11η θέση κοιτώντας την Αυστρία, αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε ως στόχο να φθάσουμε τη 15η θέση με όλα τα ευεργετήματά της...
Η βαθμολογία της UEFA το καλοκαίρι διαμορφώνεται ως εξής:
11η Αυστρία με 26.725 βαθμούς
(και 5 ομάδες)
12η Ολλανδία με 24.550 βαθμούς
(και 5 ομάδες)
13η Δανία με 24.125 βαθμούς (με
4 ομάδες)
14η Τσεχία με 24.000 βαθμούς (με
5 ομάδες)
15η Κύπρος με 21.625 βαθμούς
(με 4 ομάδες)
16η Ελλάδα με 21.400 βαθμούς
(με 5 ομάδες)
17η Κροατία με 20.000 βαθμούς
(με 4 ομάδες)
18η Ελβετία με 20.000 βαθμούς
(με 5 ομάδες)
19η Σερβία με 19.500 βαθμούς (με
4 ομάδες)
20η Σκωτία με 18.125 βαθμούς (με
4 ομάδες)
21η Νορβηγία με 18.000 βαθμούς
(με 4 ομάδες)

Η Ελλάδα είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Μπορεί η διαφορά με
την Κύπρο να είναι μικρή για να κυνηγήσουμε τη 15η θέση, αλλά οτιδήποτε περισσότερο από αυτό θα
χρειαστεί τεράστια υπέρβαση από
τις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν! Απέχουμε 2.600 βαθμούς από τη 14η Τσεχία, 2.725 από τη 13η
Δανία (η οποία έχει και 4 ομάδες, όπερ σημαίνει κάθε νίκη αυτόματα
και περισσότεροι πόντοι) και 3.150
βαθμούς από τη 12η Ολλανδία. Από την Αυστρία πλέον δεν έχει νόημα να ψάχνουμε, καθώς εκτός των
άλλων έχει ακόμα τη Σάλτσμπουργκ
στο Europa League και προσθέτει
πόντους.
Έχοντας ως δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια, αντί να κερδίζουμε
θέσεις στην κατάταξη της UEFA, χάνουμε, φρόνιμο θα ήταν να κοιτάμε
τις χώρες οι οποίες βρίσκονται πίσω
από εμάς. Και με εξαίρεση την Ελβετία (η οποία επίσης έχει αυτοκαταστραφεί τις τελευταίες σεζόν) όλες οι υπόλοιπες θα έχουν 4 ομάδες
στα προκριματικά, με αποτέλεσμα
να παίρνουν και περισσότερους πόντους μιας και κάθε νίκη διαιρείται
ανάλογα με τους συλλόγους που
εκπροσωπούν την κάθε χώρα.
Η Κροατία (η οποία μπορεί ν’ αυξήσει τη βαθμολογία της μιας κι έχει ακόμα την Ντιναμό Ζάγκρεμπ
στο Europa League) είναι πίσω μας
1.400 βαθμούς. Στους 1.900 είναι
η Σερβία.
Μπορεί η Σκωτία και η Νορβηγία
να δείχνουν αρκετά πίσω (3.275
μπροστά και 3.400 αντίστοιχα), όμως με μία καλή προκριματική πορεία της Σέλτικ (έχουν πλέον και τη
Ρέιντζερς ανεβασμένη) και της Ρόζενμποργκ θα εκτοξευθούν στο
Country Ranking. Γι’ αυτές τις χώρες εάν βάλουν ομάδα στο
Champions League θα δώσουν αυτόματα στις χώρες τους επιπλέον
μπόνους 1.000 βαθμών (εμείς, εάν
βάλουμε ομάδα στους ομίλους, 800
βαθμούς).

Η Ελλάδα την τρέχουσα
περίοδο έβαλε 3 ομάδες
σε ευρωπαϊκούς ομίλους
(ΑΕΚ, ΠΑΟΚ,
Ολυμπιακός) και μάζεψε
μόλις 5.100 βαθμούς
(πήρε και το μπόνους
της ΑΕΚ).
Η Κύπρος φέτος μόνο
μάζεψε 6.125 βαθμούς
(1.025 παραπάνω). Η
Σερβία μάζεψε 6.000
βαθμούς (900
παραπάνω). Η Σκωτία
6.750 και χωρίς
μπόνους από
Champions League
(1.650 παραπάνω).
Δύσκολα θα μας
περάσουν στη συνολική
κατάταξη, εύκολα θα
μας πλησιάσουν. Τι
σημαίνει εάν
τερματίσουμε στη 16η
θέση του χρόνου
τέτοιον καιρό; Η
απόλυτη καταστροφή
για τη συμμετοχή των
συλλόγων μας στις
διασυλλογικές
διοργανώσεις της UEFA
τη σεζόν 2021/22, όταν
θα έχουμε και το Europa
League 2...
Τι θα έχουμε τότε ως
ελληνικό ποδόσφαιρο;
Αρχικά μόνο τέσσερις
ομάδες στην Ευρώπη.
Το πού θ’ αγωνίζονται,
όμως, έχει ακόμα
μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Ο πρωταθλητής στον
δεύτερο προκριματικό
του Champions League.
Καμία ομάδα στο
Europa League. Τρεις
ομάδες στον δεύτερο
προκριματικό του
Europa League 2…



18
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
2/3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ποιος είναι
ο Εσκομπάρ;
Κι εκεί που ο Γιωργάκης ο
Σαββίδης ξεφτιλίζει τον
ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα
διαβάσετε στη διπλανή
στήλη, βγαίνει κι ο
ιδεολογικός
ινστρούχτορας του ΠΑΟΚ,
Κυριάκος Κυριάκος με το
όνομα. Αφού είχε την
ουρά τα σκέλια τόσο
καιρό, για το ξεπούλημα
της Μακεδονίας από τον
Τσίπρα, χτύπησε με
ανάρτηση φωτιά σού
λένε.
Αφελείς θιασώτες του
εσκομπαρισμού, που η
μόνη τους πολιτική
συνείδηση είναι τα
«φιλόπτωχα συσσίτια» και
οι «εξαγορασμένες ψήφοι
της γειτονιάς τους», λέει ο
ινστρούκτορας του ΠΑΟΚ.
Ποιος είναι ο Εσκομπάρ,
δηλαδή; Δεν το λέει.
Γενναίος ο Κυριάκος.
Όσο για τα φιλόπτωχα
συσσίτια, μάλλον εννοεί
τα ψίχουλα που δίνει η
κυβέρνηση κι ο Πάτερ
Αντώνιος. Εγώ δεν ξέρω
κανέναν άλλον να το
κάνει. Κι αυτό με τις
εξαγορασμένες ψήφους,
μιλάει μάλλον για τις
τελευταίες εκλογές της
ΕΠΟ και τα 3,5 μιλιόνια
που άλλαξαν χέρια για να
έρθει η εξυγίανση του
Ιβάν.

Πρώτα οι Σαββίδηδες (Ιβάν και Γιώργος) δέχτηκαν το ξεπούλημα της
Μακεδονίας και μετά τρολάρουν για ξεκάρφωμα...

Γιώργος Σαββίδης

«Έχουμε πρωτάθλημα Πρεσπών,
κοιμάσαι όρθιος, Αλέξη Τσίπρα»
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
α μιλήσουμε σοβαρά.
Όταν στην Ελλάδα
φτάνει στο σημείο ο
Giorgis Σαββίδης να
ξεφτιλίζει ολόκληρο πρωθυπουργό, υπάρχει πρόβλημα. Κανένας δεν μπορεί να πιάνει στο
στόμα του τον πρωθυπουργό
και να τον συμπεριφέρεται σαν
να είναι υπάλληλός του.
Άλλο είναι να τον βρίζει πατόκορφα ο Μητσοτάκης, ο Κουτσούμπας, η Φώφη κι ο Καμμένος, κι
άλλο ο Γιωργάκης Σαββίδης.
Οι πολιτικοί παιχνίδι κάνουνε.
Μεροκάματο βγάζουν με το να βρίζονται μεταξύ τους, στο φινάλε.
Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον γιόκα του Ιβάν, να τον ειρωνεύεται, όταν, μάλιστα, ο μπαμπάς έχει παραδοθεί στον Τσίπρα;

Ν

Μετά το παιχνίδι με τον Άρη, ο
Giorgis έγραψε στο instagram: «Αλέξη Τσίπρα… Είπαμε το πρωτάθλημα
των Πρεσπών. Κοιμάστε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ!» Μάλιστα. Και πόσταρε από
κάτω τη φωτογραφία με το οφ σάιντ γκολ του Άρη.
Κοιμάστε, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Γιωργάκης. Κοιμάται κι ο Αλέξης μαζί, δηλαδή. Σοβαροί να είμαστε. Κι άλλοι φραγκάτοι έχουν
πάρε-δώσε με τον Αλέξη, όχι μόνο
ο Σαββίδης. Είδατε, ποτέ, κανέναν,
να τρολάρει τον πρωθυπουργό; Να
του λένε ότι κοιμάται όρθιος; Κι ύστερα, ψάχνεις να βρεις γιατί ο
Σκουλάς έδωσε πέναλτι στα χασομέρια για να πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση με τον Πανιώνιο.
Τώρα, θα πεις, μονάχος του έφτασε ο γιόκας να ειρωνεύεται ολόκληρο πρωθυπουργό; Όχι βέβαια!
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσε δι-

καιώματα.
Αν κάθεσαι τρεις ώρες στη Θεσσαλονίκη και λες ότι μόλις βγεις κυβέρνηση θα τα σκίσεις τα μνημόνια,
όταν λες ότι ο κατώτατος μισθός θα
είναι γύρω στα 700 τόσα και μετά
κάνεις κωλοτούμπες, ότι θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ κι άλλα τέτοια καλαμπούρια, δίνεις δικαιώματα να σ’ τη
λέει ακόμα κι ο Giorgis.
Κι επειδή λες όλες αυτές τις παπαριές, πας και στη ΔΕΘ και φωτογραφίζεσαι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Κοροϊδεύεις, δηλαδή, τον κόσμο, σε κοροϊδεύει κι εσένα ο γιόκας του Ιβάν και σου λέει ότι κοιμάσαι όρθιος.
Έτσι πάνε αυτά. Χαβαλέ στον χαβαλέ. Όπως έκανε χαβαλέ ο Αλέξης
ότι θα καταργήσει και τα διόδια, και
τώρα έβαλε και κάμερες μη του ξεφύγει κανένα δίευρο, έτσι κι ο μικρός Γιωργάκης τού λέει ότι κοι-

μάται όρθιος. Ούτε καν ξαπλωμένος, δηλαδή, όπως κάνουνε όλοι οι
άνθρωποι όταν πάνε για ύπνο. Όρθιος.
Να σ’ το πάρω κι αλλιώς. Ο Ιβάν
Σαββίδης, κι είναι δικαίωμά του,
δηλαδή, πάει αγκαζέ με τον Τσίπρα.
Μάλιστα. Πώς αφήνει τον μικρό
Γιωργάκη να τον ειρωνεύεται;
Δεν γίνεται από τη μία να τον αποκαλείς Πούτιν της Ελλάδας κι από την άλλη να γράφει ο Γιωργάκης ότι ο πρωθυπουργός κοιμάται
όρθιος.
Εγώ θα σ’ το πω κι αυτό, αδελφέ. Ο Ιβάν θέλει να τον ξεφτιλίσει
τελείως τον Τσίπρα, γι’ αυτό κι αφήνει τον γιόκα να τα γράφει αυτά.
Έτσι είναι.
Σ’ το είπα πολλές φορές, ότι ο Ιβάν είναι σπουδαγμένος στη Σοβιετική Ένωση, σαν κουνούπι τον βλέπει τον Αλέξη. Γι’ αυτό και βάζει τον



Giorgis να τον χλευάζει και να τον
λοιδορεί. Μαστίγιο και καρότο.
Πάμε παρακάτω, γιατί έχει πολύ
ψωμί ο Γιωργάκης. Τα έγραψε ότι
οι ΣΥΡΙΖΑίοι κοιμούνται όρθιοι. Μάλιστα. Και ρωτάω τώρα εγώ. Είσαι
εσύ ΠΑΟΚσζής και διαβάζεις τον
Γιωργάκη να λέει ότι ο πρωθυπουργός είναι κοιμισμένος στο όρθιο. Θα πας να τον ψηφίζεις;
Μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Δεν
είναι ούτε για χαβαλέ, ούτε για πλάκα. Ψηφίζεις έναν πρωθυπουργό ύπνο, όπως τον αποκαλεί ο Γιωργάκης; Δικαίωμά σου είναι να το κάνεις.
Όπως ο άλλος πάει και ψηφίζει
τον Βασιλομπίλαρο τον Λεβέντη,
που έκανε ρεκόρ ψήφων στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι πάει ο ΠΑΟΚτσής
και ψηφίζει τον Τσίπρα, την ωραία
κοιμωμένη, που τον λέει ο Γιωργάκης. Κανένα πρόβλημα. Δική σου είναι η ψήφος, δική σου κι η ζωή.
Κι εντάξει, ο Γιωργάκης είναι
αυτός που είναι. Πάει και γράφει ότι
ο πρωθυπουργός της χώρας κοιμάται όρθιος. Μάλιστα. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ,
μαζί, όχι μόνος του. Κι όλοι αυτοί
στη Μακεδονία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο
ΣΥΡΙΖΑ το κατάπιε; Τουμπεκί ψιλοκομμένη έκαναν όλοι στο κόμμα.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, που απαντάει ακόμα και σε άρθρα του
«taksino.gr». Έτσι είναι. Ολόκληρο
επιτελείο έχει φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ για
να ελέγχει τα πάντα και να βγάζει ανακοινώσεις. Κι έρχεται ένα θεσμικό πρόσωπο, ο Γιωργάκης, μέλος
του ΔΣ του ΠΑΟΚ, και σου λέει ότι
κοιμόσαστε όρθιοι.
Πόλεμο έπρεπε να στήσουνε οι
ΣΥΡΙΖΑίοι, όλο το 24ωρο να έπαιζε
η ΕΡΤ τις ανακοινώσεις. Ο Τζανα-

κόπουλος να έπιανε στασίδι για ν’
απαντήσει. Πολιτικές γραμματείες
και τα ρέστα. Το κάνανε γαργάρα, όμως. Έτσι είναι.
Κι αυτός ο Πολάκης ο πολλά
βαρύς με τη μουστάκα όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω και καλά, έκατσε κι αυτός στ’ αυγά του. Δεν τον
παίρνει να τα βάλει με τον μικρό
Γιωργάκη αυτός ο άντρακλας.
Δεν τον έχει το Γιωργάκη δυο
μέτρα άντρας. Ο τσαμπουκάς του είναι μέχρι να κάνει συνέντευξη Τύπου και να κρατάει μόρτικα το τσιγάρο.
Ξέρουνε, ωστόσο, τι κάνουνε
στον ΣΥΡΙΖΑ και κόψανε ρόδα μαραμένα με τις μαγκιές του Γιωργάκη. Σου λένε, μη τυχόν πάρει ανάποδες ο Ιβάν και τρέχουμε και δεν
φτάνουμε.
Μια κουβέντα να πει ο Ιβάν για
τη Μακεδονία, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει
λιγότερες ψήφους κι από τους Οικολόγους Πράσινους.
Ενώ, τώρα, καλά το πάει το έργο
από το κανάλι του και τις εφημερίδες του. Υπέρ της συμφωνίας των
Πρεσπών είναι ο Ιβάν. Κουβέντα
δεν έβγαλε που ο Τσίπρας ξεπούλησε τη Μακεδονία.
Να σ’ το πω κι αλλιώς για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε μια επιλογή και πάει
μπουσουλώντας στον Σαββίδη.
Μάλιστα. Εγκλήματα γίνονται υπέρ
του ΠΑΟΚ και κανένας δεν μιλάει από την Κουμουνδούρου, ούτε ο Βασιλειάδης, που είναι απασχολημένος με τα νομοσχέδια.
«Αύριο» έρχονται τα κύπελλα, με
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αστέρα και Λαμία. Και
ρωτάω, τώρα, εγώ. Φόρα τα παπούτσια του Μελισσανίδη, ακόμα
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και των Μπάκου, Πανουργιά. Έτσι θα το αφήσεις το έργο; Ξέρεις,
δηλαδή, ότι ο Γιωργάκης τα χώνει
στον ΣΥΡΙΖΑ και κανένας δεν μιλάει,
με σταυρωμένα τα χέρια θα κάτσεις
για να χάσεις;
Ερώτηση κάνω. Θα αράξεις και
θα περιμένεις τον χάρο να έρθει να
σε πάρει; Εμπιστεύεσαι εσύ μια κυβέρνηση ότι μπορεί να πει μια κουβέντα και να σε προστατέψει; Άπαξ
και βαράει προσοχές στον γιόκα
Σαββίδη, είσαι τελειωμένος.
Και το Κύπελλο εύκολα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, σου λέω εγώ. Για να χορτάσουν χαρές και πανηγύρια οι ΠΑΟΚτσήδες και να πάνε όλοι να ψηφίσουνε τη Νοτοπούλου με τις βαθυστόχαστες πολιτικές αναλύσεις για τη
Μακεδονία. Πολλές ομορφιές θα έχουμε, εδώ είμαστε κι εδώ είσαστε.
Κι όχι μόνο αυτό. Πάει την περασμένη εβδομάδα το BBC, με την Ελληνίδα τη δημοσιογράφο Μαργανώνη κάπως έτσι τη λέγανε και λέει
ότι υπάρχει καταπιεσμένη μακεδονική μειονότητα στη Νότια Μακεδονία.
Μάλιστα. Φόρα παρτίδα. Κι όπως
ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το φερμουάρ γι’ αυτά που έγραψε ο Giorgis, έτσι και
ο Giorgis έκανε τουμπέκα για τις
παπαριές του BBC. Έτσι είναι, όμως.
Άπαξ από την αρχή που ξεκίνησε
το ξεπούλημα τα Μακεδονίας κατά-

ραδόσεις
τους.
Κάνουνε χορούς,
μιλάνε για τον ελληνικό πολιτισμό και τα ρέστα. Δεν είναι σαν τις κοινωνίες της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης που κάθονται
και βλέπουνε τις παπαριές του
«Power Of Love», του «Survivor»
και κρίνουν τον άλλονα αισθητικά.
Πατριώτες είναι, έμαθαν πόσο αίμα
ελληνικό χύθηκε για να λευτερωθεί
η Μακεδονία. Να μην ξεφύγουμε, όμως.
Έρχεται το ματς με τον Πανιώνιο
στην Τούμπα. Σκουλάς ο διαιτητής.
Από το Μονακό της Ελλάδας, τον
Βόλο. Και δεν είναι και φίλος του
Μπέου, γιατί ο Αχιλλέας, ως γνωστόν, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Έχει πάρει play station στο
σπίτι για να ξεχαρμανιάζει.
Πέναλτι, σου λέει, στο 120΄ ο
Σκουλάς. Ο Giorgis πού ήτανε όταν γινόταν της Πόπης μετά το παιχνίδι; Στην κερκίδα ήτανε και πανηγύριζε. Και μετά, πήγε στο ξενοδοχείο να υποδεχτεί τον Λουτσέσκου

πιε τη γλώσσα του ο Ιβάν κι έπαιρνε
το αερόπλανο για το Ροστόφ μη τυχόν και τον ρωτήσουνε τη γνώμη
του, δεν θα ασχολιότανε με την παπαριά των Άγγλων.
Ούτε ο μικρός Γιωργάκης, βέβαια, που έχει άποψη για τα πάντα,
αλλά όχι για το ξεπούλημα της Μακεδονίας από τον Τσίπρα. Αλλά και
να συμφωνεί ο μικρός Γιωργάκης
με τον Τσίπρα, δεν είναι κακό να το
πει. Δημοκρατία έχει η Ελλάδα.
Γιατί δεν βγήκανε κι ο Ιβάν κι ο
γιόκας να το πούνε στα ίσια και παλικαρίσια. Θεωρούμε ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι επωφελής
για την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.
Απλά πράγματα. Ότι στηρίζουμε
τον Αλέξη. Ένας ολόκληρος λαός
περίμενε να τους ακούσει. Όχι ότι
δεν κατάλαβαν στη Μακεδονία πως
το παίζει ο Ιβάν. Άμα εξαιρέσεις τη
Θεσσαλονίκη που είναι κι αυτή σαν
μια Αθήνα, στη Μακεδονία έχουνε
και συλλόγους και τηρούνε τις πα-

που μπούκαρε στο γήπεδο για να
βρίζει τον Κόρμπο και τον Μανιάτη και να αποθεώνει τους θριαμβευτές.
Κι ο Ιβάν, βέβαια. Όλα καλά. Θα
κράξουνε, σου λέει, τα Μέσα του
Μαρινάκη καμιά δυο-τρεις μέρες
και πάει κι αυτό, τελείωσε. Μετά θα
ξεχαστεί. Με τον Πανιώνιο παίζαμε
στο φινάλε, μια πλατεία άνθρωποι
είναι ο Πανιώνιος, σου λένε οι Σαββίδηδες.
Σιγά μην ασχοληθούμε με τον
Πανιώνιο. Ούτε με τον Ολυμπιακό,
ούτε με την ΑΕΚ για να γίνει φασαρία. Ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει
τίποτα, γιατί κοιμούνται όρθιοι. Αυτούς, τους ελέγχει ο Γιωργάκης από το instagram.
Σκοπιά βγάζουνε κάθε μέρα στην
Κουμουνδούρου, ανά τετράωρο, να
παρακολουθούν το instagram του
γιόκα του Ιβάν, μη τυχόν και γράψει τίποτα εναντίον τους, για να επανορθώσουν.
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Να χάσει…
φιλικά
ο Πανιώνιος
Το Σαββιδοτεχνείο,
μόλις τελείωσε το ματς
της Τούμπας με τον
Πανιώνιο, έπιασε
δουλειά. Για το
μεροκάματο. Και τα
χώνουν στον Πανιώνιο
γιατί, λέει, πρόδωσε τη
φιλία τους. Δεν
υπάρχει αυτό το
πράγμα. Φιλικές
σχέσεις είχανε ο ΠΑΟΚ
με τον Πανιώνιος,
γνωστά πράγματα
είναι αυτά.
Και τι έπρεπε, δηλαδή,
να κάνει ο Πανιώνιος;
Θα πάει να κάτσει και
να χάσει. Έτσι κάνουνε
οι φίλοι. Κι εννοείται,
ότι οι Σαββιδοτέχνες
βγήκαν κι αδικημένοι
από πάνω.
Πέναλτι δεν έδωσε ο
Σκουλάς υπέρ του
Κρέσπο. Τώρα, αν
πρώτα ο Κρέσπο πήρε
την μπάλα με το χέρι,
κανένα πρόβλημα για
τους Σαββιδοτέχνες.
Ούτε ότι στο 3-2 ο
Άκπομ βάζει γκολ και
τον Κότνικ, εκτός από
την μπάλα.
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νόμος που
ρυθμίζει όλα τα θέματα του αθλητισμού είναι ο 2725 και
ισχύει από τον Ιούνιο 1999.
Κατά έναν περίεργο τρόπο, όλοι οι πολιτικοί που ανέλαβαν
τη θέση του υπουργού Αθλητισμού θέλησαν να τροποποιήσουν τον νόμο αυτό, είτε γιατί
πράγματι διαπίστωναν ότι με
την εξέλιξη των πραγμάτων υπήρχε ανάγκη ρύθμισης επιμέρους θεμάτων, είτε γιατί ήθελαν
να αποκτήσουν το δικό τους
«πεντάλεπτο δημοσιότητας».
Στην τελευταία περίπτωση, τα αποτελέσματα ήσαν προφανώς απογοητευτικά. Δεν θα θέλαμε να αναφέρουμε κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο.
Στην Ελλάδα δεν πάσχουμε από έλλειψη νόμων, αλλά από την εφαρμογή τους και την τήρηση της νομιμότητας. Άλλωστε, πάντα ισχύει η αρχή ότι ένας κακός νόμος μπορεί να εφαρμοσθεί ικανοποιητικά αν υπάρχει καλή πίστη, και ένας καλός νόμος
μπορεί να φέρει καταστροφικά αποτελέσματα αν τον εφαρμόζουν ανίκανοι και ιδεοληπτικοί πολιτικοί.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στα
τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ και ενώ έχει περάσει από τη
θέση του υπουργού Αθλητισμού ο κ.
Σταύρος Κοντονής, ο οποίος το
σπουδαιότερο έργο που άφησε ήταν να μπορεί να επιβάλλει ο ίδιος
ο υπουργός προσωπικά χρηματικά
πρόστιμα σε ομάδες αλλά και να
μπορεί να ορίζει πάλι ο ίδιος διαιτητές ποδοσφαιρικών αγώνων (δεν
γνωρίζουμε εάν έχει κάνει κάτι τέτοιο και σε αγώνες πόλο, βόλεϊ ή καράτε), τώρα εμφανίζεται ο επόμενος
υπουργός Αθλητισμού, ο οποίος
θέλει να αφήσει και αυτός το δικό
του αποτύπωμα.
Βέβαια, είχαν προηγηθεί οι νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με τα
θέματα του ποδοσφαίρου, με βάση
τις οποίες δίνει τα πάντα στο διεθνές και εγχώριο κύκλωμα του ποδοσφαίρου και αφαιρεί τα πάντα από τη δυνατότητα της ελληνικής πολιτείας να ρυθμίζει τα θέματα του αθλήματος αυτού (κατάργηση νομοθεσίας για τον τρόπο διεξαγωγής
των εκλογών για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και εκλογή αντιπροσώπου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή).
Παρ’ όλα αυτά, αν κάποιος κάνει
τον κόπο να διαβάσει την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
και άλλες διατάξεις», θα δει τα χιλιοειπωμένα από αυτή την κυβέρνηση, πως κάνει αγώνα κατά της δια-

Ο

Φούσεκ στη
FIFA, ΕΟΕ
στην ΔΟΕ
Έντονες είναι οι αντιδράσεις, για διατάξεις του αθλητικού νομοσχέδιου, από ΕΠΟ και ΔΟΕ. Ο
υπερσύμβουλος, Πετρ Φούσεκ, πάει
στην Ελβετία προκειμένου να καταγγείλει τις παρεμβάσεις που γίνονται από το κράτος.
Ο Τσέχος θα ενημερώσει τη FIFA για τις
παρεμβάσεις στην απονομή δικαιοσύνης, από την Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού που διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Αλλά και τον περιορισμό δύο θητειών
στη θέση του προέδρου.
Ζήτημα που προκάλεσε αντιδράσεις και
στην ΕΟΕ, όπου ο
πρόεδρος έχει δικαίωμα τριών θητειών.
Στη συνεδρίαση της
ερχόμενης Τρίτης –
όπου θα πάει για
πρώτη φορά ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος–αναμένεται να
αποφασισθεί ενημέρωση της ΔΟΕ, για όσα περιλαμβάνονται
στο νομοσχέδιο και
αφορούν τις Ομοσπονδίες.

ΝΟμΟΣχΕΔιΟ ΒΑΣιλΕιΑΔη

ιδεοληψίες και
σκοπιμότητες…

φθοράς, η οποία έχει απλώσει δίχτυα και στον αθλητισμό, και για τον
λόγο αυτό φτιάχνει μια ισχυρή Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία θα είναι ακοίμητος
φύλακας στον αγώνα κατά της διαφθοράς.
Κατ’ αρχάς, θα θέλαμε υπό τύπο
συμβουλής να τονίσουμε στον νεαρό υπουργό Αθλητισμού ότι σε κάθε
κοινωνία υπάρχουν συμπεριφορές
που είτε δεν τηρούν είτε παραβιάζουν τους νόμους. Όλοι όμως οι παραβάτες δεν είναι συλλήβδην διεφθαρμένοι.
Αν κάποιος δεν καταθέσει δήλωση «πόθεν έσχες», δεν σημαίνει ότι
είναι διεφθαρμένος. Επίσης, αν κάποιος δεν πληρώνει τους φόρους
του ή στην περίπτωση του αθλητισμού κάποιος παράγοντας προβεί
σε απαράδεκτες δηλώσεις, δεν ση-

μαίνει επίσης πως είναι και διεφθαρμένος.
Το σήμα κατατεθέν του κόμματός
του, ότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα
και ότι κάνει αγώνα κατά της διαφθοράς, έχει ημερομηνία λήξεως,
αφού κυβερνά ήδη 4 χρόνια και ο
χρόνος των εκλογών είναι ήδη κοντά. Δεν υπάρχει ανάγκη να το αναφέρει και στις αιτιολογικές εκθέσεις
σχεδίων νόμων.
Αν κάποιος έχει πρόδηλα παράνομη συμπεριφορά με τον επιβαρυντικό χαρακτήρα της διαφθοράς,
αρμόδια να κρίνει είναι η Δικαιοσύνη και όχι επιτροπές διορισμένες από τον εκάστοτε υπουργό. Επί της
ουσίας, το σχέδιο νόμου που ρυθμίζει τα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν είναι τίποτα
άλλο από εκ νέου κωδικοποίηση
των ήδη υπαρχουσών διατάξεων με

προσθήκη κάποιων νέων διατάξεων, που έχουν τη φιλοσοφία του κυβερνώντος κόμματος.
Οι διατάξεις όμως αυτές είναι όχι
μόνο λανθασμένες, αλλά κινούνται
στα όρια της παραβίασης της νομιμότητας και περισσότερα προβλήματα θα φέρουν παρά λύσεις.
Στο άρθρο 9 του σχεδίου νόμου,
από τη στιγμή που προβλέπεται ότι
απαιτείται η έκδοση προεδρικού
διατάγματος για την οργάνωση και
λειτουργία της ΕΕΑ, αυτό σημαίνει
ότι αυτή θα λειτουργήσει μετά από
ένα χρόνο και βάλε.
Όλα όσα αναφέρονται στο σχέδιο νόμου είναι ουσιαστικά έκθεση
ιδεών. Αν το υπουργείο ήθελε να
παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
δράσης, θα έπρεπε να είχε ετοιμάσει και τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας στο σχέδιο νόμου, και
αυτός να ελάμβανε μορφή νόμου άμεσης ισχύος και εφαρμογής.
Προβληματικό είναι και το άρθρο 10, που προβλέπει την πρόσληψη εξωτερικών επιστημονικών
συνεργατών για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Πέρα από τη
μη αναφορά των προσόντων που
πρέπει να έχουν τα πρόσωπα αυτά
αλλά και τον τρόπο πρόσληψής
τους, τίθεται ένα ερώτημα. Τα άτομα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν είναι ικανά να φέρουν εις
πέρας ένα τέτοιο έργο. Μέχρι σήμερα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά
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τους; Η απάντηση είναι απλή: Τώρα
που η κυβέρνηση βρίσκεται στα τελευταία της, ψάχνει από παντού να
διορίσει δικά της παιδιά. Το έργο είναι χιλιοπαιγμένο και από άλλες κυβερνήσεις…
Στο άρθρο 21 υπάρχει μια πρωτοφανής και αμφιβόλου νομιμότητας
διάταξη. Μπορεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Κανονισμού, αν διαπιστώσει παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας, να ενημερώσει σχετικά το
αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της ομοσπονδίας και αυτό με τη σειρά του υποχρεούται να προβεί στην άσκηση
πειθαρχικής δίωξης. Με δεδομένο ότι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα αποτελούνται από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και ότι τα μέλη
της Επιτροπής είναι συνταξιούχοι δικαστές, δικηγόροι, οικονομολόγοι και
πρόσωπα κύρους στον αθλητισμό,
τότε θα έχουμε το φαινόμενο ιδιώτες να «διατάζουν» δικαστικούς λειτουργούς να προχωρούν στην άσκηση δίωξης.
Ο κύριος υπουργός, που είναι δικηγόρος, δεν έμαθε στο Πανεπιστήμιο τα σχετικά με τη διάκριση των εξουσιών; Εκτός και αν είναι και αυτός θιασώτης του δόγματος Πολάκη: «Αν θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές, πρέπει να βάλουμε κάποιους
στη φυλακή». Αν ψηφισθεί αυτή η
διάταξη, δύο τινά μπορεί να συμβούν. Ή θα παραιτηθούν οι δικαστές
για λόγους αξιοπρέπειας ή θα θέτουν όλες τις αναφορές της ΕΕΑ κατευθείαν στο αρχείο. Και στις δύο
περιπτώσεις, χαμένη θα είναι η αξιοπρέπεια της Πολιτείας.
Το ύψος των προστίμων που
προβλέπονται στο άρθρο 22 του
σχεδίου νόμου είναι τόσο υψηλά,
που δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοσθούν. Συνεπώς τίθεται το ερώτημα
γιατί να μην υπάρχει πρόβλεψη, που
να έχει αντιστοιχία με την ήδη διαμορφούμενη πραγματικότητα. Είναι
μια άλλη περίπτωση διάταξης νόμου
που δεν πρόκειται να εφαρμοσθεί.
Το ίδιο ισχύει και για την πρόβλεψη του άρθρου 24, με βάση την οποία τιμωρείται όποιος παρεμποδίζει
ή παρακωλύει το έργο της Επιτροπής
σε φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και
χρηματική ποινή 10.000 ευρώ!!! Είναι πρωτοφανής η αναφορά «για όποιον καθυστερεί να δώσει στοιχεία
στην Επιτροπή». Σιγά, ρε παιδιά... Δηλαδή, αν κάποιος καθυστερήσει να
στείλει στοιχεία στον συνταξιούχο δικαστικό ή στον οικονομολόγο της επιτροπής, έστω και κακοπροαίρετα,
θα πρέπει να τιμωρηθεί με φυλάκιση
τουλάχιστον 2 ετών; Αν είναι έτσι,
στην υποθετική περίπτωση που κά-

ποιος αθλητικός παράγοντας καταφερθεί δημόσια εναντίον αυτού του
γίγαντα του αθλητισμού που κατέχει
τη θέση του γενικού γραμματέα Αθλητισμού, του περίφημου Τζούλιο,
που το πιο σημαντικό του έργο είναι
να δίνει συνεντεύξεις στον ραδιοφωνικό σταθμό «Το κόκκινο», τι πρέπει να γίνει; Μήπως πρέπει να ανοίξουν τόποι εξορίας;
Οι προβλέψεις που γίνονται για
τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων
και των αθλητισμών, δεν είναι για
γέλια αλλά μόνο για κλάματα. Απερχόμενη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βουλιάζει στις ιδεοληψίες της
αλλά και σε αυτό που χαρακτηρίζει
το συγκεκριμένο κόμμα. Δηλαδή, η
πολιτική του απόλυτου μπάχαλου.
Ό,τι ακριβώς έκανε στην τοπική αυτοδιοίκηση, το φέρνει τώρα και στον
αθλητισμό. Επειδή δεν έχει καθόλου
δυνάμεις στον συγκεκριμένο χώρο,
προσπαθεί να επιβάλει εμμέσως όσα δικά της πρόσωπα μπορεί, μπας
και αποκτήσει κάποια σημεία αναφοράς, αδιαφορώντας για το τελικό
αποτέλεσμα. Αν κάποιος μπορεί να
ισχυρισθεί ότι η απλή αναλογική είναι η τέλεια συνταγή για να υπάρχει
ακυβερνησία στο επίπεδο της γενικής κυβέρνησης, αυτό στον χώρο

του αθλητισμού ισχύει δέκα φορές
περισσότερο. Με την εφαρμογή της
απλής αναλογικής στον Αθλητισμό
θα γεμίσουμε Παπαχριστόπουλους, Μεγαλοοικονόμου, Φωκάδες και Δανέλληδες.
Πρέπει, κατ’ αρχάς, να γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός είναι ατομικό
δικαίωμα που συνδυάζεται από την
ελευθερία τού συνεταιρίζεσθαι και
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η συνδρομή δε της Πολιτείας ξεκινά με
την παροχή οικονομικής βοήθειας,
αλλά και την παρέμβασή της να
βοηθά να υπάρχουν ισχυρές διοικήσεις με σκοπό να παρέχουν αποτελεσματικό και μετρήσιμο έργο. Ας
μην ξεχνάμε ότι αθλητισμός είναι το
μόνο κοινωνικό πεδίο, που το αποτέλεσμα κρίνεται μόνο από μετρήσιμα μεγέθη. Δεν είναι καφενείο
των Εξαρχείων να αμπελοφιλοσοφούν θολοκουλτουριάδηδες της ανανεωτικής αριστεράς. Θέλουμε να
πιστεύουμε ότι, επειδή οι εκλογές
στις αθλητικές Ομοσπονδίες θα γίνουν το τελευταίο τετράμηνο του
2020, η επόμενη κυβέρνηση θα καταργήσει αμέσως τις συγκεκριμένες
διατάξεις, πριν καν εφαρμοσθούν,
και έτσι δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε περαιτέρω σχόλια.
Η πρόβλεψη για περιορισμένο αριθμό θητείας σε διοικητικά συμβούλια αθλητικών ομοσπονδιών
των αθλητικών παραγόντων, σε
συνδυασμό με την ειδική αναφορά
στην αιτιολογική έκθεση είναι παντελώς χυδαία και απαράδεκτη.
Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται

αναφορά στο ότι η ρύθμιση αυτή
κατέστη αναγκαία επειδή όποια άτομα έχουν πολλές θητείες σε Διοικητικά Συμβούλια, διοικούν αδιαφανώς και ύποπτα
και, συνεπώς, καλλιεργούν αν όχι αμέσως αλλά τουλάχιστον εμμέσως την ύπαρξη φαινομένων
διαφθοράς (να ’τος πάλι ο αγώνας
κατά της διαφθοράς). Η αναφορά
αυτή νομίζουμε πως δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο του Ελληνικού
Μπάσκετ, κ. Γιώργο Βασιλακόπουλο, να πάει και «να πλακώσει
στις φάπες» όλα αυτά τα νούμερα
που πλαισιώνουν τα πολιτικά γραφεία στο υπουργείο Αθλητισμού και
συντάσσουν τέτοιες αιτιολογικές εκθέσεις.
Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με
τον Γ. Βασιλακόπουλο για τον
τρόπο διοίκησής του ή για κάποιες
αποφάσεις του ή για τα πολιτικά του
πιστεύω, αλλά έλεος! Δεν αμφισβητούμε την πορεία ζωής του και το
έργο που έχει επιτελέσει. Δεν παραβλέπουμε από πού παρέλαβε το ελληνικό μπάσκετ και πού το έχει φθάσει. Όχι και διεφθαρμένος…. Βέβαια,
αν φύγουν οι παλιοί με κάτι τέτοιες
ρυθμίσεις, τότε ανοίγει ο δρόμος να
εμφανισθούν κάτι λαμόγια τύπου
Πετσίτη, που τυχαίνει να είναι και
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, και ασχολούνται
και σαν παράγοντες ομάδων μπάσκετ στην Καισαριανή.
Άλλη απίθανης έμπνευσης διάταξη είναι αυτή που ορίζει ότι αρμόδιος για τον οικονομικό έλεγχο των
αθλητικών Ομοσπονδιών καθίσταται ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, και μάλιστα για ποσά προερχόμενα από το κράτος ύψους 50.000 ευρώ και πάνω. Με
βάση την εμπειρία του προϊσταμένου της Δημόσιας Διοίκησης, που
τώρα είναι η συνταξιούχος Δικαστής κα Παπασπύρου (βλ. Υπόθεση
Novartis) και τον χρόνο που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, είναι
προφανές ότι όλοι οι αθλητικοί παράγοντες θα καθίστανται όμηροι
των διαθέσεων της Διοίκησης για
τουλάχιστον δέκα χρόνια μετά τη
λήξη της θητείας τους και πάντα θα
κινδυνεύουν με διώξεις κακουργηματικής μορφής.
Υπάρχουν και κάποια στοιχεία
του νομοσχεδίου, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως θετικά.
Όμως και αυτά εξαφανίζονται από
διατάξεις σαν κι αυτές που προαναφέραμε, διατάξεις ιδεοληψίας και
πολιτικών σκοπιμοτήτων. Κρίμα…
Αν νομίζουν οι κυβερνώντες ότι
έτσι βοηθούν την ανάπτυξη του αθλητισμού, τότε εμείς σηκώνουμε
τα χέρια ψηλά. Είπαν πολλά, έταξαν
περισσότερα, και έλαμψαν διά της
ανικανότητάς τους…

⇣
Στο άρθρο 21
υπάρχει μια
πρωτοφανής και
αμφιβόλου
νομιμότητας
διάταξη. Μπορεί
η Επιτροπή
Επαγγελματικού
Κανονισμού, αν
διαπιστώσει
παραβίαση της
αθλητικής
νομοθεσίας, να
ενημερώσει
σχετικά το
αρμόδιο
πειθαρχικό
όργανο της
ομοσπονδίας και
αυτό με τη σειρά
του υποχρεούται
να προβεί στην
άσκηση
πειθαρχικής
δίωξης. Δηλαδή,
ιδιώτες θα
«διατάζουν»
δικαστικούς
λειτουργούς να
προχωρούν στην
άσκηση δίωξης.
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Τις θέσεις της ΦΕΕ παρουσίασε το μέλος του
ΔΣ Πέτρος Σελέκος. Με
βάση την ομιλία του, διεφάνη στροφή της ΦΕΕ
σε σχέση με τις απολύτως αρνητικές θέσεις
που είχε εκφράσει πριν
την εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, ο κ. Σελέκος τόνισε ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου
κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και ότι ο ρόλος
της ΦΕΕ ως αρχής των
ιπποδρομιών πρέπει να
είναι εξισορροπητικός.
Στην ομιλία του αναφέρθηκε, ακόμη, στην ανάγκη ελέγχου της ιπποδρομιακής δραστηριότητας από το Δημόσιο.
Παίρνοντας τον λόγο ο
υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Γιώργος
Βασιλειάδης, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για
τον ιππόδρομο δικαιώνει
τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
Ο κ. Βασιλειάδης υπεραμύνθηκε για ακόμη μια
φορά των διατάξεων
που αφορούν τη ΦΕΕ,
τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η μεταρρύθμισή της αποτελεί πάγιο
και διαχρονικό αίτημα
των φορέων του ιπποδρόμου, ακόμη και κάποιων που εξέφρασαν αντιρρήσεις επί του σχεδίου νόμου.
Ο κ. Βασιλειάδης τόνισε
ότι το νομοσχέδιο προωθεί τη συναίνεση εντός
του ΔΣ της ΦΕΕ, για όλες τις κρίσιμες αποφάσεις του. Και σημείωσε
ότι το Δημόσιο παραμένει θεματοφύλακας των
ιπποδρομιών.
Τόσο μέσω του ελέγχου
νομιμότητας των αποφάσεων της ΦΕΕ από
τον υπουργό Πολιτισμού, όσο και μέσω της
εποπτείας του ιπποδρομιακού στοιχήματος από
την Επιτροπή Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων
(ΕΕΕΠ).

«ΝΑΙ» στο αθλητικό
νομοσχέδιο για τον Ιππόδρομο
λήρη στήριξη στις διατάξεις του αθλητισμού νομοσχέδιου
που αφορούν τον ιππόδρομο εξέφρασαν στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής οι φορείς που εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία της ιπποδρομιακής
κοινότητας και των ενεργών δρομώνων ίππων.

Π

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου,
οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων (ΕΙΔΙΕ), της
Πανελλήνιας Ένωσης Φιλίππων
(ΠΑΝ.Ε.ΦΙΛ.) και της Ένωσης Επαγγελματιών Προπονητών Δρομώνων
Ίππων (ΕΝΕΠΔΙ), υπογράμμισαν την
ανάγκη για βαθιά εξυγίανση στον
ιππόδρομο.
Στον οποίο, δεν διεξάγονται σήμερα ιπποδρομίες, με ευθύνη της
Φιλίππου Ένωσης Ελλάδας (ΦΕΕ).
Αποτέλεσμα είναι 3.000 οικογένειες
που ζουν από την ιπποδρομιακή
δραστηριότητα να βλέπουν το μέλλον τους να απειλείται, λόγω των
αυθαίρετων αποφάσεων και ενεργειών της ΦΕΕ.
Οι φορείς τάχθηκαν υπέρ της μεταρρύθμισης του πλαισίου για τη διοίκηση και τη λειτουργία της ΦΕΕ,
που μέχρι σήμερα λειτουργεί ως ένα
«κλειστό» κλαμπ, με νομικό πλαίσιο
που είναι ουσιαστικά το ίδιο από την
περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά.
Σημείωσαν, δε, ότι οι παθογένειες αυτές γιγαντώθηκαν με τη σημερινή διοίκηση της ΦΕΕ, φέρνοντας
την ιπποδρομιακή κοινότητα σε αδιέξοδο.

Οι ιπποδρομιακοί φορείς
κάλεσαν όλα τα κόμματα
να δείξουν συναίνεση και
να ψηφίσουν
το νομοσχέδιο
Αναφερόμενοι στο σχέδιο νόμου, οι
φορείς τόνισαν ότι είναι ιστορικής
σημασίας, διασφαλίζει τη διαφάνεια
και την ακεραιότητα των ιπποδρομιών.
Επιβάλλει συναίνεση για όλα τα
κρίσιμα θέματα που απασχολούν
τους επαγγελματίες του κλάδου και
ικανοποιεί πάγια και διαρκή αιτήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας
των ιπποδρομιακών τάξεων.
Συνολικά, οι φορείς κάλεσαν
τους βουλευτές όλων των κομμάτων να υπερψηφίσουν τις διατάξεις
που αφορούν τον ιππόδρομο.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος (ΕΙ-

ΔΙΕ), Μάριος Κουτσομύτης, υπογράμμισε ότι η ΦΕΕ διακατέχεται από πνεύμα νεποτισμού και ότι, στο
μοντέλο διοίκησης που ακολουθείται έως σήμερα, υπάρχει ταύτιση
των ρόλων «ελεγκτή» και «ελεγχόμενου».
Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΦΕΕ
και τα όργανά της ότι επιδίδονται σε
«κυνήγι μαγισσών», με δυσμενείς επιπτώσεις σε πολλούς επαγγελματίες του κλάδου, ενώ έχουν ξεκινήσει και πογκρόμ εναντίον όσων έχουν εκφραστεί θετικά για τη μεταρρύθμιση της Ένωσης.
Ο κ. Κουτσομύτης κάλεσε τους
βουλευτές των κομμάτων να υπερψηφίσουν τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τον ιππόδρομο, τονίζοντας ότι εκσυγχρονίζουν
τη ΦΕΕ με βάση διεθνείς βέλτιστες
πρακτικές.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
της Ένωσης Επαγγελματιών Προπονητών Δρομώνων Ίππων (ΕΝΕΠΔΙ), Χάρης Χαραλάμπους, εξέφρασε την αγωνία των οικογενειών
που ζουν από την ιπποδρομιακή
δραστηριότητα.

«Από τον ιππόδρομο ζούμε 3.000
οικογένειες και η μη διεξαγωγή ιπποδρομιών απειλεί την επιβίωσή μας.
Επίσης, ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι μεγάλος για όλη την Ανατολική
Αττική, στην οποία κατοικεί πολύ μεγάλο μέρος της ιπποδρομιακής κοινότητας», είπε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, δήλωσε ότι οι προπονητές είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να αγωνίζονται για να σπάσουν το «απόστημα» της ΦΕΕ, που
δρα τιμωρητικά ενάντια σε όποιον
θεωρεί αντίπαλο και «έχει στήσει ένα σύστημα με παιδιά και αποπαίδια
μέσα στον ιππόδρομο».
Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας
της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλίππων,
Περικλής Δημητρίου, μίλησε για

αυθαιρεσία, φεουδαρχισμό και τρομοκρατία στον ιππόδρομο από
πλευράς ΦΕΕ, η οποία «είναι υπεύθυνη για τα σημερινά αδιέξοδα και τη
διακοπή των ιπποδρομιών».
Ο κ. Δημητρίου υποστήριξε ότι
η ΦΕΕ λειτουργεί με βάση την «αρχή του ενός ανδρός» και τόνισε ότι
εντός της ΦΕΕ υπάρχουν αδιαφανείς σχέσεις. Τέλος, ανέδειξε την αγωνία των επαγγελματιών και των
φιλίππων, υπογραμμίζοντας ότι η
μεταρρύθμιση της ΦΕΕ είναι απολύτως αναγκαία.

Ιπποδρομίες ΑΕ: Εύλογες
οι διατάξεις του
αθλητικού νομοσχεδίου
Ο γενικός επιχειρησιακός διευθυντής της Ιπποδρομίες ΑΕ, Κώστας
Αλεξόπουλος, υπογράμμισε τον

μεγάλο αγώνα, με οικονομικό κόστος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,
στον οποίο επιδόθηκε από την πρώτη ημέρα η Ιπποδρομίες ΑΕ για να
δώσει νέα πνοή στον χώρο των ελληνικών ιπποδρομιών.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η εταιρεία προχώρησε στην άμεση διεξαγωγή ιπποδρομιών, παρ’ ότι δεν
είχε σχετική συμβατική υποχρέωση,
διοργάνωσε δημοπρασίες για την ενίσχυση του ιππικού δυναμικού, θέσπισε ειδικό ταμείο στήριξης αναβατών με αναπηρία και καθιέρωσε
έπαθλα διπλάσιου ύψους σε σχέση
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση παραχώρησης.
Όπως τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος,
οι ιπποδρομίες δεν διεξάγονται αυτή την περίοδο, καθώς οι φορείς
που εκπροσωπούν τη μεγάλη πλειοψηφία των ενεργών ίππων απέχουν
από τις κούρσες, ως αντίδραση στις
αυθαίρετες ενέργειες, αποφάσεις
και πράξεις της ΦΕΕ.
Εξήγησε ότι η κατάσταση αυτή είναι δυσάρεστη όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά για όλη την ιπποδρομιακή
κοινότητα, το συμφέρον της τοπικής
κοινωνίας και του Δημοσίου.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Άλλος γ@&#ει και άλλος πληρώνει…
α δύο πόδια σε ένα παπούτσι έβαλε η Φάτμα
Σαμούρα στον Βαγγέλη
Γραμμένο και την παρέα
του στην ΕΠΟ, με την επιστολή
της για τα θέματα διαιτησίας.
«Εσείς θα πληρώνετε και οι άλλοι θ’ αποφασίζουν για προσλήψεις και απολύσεις στην ΚΕΔ»,
λέει με δύο λόγια η γενική
γραμματέας της FIFA. Η θέση
αυτή εξόργισε αρκετά από τα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, που δεν ανέχονται
να κάνουν κουμάντο οι ξένοι σε

Τ

τέτοιο βαθμό, ειδικά από τη
στιγμή που πληρώνονται από
την Ομοσπονδία. Την επιστολή

Αυστηροποίηση των
διατάξεων διαλαλεί
ο Κωνσταντινέας

Με τον
Γκαγκάτση
μέσα στη
Βουλή;

Σαμούρα προκάλεσε η απόλυση
του Γιάννη Τσαχειλίδη, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Πορτογάλου στην ΚΕΔ, αλλά απολύθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ο Τσαχειλίδης
κατέφυγε στη Δικαιοσύνη και
ζητά με αγωγή την επαναπρόσληψή του και 217.000 ευρώ από την Ομοσπονδία. Η επιστολή
Σαμούρα προσφέρει πάτημα δικαίωσης στον Γιάννη Τσαχειλίδη, καθώς αναδεικνύει ότι μόνο
ο Περέιρα μπορούσε να τον απομακρύνει από τη θέση του.

κτέθηκε για τα καλά ο Πέτρος Κωνσταντινέας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο.
Ο πρόεδρος της Super League, Βαγγέλης Μπαταγιάννης, παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων συνοδευόμενος από τον Βασίλη Γκαγκάτση και πρότεινε να καταργηθεί η διάταξη Φλωρίδη στον
νόμο 2725/99, που προβλέπει απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο λόγω παραπεμπτικού κακουργηματικού βουλεύματος.
Και τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
διεθνής διαιτητής Πέτρος Κωνσταντινέας; Ότι
δεν υπάρχει περίπτωση, καθώς η κυβέρνηση κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή να αυστηροποιήσει τις διατάξεις για τέτοια ζητήματα.
Έφερε μάλιστα και παραδείγματα καρατομήσεων σε θέματα διαφθοράς, εμμένοντας στη θέση του
να εφαρμοστεί άμεσα ο κώδικας ηθικής για όλους
όσοι κατηγορούνται, όπως έκαναν οι FIFA και UEFA
που απέβαλαν από τις τάξεις τους τον Μπλάτερ
και τον Πλατινί χωρίς να έχουν καταδικαστεί από
δικαστήριο. Και καλά ως εδώ. Αλλά το άλλο τι το ήθελε ο Κωνσταντινέας; Ότι «oι ποδοσφαιρικοί παράγοντες αποδειχτήκατε ανεπαρκείς. Και για να καλύψουμε τη δική σας ανεπάρκεια, χρηματοδοτούμε
το VAR και τους τηλεοπτικά άστεγους μέσω ΕΡΤ».
Προφανώς λειτούργησε όπως η στρουθοκάμηλος, γιατί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης είναι αυτοί που δεν εφαρμόζουν τους νόμους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του γενικού γραμματέα Αθλητισμού Τζούλιο Συναδινού. O οποίος, αν και
υποχρεούται, δεν εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην
περίπτωση του Βασίλη Γκαγκάτση που, αν κι έχει παραπεμφθεί για κακούργημα, παραμένει στη
θέση του στη Super League. Και μάλιστα, είχε το
θράσος να εκπροσωπεί τη Super League και μέσα
στη Βουλή, ως διευθύνων σύμβουλος! Εκτός αν οι
νόμοι επί ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο για τους… απέναντι.

Ε

«Αν θέλουν να τους προσλαμβάνουν και να τους απολύουν αυτοί,
να τους πληρώνουν κιόλας. Αυτό
να πείτε στη Σαβούρα…» ειπώθηκε χαρακτηριστικά, αλλά ο πρόεδρος έβαλε το κεφάλι κάτω και
δεν μίλησε. Έτσι προέκυψαν και
αρνητικές ψήφοι στην πρόσληψη του Ν. Ιωσηφόγλου, ο οποίος παίρνει τη θέση του Γ. Τσαχειλίδη και τυπικά στην ΚΕΔ. Δεν αφορούσαν το πρόσωπο του αντικαταστάτη, αλλά την ετυμηγορία
ότι αποφασίζει η ΚΕΔ και η ΕΠΟ
είναι διακοσμητική.

Λόγια και στο
βάθος… εδώλια
ολλά υποσχέθηκε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος
Βασιλειάδης, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο προκειμένου να ασπαστεί τη λογική του στην υπόθεση της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών.
Ο πολιτικός προϊστάμενος του αθλητισμού βρήκε χρήμα από την ΕΡΤ και
άρχισε να δίνει. Μόνο που υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο, καθώς για
όλα αυτά χρειάζονται αποφάσεις που συνάδουν και με τη χρηστή διοίκηση. Ποιος πρόεδρος της ΕΡΤ είναι για… τρεχάματα την επόμενη μέρα;
Οι περίφημες συμβάσεις των ομάδων της Super League με την ΕΡΤ
παρουσιάστηκαν στην ΕΠΟ για έγκριση μόλις προχθές, δηλαδή μετά
την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος!! Υπάρχουν όμως και οι υποσχέσεις για την υλοποίηση του σχεδίου της δημιουργίας της Super
League 2. Αυτοί που θα υποβιβαστούν θα πάρουν σούπερ προίκα, ανάλογη με τα χρήματα του τελευταίου της Super League. Αυτό είναι
στον αέρα. Δεν νομοθετήθηκε πουθενά, δεν δεσμεύει την ΕΡΤ και αποτελεί αγκάθι στην αναδιάρθρωση. Λεφτά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο μπορεί να υπάρχουν, αλλά… υπάρχουν και τα εδώλια.

Π



24
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
2/3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Τι έγινε
το οικόπεδο
στα Σπάτα;
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο Σαββίδης με τον Γραμμένο τη
διέλυσαν την Εθνική ομάδα, πριν καν ξεκινήσουν
τα προκριματικά, που τη
βάζουν να παίξει στο ΟΑΚΑ με Ιταλία και Αρμενία
τον Ιούλιο.
Κι εγώ θυμήθηκα ότι, με απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΟ
τον Νοέμβριο του ’17, είχε συσταθεί μία ομάδα εργασίας από τους Βρακά,
Παπαχρήστο, τον Αντωνίου, τον Διακοφώτη και
άλλους, που θα μιλούσανε με τον δήμο Σπάτων
για να πάει εκεί η Εθνική
σε δικό της προπονητικό
κέντρο.
Έγινε τίποτα; Ο Γραμμένος, μάλιστα, είχε δηλώσει κάνα εξάμηνο αργότερα ότι ένα τηλέφωνο να έκανε και θα έπεφταν 4,5
εκατ. ευρώ από την UEFA
για ν’ αγοραστεί το οικόπεδο και να φτιαχτεί.
Τα πήρε αυτά τα λεφτά;
Προχώρησε κάτι με το οικόπεδο στα Σπάτα; Δημόσιο είναι το οικόπεδο ή ιδιωτικός χώρος; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι ο Γραμμένος θα ενημερώσει τον λαό, όπως κάνει πάντα.

ΕΘΝΙΚΗ: Την πήραν με τσαμπουκά από το «Καραϊσκάκης» για κόντρα στον
Μαρινάκη. Την πήγαιναν στην Τούμπα, μέχρι που η Θύρα 4 τους είπε να
πάνε να γ@@@νε. Επέλεξαν το Παγκρήτιο, που θέλει χρονοβόρες επισκευές
και λεφτά. Στο τέλος κατέληξαν στο ΟΑΚΑ, που δεν το θέλουν οι παίκτες
και ο Άγγελος. Κατά τα άλλα, η ΕΠΟ θέλει το EURO 2028 και το Μουντιάλ
το 2030!

Σαββίδης – Γραμμένος:
Ποια Εθνική; Άλλα κοιτάμε...
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
να κι ένα κάνουν δυό. Ο
Ιβάν Σαββίδης με τον
Γραμμένο διέλυσαν την
εθνική ομάδα. Την ξεφτίλισαν. Αρχηγό των τσιγγάνων τον έκαναν τον φουκαρά
τον Άγγελο, που είναι και δικό
τους παιδί, να ψάχνει πού να
στήσει το τσαντίρι για να παίξει
με την Ιταλία και την Αρμενία
τον Ιούνιο.
Για έναν τσαμπουκά του Ιβάν με
τον Μαρινάκη, ο Γραμμένος την
πήρε την Εθνική από το «Καραϊσκάκης». Ο δερβέναγας Σαββίδης κι ο
βεζίρης Γραμμένος. Κι αντί να κάτσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ να το κουβεντιάσει με τους διεθνείς, παίρνει
την απόφαση να μη χαλάσει το χατίρι του Ιβάν.
Δεν γούσταραν οι διεθνείς να
φύγουν από το «Καραϊσκάκης». Ο
Σαββίδης, όμως, αλώνιζε κι έκανε
ό,τι γούσταρε. Θα την πήγαινε στην

E

Τούμπα την Εθνική να παίξει. Κι έκατσε απάνω στο παγωτό. Η Θύρα 4
έβγαλε ανακοίνωση να πάει να γ… η
Εθνική. Ανακοίνωση κανονική. Επίσημη.
Κι αντί να χτυπήσει το χέρι στο
τραπέζι ο μέγας Ιβάν, έβαλε την ουρά στα σκέλια. Κι αυτός κι ο
Giorgis. Πούλησε την Εθνική ομάδα στα ίσια για να μην κακοκαρδίσει τα παιδιά. Έτσι είναι.
Και το Σαββιδοτεχνείο δεν έβγαλε άχνα. Ούτε την είδηση δεν έγραψαν. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται,
δηλαδή και να μην τρώμε το σανοπαραμύθι του Σαββίδη, που μιλούσε χρόνια για πατριωτισμό και άλλες τέτοιες παπαριές.
Να σου πω και το άλλο. Μόλις
χθες ο Ολυμπιακός αρνήθηκε να
δώσει το «Καραϊσκάκης», τότε έπρεπε να παίξει μπάλα ο Σαββίδης. Να
έπαιρνε μια απόφαση να πάει η Εθνική στην Τούμπα. Να μάζευε τη
Θύρα 4 και να τους παρακαλούσε
στο φινάλε, όπως τους παρακαλού-

σε να μην κατέβουν σε πορεία για
το Σκοπιανό.
Για τις Πρέσπες του έκαναν το
χατίρι. Γιατί να μην του έκαναν κι ένα ακόμα, σου λέω εγώ. Και επικοινωνιακή μαγκιά θα ήταν αυτή του Ιβάν, αλλά ποιος να τα σκεφτεί αυτά; Ο Κυριάκος ή οι Σαββιδοτέχνες;
Του μεροκάματου είναι, όχι για να
ρίχνουν ιδέες. Και να πουλάνε σανό
στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
Ερώτηση: Ο Μαρινάκης αρνήθηκε να δώσει το «Καραϊσκάκης»
στην Εθνική. Τι πιο ωραία αφορμή
να του τα χώσουνε; Ίσα-ίσα που την
είδανε την είδηση, ότι η Εθνική θα
παίξει στο ΟΑΚΑ. Διότι έτσι και τα
χώνανε, θα τους απαντούσε ο Καραπαπάς να πάει να παίξει στην
Τούμπα η Εθνική.
Αφού την έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, δεν μιλάς. Απλά πράγματα,
αδερφέ. Έτσι είναι. Μόνο η «Α» σε
ταξιδεύει. Ασκήσεις του μυαλού σού
κάνει, να μη μασάς σανοτροφές από
κανένα τεχνείο.

Και ρωτάω τώρα εγώ. Άπαξ κι οι
οργανωμένοι της Θύρας 4 κάνουν
κουμάντο σπίτι σου, σου λέει κανένας ότι δεν θα σου ξανακάνουν;
Βγάζουν μία ανακοίνωση αύριο
και σου λέει ότι απαγορεύουμε στον
Πέλκα και τον Πασχαλάκη και τον
Λημνιό να ξαναπαίξουν στην Εθνική. Θα ρωτήσουν κανέναν; Άπαξ και
σ’ έβαλαν στο χέρι μια φορά, θα σε
αναβάλουν.
Κι όχι μόνο στην Εθνική Ανδρών.
Να μην παίξει και κανένας άλλος
στις μικρές εθνικές ομάδες. Τι θα
κάνει τότε ο Σαββίδης κι ο μικρός
Γιωργάκης; Εκτός κι αν ξέρουνε
πώς θα παιχτεί το έργο με τη Μακεδονία και γι’ αυτό δεν μιλάνε και βάζουνε μπροστά τη Θύρα 4.
Πραγματικά είναι φοβερό αυτό
που κατάφεραν οι Σαββιδαίοι. Να
μη θέλει κανένας την Εθνική ομάδα.
Από τη στιγμή που δεν την ήθελε ο
ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έπρεπε να τη
βάλει στο «Καραϊσκάκης», έτσι για
την κόντρα. Παπάρια μάντολες.
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ΣΥΡΙΖΑϊκά
πρασινάλογα…

Να σ’ το προχωρήσω ακόμα παρακάτω. Είπαμε. Η «Α» σού κάνει
γυμναστική. Τι σου γράφει τον τελευταίο καιρό; Ότι δεν υπάρχει καμία συμμαχία Σαββίδη με Μαρινάκη. Άμα ήταν σε ισχύ η συμμαχία, ένα τηλέφωνο θα σήκωνε ο Ιβάν να
ζητήσει μια χάρη από τον σύμμαχο
τον Μαρινάκη.
Ό,τι έγινε, έγινε, Βαγγέλη, δώσε το «Καραϊσκάκης» στον Γραμμένο για τα δυο ματσάκια και θα τελείωνε εκεί το πράγμα. Ο Μαρινάκης, όμως, νόμιζε ότι ο Σαββίδης
είναι μπεσαλής. Και την πάτησε, βέβαια.
Ο Ιβάν είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Χθες πήγε με τον Μαρινάκη
στο γραφείο του Μητσοτάκη κι όλα καλά, και σήμερα είναι με τον
Τσίπρα. Αύριο μπορεί να πάει με
τον Κουτσούμπα, γιατί είναι και
σύντροφοι. Μόνο με τον λαό του
ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει κόνξες.
Ό,τι του πούνε, κάθεται προσοχή και

ζητάει χάρες. Ξεφύγαμε, όμως.
Κι ο Αγγελάρας σήκωσε τα χέρια στον ουρανό να προσευχηθεί
στην Παναγιά. Θα παίξει στο ΟΑΚΑ
και θα πάνε καμιά χιλιάδα, και πολύ
λέω. Και γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει ο Άγγελος να τα χώσει σε Σαββίδη και Μαρινάκη;
Άνθρωπος του Θεού είναι ο Άγγελος, δεν είναι κανένας τυχαίος.
Όποιος έχει μαζί του τον Θεό, δεν
φοβάται τίποτα. Έτσι λέει το Ιερό
Ευαγγέλιο. Να βγει και να τα χώσει
και στους δυο. Και στη Θύρα 4 θα
τον προστατέψει η Παναγιά από κάθε σατανά.
Έτσι είναι, όμως. Άπαξ και σε βάζει τσαμπουκά προπονητή στην Εθνική ο Ιβάν, δεν μπορείς να μιλήσεις. Του χρωστάς, δεν σου χρωστάει. Τράβα τώρα, να παίξεις στο
ΟΑΚΑ.
Κι όχι μόνο αυτό, τράβα να εμπνεύσεις και τους διεθνείς. Τη μία
ξέρανε ότι θα παίξουνε στην Τούμπα, την άλλη στο Ηράκλειο, την
τρίτη στο «Καραϊσκάκης». Κανένας
δεν ήθελε να ξαναπαίξει στο ΟΑΚΑ.
Και μη νομίζει ο Αναστασιάδης
ότι οι διεθνείς δεν ασχολούνται ή
δεν καταλαβαίνουν τα παιχνίδια που
παίζονται με την Εθνική. Όλα τα ξέρουν. Κι όποιος μιλάει μαζί τους, το
ξέρει.
Την αγαπάνε την Εθνική, μπεσαλήδες είναι, αλλά παίρνουν στην
πλάκα όλα αυτά που γίνονται με τη
Θύρα 4 και τον Σαββίδη. Ξέρουν οι
διεθνείς πώς προέκυψε στην Εθνική
ο Αγγελάρας, ποιος τον έβαλε και
γιατί.
Και σ’ αυτό το καλαμπούρι ο

Γραμμένος παριστάνει τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Επικεφαλής της Εθνικής ομάδας είναι ο Γραμμένος και
δεν έβρισκε γήπεδο. Ούτε καν το
Παγκρήτιο δεν κατάφερε να το
φτιάξει.
Δουλειά δεν είχε στην ΕΠΟ, όλα
τα έχουν πάρει επάνω τους οι ξένοι
και η μόνη ασχολία που είχε ο Βαγγέλης ήταν να φτιάξει ένα σκέπαστρο. Λεφτά έπρεπε να βρει, πήγε
στον Βασιλειάδη, διαγωνισμοί, Περιφέρειες, δήμος, άντε γεια.
Μετά το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Πού να τα ξέρει όλα
αυτά ο Βαγγέλης. Νομικός είναι,
δικηγόρος. Δεν είναι ούτε πολιτικός
μηχανικός, ούτε σιδεράς - λαμαρινάς να ξέρει από σκέπαστρα.
Και πάει και χτυπάει την πόρτα
του Μαρινάκη ο Γραμμένος, για
να του δώσει το «Καραϊσκάκης».
Λες και δεν τρέχει τίποτα. Λες κι ο
Μαρινάκης γεννήθηκε σε κανένα
μοναστήρι και θα έτρεχε να το παραδώσει το «Καραϊσκάκης», επειδή
το ζήτησε ο Γραμμένος.
Τώρα, θα πεις, δεν το ήξερε αυτό
ο Γραμμένος ότι ο Μαρινάκης δεν
θέλει να τον βλέπει; Το ήξερε. Κι αφού το ήξερε, γιατί έστειλε το γράμμα στον Μαρινάκη; Επειδή έχουνε
το ίδιο όνομα; Εκεί πόνταρε ο Γραμμένος;
Κι αφού ο Μαρινάκης δεν το έδωσε το γήπεδο, ο Γραμμένος έπρεπε να κάνει τη μεγάλη μαγκιά.
Να πήγαινε στον Σαββίδη να του
δώσει την Τούμπα.
Καλαμπούρι; Εκεί την κατάντησαν την Εθνική πριν καν ξεκινήσει
τους αγώνες για το EURO 2020.

Σκέτο καλαμπούρι. Εκτός κι αν ο Ιβάν τη θέλει καλαμπούρι την Εθνική ομάδα. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Ένα είναι
το σίγουρο. Ο Σαββίδης ξέρει τι
παίζεται στο πολιτικό.
Ο Βαγγέλης ο Γραμμένος,
Βάγγος για τους κολλητούς, έχει κι
άλλα πράγματα στο κεφάλι του, εκτός από το σκέπαστρο στο Παγκρήτιο, και πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Είναι απασχολημένος με το
EURO 2028 και το Μουντιάλ του
2030.
Πρέπει να ετοιμάσει και τον φάκελο. Μάνι-μάνι τον άλλο μήνα θα
έρθουνε στη Θεσσαλονίκη οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι
για να υπογράψουνε το μνημόνιο
κατανόησης. Πιάσ’ το αυγό και κούρευ’ το.
Εδώ η Εθνική δεν έχει γήπεδο να
παίξει προκριματικά, και ο Γραμμένος θα υπογράψει και μνημόνιο κατανόησης. Μόνο στην Ελλάδα αυτά, ρε.
Εδώ την έχει κάνει την Εθνική
μαζί με τον Ιβάν σαν τις καλοκαιρινές συναυλίες της Πάολα, δύο εμφανίσεις στην Άρτα και μετά άλλες
δύο στην Ξάνθη και θα πάει να μιλήσει με τους συναδέλφους του, για
το πώς θα θέσουν υποψηφιότητα
για το EURO και το Μουντιάλ.
Και ρωτάω τώρα εγώ: Εσύ αν ήσουνα πρόεδρος της ρουμανικής ομοσπονδίας, ή της σερβικής και της
βουλγαρικής, θα τον έπαιρνες ποτέ
στα σοβαρά τον Βαγγέλη; Ή, μήπως, νομίζει ο Γραμμένος ότι δεν
μαθαίνουνε έξω τι γίνεται στην Ελλάδα.

Κι εντάξει. Ο ΠΑΟΚ δεν
τη θέλει την Εθνική,
ούτε ο Ολυμπιακός.
Μάλιστα. Βασιλειάδης
υπάρχει;
Κωνσταντινέας;
Αυλωνίτου; Του
αθλητισμού είναι όλοι
τους.
Ο Βασιλειάδης είναι
υφυπουργός
Αθλητισμού. Δεν τον
νοιάζει που η Εθνική
ξεσπιτώθηκε και δεν τη
δέχονται ούτε ο ΠΑΟΚ
ούτε ο Ολυμπιακός;
Κουβέντα δεν έβγαλε ο
υφυπουργός, μετά την
άρνηση και του
Μαρινάκη.
Ούτε η Ελενίτσα η
Αυλωνίτου με τις
παπαριές της που είπε
στην τηλεόραση για τον
Μητσοτάκη. Αφού,
όμως, κάνανε τουμπεκί
με την ανακοίνωση της
Θύρας 4, έτσι κάνανε
και τώρα με τον
Μαρινάκη. Έτσι είναι.
Ύστερα, ποια Εθνική
τώρα και ΣΥΡΙΖΑϊκά
πρασινάλογα. Στον
ΣΥΡΙΖΑ ό,τι έχει
μπροστά το εθνική,
εθνικός, εθνικό,
βγάζουν φλύκταινες.
Δεκάρα δεν δίνουνε για
την Εθνική. Μια φορά ο
Τσίπρας πήγε και την
είδε στο «Καραϊσκάκης»
κι αυτό ήταν.
Σάμπως πάει ο
Βασιλειάδης με τον
Κωνσταντινέα και την
Ελενίτσα; Τώρα, θα
πεις, βέβαια, ότι έτσι
που την κατάντησαν την
Ελλάδα ούτε στον
μπακάλη της γειτονιάς
τους δεν μπορούν να
πάνε, και θα πάνε στην
Εθνική;
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ΘΕΜΑ

Νομοσχέδιο:
Ο συνταξιούχος
δικαστής
διατάσει
τον τακτικό!
Η άσπιλη κι αμόλυντη
«Αριστερά» (ο αείμνηστος Τζιμάκος είχε αναρωτηθεί το αμίμητο, «αριστερά όπως μπαίνεις ή
όπως βγαίνεις;») έκανε
και πάλι το θάμα της.
Ο υφυπουργός Βασιλειάδης δίνει υπερεξουσίες
στην ΕΕΑ, με το σχέδιο
νόμου που κατέθεσε στη
Βουλή.
Αφού πρώτα διόρισε ο
ίδιος τον πρόεδρο και
τον αναπληρωτή (που
είχε παραιτηθεί) τους
δίνει το δικαίωμα να…
διατάζουν τους αθλητικούς δικαστές, ποιους
πρέπει να καλούν σε απολογία κ.λπ.
Ο συνταξιούχος εφέτης,
δηλαδή, Στέφανος Στεφανόπουλος, πρόεδρος
της ΕΕΑ, είναι ο υπερδικαστής. Ας αντιπαρέλθουμε ο γεγονός ότι το
νομοσχέδιο μετατρέπει
την ΕΕΑ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που σημαίνει ότι οι
προσλήψεις των Στεφανόπουλου και του αναπληρωτή Ζώη δεν έγιναν μέσω ΑΣΕΠ, αυτό
είναι «εύκολο» για την
«Αριστερά».
Η Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων έχει κάτι
να πει για τις υπερεξουσίες της ΕΕΑ, όπου ένας
συνταξιούχος δικαστής
θα δίνει εντολή σ’ έναν
εν ενεργεία;
Συμπέρασμα; Ο ΣΥΡΙΖΑ
θέλει να ελέγξει όλο το
«παιχνίδι» με την αθλητική Δικαιοσύνη.
Οι τακτικοί δικαστές τι
λένε;

Χάροι, δρεπάνια
και ο Ατρόμητος
με τον Ουάρντα

Ο Φέστα... έπαθε Κούγια
Όπως αναφέρει η λαϊκή ρήση, «με στραβό θα κοιμηθείς, το πρωί θ’
αλληθωρίζεις». Μόνο που ο Τζιανλούκα Φέστα είναι Ιταλός και πιθανότατα δεν τη γνώριζε. Μέχρι τώρα. Πλέον, έπαθε και θα τη μάθει.
Στις (24/2) ο Φέστα –σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ– παραιτήθηκε. Την επομένη, όμως, ανακάλεσε. Και θα είναι στον
πάγκο της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, στο «Γεντί Κουλέ».
Αυτό, τουλάχιστον, ανακοίνωσε ο μεγαλομέτοχος της «βυσσσινί»
ΠΑΕ, Αλέξης Κούγιας. Οπότε, καλού-κακού, ας κρατήσουμε μια πισινή. Διότι είναι γνωστό πως η σχέση του Αλέξη με την αλήθεια είναι... στα δικαστήρια.
Θυμίζουμε πως ο Αλέξης έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το ποδόσφαιρο και παύει να ασχολείται
με την ΠΑΕ ΑΕΛ. Και «καπάκι» ενημέρωσε ότι συζητά με Βραζιλιάνο
για την ενίσχυση της ομάδας...
Σε αυτόν –που... δεν ασχολείται– υπέβαλε παραίτηση ο Φέστα
την Κυριακή. Και τη Δευτέρα ο Αλέξης –που... αποχωρεί από το ποδόσφαιρο και... δεν ασχολείται άλλο με την ΑΕΛ– δήλωσε ότι έπεισε
τον Ιταλό να μείνει...

Ο Ατρόμητος έβαλε σε καραντίνα τον
Ουάρντα, μπορεί να διακόψει και
τον δανεισμό του από τον ΠΑΟΚ, για
όσα πόσταρε εναντίον της ΑΕΚ στο
instagram.
Για τις χειρονομίες του και για όλα
τα άλλα ειρωνικά και χυδαία.
Και ψάχνεις να βρεις, στο πέρασμα των χρόνων, ποιος σύλλογος τιμώρησε παίκτη του για κακή συμπεριφορά σε αντίπαλη ομάδα.
Κανένας.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν
τον Βράνιες για τις παπαριές του
στο instagram, για παράδειγμα.
Νεκροταφεία και χάρους με δρεπάνια πόσταρε για τον Ολυμπιακό, το πιο πρόσφατο, όπως κι αυτό
του Μάνταλου με τον ΠΑΟΚ.
Οι ΠΑΟΚτσήδες αποθέωναν
τον Πασχαλάκη για τα «σας γ…»
στο ματς με τον ΟΦΗ και πρόπερσι τον Πέλκα που «τα έδειξε» μόλις έβαλε γκολ εναντίον του Πανιωνίου. Oι Ολυμπιακοί τον Φορτούνη για τις χειρονομίες του, μόλις είχε πετύχει το γκολ στο ματς
με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.
Τους έβαλε τα γυαλιά ο Γιώργος
ο Σπανός.
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Μετά την
επιστολή
Σαμούρα, η ΕΠΟ
«έφαγε» δεύτερο
στραπάτσο. Ήταν στη
λίστα ακρόασης
φορέων –για το
αθλητικό
νομοσχέδιο– από την
Επιτροπή
Μορφωτικών
Υποθέσεων της
Βουλής, αλλά την
πέταξαν έξω. Οι ίδιοι
λένε ότι έφυγαν
μόνοι τους…

↪

φρρρρ
Νέα επεισόδια
στο... θρίλερ
διαιτησία στο ελληνικό
ποδόσφαιρο.
«Ομορφιές» Σκουλά
στο ΠΑΟΚ - Πανιώνιος
(Κύπελλο),
Παπαδόπουλου στο
Ξάνθη - Λεβαδειακός,
Χάνσεν στο ΠΑΟΚ Άρης (πρωτάθλημα)
και πάει λέγοντας.
Αλλά για τους
Περέιρα, Μαρίν,
Λίντμπεργκ «πέρα
βρέχει». Ο
παχυλότατος μισθός
«πέφτει»...

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

↪
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Στο υπό συζήτηση αθλητικό νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται τελικά η
διάταξη για την αναδιάρθρωση. Κάποιοι
διαρρέουν πως αυτό
έγινε λόγω διαδικαστικών ζητημάτων
και θα κατατεθεί ως
τροπολογία. Άλλοι
πάλι υποστηρίζουν ότι δεν είναι διαδικαστικά τα εμπόδια αλλά ουσίας. Και επιμένουν ότι δύσκολα θα
ξεπεραστούν σύντομα. Το θέμα είναι τι θα
πει τελικά ο Ιβάν.

↪

Μετά την...
κατηγορηματική
δήλωση πως
αποχωρεί από ΑΕΛ
και ποδόσφαιρο, ο
Κούγιας
«ξαναχτύπησε».Μας
ενημέρωσε ότι δεν
ξαναπατάει στο
γήπεδο. Μια έρευνά
μας βρήκε
τουλάχιστον 500
ανάλογες δηλώσεις.
Εσείς θα τον
πιστεύατε;

↪

Όταν ο Κομίνης
σφύριξε τη λήξη της
αναμέτρησης στο
«Γ. Καραϊσκάκης» και
«σφραγίστηκε» ο
αποκλεισμός του
Ολυμπιακού και η
πρόκριση της Λαμίας
στους «4» του Κυπέλλου,
κάποιοι στο πάρκο
Γουδή, ξεφύσηξαν με
βαθιά ανακούφιση.
Έχουν έναν «εφιάλτη»
λιγότερο να
αντιμετωπίσουν. Τα
διπλά παιχνίδια του
Ολυμπιακού με ΑΕΚ ή
ΠΑΟΚ στα ημιτελικά.

↪

ΠΑΟ: Ας μας «σφάζουν»
οι διαιτητές,
την αδειοδότηση θέλουμε
Θέλουν να φωνάξουν, αλλά… δεν φωνάζουν στον
Παναθηναϊκό για τη διαιτησία. Καθόλου τυχαία η στάση τους, αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό που προέχει
για τους «πράσινους» είναι
η αδειοδότηση, η οποία
περνάει από την ΕΠΟ.
Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι η ομάδα έχει
στόχο απλά και μόνο να
μπει στην πεντάδα για να εξαλείψει την ευρωπαϊκή
ποινή του ετήσιου αποκλεισμού τους, δεν έχουν λόγο
να πάνε σε ρήξη με την ΕΠΟ για τη διαιτησία όταν
ζητάνε να πάρουν… αδειοδότηση.
Το ότι ο Νταμπίζας
μπορεί να είπε κάτι ή ένας
παράγοντας του Παναθηναϊκού να συναντήθηκε με τον Λάκοβιτς δεν αλλάζει τη στάση που τηρούν οι «πράσινοι» απέναντι στην ΕΠΟ.
Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι αυτό, αλλά καθαρά αγωνιστικό. Ο Παναθηναϊκός πήγε με τη φανέλα ένα γύρο σαν τρένο και στο δεύτερο παλεύει
για τη… σωτηρία.

Ποιο συλλαλητήριο;
Προέχει η φιέστα
της κούπας...
Παραμονές του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό επρόκειτο να γίνει
το συλλαλητήριο των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ για
την «Μακεδονία».
Η συνέχεια είναι γνωστή…
Λυτοί και δεμένοι έπεσαν πάνω τους, ο Σαββίδης εμφανίστηκε τυχαία εκείνες τις μέρες στο Μαξίμου, είδε τον Τσίπρα και
με… συνοπτικές διαδικασίες το συλλαλητήριο αναβλήθηκε και
θα γίνει με… νέα ενημέρωση.
Δεν ξέρουμε τι έχουν στο μυαλό τους οι διοργανωτές. Πολύ πιθανώς να θέλουν να το κάνουν… σε μια άλλη ζωή. Διότι ακόμη
δεν έχουν ανακοινώσει ημερομηνία.
Μήπως παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες; Τώρα θα αναρωτηθούν οι αναγνώστες, για ποιο συλλαλητήριο ρωτάμε;
Προέχει η φιέστα της κούπας...

Τα
«κοράκια»
βλέπουν
ό,τι θέλουν
ακόμη και
στο… VAR
Πρώτη και μόνο η «Α» έγραψε ότι το VAR θα ξεφτιλιστεί και στην Ελλάδα, όταν με το καλό
έρθει.
Όπως ξεφτιλίστηκε
στην Ιταλία, στο παιχνίδι Φιορεντίνα - Ίντερ 33, και στο Λεγκανές Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
στην Ισπανία.
Ο διαιτητής καταλόγισε
πέναλτι υπέρ της Φιορεντίνα στο 96΄, αφού…
συμβουλεύτηκε το VAR.
Το οποίο έδειξε πεντακάθαρα ότι η μπάλα δεν
βρίσκει σε χέρι, αλλά
στο σώμα του Αμπρόσιο.
Ο διαιτητής Αμπίσο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός μήνα από τον
αρχιδιαιτητή Ριτσόλι.
Το… κοντέρ, όμως, έγραψε 3-3, κι αυτό δεν
αλλάζει.
Στο ματς της Ρεάλ ο Κασιμίρο κάνει βουτιά που
γίνεται αντιληπτή διά
γυμνού οφθαλμού, πέναλτι ο ρεφ. Το είδε στο
VAR, πέναλτι.
Γελούσε ο κόσμος. Και
μαζί τους γελούσε και
πρώην αρχιδιαιτητής,
που τηλεφώνησε σε κάποιον διαιτητή, όνομα
και μη χωριό, και του είπε «ρε, συ, αν γίνονται
αυτά στην Ιταλία και την
Ισπανία, φαντάσου, τι έχει να γίνει εδώ, μόνο
για τα καραμπινάτα οφ
σάιντ είναι χρήσιμο το
μηχάνημα».
Γέλια κι από τους δυο...
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Θα «πάρει και τα σώβρακα» της
ΕΠΟ ο Γιαννάκης. Ας πρόσεχαν...
ον Γιάννη Παπαδόπουλο στην ΕΠΟ
προτιμάει ο Τάκης Αγραφιώτης, αντί να τον έχει… αντίπαλο. Το επιβεβαίωσε με την πρόταση που έκανε
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν έθεσε ο Ευάγγελος Γραμμένος το
θέμα του συμβιβασμού με τον άλλοτε υπάλληλο της Ομοσπονδίας.
«Ας έρθει το παλικάρι να δουλέψει για
μας», πρότεινε ο διευθύνων σύμβουλος της
ΠΑΕ Ολυμπιακός, την ώρα που ο πρόεδρος

Τ

Στην Ευρώπη
τα… ευρώπουλα
ο Τσιτσιπάς

Το βρήκαμε το… βιολί τώρα! Κάθε φορά που ο Τσιτσιπάς κάνει μια μεγάλη νίκη ή κερδίζει ένα τουρνουά, βγαίνουν οι διάφοροι να μας γράψουν… πόσα πήρε. Ποιο ήταν δηλαδή το χρηματικό έπαθλο.
Λες και τα βγάζουν μαζί οι δημοσιογράφοι με το παλικάρι ή λες και είναι από την ΑΑΔΕ και ψάχνουν τρόπο να ρουφιανέψουν τον Έλληνα
πρωταθλητή για να δηλώσει τα ακριβή εισοδήματά του.
Μάγκες, μην… τσιμπάτε. Ο Τσιτσιπάς δεν δηλώνει ούτε ευρώ στην
Ελλάδα, γιατί όλα τα λεφτά που κερδίζει πάνε στο Μονακό…
Οπότε, δεν έχετε λόγο να αγχώνεστε, όπως δεν είχατε άγχος όταν ο
Τσιτσιπάς ήταν ακόμη άγνωστος ανάμεσα σε αγνώστους και δεν είχε… να φάει.
Αλλά τότε δεν γράφατε τίποτα…

ο Ευάγγελος, αλλά για τον Αγραφιώτη η επιστροφή του Παπαδόπουλου αποτελούσε
την ιδανικότερη λύση. Τώρα, αν η πρόταση
του Αγραφιώτη είχε ως νόημα, ο Γιαννάκης
να δουλέψει για την ΕΠΟ και όχι για τον
«Τίγρη», αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Το
ερώτημα είναι αν θα πληρώσουν αυτοί που
τον απέλυσαν την αποζημίωση, πράγμα δύσκολο. «Θα τους ψάχνουμε και δεν θα τους
βρίσκουμε», είχε πει το 2000 στη Βουλή ο
Σωκράτης Κόκκαλης. Ισχύει και σήμερα…

της ΕΠΟ επιχειρηματολογούσε υπέρ του
συμβιβασμού με το δεξί χέρι του Δημήτρη
Μελισσανίδη.
Ο Γραμμένος επέμενε ότι ήταν προς το
συμφέρον της Ομοσπονδίας η αποφυγή της
δικαστικής διαμάχης, όχι μόνο επειδή ο Παπαδόπουλος διεκδικούσε 550.000 ευρώ,
αλλά και διότι έθετε ζήτημα επαναπρόσληψής του μετά τη δικαστική δικαίωσή του.
«Είναι καλύτερα να δώσουμε 350.000 ευρώ και να αποφύγουμε τους μπελάδες», είπε

To δίλημμα της
Κυριακής είναι…
Κάκος ή Μίνος!
Και μετά αναρωτιόνται (όσοι το
κάνουν) για ποιο λόγο οι αθλητικές εκπομπές της Κυριακής… πατώνουν σε τηλεθέαση.
Η μεν «Αθλητική Κυριακή» έχει
μείνει στα πρότυπα της εποχής
της δεκαετίας του ’60 χωρίς καμιά ιδέα και με φανερή δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, ενώ το

Total Football έχει καταστεί γραφείο Τύπου του ΠΑΟΚ μέσω του
οποίου επιχειρείται να γίνει το άσπρο-μαύρο για τις αποφάσεις
των διαιτητών στα παιχνίδια της
ομάδας του Σαββίδη.
Τι να κάτσεις να δεις, δηλαδή;
Όταν το δίλημμα είναι Κάκος
ή Μίνος, τότε γυρίζεις αυτόματα

το κανάλι και προτιμάς να βλέπεις
ένα σόου με τραγούδια ή κάνα ξέκωλο στη Nova (εννοείται στις
τσόντες)…

Σκούφους θα πούλαγε
ο Λουτσέσκου στο
Βουκουρέστι
Γελάνε και οι... σατιρικές εκπομπές της τηλεόρασης
με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και όσα λέει περί της…
αδικίας που υφίσταται ο ΠΑΟΚ από τη διαιτησία.
Λίγο ακόμη και θα πείσει τον Τάσο Κάκο στο
Open να αβαντάρει ακόμη περισσότερο την ομάδα
του αφεντικού στο κανάλι για να γελάνε και οι… πέτρες!
Ο Λουτσέσκου… ξεχνάει. Τι έγινε με την Τρίπολη

στην Τούμπα, τι έγινε στη Λαμία, τι γίνεται σε όλα τα
παιχνίδια του ΠΑΟΚ με Έλληνες διαιτητές, όταν η ομάδα του έχει ανάγκη από βαθμούς…
Θυμάται μόνο ό,τι τον συμφέρει.
Ένα πράγμα δεν ξεχνάει… Ότι αν δεν ήταν ο Σαββίδης, το πιθανότερο ήταν ότι θα πούλαγε… σκούφους στο Βουκουρέστι σαν κι αυτόν που μοστράρει
για γούρι στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ!!
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• Πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου,
αλλά και απλοί πολίτες, φίλοι και ψηφοφόροι απέτισαν φόρο τιμής στον
αείμνηστο πατέρα του βουλευτή της Ν.Δ., Κώστα Καραγκούνη

Σ

ε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χτες Τετάρτη 27
Φεβρουαρίου 2019
στο Πολεμικό Μουσείο
Αθηνών η εκδήλωση μνήμης στον
πολιτικό Ανδρέα Καραγκούνη.
Φόρο τιμής απέτισαν πλήθος
εκπροσώπων του πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου αλλά και πληθώρα πολιτών, φίλοι και ψηφοφόροι από τη γενέτειρα του αείμνηστου Ανδρέα Καραγκούνη, την
Αιτωλοακαρνανία, πολλοί εκ των
οποίων αψηφώντας την απόσταση
ταξίδεψαν αυθημερόν για να τον
τιμήσουν.
Τις πτυχές της προσωπικότητας
του Ανδρέα Καραγκούνη ανέδειξαν οι κ.κ. Αντώνης Σαμαράς,
πρώην πρωθυπουργός, Απόστολος Κακλαμάνης, πρώην πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Μπακογιάννης, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Μουτσόπουλος
Χαράλαμπος, ακαδημαϊκός, Ζωγράφος Γεώργιος, καθηγητής Ιατρικής - αναπλ. πρύτανης ΕΚΠΑ,
Βάσσης Λαοκράτης, συγγραφέας.
Την εκδήλωση της οποίας είχε
τον συντονισμό άνοιξε ο δημοσιογράφος Γιάννης Πολίτης, που μεταξύ άλλων επεσήμανε την προσωπική φιλία που τον συνέδεε με τον
Ανδρέα Καραγκούνη και εξήρε
το ήθος και την εντιμότητά του.

Αντώνης Σαμαράς:
«Πάντα ήθελε να είναι
χρήσιμος»
Για την προσωπική του σχέση με
τον Ανδρέα Καραγκούνη, παρά
τη διαφορά ηλικίας και τη διαφορετική διαδρομή που ακολούθησαν για ένα διάστημα, μίλησε ο
πρώην πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς. Τόνισε πως ο Ανδρέας
πάντα ήθελε να είναι χρήσιμος και
πως πήρε πρωτοβουλίες που το αποτύπωμά τους το βλέπουμε σήμερα, όπως την προώθηση και εισαγωγή των βιολογικών προϊόντων
και την ονομασία ΠΟΠ που φέρει
την υπογραφή του.
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής,
Απόστολος Κακλαμάνης, τόνισε
πως ο Ανδρέας ήταν ένας άνθρωπος με δυνατά «πιστεύω». Αγωνιζόταν πάντα σκληρά για αυτά αλλά
πάντα με μετριοπάθεια. Σημείωσε
πως η συνέπεια, η μετριοπάθεια,
η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η
Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς έχοντας δίπλα του τον
Κώστα Καραγκούνη

Βραδιά συγκίνησης
και μνήμης για τον
Ανδρέα Καραγκούνη

Οι ομιλητές της εκδήλωσης μνήμης που διοργανώθηκε προς τιμήν του
Ανδρέα Καραγκούνη

απλότητα είναι χαρακτηριστικά
σπουδαία για έναν πετυχημένο πολιτικό και δυστυχώς λείπουν από
πολλούς εκ των πρωταγωνιστών
της σύγχρονης πολιτικής σκηνής.

Ακούραστος υπηρέτης του
Ιπποκράτειου όρκου
Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης,
παρ’ ότι μικρός, είχε την τύχη να
γνωρίσει προσωπικά τον Ανδρέα
Καραγκούνη. Επανειλημμένα είχε ακούσει τον παππού του να μιλάει για την ποιότητα αυτού του

ανθρώπου και την εκτίμηση που
είχε για εκείνον. Ο πατέρας του τον
θεωρούσε αδελφό. Ο ίδιος αναγνωρίζει στον Ανδρέα Καραγκούνη έναν άνθρωπο που πάντα
είχε ως σημείο αναφοράς την πατρίδα του. Πρόσφερε απλόχερα τις
υπηρεσίες του στον τόπο του ως
γιατρός αλλά και μετά ως βουλευτής. Χαμηλών τόνων, με χαμόγελο, ανθρωπιά και ζεστασιά ήταν
πάντα κοντά στους συντοπίτες του.
Ο κ. Χαράλαμπος Μπουτσόπουλος, συμφοιτητής, φίλος και
κουμπάρος, αναφέρθηκε στην κα-

ταπληκτική κλινική που έφτιαξε ο
Ανδρέας Καραγκούνης μέσα στο
δημόσιο σύστημα Υγείας τόσο στο
Αγρίνιο όσο και στην Πάτρα. Μια
κλινική που πρόσφερε υψηλής
ποιότητας ιατρική. Ήταν ακούραστος υπηρέτης του Ιπποκράτειου
όρκου αλλά και ακούραστος πολέμιος της ασθένειας. Οι μεγάλες
προκλήσεις αλλά και ιατρικές ανακαλύψεις της εποχής, τα ηθικά διλήμματα δεν τον φόβιζαν. Για αυτό
και υπήρξε από τους πρώτους που
δούλεψε πάνω στην ενημέρωση
για την τότε μάστιγα, το AIDS.
Ο κ. Γεώργιος Ζωγράφος, και
αυτός φίλος, τον χαρακτήρισε ως
εμβληματική φυσιογνωμία με άριστο χαρακτήρα και διάθεση προσφοράς. Ξεχώρισε όμως την πατρική αγάπη που είχε ο Ανδρέας
Καραγκούνης για τα πέντε του
παιδιά. Πάντα του έκανε εντύπωση
πως άφηνε πίσω τις πολλαπλές
του δραστηριότητες για να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο στην οικογένειά του. Και ήταν περήφανος για
τα παιδιά του.
Ο συγγραφέας Βάσσης Λαοκράτης μίλησε για την εκτίμηση
που έτρεφε όλο το πολιτικό φάσμα
στον Ανδρέα Καραγκούνη, γιατί
είχε το χάρισμα να συζητά και να
ακούει χωρίς να στρογγυλεύει τις

απόψεις του. Μίλησε για τις πολλές ώρες συζητήσεων που στόχο
είχαν μόνο το κοινό, καλό ανεξάρτητα αν οι απόψεις έρχονταν από
δυο διαφορετικές πλευρές. Νηφάλιες συζητήσεις, με πολιτικό πολιτισμό, που δυστυχώς σήμερα σπάνια λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός Βουλής.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η
αυθόρμητη παρέμβαση της κυρίας
Κατερίνας Μαγγίνα –σύζυγος του
αείμνηστου Βασιλείου Μαγγίνα,
πρ. υπουργού και βουλευτή ΝΔ
Αιτ/νίας– η οποία με λόγια απλά
και ανεπιτήδευτα εξήρε την προσφορά και τη στήριξη της συζύγου
του Ανδρέα Καραγκούνη, κας
Παναγιώτας Καραγκούνη, στην
επαγγελματική και πολιτική του
σταδιοδρομία.
Τέλος, σε κλίμα συγκίνησης έκλεισε την εκδήλωση ο βουλευτής
και υιός Κώστας Καραγκούνης,
ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες
του προς όλους, πολιτικό και ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και προς τους
πολίτες και φίλους, που τίμησαν
με την παρουσία τους την εκδήλωση μνήμης του πατέρα του, Ανδρέα Καραγκούνη. Με συγκίνηση ανέφερε πως με αυτή την εκδήλωση μνήμης ο Ανδρέας Καραγκούνης ξαναέζησε και νοερά
βρέθηκε ανάμεσα σε φίλους και
συναδέλφους που τόσο πολύ αγάπησε και τόσο πολύ τον αγάπησαν.
Αριστερά ο πρώην υπουργός
Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου
χαιρετά τον πρώην πρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς,
Σταύρο Λεκάκο. Στο κέντρο
διακρίνεται ο πρώην υπουργός
και βουλευτής της Ν.Δ. Πάνος
Παναγιωτόπουλος
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• Σπουδαία δουλειά στην Ήπειρο για την αποφόρτιση των σχετικών με το
προσφυγικό ζήτημα δομών, με βραχίονα το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης
προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων που αιτούνται άσυλο
Προφανώς όχι στον βαθμό
που συμβαίνει σε άλλες
περιοχές, αλλά με εξίσου
σημαντικά κενά στην εξειδικευμένη γνώση αντιμετώπισης του προσφυγικών
ροών, η Ήπειρος έχει κληθεί κι αυτή να αντιμετωπίσει το καυτό ζήτημα, έχοντας ευτυχώς στο πλευρό
της άξιους συμπαραστάτες
όπως το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-ΚΕΑΝ, όπου το ανθρώπινο πρόσωπο επανένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων που αιτούνται άσυλο αντικατοπτρίζεται
στη δράση των μελών της.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Σ

ύμφωνα με πρόσφατη
καταγραφή της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ
οι πρόσφυγες που παραμένουν ως μόνιμα
διαβιούντες στην Ήπειρο έχουν ήδη ανέλθει σε σχεδόν 1.737 άτομα. Αυτοί προέρχονται κατά
42,77% από τη Συρία, 16,10% από το Αφγανιστάν, 23,71% από το
Ιράκ, το 17,43% από άλλα κράτη
(Μαρόκο, Αλγερία Λιβύη κ.ά.).
Το τραγικότερο όλων αφορά
την ανθρωπογεωγραφία αυτού του
πληθυσμού, καθώς σε ποσοστό
50,73% μιλάμε για παιδιά ηλικίας
έως και 17 ετών. Όπως αναφέρουν
τα επιμέρους στοιχεία, το έλλειμμα
σε εξειδικευμένο προσωπικό ισχύει δυστυχώς στους περισσότερους δήμους της χώρας, οι οποίοι

ΚΕΑΝ: Ανθρώπινο
πρόσωπο στην
επανένταξη προσφύγων
καλούνται να εξυπηρετήσουν ανάγκες ανθρώπων άλλου πολιτισμού, κουλτούρας, αντιλήψεων
και μόρφωσης, ερχόμενοι αντιμέτωποι με την πολυσύνθετη διαδικασία υποβολής αιτημάτων ασύλου και έκδοσης εγγράφων, όπως
επίσης και με το εξαιρετικά χρονοβόρο καθεστώς της γραφειοκρατίας.
Παρά τις αυτονόητες δυσκολίες,
από τον Νοέμβριο του 2017 και με
την υποστήριξη φορέων όπως η
Ελληνική Αστυνομία, η Περιφέρεια, η Εκκλησία κλπ «τρέχουν»
στην περιοχή δράσεις που με τη
μορφή αστικής ομάδας εργασίας επικεντρώνουν την ευαίσθητη δουλειά τους στους πυλώνες της επικοινωνίας, του συντονισμού και
των προσπαθειών ενσωμάτωσης
των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Ανάμεσά τους και το KEAN Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, που από τον Ιούλιο
του 2017 δραστηριοποιείται στα
Ιωάννινα, με σκοπό να βοηθήσει

στην αποφόρτιση των σχετικών
δομών στην Ήπειρο, στις οποίες
λόγω μεγάλου όγκου αιτημάτων
για άσυλο παρέμεναν στάσιμες όλες οι σχετικές διαδικασίες και ενέργειες για έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων.
Συγκεκριμένα το ΚΕΑΝ δημιούργησε και ξεκίνησε τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης
και Υποστήριξης προσφύγων, αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων (IAC - Information
Assistance Centre), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου με τίτλο: «Operation of
Information Assistance Centre Pilot local integration project for
PoCs in Epirus».

Πολύπλευρη
υποστηρικτική και
συμβουλευτική δράση
Η πολύπλευρη δράση του ΚΕΑΝ
συγχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες και φροντίζει να παρέχει υποστηρικτικές και συμβου-

λευτικές υπηρεσίες, που μεταξύ άλλων αφορούν: τη χορήγηση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, την έκδοση κάρτας υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένου, την εγγραφή των παιδιών
σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την απασχόληση και την
προάσπιση των δικαιωμάτων
τους. Παράλληλα –από τον Σεπτέμβριο 2018– λειτουργεί πρόγραμμα
για την ένταξη των παιδιών οικογενειών προσφύγων σε σχολικές
δομές και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Το Κέντρο καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά πληθώρα αιτημάτων και ερωτημάτων, γι’ αυτόν
τον λόγο έχει αποφασιστεί να
πραγματοποιούνται παράλληλα
και κατατοπιστικές ενημερωτικές
ημερίδες στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων και δικαιούχων
διεθνούς προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως π.χ. η Φιλιππιάδα. Με αυτόν τον τρόπο οι πρόσφυγες θα νιώθουν ασφάλεια ότι
κάποιος είναι εκεί για να τους αφουγκραστεί και να τους βοηθήσει
να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες νιώθοντας οικεία και
φιλόξενα.
Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί δύο σημαντικές ημερίδες, οι οποίες αφορούν στις δυνατότητες και στις προοπτικές απασχόλησης των προσφύγων διαμε-

νόντων στα Ιωάννινα αλλά και στις
διοικητικές διαδικασίες ένταξης
αυτών στην ελληνική πραγματικότητα, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του τόπου διαμονής τους και
παράλληλα βοηθώντας τους στη
χαρτογράφηση των απαιτούμενων
βημάτων που καθιστούν αποτελεσματικές και λειτουργικές τις προσπάθειες ένταξής τους στην τοπική
αγορά εργασίας.
Από τις επόμενες ημερίδες η
μία ήδη πραγματοποιήθηκε στις
23 Φεβρουαρίου στο «Καμπέρειο
Θέατρο» Ιωαννίνων, ενώ η δεύτερη έχει προγραμματιστεί για την
Τρίτη 13 Μαρτίου, έχοντα για θέμα
την «Πρόσβαση στην Εργασία & Διοικητικές διαδικασίες στη διαδικασία
ένταξης των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας στην Ελλάδα».
Μιλώντας με την «Α», οι άνθρωποι του ΚΕΑΝ επικαλέστηκαν
έναν στίχο της Κενυάτισσας στην
καταγωγή αλλά μεγαλωμένης στη
Βρετανία ποιήτριας, Ουαρσάν
Σάιρ, που λέει ότι «Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία…
». Και το έκαναν για να υπογραμμίσουν –όπως μας είπαν– την προσδοκία τους να είναι αποτελεσματική η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης στην ανακούφιση και
υποστήριξη ανθρώπων που δοκιμάζονται και ψάχνουν για μία θέση
στη ζωή…

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης προσφύγων
του ΚΕΑΝ λειτουργεί επί της οδού Αραβαντινού 6Α στα
Ιωάννινα, σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως και τις 16:00, παρέχοντας
υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τηλ. επικοινωνίας: 2651-0-38024, 210-2692880
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ΜΕ €4.000.000 ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤO 60% ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ STARTUP
ZEOLOGIC, ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

H επιχειρηματική απόβαση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε. στην «πράσινη» βιομηχανική αγορά είναι εδώ και μερικές ημέρες
γεγονός, με την εξαγορά
του 60% της εταιρείας
ZEOLOGIC ΑΒΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται
στον τομέα της επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ιστεύουμε ότι το
κύμα της κοινής
γνώμης εναντίον
της κλιματικής
αλλαγής και υπέρ της απανθρακοποίησης στην
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, θα
εξελιχθεί σε ένα σαρωτικό κύμα
που θα αναγκάσει τους πολιτικούς
σε δραστικές αποφάσεις», έλεγε
στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου –μιλώντας σε θεσμικούς
επενδυτές– ο Βαγγέλης Μυτιληναίος. Όσοι μάλιστα θυμούνται και την άλλη αποστροφή
του λόγου του, ότι «οι ΑΠΕ σε όλες τις μορφές τους είναι η ενέργεια του μέλλοντος», δεν θα πρέπει να εξεπλάγησαν που η
MYTILINEOS έστρεψε το επιχειρηματικό ενδιαφέρον της
στην «καθαρή» οικονομία.
Το πλέον κατάλληλο όχημα
για αυτό το καινούργιο βήμα θε-
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Εξαγορά
με… πράσινο
μέλλον από
τη MYTILINEOS
ωρήθηκε μία νεοφυής ελληνική
επιχείρηση, η ZEOLOGIC, που
μετρά μόλις 5 χρόνια ζωής (σ.σ.
ιδρύθηκε το 2014 και εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη), αλλά η επικέντρωσή της στην εκμετάλλευση της διεθνούς κατοχυρωμένης
τεχνολογίας με βάση τη γεωχημική διεργασία (Geochemical
Active Clay Sedimentation GACS) για την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων,
την έχει φέρει στο προσκήνιο.
Η τεχνολογία GACS έχει
πλήθος εφαρμογών σε πετρελαϊκά απόβλητα, απόβλητα της
εξορυκτικής δραστηριότητας,
της ναυτιλίας, καθώς και των
σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, και η χρήση της βοηθά τις
βιομηχανίες υψηλού ρυπαντικού φορτίου να μειώσουν το πε-

MYTILINEOS συνεχίζει τη σημαντική συνεργασία που ξεκίνησε το 2017, με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», στηρίζοντας την αποστολή του σωματείου για τη δημιουργία και την αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Κέντρα
Υγείας και τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας,
αλλά και την ευρύτερη ενημέρωση των γονέων και
των εκπαιδευτικών για τα θέματα των παιδικών
τραυματισμών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής,
η MYTILINEOS ολοκλήρωσε πρόσφατα την παροχή απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού για την άρτια
λειτουργία της Αίθουσας Επειγόντων Περιστατικών
και της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Με την ολοκλήρωση του έργου είναι πλέον εφικτή η υπηρεσία της
άμεσης ανταπόκρισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου από την πρώτη κρίσιμη ώρα για οποιονδήποτε τραυματισμό ενός παιδιού, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την έκβαση της υγείας του.
Συνολικά προβλέπεται ότι η Αίθουσα Επειγόντων

ριβαλλοντικό αποτύπωμά τους,
επιδεικνύοντας επιτυχημένες εφαρμογές και προσφέροντας ανταγωνιστικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών αποβλήτων.
H ZEOLOGIC επεξεργάζεται
σε δικές της εγκαταστάσεις και
προμηθεύει τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων τις οποίες εγκαθιστά, με τα απαραίτητα
χημικά αναλώσιμα για τη μακροχρόνια λειτουργία τους. Σημειώνεται ότι η ελληνική
startup κατέχει τα απαραίτητα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία αποτελούν τη βάση για την
τεχνολογία GACS και τα οποία
έχουν αναπτυχθεί από τον ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος
και παραμένει μέτοχος με μειοψηφικό ποσοστό.

Win-win
συμφωνία
Σύμφωνα με τα όσα
έχουν γίνει γνωστά,
το συνολικό τίμημα
της εξαγοράς τού 60% της
ZEOLOGIC
από
τη
MYTILINEOS θα ανέλθει στο
ποσό των 4 εκατ. ευρώ, από τα
οποία τα μισά θα καταβληθούν
σε βάθος τριετίας και στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων
κερδοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με μία
win-win επιχειρηματική συμφωνία, καθώς μέσω αυτής και τα
δύο μέρη έχουν να μετρούν κέρδη. Για μεν τον όμιλο του Βαγγέλη Μυτιληναίου αυτά τα κέρδη
εντοπίζονται στο γεγονός ότι ειδικά ο τομέας Έργων EPC και Υποδομών του group μπορούν να

Η

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ…
Ολοκληρώθηκε ο εξοπλισμός της Αίθουσας
Επειγόντων Περιστατικών και της
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Περιστατικών θα προσφέρει άμεση βοήθεια σε περισσότερα από 5.700 παιδιά ετησίως, ενώ περίπου
2.500 παιδιά εξετάζονται είτε ως χρόνια περιστατικά, είτε στα ειδικά Ιατρεία της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη βαρύ-

επεκτείνουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους στον τομέα των
περιβαλλοντικών έργων και της
κυκλικής οικονομίας, μέσω α)
Της δυναμικής εισόδου στον τομέα της επεξεργασίας υγρών και
στερεών αποβλήτων με ανταγωνιστικές και καινοτόμες λύσεις,
και β) της Επέκτασης σε νέες αγορές με την παροχή λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η
δε ZEOLOGIC θα έχει πλέον την
ευχέρεια να διεισδύσει κι εκείνη
σε νέες διεθνείς ως επί το πλείστον αγορές, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις καινοτόμες τεχνολογίες της σε νέες εφαρμογές.

τητα αν ληφθεί υπόψη ότι η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Ιωαννίνων καλύπτει τις περιοχές Ηπείρου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αλβανίας. Μετά την άφιξη χιλιάδων προσφύγων στην περιοχή της Ηπείρου, η κλινική παρέχει νοσοκομειακή αλλά και πρωτοβάθμια φροντίδα σε εκατοντάδες προσφυγόπουλα.
Συγχρόνως, συνεχίζεται η συνεισφορά της εταιρείας στα προγράμματα πρόληψης του σωματείου,
με την κάλυψη εξόδων εκτύπωσης και δωρεάν διανομής πληροφοριακού υλικού σε εκπαιδευτικούς και
γονείς, καθ’ ότι η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών.
Η MYTILINEOS εξάλλου έχει ήδη δημιουργήσει εξ ολοκλήρου το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, έχει εξοπλίσει με τα απαραίτητα μηχανήματα το
Παιδιατρικό Ιατρείο του Κέντρου Υγείας Ύδρας, και
έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία του αντίστοιχου ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, υποδομές υγείας που υπολογίζεται ότι εξυπηρετούν
περισσότερα από 16.000 παιδιά σε ετήσια βάση.
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ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ «ΕΓΡΑΨΕ» Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Στα… άχαστα του επιχειρηματικού στοιχήματος
θα ήταν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα
των ΕΛ.ΠΕ., καθώς κανέναν πλέον δεν εκπλήσσει η συχνότητα με
την οποία ο ενεργειακός
όμιλος της χώρας ξεπερνά κάθε φορά τον ίδιο
του εαυτό. Έτσι έγινε και
με τις ομιλικές επιδόσεις
του 2018, όπου τα Ελληνικά Πετρέλαια επιβεβαίωσαν απλώς τους αναλυτές που προέβλεπαν νέα ιστορικά υψηλά
και παραμονή στον αστερισμό της κερδοφορίας και τη χρονιά που
πέρασε.
Επιμέλεια: Ν.Τσαγκατάκης
υνολικά, σε μια από
τις καλύτερες χρονιές ιστορικά από
πλευράς επιδόσεων
διυλιστηρίων, με υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων, καθώς και αυξημένη υπερ-απόδοση, το 2018 ο όμιλος ΕΛ.ΠΕ. κατέγραψε ιστορικά
υψηλά σε παραγωγή με 15,5 εκατ. τόνους (+3%), καθώς και
αυξημένες πωλήσεις με 16,5 εκατ. τόνους (+4%). Επιπλέον,
οι εξαγωγές αυξήθηκαν ακόμη
περισσότερο στα επίπεδα ρεκόρ
των 9,4 εκατ. τόνων, αναδεικνύοντας τη θέση του Ομίλου
σαν έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στην Ελλάδα.
Υπό αυτό το πρίσμα ήταν
σχεδόν αυτοεκπληρούμενη
προφητεία η καταγραφή ακόμη
μίας οικονομικής χρήσης με υψηλή κερδοφορία. Ειδικότερα τα Συγκρίσιμα Κέρδη
EBITDA του 2018 ανήλθαν
στα 730 εκατ. ευρώ (-12%), με
τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη
στα 296 εκατ. ευρώ (-20%).
Όπως εξηγούν οι άνθρωποι
των ΕΛ.ΠΕ., τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος
οφείλονται κυρίως στην καλύτερη λειτουργία των διυλιστηρίων σε σχέση με το 2017, που
αντιστάθμισαν μερικώς την α-
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ΕΛ.ΠΕ.: Χρονιά των
ρεκόρ (και) το 2018
ναμενόμενη πτώση στην κερδοφορία λόγω του δυσμενέστερου
διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης σε σχέση με πέρυσι, όπως
καταγράφεται με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων Μεσογείου και την ισχυροποίηση του ευρώ.
Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Αποτελέσματα, τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 215 εκατ. ευρώ (-44%), καθώς έχουν επηρεαστεί αρνητικά, εκτός από την αποτίμηση των αποθεμάτων στο δ΄ τρίμηνο, με
σειρά από έκτακτες μη λειτουργικές προβλέψεις.
Οι σημαντικότερες που επηρέασαν τα αποτελέσματα αφορούν τη λογιστική απομείωση
της αξίας της ΔΕΣΦΑ, την πρόβλεψη για τις αυξημένες τιμές
CO2, καθώς και άλλες προβλέψεις για μη λειτουργικά στοιχεία.

Και ισχυροποίηση
ισολογισμού
Πέρα από την υψηλή κερδοφορία, το 2018 χαρακτηρίστηκε
για τα ΕΛ.ΠΕ. από την περαιτέρω βελτίωση του ομιλικού ισολογισμού τους, με εξομάλυνση
παλιών οφειλών προς προμηθευτές και σημαντική μείωση
του κόστους χρηματοδότησης.
Ουσιαστική συνεισφορά σε
αυτό είχε η ολοκλήρωση της
πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ από
τους πωλητές ΤΑΙΠΕΔ (31%)
και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
(35%) στο κοινοπρακτικό σχήμα SENFLUGA, των ευρωπαϊκών εταιρειών Snam S.p.A.,
Enag s Internacional S.L.U. και
Fluxys S.A., καθώς και η είσπραξη του αναλογούντος τιμήματος των €284 εκατ. για την
ΕΛΠΕ στο Δ΄ τρίμηνο.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα
το 2018 ανήλθαν στα

€146.000.000, καταγράφοντας
πτώση 32% τα τελευταία 4 χρόνια, σαν αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού του Ομίλου, με αναχρηματοδοτήσεις
τραπεζικών δανείων και ομολόγων για βελτίωση όρων και μείωση κόστους. Στη διάρκεια της
περσινής χρονιάς ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων
ύψους €900.000.000, με σημαντικά οφέλη στο κόστος, τη
διάρκεια και την ευελιξία χρηματοδότησης.
Οι λειτουργικές ταμειακές
ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη
EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα το 2018 και ανήλθαν
στα 572 εκατ. ευρώ και, σε
συνδυασμό με τα έσοδα από
την πώληση της ΔΕΣΦΑ, οδήγησαν τον καθαρό δανεισμό
στα 1,5 δισ. ευρώ και τον συντελεστή μόχλευσης στο 38%,
το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών, επιτυγχάνοντας τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Οι επιδόσεις των
επιμέρους κλάδων
Σε ό,τι αφορά, τώρα, τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες των ΕΛ.ΠΕ., τα αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν ως
εξής:
• ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
& ΠΩΛΗΣΕΙΣ
–Το δ΄ τρίμηνο 2018, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του
κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού
και Πωλήσεων ανήλθαν στα
€125.000.000 (-4%), ενώ για
το σύνολο του έτους 2018, τα αντίστοιχα κέρδη ανήλθαν στα
€548.000.000 (-14%).
–Οι πωλήσεις σημείωσαν
αύξηση στο εξεταζόμενο διά-

στημα στα 4,1 εκατ. ΜΤ (+6%),
παρά τη μικρή υποχώρηση της
παραγωγής.
–Ο Όμιλος συνεχίζει την
προετοιμασία του εν όψει των
αλλαγών στις προδιαγραφές
των ναυτιλιακών καυσίμων το
2020, ώστε να ανταποκριθεί
στις ανάγκες της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, δοκιμάστηκαν με
επιτυχία στο διυλιστήριο Ασπροπύργου νέοι τύποι αργού
πετρελαίου από τις ΗΠΑ, διαφοροποιώντας περαιτέρω το
μίγμα τροφοδοσίας των διυλιστηρίων.
• ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Η αυξημένη καθετοποίηση μεταξύ της μονάδας προπυλενίου
του διυλιστηρίου Ασπροπύργου
και του εργοστασίου χημικών
της Θεσσαλονίκης, καθώς και η
αύξηση των πωλήσεων, βελτίωσαν τη λειτουργική κερδοφορία
των Πετροχημικών, με τα Συγκρίσιμα EBITDA του δ΄ τριμήνου να διαμορφώνονται στα
€22.000.000 (+9%).
• ΕΜΠΟΡΙΑ
–Τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας για το 2018 ανήλθαν
σε €93.000.000 (-13%).
–Στην εγχώρια Εμπορία, η
πτώση της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και η
σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρέασαν την
αποτίμηση αποθεμάτων, επηρέασαν αρνητικά τη συνεισφορά
στα αποτελέσματα του Ομίλου.
–Στη διεθνή Εμπορία σημειώθηκε αύξηση όγκων πωλήσεων κατά 4%, που αντιστάθμισε
εν μέρει τα αδύναμα περιθώρια
στις αγορές των Βαλκανίων, που
οδήγησαν τα Συγκρίσιμα
EBITDA δ΄ τριμήνου στα
€10.000.000 (-19%).
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
–Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ και
των θυγατρικών της εταιρειών

στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου, εξαιρουμένης
της επίπτωσης της συναλλαγής
ΔΕΣΦΑ, ανήλθε στα €7 εκατ.
στο δ΄ τρίμηνο.
–Η επαναφορά του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για
τις μονάδες φυσικού αερίου είχε
θετική επίπτωση, με το EBITDA
δ΄ Τριμήνου της Elpedison να ανέρχεται στα €15 εκατ. (+11%),
παρά το αυξημένο κόστος Φ.Α.
και δικαιωμάτων CO2.

Focus στην
ανταγωνιστικότητα
Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα, το 2018 αποτέλεσε χρονιά
κατά την οποία ο Όμιλος εστίασε
σε θέματα ανταγωνιστικότητας,
θέτοντας τις βάσεις για ένα πρόγραμμα ενίσχυσής της. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησαν πρωτοβουλίες που θα αποτελέσουν μέρος
της στρατηγικής του Ομίλου τα επόμενα χρόνια, όπως ψηφιακός
μετασχηματισμός, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών ρύπων, πρόγραμμα προμηθειών (BEST) και
ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αποτελέσματα, την ισχυροποίηση του ισολογισμού,
αλλά και τις θετικές προοπτικές
του 2019, το Δ.Σ. ενέκρινε πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση
για τη διανομή το 2018 συνολικού μερίσματος 229,2 εκατ. ευρώ, ήτοι €0,75/μετοχή. Σημειώνεται ότι, από το τελικό μέρισμα ύψους €0,5 ανά μετοχή,
ποσό €0,25 ανά μετοχή αφορά
έκτακτη διανομή από τα έσοδα
της πώλησης ΔΕΣΦΑ. Το υπόλοιπο του τιμήματος της πώλησης θα χρησιμοποιηθεί για την
αποπληρωμή δανείων και την
περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
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Κυπριακό deal με
την Blue Circle

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ:
«Ανταγωνιστική παρουσίαστον
ενεργειακό τομέα της ΝΑ Ευρώπης»
παριθμώντας τα ετήσια οικονομικά επιτεύγματα των ΕΛ.ΠΕ., ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος, Στάθης Τσοτσορός, στάθηκε στο γεγονός ότι οι αρνητικοί εξωγενείς παράγοντες (βλ. υποχώρηση ενδεικτικών περιθωρίων, ισχυροποίηση ευρώ, σημαντική πτώση
των διεθνών τιμών αργού το δ΄ τρίμηνο 2018 και η συνακόλουθη μείωση αξίας αποθεμάτων, αυξημένες τιμές ρύπων CO2) δεν στάθηκαν εμπόδιο στη διατήρηση και το 2018 της ισχυρής κερδοφορίας του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.
Ο κ. Τσοτσορός έδωσε, επίσης, έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πενταετούς προγράμματος εκσυγχρονισμού
και βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, το οποίο, όπως εξήγησε, έχει για κύριους άξονες τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη δραστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων.
«Το Πρόγραμμα αυτό, σε συνδυασμό με το Πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2019-2023, εξασφαλίζει στον Όμιλο
μια ενεργό και διεθνώς ανταγωνιστική παρουσία στον ενεργειακό τομέα της ΝΑ Ευρώπης», κατέληξε ο επικεφαλής του Ομίλου.

Α

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ:
«ΑΠΕ και υδρογονάνθρακες
οι προτεραιότητες»
πό την πλευρά του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας
Σιάμισιης, σχολίασε τα αποτελέσματα λέγοντας ότι «οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις,
παράλληλα με την ουσιαστική βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου το 2018, ενδυναμώνουν τη θέση μας σαν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς Ομίλους στην ευρύτερη περιοχή
και μας επιτρέπουν να χαράξουμε απρόσκοπτα τη νέα Στρατηγική Ανάπτυξης της περιόδου 2019-2023, στην κατεύθυνση τόσο της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας των βασικών μας δραστηριοτήτων, όσο και την επέκταση σε νέες».
Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, ορόσημο για την ΕΛΠΕ αποτέλεσε η ολοκλήρωση της συναλλαγής για τον ΔΕΣΦΑ, ως αποτέλεσμα
μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του
Ομίλου, για αξιοποίηση της θέσης του σε μη ελεγχόμενες συμμετοχές εκτός των βασικών του δραστηριοτήτων.
«Η εξέλιξη αυτή», είπε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ομίλου ΕΛΠΕ, «σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΔΕΠΑ, θα μας επιτρέψει να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας στον τομέα του Φυσικού Αερίου».
Προσδιορίζοντας, εξάλλου, τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο Ανδ. Σιάμισιης
εξήγησε ότι σε αυτές εντάσσονται η ανάπτυξη και διείσδυση σε νέους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και η αξιοποίηση με προσεκτικά βήματα των δυνατοτήτων στον κλάδο έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό
χώρο, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακολουθώντας τις βέλτιστες, διεθνώς, περιβαλλοντικές προδιαγραφές,
στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.
«Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα αυτής της χρονιάς, που δημιουργούν πρόσθετη αισιοδοξία και για το μέλλον, αντικατοπτρίζουν
τη σημαντική συνεισφορά όλων των εργαζομένων του Ομίλου ΕΛΠΕ. Αντιμετώπισαν τις δυσκολίες της αγοράς και τις ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν τη εταιρεία με άριστο τρόπο και απέδειξαν –για άλλη μια φορά– ότι ο Όμιλος στέκεται πάνω σε ισχυρές βάσεις.
Το δικό τους ομαδικό πνεύμα συνεργασίας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της νέας στρατηγικής και επέκτασης του
Ομίλου, τόσο εντός Ελλάδας, αλλά και στις διεθνείς αγορές», κατέληξε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ομίλου ΕΛΠΕ.

Α

Κυπριακό deal ετοιμάζουν τα ΕΛ.ΠΕ.,
καθώς ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος
βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εξαγορά της εταιρείας ενεργειακών παροχών Blue Circle Engineering Ltd., στο
Νησί της Αφροδίτης.
Συγκεκριμένα,
η
HELLENIC
PETROLEUM CYPRUS HOLDING LTD
(HPCH), εταιρεία 100% θυγατρική του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, γνωστοποίησε πριν από μερικά 24ωρα ότι
στις 11 Φεβρουαρίου προχώρησε σε
κοινοποίηση συγκέντρωσης ενώπιον
της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την απόκτηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Blue Circle.
Η παραπάνω επιχειρηματική κίνηση εντάσσεται στη «μεγάλη εικόνα» του
στρατηγικού σχεδιασμού των ΕΛ.ΠΕ.
για ενδυνάμωση της παρουσίας του ομίλου στην Κύπρο, με νέες επενδύσεις
που θα ξεπεράσουν το ποσό των 50 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τριετίας.
Όπως εξηγεί ο γενικός διευθυντής Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας Ομίλου
ΕΛ.ΠΕ., Ρομπέρτο Καραχάννας, η δρομολογούμενη μεγάλη επένδυση θα διασφαλίσει την αναπτυξιακή προοπτική
της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD
και των ανθρώπων της που, έχοντας ήδη διανύσει μια πετυχημένη πορεία, θα
γίνουν πλέον μέλη του μεγαλύτερου ενεργειακού –και όχι μόνο– Ομίλου της
Ελλάδας και ενός εκ των 100 κορυφαίων επιχειρηματικών group που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Διευκρινίζεται
ότι οι πελάτες τής Blue Circle θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται και να έχουν
την τεχνική υποστήριξη με τον ίδιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο, όπως συμβαίνει από το 1990 όταν ιδρύθηκε η εταιρεία.
Για τους μη γνωρίζοντες να πούμε ότι
η Blue Circle ασχολείται με την πώληση
και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
στην αγορά. Οι κύριες δραστηριότητες
της εταιρείας περιλαμβάνουν εξειδικευμένες εγκαταστάσεις υγραερίου ως
πηγή ενέργειας, καθώς και κάθε άλλης
μορφής ενέργειας. Επίσης, αναλαμβάνει οποιεσδήποτε μηχανολογικές ανάγκες και μελέτες.



Φήμες στο παλάτι: Η Κέιτ Μίντλετον ίσως
και να περιμένει τέταρτο παιδί!
ο παγκόσμιο ενδιαφέρον και η προσοχή έχει στραφεί εδώ και αρκετό διάστημα στην επικείμενη γέννηση του πρώτου παιδιού του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ωστόσο σαν κεραυνός εν αιθρία ήρθε η φήμη ότι το έτερο ζεύγος του παλατιού, η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, ενδεχομένως να περιμένουν το τέταρτο παιδί τους και σαν να μετατοπίστηκε πλέον το κέντρο του ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με το Express.co.uk, η Κέιτ
Μίντλετον διανύει τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της, εντούτοις τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από εκπροσώπους του παλατιού.
Θα δείξει λίαν συντόμως!
Άλλωστε δεν κρύβονται αυτά…

T

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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Θα δούμε την
Ιωάννα Μπέλλα
στην κριτική
επιτροπή
του «GNTM»;

• Η «Α» βρέθηκε στα εγκαίνια της
έκθεσης του Banksy, ή αλλιώς του
σπουδαιότερου street artist της
σύγχρονης εποχής

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:

Glam εγκαίνια
με άρωμα
Τέχνης!
O

λοι οι δρόμοι οδήγησαν πρόσφατα
στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων,
όπου χτύπησαν πιο ζωντανά από ποτέ
άλλοτε στη χώρα μας οι καρδιές όλων όσων
αγνόησαν τις ψιχάλες της βροχής και έδωσαν
το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης προς τιμήν του προβοκάτορα, ακτιβιστή και αιρετικού street artist όλων των εποχών. Εκεί βρέθηκε και η «Α», καταγράφοντας με τη δική της
ματιά όλα όσα διαδραματίστηκαν.
Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί συνοψίζονται σε

ένα όνομα: Banksy. Τα γκράφιτί του έχουν μεταμορφώσει τοίχους από την Παλαιστίνη έως τη Νέα
Ορλεάνη, και τώρα ήρθε πλέον η στιγμή να γνωρίσει και το αθηναϊκό κοινό –και όχι μόνο– την ακριβή αναπαραγωγή των εμβληματικών έργων του
και απόλυτη αναπαράσταση των σημείων στα οποία τα δημιούργησε στο παρελθόν.
Αρκετά ονόματα της ελληνικής σόουμπιζ αλλά
και εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής βρέθηκαν
ανάμεσα σε εκείνους που θαύμασαν από κοντά ένα
ευρύ δείγμα του έργου του πολέμιου του καπιτα-

λισμού και του υπερκαταναλωτισμού. Κάποιοι από
αυτούς ήταν η παρουσιάστρια Νάντια Μπουλέ,
η ηθοποιός Τόνια Σωτηροπούλου, και ο πρώην βουλευτής Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ενώ όσο
περνούσε η ώρα ο χώρος όπου έχει στηθεί η έκθεση γέμιζε ασφυκτικά.
Η έκθεση με τον ιδιαίτερο κόσμο του Banksy –
η ταυτότητα του οποίου αποτελεί ένα επτασφράγιστο μυστικό– θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Μαρτίου
και όλα τα κέρδη της θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της Διεθνούς Αμνηστίας.

Στο ερώτημα αν θα
πήγαινε στην κριτική
επιτροπή
του
«Greece’s Next Top
Model» απάντησε η
φετινή Σταρ Ελλάς
και πρώην υποψήφια
παίκτρια του ριάλιτι
μόδας, Ιωάννα Μπέλλα. Η κάμερα
της εκπομπής «Ευτυχείτε» τη συνάντησε και έσπευσε να την… ξεψαχνίσει!
«Θεωρώ πως όχι ακόμη, γιατί θέλω να κυνηγήσω το όνειρό μου, διότι είμαι ακόμη
μικρή και θα αφοσιωθώ πιο πολύ στο
modeling, στο μέλλον ό,τι είναι να έρθει
θα έρθει», τόνισε εκείνη βάζοντας τέλος
στο παραπάνω ενδεχόμενο, τουλάχιστον προς το παρόν.
Να υπενθυμίσουμε πως η Ιωάννα
Μπέλλα είχε βρεθεί στα casting του
ριάλιτι μόδας, όμως δεν κατάφερε να
κερδίσει τη θετική ψήφο των κριτών
καθώς εκείνοι είχαν διαφορετική άποψη για τα πρότυπα ομορφιάς.
Άβυσσος η ψυχή των κριτών…

«Έσβησε» ο Γεωργίτσης

Έρωτας ή απλά… οσκαρικό κόλπο;

Τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του έδωσε με τον καρκίνο
ο αγαπημένος ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, Φαίδων Γεωργίτσης, και δυστυχώς την έχασε
σε ηλικία 80 ετών, καθώς δεν βρίσκεται πια κοντά μας.
Από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες, στις οποίες τον λάτρεψε το κοινό ήταν: η «Νύχτα Γάμου», «Μια Κυρία στα
μπουζούκια» και «Γοργόνες και μάγκες».
Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μπέτυ Αρβανίτη
(με την οποία συμπρωταγωνιστούσε στη «Νύχτα Γάμου»)
και εν συνεχεία την παντρεύτηκε, ενώ αργότερα χώρισαν
και βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της γαλλικής καταγωγής καλλονής Μπέτσι, με την οποία απέκτησαν δυο παιδιά, τον Ραφαέλο και τη
Μαρίζα.
Τα τελευταία χρόνια είχε φτιάξει και ένα δικό του θεατράκι στο κτήμα του στο Κορωπί, για το οποίο καμάρωνε ιδιαίτερα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κηδεία του θα γίνει το μεσημέρι του
Σαββάτου στις 12:30 στο Νεκροταφείο Νέας Σμύρνης.
Καλό Παράδεισο…

Μετά την πρώτη οσκαρική νίκη τής Lady
Gaga για τη συμμετοχή της στην ταινία «A Star
is born», εμφανίστηκε στο σόου «Jimmy
Kimmel Live» και αποκάλυψε τα πάντα για τις
φήμες που οργιάζουν σχετικά με το αν έχει ή όχι ερωτική σχέση με τον συμπρωταγωνιστή
της, Bradley Cooper. Μάλιστα, οι δυο τους
έριξαν… κι άλλο λάδι στη φωτιά, όταν κατά τη
βραδιά της παρουσίασης των Όσκαρ ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν μαζί ζωντανά
το πετυχημένο soundtrack «Shallow» της παραπάνω ταινίας, το οποίο κέρδισε κατόπιν το
χρυσό αγαλματίδιο!
«Ναι, όλοι είδαν τον έρωτα στα μάτια μας. Αυτό
θέλαμε να δείτε. Εννοώ ότι αυτό είναι ένα ερωτικό
τραγούδι, η ταινία είναι μια ιστορία αγάπης. Δουλέψαμε τόσο σκληρά, δουλέψαμε όλη την εβδομά-

δα για τη βραδιά των Όσκαρ. Όταν ερμηνεύεις ερωτικά τραγούδια, αυτό θέλεις το κοινό να νιώσει.
Είμαι καλλιτέχνιδα και πιστεύω ότι κάναμε καλή
δουλειά», ήταν όσα υποστήριξε μπροστά στο
τηλεοπτικό κοινό.
Την πιστεύετε;
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• ΠΑΝΟΣ ΤΟΓΚΑΡΙΔΗΣ: Ο καλλιτέχνης που γνωρίσαμε μέσα από το μουσικό σόου
διαθέτει –παρά το νεαρό της ηλικίας του– ήδη 18 χρόνια πορείας στις μουσικές αποσκευές
του, έχοντας συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες

«Μετά το “Voice”
ναυάγησε
η συνεργασία με
την Ασλανίδου»
Είναι ένας καλλιτέχνης που, παρά το νεαρό της ηλικίας του, διαθέτει ήδη
δεκαοκτώ χρόνια πορείας στις μουσικές αποσκευές του, έχοντας συνεργαστεί με πάρα πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ο Πάνος Τογκαρίδης, που γνωρίσαμε μέσα από το σόου «The Voice». Ένας άνθρωπος
που σε πείσμα των καιρών προσπαθεί να κατακτήσει τη δική του κορυφή
παραμένοντας στον τόπο του. Και κάτι μας λέει ότι θα τα καταφέρει. Έτσι
όπως συμβαίνει με όλους εκείνους που ρίχνονται άφοβα στη μάχη, γιατί γνωρίζουν ότι τελικά κανένα εμπόδιο δεν είναι απροσπέλαστο…
Συνέντευξη στη Βίκυ Καλοφωτιά
• Μέσα από τη συνολική σας παρουσία
δείχνετε άνθρωπος χαμηλών τόνων. Πώς
επιλέξατε να βρεθείτε, τραγουδώντας,
στο «The Voice»;
«Στις μέρες μας δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να
σε μάθει ο κόσμος και να σου δώσει μια ευκαιρία
να του παρουσιάσεις τη δουλειά σου. Το “The
Voice” μου φάνηκε ένας καλός τρόπος για να γίνει
μια πρώτη γνωριμία. Φυσικά δεν περίμενα τίποτε
παραπάνω από ένα σόου, και αυτό είναι και το μυστικό για αυτούς που σκέφτονται να πάνε σε ένα.
Καλή εμφάνιση μετράει και όχι πού μπορεί να
φτάσεις μέσα σε αυτό. Απλά όσες φορές σού δοθεί
η ευκαιρία να τραγουδήσεις, να δείξεις όσα περισσότερα μπορείς από εσένα και αυτό που είσαι».
• Φέρνοντας στο μυαλό σας αυτή την εμπειρία, ποιο ήταν το εντονότερο συναίσθημα που βιώσατε;
«Η αλήθεια είναι ότι τα γυρίσματα είναι υπερβολικά κουραστικά, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη
παραγωγή. Μετά από σχεδόν ολόκληρη ημέρα
ταλαιπωρίας, το συναίσθημα της αγωνίας φεύγει
και σκέφτεσαι απλά πώς θα αποδώσεις. Τη στιγμή που ανεβαίνεις στη σκηνή, καταλαβαίνεις ότι
έχεις μόνο μια ευκαιρία να κάνεις το καλύτερο. Η
εμπειρία αυτής της σκηνής με μια ορχήστρα που
δεν είναι στις μέρες μας εύκολο να έχεις, είναι το
καλύτερο που μπορώ να θυμηθώ από το “The
Voice”. Πέρα από την αναμενόμενη “αδικία” που
πιθανόν να αντιμετωπίσεις σε τέτοια σόου».

• Το νέα σας τραγούδι τιτλοφορείται
«Αλλάζει ο καιρός». Αν είχατε ένα μαγικό
ραβδί, τι θα αλλάζατε από όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα;
«Αυτό το κομμάτι γράφτηκε πριν από αρκετά
χρόνια από τον Φώντα Μαχλή, έναν καταπληκτικό στιχουργό που δεν δίνει εύκολα και δεν εμπορεύεται την τέχνη του, και τον Δημήτρη Μουντούρη, χρόνια φίλο και συνεργάτη, και ελπίζουμε να είναι προφητικό και να αλλάξει επιτέλους ο καιρός για τη χώρα μας. Οι δυσκολίες
που περνάει ο καθένας μας αυτά τα χρόνια της
κρίσης, και το ότι κάνουν όλοι θυσίες χωρίς να
βλέπουν φως στο τούνελ. Δεν θα έφτανε ένα μαγικό ραβδί για να αλλάξουν όλα αυτά, αλλά όλοι
ευχόμαστε να καταφέρουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και να προχωρήσουμε κοιτάζοντας
πάντα το μέλλον, αλλά με μια ματιά στο παρελθόν και σε ό,τι περάσαμε».
• Έχετε συνεργαστεί με σπουδαίους
καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Δούκισσα, ο Δ. Κοντολάζος, ο Β. Καζούλης.
Τι είναι αυτό που κρατάτε από τον καθένα
τους σαν φυλαχτό;
«Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς μεγάλους
καλλιτέχνες και από τον καθένα ξεχωριστά έχω
κρατήσει κάτι. Πέρα από τις συμβουλές που κατά καιρούς μού έχουν δώσει, το πιο σπουδαίο
που κρατάω είναι η ταπεινοφροσύνη. Επίσης,
το ότι δεν σε βλέπουν ανταγωνιστικά, γιατί είναι ολοκληρωμένοι ως καλλιτέχνες αναγνωρισμένοι από τον κόσμο».

«ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΖΩ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΟΥ
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»
• «Όσα δεν σου είπα», είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού της Μελίνας Ασλανίδου,
η οποία ήταν και coach σας στο σόου. Τι
λέγατε συνήθως;
«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχεις τον χρόνο να
πεις και πολλά με τον coach, ακόμα και οι πρόβες
που κάνουμε μαζί είναι για τα πλάνα. Αυτά που είπαμε, είναι το να κάνουμε μια συνεργασία με ένα
δικό μου τραγούδι με το όνομα “Φταις”, το οποίο
προσπάθησα πολλές φορές να της το δείξω μετά
το σόου αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Φυσικά, το κομμάτι θα γίνει ντουέτο όπως το είχα στο μυαλό μου,
με μια νέα καλλιτέχνη που έχει πολλά να δώσει».

• Θα φεύγατε στο εξωτερικό για να συνεχίσετε εκεί τη μουσική σας διαδρομή;
«Όχι, γιατί αγαπώ πολύ την πατρίδα μου και με
δένουν πολλά σε αυτόν τον τόπο για να τα μαζέψω λόγω δυσκολιών και να φύγω. Με πεισμώνει
αυτό και θα ήθελα να τα καταφέρω εδώ. Οπότε
θα συμφωνήσω με τον στίχο “τα καράβια μου
καίω”. Τα τελευταία χρόνια κάνω και άλλη δουλειά για να βγάζω τα έξοδά μου, έτσι ώστε να
μπορώ να κάνω καλύτερες επιλογές όσο αναφορά το τραγούδι. Σε πείσμα των καιρών, λοιπόν,
θα ήθελα να δημιουργήσω δικά μου πράγματα
και να καταφέρω σε μια δύσκολη εποχή για το
τραγούδι να τα μεταφέρω στον κόσμο».
• Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας;
«Αυτό το διάστημα είμαι στο στούντιο και ετοιμάζω άλλη μια δουλειά που πραγματικά ελπίζω
να αγαπήσει ο κόσμος. Θα έχει τρία κομμάτια
σε στίχους Αλεξάνδρας Μπούνταλη και Αζάτ
Χελβατζιάν, και μουσική του αδελφού μου Νίκου Τογκαρίδη με τον τίτλο “Γαϊτανάκι”. Μετά
θα ξαναρχίσω τις εμφανίσεις, γιατί για τον καλλιτέχνη η ζωντανή εμφάνιση και η αποδοχή από
το κοινό του είναι η πραγματική ανταμοιβή για όλα όσα έχει θυσιάσει για να υπηρετήσει όσο
καλύτερα γίνεται αυτή την τέχνη».



36 | Η ΑΠΟΨΗ
ΟΙ ΑΤΑΚΕΣ
ΤΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



Σε ερώτηση δημοσιογράφου για
το πώς σχολιάζει την επαναλαμβανόμενη μετακίνηση της εκπομπής
του Σπύρου Παπαδόπουλου, η Βίκυ
Χατζηβασιλείου απάντησε: «Εμείς είδατε ότι παρότι είχαμε
τον τελευταίο 1,5 χρόνο
4 μετακινήσεις, αντέχουμε. Και είμαστε όχι
απλά ανθεκτικοί, είμαστε στην πρωτιά. Εμένα
όπου με έβαλαν έμεινα.
Κάποιοι άλλοι έκαναν
μανούρες και αλλάζουν
ξανά». Αυτό θα πει συναδελφική «αλληλεγγύη»…
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ «ΣΑΡΩΝΟΥΝ» ΤΑ ΡΙΑΛΙΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Η επιστροφή των ελληνικών σειρών
στους αδειούχους τηλεοπτικούς σταθμούς έφερε πίσω το τηλεοπτικό κοινό και έβγαλε εκτός ανταγωνισμού τα ακριβοπληρωμένα ριάλιτι παιχνίδια. Αυτήν τη στιγμή μεταδίδονται στα τέσσερα πανελλαδικά κανάλια συνολικά 15 ελληνικές σειρές, έξι στον ΑΝΤ1, τέσσερις στον Alpha, μία στον ΣΚΑΪ και άλλες τέσσερις στο Open. Από τις δεκαπέντε
σειρές, οι δέκα βρίσκονται καθημερινά στα δέκα πρώτα προγράμματα τηλεθέασης, προσελκύοντας περισσότερους από 600.000 τηλεθεατές. Τη μεγαλύτερη επιτυχία στη μυθοπλασία αυτήν τη σεζόν καταγράφουν
οι τέσσερις σειρές του Alpha, με κοινό άνω του ενός εκατομμυρίου τηλεθεατών σχεδόν καθημερινά. Αμέσως μετά βρίσκονται τρεις ελληνικές σειρές του ΑΝΤ1, με επίσης πολύ υψηλά ποσοστά θεαματικότητας.

media

Ο Βερύκιος
πήγε στη
«Ρένα» και
κάποιοι τον…
κοίταζαν
στραβά



Μη μπορώντας να συγκρατήσει
την περιέργειά της η Φαίη Σκορδά σχετικά με τον λόγο που η καλεσμένη στην εκπομπή της, Τζένη Μελιτά,
δεν αποκαλύπτει την ηλικία της, τη ρώτησε ευθέως: «Γιατί δεν λες την ηλικία
σου, Τζένη μου;» Και η απάντηση της...
Σφίγγας: «Δεν υπάρχει λόγος να τη λες όταν δεν φαίνεται!» Μαθήματα… αυτοπεποίθησης μέσω της τηλεόρασης…



Τη δική της ερμηνεία της έκδοσης του βιβλίου του Ντάνου έδωσε η Έλενα Ακρίτα μέσω του προφίλ της στο Facebook: «Ο Ντάνος ούτε
έκλεψε, ούτε σκότωσε, ένα βιβλίο έγραψε,
πάρτε το, μην το παίρνετε και τέλος. Δεν
θα τον στήσουμε και στα έξι μέτρα, σιγά
πια όλοι οι απόγονοι του Ροΐδη εδώ μέσα
μαζευτήκαμε!» Πολύ σωστά. Άλλωστε,
και ποιος δεν έχει γίνει ακόμη «συγγραφέας» στην Ελλάδα…



Δηλώσεις έκανε ο ηθοποιός Χάρης Ρώμας, στην κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής αναφορικά με αυτό
που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να
πει το «ναι» στην πολιτική ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με τον
Γιώργο Πατούλη: «Τον
γνωρίζω από
τότε
που
σπουδάζαμε μαζί στην ιατρική. Τον πιστεύω και με είχε πείσει από τότε. Έχει όραμα». Όταν μια πρόταση συνδυάζει τόσα υπέρ, τότε το καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολο να πει κανείς όχι…



Σε συνέντευξη που παραχώρησε
πρόσφατα ο Λάκης Γαβαλάς,
προέβη σε δηλώσεις, που δεν προσπερνά κανείς τόσο εύκολα: «Θέλω να
κάνω κάτι διεθνές στην τηλεόραση. Ή να
είμαι ο παλιός Νίκος Μαστοράκης ή να είμαι ο Φρέντυ Γερμανός. Θεωρώ ότι είμαι
ισάξιος». Είναι πασιφανές ότι ζούμε σε
μια χώρα που πράγματι. Είσαι ό,τι δηλώσεις…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Τ

α βλέμματα όσων βρέθηκαν στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το
βράδυ της Τρίτης, για να παρακολουθήσουν την παράσταση «Ρένα», συγκέντρωσε πάνω του ο Δήμος
Βερύκιος, ο οποίος ξέκλεψε λίγο χρόνο και πήγε να δει το εν λόγω θεατρικό. Το γεγονός ότι τον κοίταζαν με τόση… θέρμη, το επιβεβαίωσε ο ίδιος
στην εκπομπή «Happy Day».
Ο λόγος για το ότι ο δημοσιογράφος

έγινε επίκεντρο της προσοχής, οφείλεται
στη γνωστή διένεξή του με τον συγγραφέα του έργου Αύγουστο Κορτώ. Θυμίζουμε πως το 2014, από τον αέρα της εκπομπής του στο ραδιόφωνο του «Alpha»,
είχε εξαπολύσει δριμεία ομοφοβική επίθεση σε βάρος του Αυγούστου Κορτώ,
χαρακτηρίζοντάς τον «κυρά Αυγουστίνα»
και κάνοντας λόγο για «δικτατορία των
γκέι», με αφορμή τη δήλωση του συγγραφέα ότι δεν συμμετέχει ενεργά στο Ποτά-

μι, καθώς παραμένει «αφοσιωμένος στον
άνδρα του και στα βιβλία του».
Μάλιστα είχε βγάλει σχετική ανακοίνωση και η ΕΣΗΕΑ, αναγκάζοντας τον Δ.
Βερύκιο να κάνει «δήλωση μετανοίας»
και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Ο
συγγραφέας είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη και το 2018 δικαιώθηκε, καθώς ο
δημοσιογράφος καταδικάστηκε πρωτόδικα για την ομοφοβική επίθεση σε βάρος του.

Μετάνιωσε η Βίκυ Καγιά για το «ναι» στη Μέγκι Ντρίο
Στο πλατό της εκπομπής της Ελεονώρας Μελέτη «Μετά τα Μεσάνυχτα» βρέθηκε
προσκεκλημένη η Βίκυ Καγιά, μιλώντας και για το ριάλιτι μόδας «Greece’s Next
Top Model», όπου υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε και σε μία από τις παίκτριες που πρωταγωνιστούσε σε διαμάχες μέσα στο τηλεοπτικό σπίτι. Ανάμεσα σε άλλα, λοιπόν, επεσήμανε πως μετάνιωσε για το «ναι»
που έδωσε στην οντισιόν στη Μέγκι Ντρίο! «Μετάνιωσα λίγο που έδωσα “ναι” στη
Μέγκι. Ήρθε σαν πολύ έτσι φρέσκο, γλυκό σέξι κορίτσι, και τελικά μέσα στη διαδικασία σαν να μαύρισε, σαν να γκρίζαρε, σαν να έχασε αυτό το φως που είχε και την
ελπίδα και το πάρα πολύ πάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ευτυχώς που τόσο η
Μέγκι, όσο και όλες οι υπόλοιπες κοπέλες που εμφανίστηκαν στο παιχνίδι, είναι
ακόμη τόσο νέες, που έχουν πολλά περιθώρια για να δουν τη ζωή αλλιώς…
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η υποψηφιότητα του Βαγγέλη Περρή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο γνωστός Συριανός δημοσιογράφος, παρουσιαστής και επιχειρηματίας συντάσσεται στο πλευρό του νυν δημάρχου Σύρου - Ερμούπολης Γιώργου Μαραγκού και θα ενισχύσει την προσπάθεια επανεκλογής του συνδυασμού του στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Μέχρι και πριν από μερικούς μήνες είχε αναπτυχθεί φημολογία που ήθελε τον Β. Περρή ως έναν από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στις επόμενες βουλευτές εκλογές στον νομό
Κυκλάδων. Φαίνεται ότι ο ίδιος επέλεξε, ναι μεν να εμπλακεί με τα κοινά, όμως προτίμησε την τοπική αυτοδιοίκηση στοχεύοντας να
βοηθήσει την πατρίδα του, τη Σύρο, με τη φυσική του παρουσία στο δημοτικό συμβούλιο της επόμενος θητείας.
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Ύστερα από απόφαση του ΕΣΡ, η
εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη
«Αλήθειες με τη Ζήνα», στο Star, δεν
θα μεταδοθεί το τριήμερο 19-21 Μαρτίου, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο παρουσίασε τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Επίσης, επιβλήθηκε στην εταιρεία
«Νέα Τηλεόραση ΑΕ» –
ιδιοκτήτρια εταιρεία
του Star– πρόστιμο συνολικού ύψους
100.000 ευρώ.



Έτοιμοι για συνεργασία

Σταμάτη - Κωστόπουλος
στο Open;
Π

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day»

ολλά ετοιμάζονται ακόμη στην… εστία του καναλιού Open, και ας βρισκόμαστε ήδη στη μέση της τηλεοπτικής σεζόν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται σκέψεις για τη χορήγηση τονωτικών «ενέσεων» στις
ήδη υπάρχουσες εκπομπές και ρίχνονται στο τραπέζι ιδέες για άλλες που πρόκειται να ακολουθήσουν.
Όπως αυτή που μάθαμε ότι ίσως και να υλοποιηθεί, με παρουσιαστές τον Πέτρο Κωστόπουλο και τη Σάσα Σταμάτη, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Σωτήρη Καραμίντζα, στην εκπομπή «Happy Day».
«Η Σάσα Σταμάτη και ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι ενδεχομένως

στην τελική ευθεία για να αναλάβουν τη ζώνη του Σαββατοκύριακου
στο Open, καθώς υπήρχαν οι ψίθυροι στο κανάλι ότι η εκπομπή “Παιδιά από σπίτι” δεν πάει καλά και θα αντικατασταθεί από κάποιον
άλλον…», είπε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ο δημοσιογράφος και,
πριν ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του, αποκάλυψε και κάποια επιπλέον στοιχεία. «Η ομάδα θα παραμείνει ίδια, θα αλλάξει μόνο το
σκηνικό και ουσιαστικά υπάρχει μία συζήτηση με τη Σάσα Σταμάτη
και τον Πέτρο Κωστόπουλο, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σίγουρο αν
θα είναι οι δυο τους μαζί, γιατί και πάλι υπάρχει θέμα για το ποιος θα
είναι πρώτο όνομα στην εκπομπή».
Είμαστε σε αναμονή για ό,τι νεότερο..!

Η εγχείριση ανοικτής καρδιάς που σημάδεψε
τη ζωή πρώην παίκτριας του «The Voice»
Είναι από αυτά τα περιστατικά της ζωής, που από τη μια σου δημιουργούν το αίσθημα της θλίψης αλλά από την άλλη μπορεί να σταθούν ικανά να σε εμπνεύσουν να μην το βάζεις κάτω
και παρά τις δυσκολίες να συνεχίζεις να προχωράς! Αυτά μας ενέπνευσε και η περίπτωση της νεαρής
παίκτριας του «The Voice», Έμιλυς Φυρίγου, η οποία βρέθηκε ζωντανά στο πλατό της εκπομπής της
Ελεονώρας Μελέτη, και μίλησε για την εγχείριση ανοιχτής καρδιάς στην οποία υπεβλήθη σε ηλικία
μόλις δεκατεσσάρων ετών. Δήλωσε περήφανη που βγήκε νικήτρια από αυτή την περιπέτεια και την ίδια στιγμή εξομολογήθηκε πως η αγάπη της για το τραγούδι, την οποία ανακάλυψε τυχαία, την έβγαλε από τη μετεγχειρητική κατάθλιψη. Δεν είναι οι δυσκολίες που σε κάνουν να λυγίζεις, αλλά το
πόσο χρόνο σού παίρνει να σηκωθείς ξανά και να παλέψεις για τα όνειρά σου!

Συνεχίζονται κανονικά τα γυρίσματα των σειρών του Open, αφού ο τηλεοπτικός σταθμός την προηγούμενη βδομάδα κατέβαλε μια υψηλή
δόση προς την εταιρεία που έχει την
παραγωγή των σειρών «Πρίγκιπας της
Φωτιάς», «Ελεύθερη σχέση» και «Για
Πάντα Παιδιά». Λίαν συντόμως θα καταβάλει μία ακόμη δόση, όταν είναι
γνωστό πως άλλες τηλεοπτικές εταιρείες πληρώνουν στο τέλος της σεζόν.



Τη νεοσύστατη θέση του Γενικού
Διευθυντή Επικοινωνίας αναλαμβάνει στην «Παπαστράτος» ο Σταύρος
Δρακουλαράκος, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον διοικητικό σχεδιασμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και
την ηγεσία ομάδων. Μέχρι τις αρχές
του 2019, εργαζόταν στην «24Media»
του Δημήτρη Μάρη, όπου υπήρξε ιδρυτικό μέλος και στην οποία ανέλαβε
διάφορες θέσεις ευθύνης, μεταξύ των
οποίων Chief Digital Office και CEO.



Αύξηση στη διαφημιστική δαπάνη κατά 25% χρειάζεται η αγορά,
για να αντέξει και την είσοδο της «Άλτερ Έγκο ΜΜΕ» στον
τηλεοπτικό κλάδο. Αν
και προεξοφλήθηκε
πως η διαφήμιση
στην τηλεόραση θα
φτάσει σε υψηλά επίπεδα, αυτό δεν συνέβη και όλοι πιέζονται,
ενώ η είσοδος του
Βαγγέλη Μαρινάκη θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά των
πέντε λειτουργούντων τηλεοπτικών
σταθμών.



Λύσεις που θα… σώσουν την κατάσταση (ή αλλιώς το μάλλον απογοητευτικό τοπίο στις ενδείξεις που
καταγράφουν τα μηχανάκια της AGB)
αναζητά ο ΣΚΑΪ για την ενδυνάμωση
του «Survivor», μετά τα απογοητευτικά
αποτελέσματα στην τηλεθέαση. Η επόμενη επένδυση του Νέου Φαλήρου θα
είναι στο ελληνικό πρόγραμμα με σειρές αισθητικής όπως οι αλλοτινές, στο
Mega.
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ΙχνηΛΑΤωΝΤΑΣ…
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΑΙΡΗ
ΒΙΔΑΛΗ

«Παιδεία:
συνώνυμη με
την πνευματική
ανάπτυξη»

• Κυρία Βιδάλη, έχετε διασχίσει μια ενδιαφέρουσα και πλούσια διαδρομή. Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι;
«Όταν στα πέντε μου είδα την Άννα Συνοδινού να ερμηνεύει την “Ηλέκτρα”,
είπα “αυτό θα κάνω”. Μετά ήρθαν οι
σχολικοί ρόλοι… στο Πανεπιστήμιο με
τα πόδια (Νέα Σμύρνη - Σόλωνος)…
για να συμπληρώσω τα δίδακτρα της
Δραματικής Σχολής, αφού τον πρώτο
χρόνο πήγαινα κρυφά. Πού να φανταζόμουν τότε ότι, μετά από χρόνια, θα
έπαιζα κι εγώ την “Ηλέκτρα”...»

«Όταν ο ήλιος του πολιτισμού είναι χαμηλά στον ορίζοντα, ακόμα και οι νάνοι ρίχνουν μεγάλες σκιές», είχε αναφέρει ο Αυστριακός συγγραφέας Καρλ Κράους. Σε μια
χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, κάποιοι αντιστέκονται
στο προαναφερόμενο ρητό. Πόσω μάλλον, όταν διαθέτουν αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, ότι δηλαδή «το κάλλος
παντός επιστολίου συστατικώτερον». Τον αγώνα για την
αναβάθμιση του πνευματικού επιπέδου των συμπατριωτών μας σε συνδυασμό με τη συστατική επιστολή του
κάλλους αναγνωρίζουμε στην υπέροχη Μαίρη Βιδάλη.
Την πρωτογνωρίσαμε ως Μις Ελλάς το 1976, αλλά την επόμενη κιόλας χρονιά ξεκινά την καριέρα της πρωταγωνιστώντας στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με πολλές διακρίσεις. Το 2002 ίδρυσε την ΑΜΚΕ Διάχρονο και το 2010 απέκτησε τη δική της θεατρική
στέγη, κάνοντας πράξη ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά
της. Παράλληλο βήμα της η ανάμιξή της στα κοινά, με τη
συμμετοχή της αυτήν τη φορά στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Πατούλη για την Περιφέρεια Αττικής, με το ενδιαφέρον της να εστιάζεται, πού αλλού; Στους τομείς Παιδεία - Πολιτισμός, καθώς όπως η ίδια μας τονίζει σε αυτήν τη συνέντευξη που με τόση ευγένεια μας παραχώρησε: «Ο “Πολιτισμός” είναι μια μεταγενέστερη λέξη. Η πρώτη λέξη που τον περιέκλειε ήταν η “Παιδεία”».

με την Καίτη Νικολοπούλου

• Βρήκατε συμπαράσταση στα
πρώτα σας βήματα;
«Καταιγιστική. Πρώτος ο Σπύρος Ευαγγελάτος, που μετά από οντισιόν μού
έδωσε συμπρωταγωνιστικό ρόλο για
ντεμπούτο, δίπλα στους Γιούλη, Φυσσούν, Καρακατσάνη. Μετά ο Γρηγόρης Γρηγορίου, ο Ντίμης Δαδήρας, ο
Μάνος Κατράκης, η Σμαρούλα Γιούλη, ο Κώστας Βουτσάς, ο Μάνος Χατζιδάκις. Ατέλειωτη λίστα, δεν τους ξεχνώ ποτέ!»
• Τι ήταν εκείνο που σας ώθησε
να αποκτήσετε τη δική σας θεατρική στέγη;
«Κατά διαστήματα από τα 28 μου
χρόνια, νοίκιαζα θέατρα για να δίνω
με τις επιλογές των έργων το δικό μου
στίγμα και κάθε φορά, κυριολεκτώ, έκανα επιτυχία, με αποτέλεσμα οι θεατρώνες την επόμενη χρονιά να το
παίρνουν πίσω γιατί, αφού είχε γίνει
“πόρτα” όπως συνηθίζουμε να λέμε,
θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν
εκείνοι. Έτσι το 1989 αποφάσισα να
μην ξανανοικιάσω θέατρο, αλλά, όταν περνούσα τα 50, να δημιουργήσω έναν χώρο με επιλεγμένους πάντα
συνεργάτες, όπου “η ψυχή μας δεν θα
γεράσει”, όπως έγραψα στο εναρκτή-

ριο πρόγραμμα του ΔΙΑΧΡΟΝΟΥ».
• Πέραν της ηθοποιίας, σας βρίσκουμε να σκηνοθετείτε σημαντικούς Έλληνες και ξένους κλασικούς συγγραφείς. Ποια είναι
τα κριτήρια αλλά και τα κίνητρα
για αυτές τις επιλογές σας;
«Κυρίως να μεταφράζω και να διασκευάζω, όπως τώρα τις “Ψευτοσπουδαίες”. Ο συγγραφέας, που ήθελα πολύ και σκηνοθέτησα, ήταν ο Λόρκα
γιατί είναι ο αγαπημένος μου. Είμαι
ηθοποιός, δεν θέλω να σκηνοθετώ
γιατί χάνω από την ερμηνεία. Δεν
μπορώ να αποστασιοποιηθώ απόλυτα
από τη ματιά του σκηνοθέτη παίζοντας
συγχρόνως πάνω στη σκηνή. Να είμαι μόνο σκηνοθέτης, προς το παρόν
δεν μ’ ενδιαφέρει».

σταντοπούλου – 17 σφαίρες για έναν
άγγελο” των Νίκου Φώκολου - Τάκη
Βουγιουκλάκη, ήταν ο ρόλος που μου
χάρισε τη μεγάλη αποδοχή από τον
κόσμο. Σ’ αυτή την ταινία γνώρισα τη
ΛΕΛΑ, την άλλη μεγάλη μας ηρωίδα,
αφού είχαν μοιραστεί το ίδιο κελί με
την ΗΡΩ. Πάντα είχα την ελπίδα, μεγαλώνοντας, να παίξω και την Καραγιάννη. Έτσι, χάρηκα αφάνταστα όταν
ο Γ.Α. Χριστοδούλου μού την προσέφερε. Κι όπως δήλωσε δημοσίως πρόσφατα, να την ερμηνεύω διά βίου. Όσο για το βραβείο, ήταν εξαιρετικά τιμητικό αλλά και συγκινητικό, γιατί ένιωσα να δίνεται και σε εκείνες».



ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
«ΨΕΥΤΟΣΠΟΥΔΑΙΕΣ» ΣΤΟ
ΔΙΑΧΡΟΝΟ
ΘΕΑΤΡΟ - ΜΑΙΡΗΣ
ΒΙΔΑΛΗ

• Πέραν των κλασικών συγγραφέων, ανεβάσατε τον μονόλογο του Γιώργου Α. Χριστοδούλου «Λέλα Καραγιάννη, η
μάνα της Αντίστασης», παράσταση για την οποία πήρατε το
1ο βραβείο ερμηνείας μονολόγου στα Κορφιάτικα 2017. Μιλήστε μας γι’ αυτήν την ξεχωριστή εμπειρία.
«Στον κινηματογράφο, η “Ηρώ Κων-

• Μολιέρος: Αντισυμβατικός,
κατασυκοφαντημένος, αφορισμένος από την Εκκλησία… Και
μόνο η ζωή του θα μπορούσε να
μεταφερθεί στο θεατρικό σανίδι ως τραγωδία! Πόσο αντιφατικό είναι αυτό σε σχέση με τα
κείμενά του;
«Καθόλου αντιφατικό. Το +10 γίνεται
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Η ΑΠΟΨΗ

Η συμμετοχή της Μαίρης Βιδάλη στο ψηφοδέλτιο
του Γιώργου Πατούλη για την Περιφέρεια Αττικής
• Ενταχθήκατε στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Πατούλη για την Περιφέρεια Αττικής. Εάν όλα πάνε
καλά για εσάς, ποιος τομέας σάς ενδιαφέρει και γιατί;
«Φυσικά, επιθυμώ να εργαστώ για τους τομείς Παιδεία - Πολιτισμός. Θα είμαι υποψήφια στον Νότιο Τομέα γιατί εκεί γεννήθηκα και κατοικώ, δηλαδή Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο κτλ. Στην προηγούμενη εκλογή μου, επίσης στον Νότιο Τομέα, είχα εκλεγεί πρώτη με 7.300 ψήφους. Ελπίζω οι συμπολίτες μου να με τιμήσουν και πάλι.
Ο Γιώργος Πατούλης βάζει στις πρώτες θέσεις της κλίμακας τον ρόλο της Περιφέρειας στον Πολιτισμό, γι’ αυτό άλλωστε θεώρησα ότι αξίζει να ξανασυμμετέχω στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
• Με ποιον τρόπο ο Πολιτισμός θα μπορούσε να συμβάλει στην πνευματική ανύψωση ενός λαού;
Και ποιο το κέρδος από αυτό;
«Ο “Πολιτισμός” είναι μια μεταγενέστερη λέξη. Η πρώτη λέξη που τον περιέκλειε ήταν η “Παιδεία”. Η παιδεία είναι
συνώνυμη με την πνευματική ανάπτυξη. Το κέρδος της μάθησης καθιστά το άτομο δυνατό, κυρίως πολίτη που δεν ξεγελιέται εύκολα. Γι’ αυτό, συμφέρον των ανίκανων κρατούντων είναι, όπως λέει κι ο Μολιέρος, να υποθάλπουν την
αμάθεια».

πολύ εύκολα -10. Η αλλαγή είναι μόνο το πρόσημο. Κάποιος που πόνεσε,
ξέρει πολύ καλά να σέβεται την αξία
του γέλιου».
• Ο Στίβεν Κινγκ έχει αναφέρει
ότι «το χιούμορ είναι μακιγιαρισμένος θυμός». Θεωρείτε ότι ο
Μολιέρος ήταν «θυμωμένος»;
«Δεν ήξερα ποιος είναι ο Κινγκ. Τον
έψαξα και κατάλαβα γιατί. Δεν μ’ αρέσουν τα μυθιστορήματα τρόμου.
Ναι, το χιούμορ μπορεί να είναι μακι-

γιαρισμένος θυμός, μα για μένα είναι
“αμακιγιάριστη ευφυΐα”».
• Αυτό το διάστημα ανεβάζετε
τις «Ψευτοσπουδαίες» του Μολιέρου. Πώς καταλήξατε σε αυτή την επιλογή;
«Επέλεξα τις “Ψευτοσπουδαίες” του
Μολιέρου ψάχνοντας να βρω ένα έργο
με πρωταγωνιστικούς γυναικείους ρόλους, που θα ικανοποιούσε τη Γωγώ
Ατζολετάκη, ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη μας συνεργασία».

• Και πώς είναι αυτή η συνεργασία σας με τη Γωγώ Ατζολετάκη;
«Σέβομαι τους συναδέλφους μου και
ποτέ δεν λειτουργώ ανταγωνιστικά, ειδικά αγαπώ τις γυναίκες που έρχονται
στο Διάχρονο. Αδιάφορο αν στη συνέχεια μού ανταποδίδουν αυτή την αγάπη. Θεωρώ, όμως, πως με τη Γωγώ
έχω το καλύτερο μέχρι τώρα ταίριασμα στη σκηνή, στο παρασκήνιο και
στις θέσεις απέναντι στη σημερινή
κοινωνική πραγματικότητα».
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«ΕΠΕΛΕΞΑ ΤΙΣ
“ΨΕΥΤΟΣΠΟΥΔΑΙΕΣ” ΤΟΥ
ΜΟΛΙΕΡΟΥ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΜΕ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ
ΡΟΛΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗ
ΓΩΓΩ ΑΤΖΟΛΕΤΑΚΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

• Ποιο το μήνυμα του συγκεκριμένου έργου;
«Μακριά από τους δήθεν και κοντά
στην αγάπη. Άλλωστε ο Μολιέρος έγραψε αυτήν τη μόνη κωμωδία με γυναικείους πρωταγωνιστικούς ρόλους
για τη γυναίκα του».
• Η κωμωδία ενέχει σκληρά μηνύματα;
«Δοσμένα με υπαινιγμούς. Όπως σοφά λέει ο λαός μας, δεν υπάρχει γάμος δίχως κλάματα και κηδεία δίχως
γέλια...»
• Πόσο επίκαιρα θεωρείτε σήμερα τα έργα του Μολιέρου;
«Απόλυτα επίκαιρα, γιατί τα συγκεκριμένα ελαττώματα των ανθρώπων
που διακωμωδεί, είναι διαχρονικά. Οι
“Ψευτοσπουδαίες” του, δυστυχώς,
μας ταιριάζουν περισσότερο από ποτέ,

γιατί το σήμερα που ζούμε υποκλίνεται στις ετικέτες και το λούστρο».
• Η Αναγέννηση, στην οποία
διαβίωσε ο Μολιέρος, κατά κάποιους ιστορικούς δεν ήταν η
χρυσή εποχή, καθώς επικρατούσε η μακιαβελική πολιτική, όπως
ισχυρίζονται. Σήμερα, βλέπετε
αντίστοιχα φαινόμενα στη χώρα μας, στην Ευρώπη και γενικά
στον πλανήτη μας;
«Πια, πολλοί ισχυρίζονται διάφορα
και, χάριν εντυπωσιασμού, πολλά. Ας
μη ξεχνάμε ότι στον Χρυσό Αιώνα του
Περικλή υπήρχαν σκλάβοι. Όμως, τότε γεννήθηκε η δημοκρατία. Η Αναγέννηση ήταν χρυσή, ό,τι μας άφησε
είναι θησαυρός. Η εποχή μας φταίει
που κράτησε στοιχεία μακιαβελισμού».

«ΟΙ ΨΕΥΤΟΣΠΟΥΔΑΙΕΣ» του Μολιέρου Κωμωδία
Στο Διάχρονο Θέατρο-Μαίρης Βιδάλη
κωμωδία του Μολιέρου «ΟΙ ΨΕΥΤΟΣΠΟΥΔΑΙΕΣ»
(Les Femmes Savantes) ενώνει για πρώτη φορά στη
σκηνή τη Μαίρη Βιδάλη και τη Γωγώ Ατζολετάκη, οι οποίες ερμηνεύουν τις κάλπικες σοφολογιότατες
στο σαλόνι της αναγεννησιακής «καλής κοινωνίας», απολαυστικές και διαχρονικές ηρωίδες του διεθνούς ρεπερτορίου.
Το πολυπρόσωπο αυτό έργο του μεγάλου Γάλλου κωμωδιογράφου, που παρουσιάζεται πολύ σπάνια στην ελληνική
σκηνή, ανεβαίνει φέτος στο Διάχρονο Θέατρο (Πυθέου 5052, Ν. Κόσμος, μετρό Άγιος Ιωάννης, έξοδος Κασομούλη, Τηλ.: 210-7233229), σε ελεύθερη απόδοση-διασκευή Μαίρης Βιδάλη και σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη, κάθε Σάββατο στις 9:00μμ και Κυριακή στις 7:30μμ μέχρι
και την Κυριακή των Βαΐων.
Το «ΟΙ ΨΕΥΤΟΣΠΟΥΔΑΙΕΣ» είναι το μοναδικό έργο του
Μολιέρου με γυναίκες στους κεντρικούς ρόλους. Για τη Μαίρη Βιδάλη είναι ο 7ος αναγεννησιακός συγγραφέας που παίζει και ο 2ος που μεταφράζει, ενώ η Γωγώ Ατζολετάκη ερμηνεύει Μολιέρο για δεύτερη φορά. Συμπρωταγωνιστούν οι:
Κωνσταντίνος Τζέμος, Πέτρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Νιάρχος, Μαρλέν Κάραλη, Σάββας Σουρμελίδης και η Έλλη Δαδήρα. Τα σκηνικά και τα κουστούμια της παράστασης είναι της Ιωάννας
Κατσιαβού και οι φωτισμοί του Γιώργου Δανεσή.

Η

Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική διακωμώδηση του τύπου
του ψευτοδιανοούμενου και της ψευτοκουλτούρας, που μαστίζει και τη δική μας εποχή. Την κοινωνιολογική ματιά του
Μολιέρου αναγνώρισαν σύντομα την παρακμή στα σαλόνια
της «καλής κοινωνίας» της εποχής του, και ο ίδιος, με το κοφτερό χιούμορ που τον διέκρινε, θα μας έλεγε: «Ένας μορφωμένος ηλίθιος είναι πιο επικίνδυνος από έναν αμόρφωτο ηλίθιο».
Το έργο σατιρίζει έναν κύκλο γυναικών και των φίλων τους
«σοφών», που μιλούσαν με γελοία επιτήδευση και επιδείκνυαν πνεύμα, ενώ παράλληλα αποτελεί μια διαχρονική σατιρική καταγγελία των «νεόκοπων του πνεύματος», οι οποίοι, με ελλιπείς και κακοχωνεμένες γνώσεις προσπαθούν να ανελιχθούν στην κοινωνική κλίμακα. Τα πρόσωπά τους και η εξεζητημένη συμπεριφορά τους είναι οι καθρέφτες και της δικής μας κοινωνίας.
Η υπόθεση ξετυλίγεται στο σπίτι ενός απλοϊκού Παριζιάνου
αστού, όπου εισβάλλει ο καιροσκόπος ποιητής, με απώτερο
σκοπό την προίκα της κόρης.
Γραμμένο μόλις ένα χρόνο πριν από το κύκνειο έργο του
(τον Κατά Φαντασίαν Ασθενή), έκανε πρεμιέρα στο Théâtre du
Palais-Royal το 1672 γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία και αποτελεί ένα από τα πιο πολυπαιγμένα έργα του Μολιέρου στη
Γαλλία, ιδιαίτερα προσφιλές στην Κομεντί Φρανσέζ τα τελευταία χρόνια.

Ταυτότητα παράστασης:
«Οι Ψευτοσπουδαίες» (Les Femmes Savantes)
Συγγραφέας: Μολιέρος (Ζαν Μπατίστ Ποκλέν)
Ελεύθερη απόδοση - διασκευή: Μαίρη Βιδάλη
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαντέλη
Σκηνικά - κοστούμια: Ιωάννα Κατσιαβού
Φωτισμοί: Γιώργος Δανεσής
Παίζουν:
Μπελίζ: Μαίρη Βιδάλη
Φιλαμίντη: Γωγώ Ατζολετάκη
Τρισοτέν: Κωνσταντίνος Τζέμος
Κρυσάλ: Πέτρος Αποστολόπουλος
Κλίτανδρος: Δημήτρης Δρακόπουλος
Ερριέτ: Έλλη Δαδήρα
Άριστος: Κωνσταντίνος Νιάρχος
Αρμάνδη: Μαρλέν Κάραλη
Βάντιους: Σάββας Σουρμελίδης
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• Σελ. 18-19

Γιώργος Σαββίδης



 



• Σελ. 13

νομοΣχεδιο βαΣιλειαδη

ιδεοληψίες
και σκοπιμότητες…
«ΝΑΙ» στο αθλητικό
νομοσχέδιο για
τον Ιππόδρομο
• Στηρίζεται από την πλειοψηφία της
ιπποδρομιακής κοινότητας, και θέτει νέες βάσεις
στις αρμοδιότητες της ΦΕΕ ▶ ΣΕΛ. 22

ΣαββιδηΣ – ΓραμμενοΣ:



 

Ποια εθνική; Άλλα κοιτάμε...
• ΕΘΝΙΚΗ: Την πήραν με τσαμπουκά από το «Καραϊσκάκης» για κόντρα στον
Μαρινάκη. Την πήγαιναν στην Τούμπα, μέχρι που η Θύρα 4 τους είπε να πάνε να
γ@@@νε. Επέλεξαν το Παγκρήτιο, που θέλει χρονοβόρες επισκευές και λεφτά.
Στο τέλος κατέληξαν στο ΟΑΚΑ, που δεν θέλουν οι παίκτες και ο Άγγελος. Κατά
τα άλλα, η ΕΠΟ θέλει το EURO 2028 και το Μουντιάλ το 2030! ▶ ΣΕΛ. 24-25





