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στη δόση του 1 δισ. ευρώ
• Η Ελλάδα δεν έχει τηρήσει τα προαπαιτούμενα
που αναφέρονται στον μετα-μνημονιακό έλεγχο
από τους θεσμούς ▶ ΣΕΛ. 7


• Πανηγυρίζει η κυβέρνηση την επιστροφή στις αγορές
αλλά 3 στα 10 νοικοκυριά της χώρας προσπαθούν να
ζήσουν με λιγότερα από €10.000 τον χρόνο ▶ ΣΕΛ. 2
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Επί Καραμανλή
τα μεγάλα
ελλείμματα…
• Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών και
οι δηλώσεις Μπαρόζο «δείχνουν»
ως… ένοχο των ελλειμμάτων
τον πρώην πρωθυπουργό
• Η εξαφανισμένη Εξεταστική
και το τέλος της αβάντας
του Τσίπρα στον Καραμανλή
▶ ΣΕΛ. 4-5, 6

• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά ότι είναι
πολύ πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να
προσπαθήσει να «αιφνιδιάσει» τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, προκηρύσσοντας
εκλογές λίγο πριν από το Πάσχα
• Προετοιμασμένοι στη Ν.Δ. για τη λάσπη
που ετοιμάζει το Μαξίμου με πρόσχημα
τα δάνεια των κομμάτων και το θέμα
της Novartis ▶ ΣΕΛ. 3

ΜΕ Ματ Για ΠΡοΣταΣια Στη ΕΠαΡΧια οι ΣΥΡιΖαιοι
ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS:

Καταδίκη Β. Γκαγκάτση






Μπούμερανγκ η fast track αρχειοθέτηση
της έρευνας για την Τουλουπάκη, αφού
η παράλειψη της έρευνας στις
καταγγελίες Αγγελή μπορεί να οδηγήσει
στο αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας


 
 
 
 



 









• Προσκολλούμενος στους εκάστοτε ισχυρούς του ποδοσφαίρου
–Σωκ. Κόκκαλη, Β. Μαρινάκη, Δ.
Μελισσανίδη, Γ. Αλαφούζο, Κωστάκη Κουτσοκούμνη– είναι σήμερα ο
αφανής αρχηγός του ποδοσφαίρου,
με τις ευλογίες του Γ. Βασιλειάδη
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εν μπορεί παρά να αναγνωριστεί το γεγονός της επιτυχούς εξόδου της χώρας στις αγορές για δανεισμό. Το αποδεικνύει
η υποδοχή που επεφύλαξαν οι θεσμικοί στη μεγάλη πλειοψηφία τους επενδυτές στην πρώτη έκδοση 10ετούς ελληνικού
ομολόγου μετά από 9 χρόνια. Το δείχνουν οι αριθμοί – η Ελλάδα ζητούσε 2 δισ. ευρώ, αντλήσαμε 2,5 δισεκατομμύρια με
υπερκάλυψη κατά έξι φορές του ζητούμενου ποσού και επιτόκιο στο 3,90%. Το παραδέχτηκε, τέλος, η Νέα Δημοκρατία και είναι προς τιμήν της, ειδικά αν σκεφτούμε την απαξία με την οποία η σημερινή κυβέρνηση αντιμετώπισε τις «γαλάζιες» επιτυχίες
των δύσκολων μνημονιακών χρόνων που είχαν προηγηθεί.
Ακόμη και αν παραβλέψουμε τον ισχυρισμό της ΝΔ ότι οι αγορές ανταποκρίθηκαν στο εκδοθέν ομόλογο, λόγω βεβαιότητάς
τους ότι τα ηνία της κυβέρνησης θα αναλάβει ο Κυριάκος, στους πανηγυρισμούς του Μαξίμου πρέπει να μπει μια άνω τελεία.
Διότι η έκδοση του 10ετούς ομολόγου αποτελεί μεν ένα από τα αναγκαία «σκαλοπάτια» που πρέπει να ανέβει η Ελλάδα για
να προσεγγίσει τις συνθήκες ομαλής χρηματοδότησης της οικονομίας της, αλλά απέχει παρασάγγας από το να χαρακτηριστεί
«επιστροφή στην κανονικότητα».
Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να είναι κανονικότητα το γεγονός ότι αντικαθιστούμε ένα πάμφθηνο χρέος με πανάκριβο, ούτε είναι για νταούλια και χορούς ότι το επιτόκιο του ομολόγου «κλείδωσε» λίγο κάτω από το 4% όταν το μέσο επιτόκιο
δανεισμού όλου του Δημοσίου χρέους μετά το
PSI δεν ξεπερνά το 1,8%.
Δεν είναι, επίσης, κανονικότητα ότι δήθεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά βρίσκονται ακόμη εν ισχύι τα capital controls και συνεχίζονται
οι έλεγχοι των δανειστών, που μάλιστα απειλούν
ότι δεν θα εγκρίνουν τη δόση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Πολλώ δε μάλλον, δεν είναι κανονικότητα όταν 3 στα 10 νοικοκυριά μίας χώρας προσπαθούν να ζήσουν με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των €10.000, όταν
στα μισά νοικοκυριά της ίδιας χώρας δεν φτάνει ο μισθός για να τη βγάλουν ολόκληρο τον μήνα, κι όταν ένας στους δύο φοβάται ότι θα του πάρουν το σπίτι λόγω χρεών.
Αν, τέλος, ισχύει ότι όσοι εμπλέκονταν στη φονική φωτιά στο Μάτι που κόστισε τις ζωές 100 αθώων ανθρώπων αντί να
απομακρυνθούν από τα πόστα τους και εν συνεχεία να λάβουν τα νομικά ή διοικητικά επίχειρα των αμελειών τους, αντιθέτως κάποιοι εξ αυτών ανταμείφτηκαν με προαγωγή(!), τότε είναι προφανές ότι ζούμε σε μπανανία και όχι σε κανονική αστική δημοκρατία του δυτικού κόσμου. Διότι κανονικές δημοκρατίες με όχι ψευδεπίγραφο φιλολαϊκό πρόσημο και ειλικρινή σεβασμό στον πολίτη –και ας το ακούσουν καλά αυτό οι ένοικοι του Μαξίμου– ακολουθούν το παράδειγμα του πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Γιούχα Σίπιλα, ο οποίος υπέβαλε, λέει το ρεπορτάζ, την παραίτησή του επειδή η μεταρρύθμιση
του συστήματος Υγείας που είχε υποσχεθεί στους Φινλανδούς ψηφοφόρους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στη διάρκεια
της θητείας της κυβέρνησής του.
Αντιθέτως, στην πολιτική κωμωδιογραφία «Κανονικότητα ΣΥΡΙΖΑϊκής νυκτός» προτάσσεται η αλχημεία Βερναρδάκη
να γίνει λάστιχο ο νόμος, προκειμένου να «χωρέσουν» στα ευρωψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος η Έλενα Κουντουρά και ο Σταύρος Δανέλλης, δίχως να διασαλευτεί η βολική κοινοβουλευτική πλειοψηφία! Σήκω… Σαίξπηρ, για να
δεις τα παιδιά της αλλαγής…

Δ

Κανονικότητα
ΣΥΡΙΖΑϊκής
νυκτός…
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• Στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας
να προσπαθήσει να «αιφνιδιάσει» τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
προκηρύσσοντας εκλογές λίγο πριν από το Πάσχα
Αν και ο χρόνος των εκλογών έχει εξελιχθεί σε
σταυρόλεξο για δυνατούς
λύτες, αφού ούτε ο ίδιος ο
πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας φαίνεται να έχει
πάρει την οριστική του απόφαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση εκλογικού συναγερμού, καθώς ο ίδιος και το επιτελείο του εκτιμούν ότι είναι
πολύ πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να προσπαθήσει να
«αιφνιδιάσει» τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, προκηρύσσοντας εκλογές μέσα στον Απρίλιο.

«Γαλάζια»
ετοιμότητα για
κάλπες ακόμη
και τον Απρίλιο!

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Σ

ύμφωνα με στενό συνεργάτη του προέδρου
της Ν.Δ., οι πιο πιθανές ημερομηνίες για να
στηθούν κάλπες είναι
στις 14 ή 21 Απριλίου, υπό την
προϋπόθεση ότι ο πρωθυπουργός
έχει αποφασίσει να μην εξαντλήσει την τετραετία.
«Πρέπει να είμαστε στο εξής πανέτοιμοι, διότι όσο εντείνεται η πίεση
στην κυβέρνηση, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να προχωρήσουν σε εκλογικό αιφνιδιασμό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια από τις
«κλειστές» συσκέψεις με το στενό
επιτελείο του, την περασμένη εβδομάδα. Στο ίδιο μήκος ήταν και
η τοποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος. «Στο εξής δεν επιτρέπεται καμία
χαλάρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας το κόμμα σε εκλο-

γική εγρήγορση. Στο πλαίσιο αυτό,
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε από τον γραμματέα του κόμματος, Λευτέρη Αυγενάκη, να ξεκινήσει άμεσα τις ετοιμασίες, ώστε να μην υπάρξει
κάλπη δίχως να υπάρχει ένας εκλογικός αντιπρόσωπος της Ν.Δ.
Στο ηγετικό «γαλάζιο» επιτελείο
κοινή είναι η εκτίμηση ότι δεν
πρόκειται να γίνουν ταυτόχρονα οι
δημοτικές και οι εθνικές εκλογές,
καθώς υπάρχουν προβλήματα και
ζητήματα συνταγματικότητας, γεγονός που έχει παραδεχθεί και ο
πρώην υπουργός Εσωτερικών,
Πάνος Σκουρλέτης.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι επιλογές που απομένουν στον Αλέξη
Τσίπρα είναι δύο. Η πρώτη είναι
να στήσει εθνικές κάλπες μετά τις
αυτοδιοικητικές εκλογές (πρώτος

γύρος, 19 Μαΐου) και τις ευρωεκλογές, που είναι προγραμματισμένες να γίνουν στις 26 Μαΐου.
Το σενάριο αυτό, όμως, δεν είναι
ευνοϊκό για τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή
γνωρίζει ότι είναι πολύ πιθανό ενδεχόμενο η εκλογική συντριβή του
στις περιφερειακές εκλογές, που
είναι κατ’ εξοχήν πολιτικές. Όπως
οδυνηρό για τον ίδιον θα ήταν, επίσης, να μεταφέρει τις εκλογές,
μία Κυριακή αργότερα από τις ευρωεκλογές, που θα χάσει με διψήφια διαφορά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Η βόμβα των «κόκκινων»
δανείων
Η δεύτερη και περισσότερο ρεαλιστική επιλογή του είναι να οδηγήσει τη χώρα σε κάλπες ένα μήνα
πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλο-

γές. Όπως τονίζεται, τα πλεονεκτήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκριτικά περισσότερα και καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη λύση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας βασικός λόγος για να επιταχύνει τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας
είναι ότι θα αποφύγει με αυτό τον
τρόπο να σκάσει στα χέρια του η
«βόμβα» των «κόκκινων» δανείων.
Πρόκειται για ένα θέμα που ήδη έχει πάρει διαστάσεις στον Τύπο,
καθώς γίνεται λόγος για νέα ανακεφαλαιοποίηση, που αν συμβεί
θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε bail
in λύσεις τύπου Κύπρου.
Θυμίζεται ότι το ζήτημα των τραπεζών ανακίνησε, εμμέσως πλην
σαφώς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης,
ο οποίος συνέδεσε τη ρύθμιση των
«κόκκινων» δανείων με την κεφα-

λαιακή επάρκεια των εγχώριων
συστημικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων. Οι σχετικές δηλώσεις
του προκάλεσαν, μάλιστα, σάλο,
και στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος
έσπευσε να ανασκευάσει για να πέσουν οι τόνοι και να επανέλθει η
ηρεμία στην αγορά.
Ένας δεύτερος λόγος για πρόωρες κάλπες τον Απρίλιο είναι για
να μπει φρένο στην καθίζηση του
ΣΥΡΙΖΑ, που εβδομάδα-εβδομάδα
εμφανίζεται να κατρακυλά όλο και
περισσότερο. Στόχος του Αλέξη
Τσίπρα είναι –σύμφωνα με την εκτίμηση της οδού Πειραιώς– να μη
συγκεντρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ποσοστό
μικρότερο του 20%. Παράλληλα, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης να μην
κατορθώσει να κερδίσει τις εκλογές έχοντας εξασφαλίσει αυτοδυναμία την επομένη των εκλογών.

Σκανδαλολογία, λάσπη και παροχές τα προεκλογικά
«όπλα» του ΣΥΡΙΖΑ
Στην Πειραιώς είναι βέβαιοι ότι, κατά την προεκλογική περίοδο, η πόλωση θα εκτοξευθεί στα ύψη. Ήδη, εδώ και αρκετό διάστημα, το Μαξίμου έχει στείλει με τον πλέον ηχηρό τρόπο τα μηνύματά του. Θα ρίξουν «λάσπη», θα σηκώσουν εκ νέου το ζήτημα
των δανείων των κομμάτων, το θέμα της Novartis, χωρίς να τους
ενδιαφέρει αν θα φθάσει η υπόθεση αυτή στο ακροατήριο.
Επιπλέον, περιμένουν να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι πάσης φύσεως παροχές για να ξεγελάσουν όσο περισσότερο κόσμο
μπορούν. Το νέο δόγμα είναι «Αλέξη, δώσ’ τα όλα». Ένα σχέδιο

που είναι σε εξέλιξη, καθώς, μόλις πρόσφατα, έγινε η νομοθέτηση θετικών μέτρων, τα οποία σε συνδυασμό με τη μη περικοπή
των συντάξεων και τις προσλήψεις που καθημερινά σχεδόν εξαγγέλλονται αποτελούν τα ισχυρά «χαρτιά» της κυβέρνησης.
Στη Ν.Δ. δεν αποκλείουν, στις απέλπιδες προσπάθειες που καταβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ να περιορίσει σε ανεκτά όρια την εκλογική
φθορά του, να «στήσει» και κάποια σύγκρουση με τους δανειστές, ώστε να φιλοτεχνήσει ο πρωθυπουργός ένα δήθεν φιλολαϊκό προφίλ.
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Οι Γερμανοί «καρφώνουν»
τον Τσίπρα για τις δικαστικές περιπέτειες του πρώην
επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ στη γραμμή Βρυξελλών για τις ευθύνες Καραμανλή προσχώρησε ο επί
τόσα χρόνια εξαφανισμένος Μπαρόζο
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• Παρά τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ –που αρνήθηκε να ερευνήσει την περίοδο
2004-2009 για το έλλειμμα–, τις συνεχείς εφέσεις του εις βάρος του Ανδρέα
Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ, τους κουκουλοφόρους της Novartis (σ.σ.: «ο Αβραμόπουλος
παρέσευρε τον Καραμανλή για τα εμβόλια»), το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών και
οι δηλώσεις Μπαρόζο ρίχνουν το βάρος των ελλειμμάτων στον πρώην πρωθυπουργό,
τον οποίο ο Τσίπρας φαίνεται να εγκαταλείπει λόγω εκλογών

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Π

έρασαν οκτώ ολόκληρα 24ωρα από την ημέρα που ανακοινώθηκε το 3ο αθωωτικό
βούλευμα από το
Συμβούλιο Εφετών (τρεις διαφορετικές συνθέσεις) για τον Ανδρέα Γεωργίου, τον πρώην επικεφαλής της
ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος κατηγορείται ότι
διόγκωσε το έλλειμμα του 2009, με
συνέπεια η χώρα να υποφέρει στα
χέρια των δανειστών, κι ακόμη η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κα
Ξένη Δημητρίου, δεν ζήτησε την
αναίρεσή του. Και στο τρίτο απαλλακτικό βούλευμα οι δικαστές έκριναν ότι ο Ανδρέας Γεωργίου θα
πρέπει να αθωωθεί για το κακούργημα που του έχει αποδοθεί εδώ και
χρόνια, σε μία δικογραφία που «πηγαινοέρχεται» ασταμάτητα από το Εφετείο στον Άρειο Πάγο και πίσω.
Οι δικαστές του συμβουλίου Εφετών δεν υιοθέτησαν την πρόταση του εισαγγελέα, κρίνοντας πως
δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα.
Από την πλευρά του, ο πρώην επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής είχε υποστηρίξει μέσω των συνηγόρων του πως δεν είχαν ληφθεί υπόψη σημαντικά έγγραφα, μεταξύ
των οποίων και έγγραφο της
Eurostat που επιβεβαιώνει ότι τα
επίμαχα στοιχεία για το 2009 ελήφθησαν και υπολογίστηκαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, όπως συμβαίνει και σήμερα. Να σημειωθεί ότι για τη δικογραφία, που
στηρίζεται στις καταγγελίες των μελών του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, Ζωής
Γεωργαντά και Νικ. Λογοθέτη,
για τον τρόπο που είχε υπολογιστεί
το έλλειμμα του 2009, έχουν ήδη
εκδοθεί δύο βουλεύματα, με τα οποία το αρμόδιο συμβούλιο καταλήγει πάντα στην απαλλαγή του
Ανδρέα Γεωργίου. Αντίστοιχες είναι και οι αναιρέσεις από τον Άρειο Πάγο, που έχουν σαν αποτέλεσμα συνεχώς η υπόθεση να επιστρέφει στο δικαστικό συμβούλιο
και ουσιαστικά να βρίσκεται στο ίδιο σημείο.
Με βάση το νέο απαλλακτικό
βούλευμα για τον κ. Γεωργίου, οι
ευθύνες πλέον για το εξωφρενικό
έλλειμμα του 15,5% του 2009 βαρύνουν την τότε κυβέρνηση υπό
τον Κώστα Καραμανλή.
Κι όλα αυτά λίγα μόλις 24ωρα
μετά τον άκομψο τρόπο με τον οποίο άδειασε τον πρώην πρωθυ-

Επί Καραμανλή
(2004-2009)

τα μεγάλα ελλείμματα…

πουργό (Καραμανλή), ο πρώην
πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ένας
άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί
στις Βρυξέλλες ότι έκανε τα στραβά μάτια για τις αλχημείες Καραμανλή σε συνεργασία με τον τότε
Επίτροπο Οικονομικών, τον Χοακίν Αλμούνια. Ας σημειωθεί ότι
ο κ. Μπαρόζο είναι εξαφανισμένος εδώ και μία πενταετία. Στους
Δελφούς ο κ. Μπαρόζο προσπάθησε να «αθωώσει» τον εαυτό του
για το ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, υποστηρίζοντας πως δεν
είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα
γιατί δεν γνώριζε τα νούμερα. Και
πως την τραγική κατάσταση της οικονομίας την έμαθαν από τον επόμενο πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου. Στην ερώτηση αν είχε
προειδοποιήσει η Κομισιόν την
Ελλάδα για την επερχόμενη κρίση
τόνισε: «Δεν είχαμε προειδοποιήσει
την Ελλάδα, γιατί δεν γνωρίζαμε τα
νούμερα. Ξέραμε ότι το έλλειμμα ήταν πολύ υψηλό, αλλά όταν ήρθε ο

Γιώργος Παπανδρέου μάθαμε πόσο ήταν. Τα στοιχεία που λαμβάναμε δεν
ήταν ακριβή, οπότε δεν μπορούσαμε
να αναλάβουμε δράση», σημείωσε.

Μάχη χαρακωμάτων
Η αλήθεια είναι πως όλα τα τελευταία χρόνια οι πρωταγωνιστές της
πενταετίας 2004-2009 έχουν προσπαθήσει με κάθε τρόπο να «αθωώσουν» τον Κώστα Καραμανλή (ο
ίδιος φυσικά δεν έχει μιλήσει) για

τις ευθύνες που είχε, τόσο για τα τεράστια ελλείμματα, όσο και για την
αύξηση των δαπανών. Διότι ναι
μεν ο κ. Καραμανλής είχε να αποπληρώσει τα εξοπλιστικά που είχαν
παραγγελθεί από την κυβέρνηση
Σημίτη (εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις μίζες του Τσοχατζόπουλου), όπως και τα έξοδα
των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, αλλά υπάρχουν κι... άλλα. Όπως η εκτόξευση της φαρμακευτι-

κής δαπάνης. Η αύξηση των ασφαλιστικών δαπανών και φυσικά η
διόγκωση του δημόσιου τομέα, με
πρωταγωνιστή τον νυν Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος κόντεψε να
διορίσει ακόμη και νεκρούς στο
Δημόσιο. Έτσι, το 2009 η χώρα για
να καλύψει όλες αυτές τις δαπάνες,
συν την αποπληρωμή οφειλών
προς το εξωτερικό, αναγκάστηκε να
δανειστεί 64 δισεκατομμύρια ευρώ.
Κι όπως εκτιμούν οι οικονομολόγοι, ακόμη και εάν ο διάδοχός του,
ο Γιώργος Παπανδρέου (έχει ιστορικές ευθύνες κι αυτός), ελάμβανε μέτρα από την πρώτη ημέρα
που ανέλαβε την κυβέρνηση στις 5
Οκτωβρίου του 2009 για να αντέξει η χώρα, το 2010 θα έπρεπε να
δανειστεί για να αντιμετωπιστούν
οι ανάγκες 70 δισ. ευρώ.
Θυμίζουμε ότι οι πρωταγωνιστές
εκείνης της περιόδου επέμεναν ότι
το έλλειμμα δεν ήταν πάνω από 45%, ο τότε υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Παπαθανασίου το έδινε
λίγο πάνω από 6%, για να έρθει τελικά η ΕΛΣΑΤ πολύ μετά και να
βρει ένα έλλειμμα άνω του 15%.
Μια κατάσταση μη αναστρέψιμη,
που έγινε ακόμη χειρότερη όταν ο
Γιώργος Παπανδρέου έλεγε «λεφτά υπάρχουν» και μοίραζε επιδόματα μέχρι τον Μάιο του 2010, όπου η χώρα εισήλθε κι επισήμως
στα χέρια των δανειστών, οι οποίοι
την ανέλαβαν για να αποφευχθεί η
άτακτη χρεοκοπία.

Και με την αρωγή
του ΣΥΡΙΖΑ
Η «καραμανλική» πτέρυγα της Ν.Δ.
ακόμη και σήμερα δίνει μάχη χαρακωμάτων για να δικαιωθεί ο
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Κώστας Καραμανλής, ο οποίος
λες και έχει πιει το αμίλητο νερό,
αυτό που στην ελληνική λαογραφία ονομάζεται το νερό που μεταφέρεται από νεαρές κοπέλες (ανύπαντρες), για την εκτέλεση του λεγόμενου μαντικού εθίμου του
«Κλήδονα».
Οι καταγγελίες κατά του Γεωργίου αποτέλεσαν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία, όμως έμπαζαν από
παντού. Κι αυτό διότι ο κ. Γεωργίου ανέλαβε επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ το καλοκαίρι του 2010, όταν
η χώρα είχε εισέλθει στο καθεστώς
μνημονίων και ήδη η ΕΛΣΤΑΤ είχε χάσει την αυτονομία της και είχε
αναλάβει την εξυγίανσή της η
Eurostat. Μάλιστα, στο πρώτο
μνημόνιο αναγνωρίστηκε ότι το έλλειμμα του 2009 ανερχόταν σε
13,5% και επί Γεωργίου, όταν
πλέον η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία επέβαλε τον τρόπο για τα
εγγραφέντα έσοδα κι έξοδα, το έλλειμμα έφτασε στο 15,5%.
Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό
το 15,5% του ελλείμματος του
2009 έχει αναγνωριστεί τόσο από
την κυβέρνηση Σαμαρά, όσο και
από την κυβέρνηση Τσίπρα, και
αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία έγιναν οι αξιολογήσεις. Μάλιστα, η κυβέρνηση Τσίπρα έχει υπογράψει ως προαπαιτούμενο το
2017 ότι θα αποζημιώσει τον κ.
Γεωργίου αποπληρώνοντάς του όλα τα δικαστικά έξοδα.
Έτσι, η κυβέρνηση Τσίπρα κάνει το απίθανο. Από τη μία πιέζει
την κα Δημητρίου για αναιρέσεις,
και από την άλλη πληρώνει τα έξοδα στον Γεωργίου. Ταυτόχρονα,
σε συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του Δημήτρη Παπαδημούλη αποδέχθηκε ότι δεν φταίει ο Ανδρέας
Γεωργίου, αλλά η κυβέρνηση Καραμανλή.
Κι όμως στο ίδιο διάστημα η κυβέρνηση Τσίπρα αβάνταρε όλους
όσοι έδιναν μάχη για να «αθωωθεί» ο Καραμανλής. Κάτι που ανέφερε πρόσφατα και η γερμανική
εφημερίδα «Handelsblatt», η οποία σε εκτενές άρθρο της κάνει
λόγο ότι ο Γεωργίου είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος της Ελλάδας.

Η ΑΠΟΨΗ
χρόνια της πρωθυπουργίας του την
πορεία της χώρας του στην καταστροφή του χρέους. Μεταξύ 2005 και
2009 αύξησε τις κρατικές δαπάνες από το 44,6% στο 53,9% επί του ΑΕΠ. Τα έσοδα αντίθετα μειώθηκαν το
ίδιο διάστημα από το 39% στο 38%.
Η ΕΕ παραπλανήθηκε συστηματικά
με λάθος δημοσιονομικά στοιχεία:
τον Σεπτέμβριο του 2009 η κυβέρνηση Καραμανλή διατείνετο ότι το έλλειμμα ήταν 3,7%, την ώρα που τα
στοιχεία της ελληνικής κεντρικής τράπεζας μιλούσαν ήδη για ένα ποσοστό
μεγαλύτερο του 10%».

Η απογραφή
και τα greek statics

Στο άρθρο τους οι Γερμανοί υποστηρίζουν ότι «Έλληνες πολιτικοί αναζητούν έναν υπεύθυνο για τη μιζέρια του χρέους στη χώρα: ο πρώην επικεφαλής της κρατικής στατιστικής
αρχής θα πρέπει να πάει φυλακή. Για
τον πρωθυπουργό Τσίπρα η εκστρατεία αυτή μπορεί να έχει τα αντίθετα
από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για
τον Τσίπρα ο πρώην επικεφαλής της
στατιστικής αρχής, που στο μεταξύ έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ, είναι ένας
ευπρόσδεκτος αποδιοπομπαίος τράγος. Ο Τσίπρας δεν μπόρεσε να τηρήσει την προεκλογική του υπόσχεση
περί μονομερούς διαγραφής του ελληνικού χρέους. Ούτε η προσδοκώμενη ανάπτυξη φαίνεται να έρχεται. Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός απαιτεί από τους πολίτες και άλλους φόρους
και μειώσεις συντάξεων. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο πρώην υπάλληλος του ΔΝΤ Γεωργίου διόγκωσε υπερβολικά το έλλειμμα του 2009, ο
Τσίπρας θα μπορούσε να παρουσιάσει τον ίδιο ως αποδιοπομπαίο τράγο
και το πρόγραμμα περικοπών ως συνωμοσία κατά της χώρας του».
Στο ίδιο άρθρο οι Γερμανοί καρφώνουν και τον Κώστα Καρα-

μανλή: «Ο Τσίπρας δεν είναι ο μόνος που θέλει να εκμεταλλευτεί τον
Γεωργίου για να αντλήσει πολιτικά οφέλη. Και ο Κώστας Καραμανλής,
πρωθυπουργός μεταξύ 2004 και
2005, ελπίζει να απαλλαγεί από τις
ευθύνες. Με μια πολιτική ανεξέλεγκτων δαπανών, ο μάλλον ανίδεος σε
οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα νομικός επισφράγισε στα έξι

Η αρχή του κακού έγινε όταν ο
Γιώργος Αλογοσκούφης αποφάσισε να προχωρήσει στη λεγόμενη
απογραφή του 2004. Η κυβέρνηση Σημίτη είχε αποφασίσει να εγγράψει τα έξοδα για τα εξοπλιστικά προγράμματα κατά τη διάρκεια
της παραλαβής τους, και όχι όταν
τα παρήγγειλλε. Η κυβέρνηση Καραμανλή και ειδικά ο Γιώργος Αλογοσκούφης επέμενε ότι αυτό
ήταν απάτη και προχώρησε στην
απογραφή. Το 2006 η Eurostat έκρινε ότι η ορθή μέθοδος καταγραφής της δαπάνης των αμυντικών
εξοπλισμών ήταν αυτή της παραλαβής του υλικού, η μέθοδος δηλαδή που ακολουθούσε η κυβέρνηση Σημίτη. Χώρες που δεν εφάρμοζαν αυτή τη μέθοδο θα έ-
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πρεπε να την ακολουθήσουν, από
το 2005 και μετά.
Όπως ισχυρίζονται από τις Βρυξέλλες, «η πολιτική Καραμανλή στηρίχθηκε σε μια διπλή πλαστογράφηση, πρώτα του ελλείμματος και μετά
του ΑΕΠ. Παρουσίασαν έτσι μια νέα
φουσκωμένη εικόνα για τους προϋπολογισμούς των ετών 1999-2003. Στη
συνέχεια άρχισαν να δανείζονται (πάνω από 10 δισ. ευρώ έως το 2008)
για να πληρώνουν τα όπλα που παρελάμβαναν. Σε αυτό το νέο χρέος από
τα Εξοπλιστικά και τις παροχές προστέθηκε νέος δανεισμός πάνω από 50
δισ. ευρώ έως τις αρχές του 2009 για
να αποπληρωθούν οι τόκοι που “παρήγαγε” ένα δημόσιο χρέος το οποίο
στις 31.12.2003 βρισκόταν ήδη στα
182 δισ. ευρώ».
Και βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο κ. Καραμανλής εξελέγη το 2004 με το σύνθημα «επανίδρυση του κράτους». Κατά τη
διάρκεια της πενταετίας (20042009) οι καθαρές ετήσιες δαπάνες μισθών και συντάξεων είχαν
σχεδόν διπλασιαστεί. Πρόκειται
για το περίφημο διάγραμμα που ανέμιζε σε ημιέξαλλη κατάσταση ο
τότε διοικητής της ΕΚΤ, ΖανΚλοντ Τρισέ, στις διασκέψεις κορυφής και στα Eurogroup την περίοδο 2009-2011. Και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η επανίδρυση του κράτους συμπυκνώθηκε σε αυτό το διάγραμμα που ανέμιζε ο κ. Τρισέ.

Ο Προκοπάκης καρφώνει Μπαρόζο και
η ΤτΕ κάνει λόγο για τα greek statics
τον Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο απάντησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο καθηγητής Οικονομικών Γιώργος Προκοπάκης, κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα στο Φόρουμ των Δελφών, ότι η
Κομισιόν δεν γνώριζε το έλλειμμα της
κυβέρνησης Καραμανλή και γι’ αυτό
δεν πήρε μέτρα. Ο καθηγητής σημειώνει ότι, ακόμα και αν η κυβέρνηση
Καραμανλή έκρυψε τα νούμερα και
έλεγε ψέματα για το ύψος του ελλείμματος, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν
ήξερε, αφού όλοι έβλεπαν τα ποσά μαμούθ που
δανειζόταν η χώρα: «Στον προϋπολογισμό του
2009 ο δανεισμός ήταν 37 δισ., αργότερα έγινε 43
δισ. και στο τέλος δανειστήκαμε 64 δισ. Όποιος άνοιγε εφημερίδα και έκοβε τη σχετική είδηση το ήξερε. Ο Μπαρόζο όμως δεν είχε πάρει χαμπάρι».
Στα όσα αναφέρει ο καθηγητής Προκοπάκης
συνηγορεί και η εσωτερική έκθεση της ΤτΕ, που
δημοσιοποιήθηκε προ ολίγων μηνών, στο κρίσιμο
διάστημα του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2009, όπου αποδεικνυόταν ότι είχε χαθεί η μπάλα.
Για πρώτη φορά στις 6 Οκτωβρίου του 2009,
δύο ημέρες μετά τις εκλογές, καταγράφεται σε επίσημο έγγραφο της ΤτΕ μια έκφραση που μας ακολουθεί ακόμα και σήμερα, ότι «το δημόσιο χρέος

Σ

της χώρας είναι μη βιώσιμο». Καταγράφεται στην Έκθεση της ΤτΕ ότι υπήρξαν εξαγγελίες και δεσμεύσεις για
την περικοπή δαπανών, όμως συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο.
Οι συντάκτες της Έκθεσης δεν μένουν σ’ αυτή τη δραματική διαπίστωση, αλλά προειδοποιούν ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η δυναμική του
χρέους «με άκρως αρνητικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία». Επί της
ουσίας, η εσωτερική Έκθεση της ΤτΕ
καταγράφει την πορεία προς τη χρεοκοπία από το
2007, επιρρίπτοντας καθαρά τις ευθύνες στην κυβέρνηση Καραμανλή.
«Από τις έως σήμερα εξελίξεις προκύπτει ότι η
δημοσιονομική εκτροπή, η οποία άρχισε το 2007,
είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τη μικρή κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
και είναι σαφώς διαρθρωτικού χαρακτήρα. Επίσης
είναι σαφές ότι η παρούσα δημοσιονομική θέση της
χώρας είναι μη διατηρήσιμη». Και όχι μόνο αυτό,
αλλά «καρφώνει» την κυβέρνηση ότι έστελνε ψεύτικα στοιχεία στην Eurostat: «Τα στοιχεία που
γνωστοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 στη
Eurostat για το έλλειμμα και το χρέος της γενικής
κυβέρνησης (5,9% του ΑΕΠ και 105,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα) είναι εκτός πραγματικότητας».
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Η εξαφανισμένη
εξεταστική και
το τέλος της
αβάντας Τσίπρα
σε Καραμανλή
Με τον γνωστό σαρκαστικό του τρόπο ο αείμνηστος Τζίμης Πανούσης συμβούλευε κάποτε ότι «αν σας πει κάποιος
ότι ανήκει στην Αριστερά, ρωτήστε τον: Αριστερά μπαίνοντας ή Αριστερά βγαίνοντας;». Είναι προφανές ότι αυτός
ο... γεωγραφικός προσδιορισμός –είναι και της μόδας ο
όρος λόγω Μακεδονικού– έχει μπερδέψει την κυβερνώσα
Αριστερά του Αλέξη Τσίπρα που πέρασε τον περισσότερο
καιρό της στην εξουσία αλληθωρίζοντας στη δεξιά του
Κώστα Καραμανλή. Αλλά επειδή όλα τα ωραία έχουν ένα
τέλος, ο έρωτας αυτός δείχνει να πνέει τα λοίσθια μιας
και πλέον δεν έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο στον
επ’ ολίγον ακόμη ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου...

H

ταν ακόμα «ρούκι»
στην κεντρική πολιτική σκηνή (σ.σ. δεν
είχε καν εκλεγεί
βουλευτής) όταν τον
Απρίλιο του 2008 ο Αλέξης Τσίπρας –άρτι εκλεγείς, τότε, πρόεδρος του Συνασπισμού– είχε δώσει μία συνέντευξη στο γνωστό
στην εποχή του μαθητικό περιοδικό «Schooligans».
«Ο Καραμανλής σαν άνθρωπος είναι πολύ ανοιχτός. Στο πρώτο τηλεφώνημα που μου έκανε μου είπε: “Έλα, ρε μεγάλε, τι κάνεις;” Σαν πολιτικός, όμως, κρύβεται. Ελπίζω να βλέπει καλά dvd στη Ραφήνα...» ήταν η
αναφορά που έκανε ο Αλ. Τσίπρας όταν η κουβέντα έφτασε ξώφαλτσα στον τότε πρωθυπουργό
και αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.
Πέρα από το καρφί για την περιώνυμη ραστώνη Καραμανλή, το ανοιχτόκαρδον του ανδρός μπορεί
να είναι αναγκαίο προτέρημα για
να κάνει κάποιος... εξωσχολική
παρέα μαζί του, αλλά φαίνεται ότι
για τον άνθρωπο που μερικά χρόνια αργότερα θα γινόταν κι αυτός
πρωθυπουργός ήταν αρκετή και ικανή συνθήκη για να «συμπολιτευ-

τεί» μαζί του. Κι αν κάποιους τους
ξενίζει ο όρος, είναι εντούτοις αυτός που περιγράφει με τον πλέον
κομψό τρόπο την έως και παρεξηγήσιμη πολιτική θαλπωρή που
πρόσφερε –μέχρι πολύ πρόσφατα– ο Αλέξης Τσίπρας στον Κώστα Καραμανλή, παρά το γεγονός
ότι ο τελευταίος θεωρείται ο υπαίτιος της υπαγωγής της χώρας στη
μέγγενη των μνημονίων.

Εν αρχή ην η εκλογή
Παυλόπουλου
Πέρα από το γεγονός ότι ο Αλέξης
Τσίπρας δεν γνώριζε τίποτα για
τον... φόνο του δημοσιονομικού εκτροχιασμού στα χρόνια της «καραμανλικής» διακυβέρνησης 20042009, το οξύμωρο είναι ότι ο αταίριαστος ιδεολογικός συγχρωτισμός
του συστήματος ΣΥΡΙΖΑ με την «αυλή» του ανιψιού του Εθνάρχη ήρθε
πριν καν ο Αλέξης Τσίπρας καβαλήσει το άλογο της εξουσίας. Τότε,
δηλαδή, που μετά τα Χριστούγεννα
του 2014 η μη εκλογή του Σταύρου
Δήμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας οδήγησε στις πρόωρες εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
και συνεπαγωγικά στην εκλογή του

Προκόπη Παυλόπουλου στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, ο οποίος είχε... προλάβει βεβαίως-βεβαίως να δηλώσει από τον Δεκέμβριο
ότι δεν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα για βουλευτής. Βουλωμένο γράμμα θα είχε διαβάσει...

Η... αμνησία
Όσοι περίμεναν ότι η καλή όσμωση της «τσιπρικής» Αριστεράς με
την «καραμανλική» Δεξιά θα περιοριζόταν στην «αξιοποίηση»
Παυλόπουλου ή άλλων ακραιφνών «καραμανλικών» όπως ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, έκαναν λάθος.
Πείστηκαν για το αντίθετο όταν
την 31η Μαρτίου του 2015 άκουσαν τον γραμματέα της Κ.Ο. του κυβερνητικού πλέον ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Μαντά, να ανακοινώνει την
κατάθεση πρότασης του κόμματός
του για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα ερευνούσε την είσοδο της χώρας στα προγράμματα
δυσβάσταχτης –όπως αποδείχθηκε– δημοσιονομικής προσαρμογής. «Ύποπτα» προς διερεύνηση
κρίθηκαν: α) Το διάστημα Οκτωβρίου 2009 - Μαΐου 2010, στη
διάρκεια της οποίας η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ζήτησε την υπαγωγή
στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και υπέγραψε την πρώτη μνημονιακή δανειακή σύμβαση.
β) Το διάστημα Μαΐου 2010 Νοεμβρίου 2011, που η κυβέρνηση Παπανδρέου συνυπέγραψε
με την τρόικα των δανειστών το
δεύτερο μνημόνιο.
γ) Το διάστημα Νοεμβρίου
2011 - Μαΐου 2012, που επί κυβέρνησης Παπαδήμου «κουρεύτηκε» το χρέος.

δ) Το διάστημα που ακολούθησε από τον Μάιο του 2012 (έναρξη πρωθυπουργίας Σαμαρά) έως
τον Μάρτιο του 2015, οπότε και
κατατέθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το εξαφανισμένο πόρισμα
Η απουσία ελέγχου της διακυβέρνησης Καραμανλή δεν οφείλεται
σε τυπογραφικό λάθος, ούτε σε
λωτοφαγικού τύπου αμνησία. Αποτέλεσε εξόφθαλμη πολιτική επιλογή της διακυβέρνησης Τσίπρα
που άφηνε εκτός κάδρου των ευθυνών της ελληνικής χρεοκοπίας
την πρωθυπουργία του... ανοιχτόκαρδου Καραμανλή, επί θητείας
του οποίου το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία
της Κομισιόν κατά περίπου 120
δισ. ευρώ, φτάνοντας στα 300 δισεκατομμύρια από τα περίπου 180
δισ. ευρώ που έγραφε ο λογαριασμός που της κληρονόμησε η διακυβέρνηση Σημίτη.
Η συνέχεια είναι ακόμη πιο
τραγελαφική, καθώς θα πρέπει να
αμειφθεί με χρυσούν ορολόγιον όποιος βρει τι απέγινε το πόρισμα,
έστω και αυτής της επιλεκτικής εξεταστικής. Μιας επιτροπής που:
• Συστάθηκε και συγκροτήθηκε
από 17 μέλη στις 29 Απριλίου
2015.

• Καθορίστηκε ότι οι εργασίες
της θα διαρκούσαν 6 μήνες με
προθεσμία ολοκλήρωσή τους και
υποβολής του σχετικού πορίσματος την 6η Οκτωβρίου 2015.
• Έκανε την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 5 Μαΐου 2015 εκλέγοντας ως πρόεδρο της Εξεταστικής τον Δημήτρη Βίτσα.
• Συνεδρίασε μόλις 9 φορές –
στις 14/5/2015, 19/5/2015,
26/5/2015,
28/5/2015,
2/6/2015, 3/6/2015, 9/6/2015,
16/6/2015, 17/6/2015– όπως
τουλάχιστον προκύπτει από τον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων.
• «Χάνει» στις 17 Ιουλίου 2015
τον πρόεδρό της, καθώς ο Δ. Βίτσας υπουργοποιείται (σ.σ. τοποθετείται αναπληρωτής ΥΕΘΑ, αντικαθιστώντας τον παραιτηθέντα
Κώστα Ήσυχο) και έκτοτε η επίμαχη Εξεταστική Επιτροπή κηρύσσεται σε... αφάνεια!
Είναι ίσως το πλέον άγνωστο
και... άψαχτο περιστατικό πολιτικής «αβάντας» που παρείχε η κυβέρνηση Τσίπρα σε αυτήν του
Κώστα Καραμανλή, που όμως
δεν θα έχει συνέχεια. Ήδη από την
αρχή του 2019 ο πρόεδρος και οι
συν αυτώ επιτελείς ανακάλυψαν όψιμα τις ευθύνες του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ανταλλάσσοντας όρκους αιώνιας πίστης με τους πρόθυμους γεφυροποιούς της συμπόρευσης με τα
κόμματα της Κεντροαριστεράς. Οπότε το «άδειασμα» Καραμανλή
είναι η ιδιότυπη μετάνοια που ζητούν κάποιοι για να συνταξιδεύσουν με το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ έστω
κι αν αυτό μοιάζει να βρίσκεται σε
αποδρομή από την εξουσία.
Η ΑΠΟΨΗ
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• Η Ελλάδα
δεν έχει τηρήσει τα
προαπαιτούμενα που
αναφέρονται στον μεταμνημονιακό έλεγχο
από τους θεσμούς

Την ευφορία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, από την καλή ομολογουμένως «εμφάνιση»
της ελληνικής οικονομίας
στις αγορές του εξωτερικού με την επιτυχημένη η
έκδοση του 10ετούς ομολόγου, ήρθε να ανατρέψει
η συνήθης προβληματική
κανονικότητα μιας διακυβέρνησης που για άλλη μία
φορά δεν είναι συνεπής
στο ραντεβού των συμπεφωνημένων με τους δανειστές δεσμεύσεών της
και τώρα τρέχει να δει πώς
θα πάρει τη… δόση της!

Μ

ε το Eurogroup να
είναι προγραμματισμένο τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, η
άμμος στην κλεψύδρα της Ελλάδας έχει αδειάσει
επικίνδυνα, όπως τουλάχιστον
προκύπτει από πληροφορίες που
διαρρέουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και οι οποίες προβλέπουν «άκυρο» στην εκταμίευση της δόσης
του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που
περιμένει η Ελλάδα. Κι αυτό διότι
η Αθήνα δεν έχει προχωρήσει στις
προαπαιτούμενες μεταρρυθμίσεις
που προέβλεπε ο δεύτερος μεταμνημονιακός έλεγχος των δανειστών. Μεταξύ αυτών είναι και η μη
οριστικοποίηση ακόμη του νομοθετικού πλαισίου που θα διαδεχτεί
τον νόμο Κατσέλη.
Οι πληροφορίες αυτές, που μεταφέρθηκαν εν είδει ενημέρωσης
στους Έλληνες ανταποκριτές που
βρίσκονται στις Βρυξέλλες, έρχονται σε συνέχεια της σχετικής έκθεσης της Κομισιόν, που λίγες ημέρες νωρίτερα «μάλωνε» ευγενικά την Ελλάδα για τη χρονοκαθυστέρηση στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Ακολούθησε το
Euro-working Group, που εν πολλοίς επιβεβαίωσε την απουσία
προόδου, και έτσι οι εταίροι έδωσαν στην Αθήνα προθεσμία έως
την Καθαρά Δευτέρα, ώστε να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες. Προφανώς και ο χρόνος δεν επαρκεί,
ωστόσο δεν είναι απίθανη η λήψη
μιας απόφασης για την εκταμίευση
στο Eurogroup της Δευτέρας.

Η ΑΠΟΨΗ
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«Μπλόκο» του Eurogroup
στη δόση του 1 δισ. ευρώ
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δόση,
που προέρχεται από τα κέρδη των
ελληνικών ομολόγων που διακρατούνται από την Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα, δεν είναι κρίσιμης δημοσιονομικής σημασίας για την Ελλάδα,
καθώς η χώρα μας έχει το «μαξι-

λαράκι» και έχει ολοκληρώσει δύο
πετυχημένες εκδόσεις ομολόγων
το τελευταίο δίμηνο. Αυτό, όμως,
δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι καθυ-

στερήσεις εκπέμπουν κάκιστο μήνυμα στις αγορές ότι η Ελλάδα ξεστρατίζει από τον μεταρρυθμιστικό οδικό χάρτη της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα,
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018.
3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 657.601.480.-, ως εξής:
-Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή
σε 19.864.886 μετοχές
ευρώ
13.349.203.-Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο
ευρώ 644.252.277.5. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τις επόμενες τέσσερις (4) χρήσεις.
6. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.
8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2018.
9. Εκλογή Συμβούλου.
10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.
11. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και ορισμού του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα
αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κ εντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας,
κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Τετάρτης 27 Μαρτίου 2019 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν
στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον
εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται
για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την
8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της
79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο
εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 (δεδομένου ότι το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 δεν
είναι εργάσιμη ημέρα), συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους και πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε
άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει σχετική έγγραφη ενημέρωση.
Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιτρεπομένου του διορισμού μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,
β) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ.
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση,
διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση.
Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπροσωπούντες:
α) το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:
1) Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Κυριακή 17 Μαρτίου 2019). Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 19 Μαρτίου 2019) και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον
διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.
2) Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019). Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019).
β) το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας κατόπιν
αίτησής τους που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019).
Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019), το Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς επίσης οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064, 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210322 6371).
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS: Μπούμερανγκ η fast track αρχειοθέτηση της έρευνας
για την Τουλουπάκη, αφού η παράλειψη της έρευνας στις καταγγελίες Αγγελή
μπορεί να οδηγήσει στο αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας
Σε... καρφιά, που ενδεχομένως να «σταυρώσουν»
τη Δικαιοσύνη (μέρες που
έρχονται) και όσους τη
χρησιμοποιούν ως κυβερνητικό υποστύλωμα, μετατρέπεται σιγά-σιγά η υπόθεση της Novartis και όλα
όσα την ακολουθούν.
Γράφει ο Εισαγγελέας (Σκεπτόμενος)

Α

υτό καταδεικνύει η άρον-άρον αρχειοθέτηση, την περασμένη
βδομάδα, της πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης, που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία Αρείου Πάγου
σε βάρος της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και των
επίκουρων εισαγγελέων Χρήστου
Ντζούρα και Στυλιανού Μανώλη, που ενδεχομένως να μετατραπεί σε μπούμερανγκ, καθώς αυτό
που έπρεπε να διερευνηθεί, τελικά δεν διερευνήθηκε.
Δεν είμαστε μάντεις... κακών,
αλλά μια αλληλουχία γεγονότων
και πληροφοριών αυτό καταδεικνύουν.

Το μαχαίρι και
το(ν) Πεπόνι(η)
στην κυρία Ξένη…

Η αρχειοθέτηση
Ας τα πάρουμε από την αρχή. Την
περασμένη εβδομάδα η «Α» αποκάλυψε ότι ο αντιεισαγγελέας ΑΠ
Γιάννης Αγγελής, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από την εποπτεία της Εισαγγελίας Διαφθοράς, με μια 5σέλιδη αναφορά, όπου κατακεραύνωνε
τους χειρισμούς της εισαγγελέως
Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη,
σύμφωνα με πληροφορίες, επανήλθε δριμύτερος.
Ο κ. Αγγελής, ο οποίος ήταν
παρών σε όλες τις διαδικασίες της
ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, που διενεργεί το τρίο των εισαγγελέων Διαφθοράς Τουλουπάκη - Ντζούρας - Μανώλης, είχε υποβάλει νέα αναφορά στον αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γρηγόρη Πεπόνη, ο οποίος είχε αναλάβει να
διερευνήσει πειθαρχικά το σύνολο των καταγγελιών του, οι οποίες
–στη νέα εκδοχή τους– ήταν ακόμη σκληρότερες!
Οι αποκαλύψεις του αντιεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή, ο οποίος είχε διαμηνύσει σε όλους τους
τόνους ότι «εγώ δεν θα πάω φυλακή
για την Τουλουπάκη», περιελάμβα-

ναν –τόσο στην πρώτη όσο και στη
δεύτερη αναφορά του– 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
6.00΄, 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 αντιεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή, για τα
τεκταινόμενα στην έρευνα της

Novartis, αποτέλεσαν το υλικό για
την πειθαρχική-προκαταρκτική
διερεύνηση σε βάρος της κας Τουλουπάκη και των επίκουρων εισαγγελέων Ντζούρα - Μανώλη,
οι οποίοι μάλιστα, όπως ορίζει ο
νόμος, εκλήθησαν σε ανωμοτί εξηγήσεις από τον κ. Πεπόνη.
H πρώτη 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 από τότε και προκάλεσαν τεράστια ανατροπή.
Οι ηχηρές διαμαρτυρίες του αντιεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή
–«εγώ δεν θα πάω φυλακή για την
Τουλουπάκη»– προκάλεσαν δυνατούς τριγμούς, όχι μόνον στην έρευνα για την υπόθεση του φαρμα-

κευτικού 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 Διαφθοράς, 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.
Είναι γνωστό, και τουλάχιστον
η «Α» το έχει επαναλάβει πολλές
φορές από τότε που ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση μέσω των καταγγελιών Αγγελή, ότι 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 προσώπων, ή εάν θα έμπαινε η δικογραφία για κάποιους άλλους στο αρχείο.
Σίγουρα όμως δεν μπορούσε ο
συγκεκριμένος εισαγγελέας να υιοθετήσει δικονομικές τακτικές που
γεννούσαν ζητήματα νομιμότητας,
γι’ αυτό και έβαλε φρένο. Έτσι, η ίδια η εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου, όπως άλλωστε όφειλε να
κάνει, παρήγγειλε προκαταρκτική
διερεύνηση για τις καταγγελίες Αγγελή, την οποία ανέθεσε στον έντιμο αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γρηγόρη Πεπόνη.
Και ενώ η έρευνα Πεπόνη –την
οποία αποκάλυψε η «Α» με δημο-
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σίευμά της αργά τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής– ήταν πάνω στο ξεκίνημά της, ήλθε το ΑΠΕ
αργά το απόγευμα του περασμένου
Σαββάτου –λίγες ώρες μετά το ρεπορτάζ μας– να δημοσιοποιήσει
την είδηση ότι η έρευνα αρχειοθετήθηκε!
Δεν θα σταθούμε στο γιατί άραγε η πληροφορία περί αρχειοθέτησης διέρρευσε στο ΑΠΕ, χωρίς να
προηγηθεί επίσημη ανακοίνωση
από την Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου. Είναι γνωστό άλλωστε ότι
το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων
αποτελεί τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ.
Το θέμα είναι πώς τόσο γρήγορα διερευνήθηκαν τόσο σοβαρές
καταγγελίες και πώς με διαδικασίες
fast truck οδηγήθηκε στο αρχείο
μια τόσο σοβαρή υπόθεση;

Πόλεμος ανακοινώσεων
Είχε προηγηθεί η αντίδραση της
Νέας Δημοκρατίας, με την εξής ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου:
«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να
δώσει εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις
των τελευταίων ωρών: Αληθεύει ή όχι
ότι ο Εισαγγελέας κ. Πεπόνης διέταξε
έρευνα εναντίον της κ. Τουλουπάκη
για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Νοβάρτις; Κι αν ευσταθεί, πώς είναι δυνατόν η κ. Τουλουπάκη να παραμένει στη θέση της;
»Αληθεύει ή όχι ότι το πόρισμα των
3.000 σελίδων που παραδόθηκε στην
κ. Παπασπύρου δεν έχει κανένα στοιχείο για τα πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται εδώ και ενάμιση χρόνο;
»Η κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να
κρύβεται. Θέλει δεν θέλει η σκευωρία
που έστησε για να συκοφαντήσει ακόμη και πρώην πρωθυπουργούς θα
αποκαλυφθεί με κάθε λεπτομέρεια».

Το... κλειδί της
αρχειοθέτης στην
ανακοίνωση του ΑΠΕ
Από το ΑΠΕ ανακοινώθηκε ότι «τέθηκε στο αρχείο από την εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου η
πειθαρχική έρευνα σε βάρος της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, και των επικούρων εισαγγελέων Χρ. Ντζούρα και Στ. Μανώλη.
Την πειθαρχική έρευνα διενεργούσε
ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Γρηγόρης Πεπόνης. Η έρευνα είχε ξεκινήσει με αφορμή αναφορά του πρώην εποπτεύοντα της εισαγγελίας Διαφθοράς, αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, Γιάννη Αγγελή, η οποία αφορούσε στη διαρροή πληροφοριών από τη συνάντηση του ιδίου και των εισαγγελέων Διαφθοράς Αμερικανούς
συναδέλφους τους και άλλους αξιωματούχους στη Βιέννη».
Μετά τη γνωστοποίηση περί αρχειοθέτησης της έρευνας, από το
Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Ν.Δ. κάλεσε χθες την
κυβέρνηση να απαντήσει αν η κ. Τουλουπάκη που χειρίζεται την υπόθεση

της Novartis ελέγχεται για τους χειρισμούς της, ύστερα από καταγγελία
του προϊσταμένου της Εισαγγελέα κ.
Αγγελή. Αντί απάντησης, αργά χθες
τη νύχτα, η κυβέρνηση έκανε γνωστό
μέσω του Α.Π.Ε. ότι η καταγγελία του
κ. Αγγελή τέθηκε στο αρχείο, πριν καν
διερευνηθεί. Ας καταλάβουν επιτέλους στο Μαξίμου ότι οι μεθοδεύσεις
τους δεν μπορούν πια να κρυφτούν όσο κι αν επιχειρούν να τις συγκαλύψουν. Η σκευωρία που έστησαν ακόμη και κατά δύο πρώην πρωθυπουργών θα αποκαλυφθεί με κάθε λεπτομέρεια και όσοι τη σχεδίασαν θα λογοδοτήσουν».
Οι εξελίξεις και η ταχύτατη αρχειοθέτηση των καταγγελιών Αγγελή, για τους χειρισμούς Τουλουπάκη, προκάλεσαν τεράστια
έκπληξη σε πολλούς στη Δικαιοσύνη, οι οποίοι γνωρίζοντας το ήθος και την εντιμότητα του αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γρηγόρη Πεπόνη,
δεν μπορούσαν ούτε καν να υποθέσουν ότι υποκρύπτετο κάποιου
είδους σκοπιμότητα στην τόση βιασύνη του.
Κανένας όμως δεν μπορούσε να
εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να διερευνήθηκαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα οι βαριές καταγγελίες του αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γιάννη Αγγελή, και κυρίως σκοτεινά
σημεία της έρευνας Τουλουπάκη
για τη Novartis, όπως:
1 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;
1 Γιατί δεν διερευνήθηκαν οι
καταγγελίες τους ότι πιέστηκε, για
να «δώσει» ψεύτικα στοιχεία χρηματισμού, για πολιτικά πρόσωπα;
1 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;
1 Kαι, τέλος, γιατί δεν έχουν
διερευνήσει ακόμη σημαντικές
πληροφορίες, που έχουν δώσει οι
Αμερικανοί;
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ενεργοποιηθεί.
Η νέα εξέλιξη, που βάζει πλέον
στο στόχαστρο την ίδια την εισαγγελέα του ΑΠ, Ξένη Δημητρίου,
καταδεικνύει ότι η εισαγγελέας του
Ανωτάτου Δικαστηρίου φέρεται
να... αλληθωρίζει προς ΣΥΡΙΖΑ!
Δεν εξηγείται αλλιώς το γιατί περιορίστηκε στην παραγγελία της για
πειθαρχική διερεύνηση των καταγγελιών Αγγελή να ζητήσει από τον
αντιεισαγγελέα του ΑΠ να διερευνήσει το... δένδρο και όχι το δάσος.
Είναι δυνατόν η ανώτατη εισαγγελέας να θεωρεί σημαντικότερο
από την ίδια την έρευνα για τη
Novartis το εάν διέρρευσαν στοιχεία για το ταξίδι των εισαγγελέων
στη Βιέννη από τους ίδιους τους εισαγγελείς Διαφθοράς, οι οποίοι εξετάστηκαν ανωμοτί γι’ αυτό;
Η ίδια η εισαγγελέας ΑΠ, ως υπέρτατος τηρητής της νομιμότητας,
θα έπρεπε να έχει ζητήσει να διερευνηθούν οι καταγγελίες Αγγελή
και όχι το πώς διέρρευσαν τα τεκταινόμενα σε Βιέννη, για
Novartis.
H δεύτερη αναφορά Αγγελή, η
οποία επίσης είναι σε γνώση της
κας Δημητρίου, είναι... καταπέλτης. 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. «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 Τουλουπάκη, στο λόμπυ
του πολυτελούς βιεννέζικου ξενοδοχείου. Η κα Τουλουπάκη 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 ζήτησε να μάθει 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».
--«Τι; Tι είναι αυτά που λες;» φέρεται να 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.

H νέα «βόμβα»!
Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω
κρύβεται σε μια φράση της ανακοίνωσης του ΑΠΕ, που αναφέρει ότι
η πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση σε βάρος Τουλουπάκη Ντζούρα - Μανώλη «αφορούσε
στη διαρροή πληροφοριών από τη
συνάντηση του ιδίου και των εισαγγελέων Διαφθοράς με Αμερικανούς
συναδέλφους τους και άλλους αξιωματούχους στη Βιέννη».
Το ρεπορτάζ της «Α» επιβεβαίωσε αυτή την εκδοχή, που αφήνει
να διαφανεί ότι μία νέα... βόμβα σε
βάρος της Δικαιοσύνης έχει μόλις

Κατάχρηση εξουσίας;
Προφανώς σε όλα τα παραπάνω
θα πρέπει να απαντήσει η κα Τουλουπάκη και οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς. Όλα τα παραπάνω δεν ελέγχθηκαν, όπως φαίνεται, από τον αντιεισαγγελέα ΑΠ
Γρηγόρη Πεπόνη, που περιορίστηκε να αρχειοθετήσει την πειθαρχική έρευνα κατά Τουλουπάκη, Ντζούρα, Μανώλη, ήσυχος
ότι δεν διέρρευσαν από αυτούς οι
πληροφορίες για το ταξίδι στη
Βιέννη.
Τον περιόριζε φυσικά το αυστη-
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ρό πλαίσιο, που η ίδια η κα Δημητρίου έθεσε στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς η παραγγελία της
φέρεται ότι ήταν σαφής και αφορούσε μόνο τις συνθήκες διαρροής των πληροφοριών. Και όλα
τα άλλα; ρωτάμε εμείς.
Ίσως παίζει ρόλο στην επιλεκτικότητα της κας Δημητρίου η εμφανής προτίμηση, την οποία επιδεικνύει προς την πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ή ίσως και το γεγονός ότι τέλος Ιουνίου συνταξιοδοτείται, όπως συνταξιοδοτείται
και ο αντιεισαγγελέας ΑΠ Γρηγόρης Πεπόνης.
Ακόμη και έτσι όμως, κανένας
δεν γλιτώνει από το άρθρο 230 του
Ποινικού Κώδικα, που τιμωρεί την
κατάχρηση εξουσίας, ως κάτωθι:
«Άρθρο 239: Κατάχρηση εξουσίας
»Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τα
άρθρα 137Α και 137Β, β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία
κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει
κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
»1. Έννοια
»Κατάχρηση εξουσίας διαπράττει
ο υπάλληλος, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων:
»α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως
εκβιαστικά μέσα, όπως πετύχει οιανδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορούμενου, μάρτυρα ή
πραγματογνώμονα,
»β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε
δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή
προκάλεσε την απαλλαγή του από την
τιμωρία».
Οι ενέργειες και κυρίως οι παραλείψεις της κας Δημητρίου
στην υπόθεση των καταγγελιών
Αγγελή δείχνουν ότι ενδεχομένως
να ακολουθήσει τον δρόμο που η
ίδια άνοιξε, για να τρομάξει την
προκάτοχό της εισαγγελέα ΑΠ Ευτέρπη Κουτζαμάνη.
Κανένας δεν ξέχασε ότι, με δική της εντολή ανασύρθηκαν από
το αρχείο δύο αναφορές (αλήθεια,
τι σύμπτωση;), που είχε υποβάλει
ο τότε εισαγγελέας Εφετών Γιάννης Αγγελής, ο οποίος κατήγγελλε
παρεμβάσεις της τ. εισαγγελέως
του ανωτάτου δικαστηρίου Ευτέρπης Κουτζαμάνη στο έργο του,
για υποθέσεις που σχετίζονται με
τον Ανδρέα Βγενόπουλο.
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«Οι ιδεολογικές επιλογές δεν γίνονται με παραγγέλματα. Δευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή θυμάται τη σοσιαλδημοκρατία. ΤρίτηΠέμπτη δηλώνει ριζοσπαστική
Αριστερά, και την Κυριακή έχει
ραντεβού με την καραμανλική
δεξιά». Η συγκεκριμένη δήλωση του Θόδωρου Μαργαρίτη,
πρώην στελέχους του Συνασπισμού, της ΔΗΜ.ΑΡ., και τώρα
του Κινήματος Αλλαγής, αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τον
τρόπο που προσπαθεί να αλώσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ο κυβερνητικό σχέδιο εξαΰλωσης του ΚΙΝ.ΑΛ. και
του Ποταμιού, αλλά και όλα
τα κόμματα και τις Κινήσεις
της Κεντροαριστεράς, μπάζει από παντού. Αφενός διότι το ΚΙΝΑΛ δείχνει ότι έχει αντοχές, αφετέρου γατί οι περισσότεροι που φεύγουν
από το Ποτάμι προτιμούν τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε
να βαφτίσει το ψάρι κρέας, προκειμένου να πείσει την κοινωνία ότι αυτός
και οι συνεργάτες του είναι η νέα Κεντροαριστερά.
Όμως η νέα Κεντροαριστερά του Αλέξη Τσίπρα δέχεται πυρά από παντού,
διότι γίνεται άγαρμπα, δίχως προγραμματική σύγκλιση και φυσικά χωρίς καμία απολύτως ειλικρίνεια. Απλά όσοι
μετέχουν κοιτούν μόνο το ίδιον όφελος.
Οι κυβερνώντες και ο Αλέξης Τσίπρας
ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα παραμείνουν στην εξουσία, καθώς η καρέκλα είναι το πιο ηδονικό αφροδισιακό, ενώ οι νεομεταγραφέντες νοιάζονται
για το πώς θα βολέψουν εαυτούς και
πολύ κοντινούς τους ανθρώπους. Κάτι
που επεσήμανε και σε άρθρο του ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης (πρώην
υπουργός Προστασίας του Πολίτη της
κυβέρνησης Τσίπρα), ο οποίος κάνει
λόγο για γονατιστούς ανθρώπους, οσφυοκάμπτες τυχοδιώκτες, που ταυτίζουν την οικονομική
πρόοδο με τη δική τους
οικονομική ανέλιξη,
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• Ακόμη και οι εντός ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιούνται
πώς τόσο καιρό δεν είχαν δει το πόσο πιστοί
στην κεντροαριστερή ιδεολογία είναι
οι προερχόμενοι από τη δεξιά

Με «γαλάζια»
απόχρωση
η τσιπρική
Κεντροαριστερά
και διατυπώνει το ερώτημα: «Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυπουργός αποδέχονται
αυτούς τους πονηρούς πολιτευτές; Με λίγα
λόγια, τα πολιτικά μέτωπα χτίζονται από
ανθρώπους “με καθαρό μέτωπο”, γιατί αλλιώς παρασύρουν στην ανυποληψία και
τους εμπνευστές τέτοιων κινήσεων κι αξιολογήσεων».

Η πρώτη γεύση
Μία πρώτη γεύση για την Κεντροαριστερά, που πολύ πιθανόν να δούμε
στις εκλογικές αναμετρήσεις των επόμενων μηνών, πήραμε με την εκδήλωση που διοργάνωσε την περασμένη
Δευτέρα η Λούκα Κατσέλη με τη συμμετοχή του Ούντο Μπούλμαν (πρόεδρος των σοσιαλιστικής κοινοβουλευτικής ομάδας στο ευρωκοινοβούλιο) σε
κεντρικό
ξενοδοχείο υπό

Οι
αντιδράσεις

τα όσα σχεδιάζει το
Μαξίμου υπάρχουν αντιδράσεις. Όχι μόνο μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι
πολλοί αυτοί που δεν θέλουν να ΠΑΣΟΚοποιηθεί το κόμμα, αλλά και από ανθρώπους που
έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην
Κεντροαριστερά, όπως ο Γιάννης Πανούσης και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
Ο κ. Πανούσης σε πρόσφατο άρθρο
του γράφει για τους πρόθυμος τυχοδιώκτες οι οποίοι έσπευσαν να προσχωρήσουν
στον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα γράφει ότι «ορισμέ-

Σ

τον τίτλο «Ευημερία για όλους σε μια
βιώσιμη Ευρώπη».
Σε αυτή την εκδήλωση που σχεδιαζόταν αρκετό καιρό, στο Μαξίμου ήλπιζαν ότι θα έδιναν το «παρών» και οι
κ.κ. Γεννηματά, Θεοδωράκης και
πρωτίστως ο Γιώργος Παπανδρέου.
Οι αρνήσεις των τριών χάλασαν τη
σούπα που είχε ετοιμάσει ο πρωθυπουργός και παρά τις «Γέφυρες» και τις
υπουργοποιήσεις δευτεροκλασάτων
στελεχών του ΠΑΣΟΚ, η ενιαία Κεντροαριστερά όπως τη σχεδίασαν στο
Μαξίμου, προς ώρας μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός.
Οπότε στον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να
«βαφτίσουν» ως Κεντροαριστερούς όλους όσοι στηρίζουν την κυβέρνηση.
Στο Μαξίμου έψαξαν βαθιά στην ιστορία και κατέληξαν ότι όπως οι καλόγεροι στον Μεσαίωνα για ν’ αντεπεξέλθουν στις στερήσεις της νηστείας της

νοι εξ αυτών είναι και στο pay roll επιχειρηματιών», φωτογραφίζοντας διάφορες προσωπικότητες που κάνουν νέα καριέρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερη μεταχείριση επιφυλάσσει και για ορισμένους «καραμανλικούς» της εξουσίας, τους οποίους
χαρακτηρίζει «βεβαρημένους της Επταετίας...» και για τους οποίους γράφει
ότι «εμφανίζονται ως το νέο αριστερό ήθος που θα αποτρέψει
την παλινόρθωση της Δεξιάς,
την οποία βεβαίως υπηρέτησαν
επί μακρόν και όχι ανιδιοτελώς...
και οι οποίοι δεν πληρούν, ούτε τιμούν τα όποια κριτήρια επιλογής». Αλ-

Σαρακοστής, βάφτιζαν ψάρι το κρέας
τους κι ύστερα το έτρωγαν με ήσυχη τη
συνείδησή τους. Έτσι και στον ΣΥΡΙΖΑ,
πλέον έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους.
Βέβαια, για το εάν είναι αλήθεια αυτή η βάφτιση από τους καλόγερους ουδείς μπορεί να το τεκμηριώσει. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι το χρησιμοποίησε
σαν έκφραση ο Εμμανουήλ Ροΐδης
στην «Πάπισσα Ιωάννα». Μία έκφραση που στον καιρό μας χρησιμοποιείται για να ωραιοποιήσουμε μία κατάσταση. Τη συγκεκριμένη έκφραση χρησιμοποίησε πέρυσι τέτοιον καιρό ο
πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μανώλης Γλέζος, για
την πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα.

Ποιοι βαφτίστηκαν
Πρώτη και καλύτερη στο μυστήριο της
βάπτισης, η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Η πρώην βουλευτής της Ένω-

λά και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος υποστήριξε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι «η Αριστερά με τον ΣΥΡΙΖΑ διασύρει την αξιοπρέπειά της». Μάλιστα ο κ. Κωνσταντόπουλος προσέθεσε ότι «δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε
ότι Καμμένος και Τσίπρας εκπροσωπούσαν ποτέ την Αριστερά». Ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού μίλησε
για γελοιοκρατία με ευθύνη της εξουσίας, ενώ
σχολίασε και τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας, λέγοντας πως πρέπει να πάψει να είναι πολιτευτής. Υποστήριξε μάλιστα ότι μετά την
αποχώρηση Καμμένου, ο κ. Παυλόπουλος έπρεπε να ζητήσει από τον κ. Τσίπρα να προχωρήσει
σε διάλυση της Βουλής και προκήρυξη πρόωρων
εκλογών.
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δέες του κ. Ευάγγελου Αντώναρου αποδεικνύονται στην πράξη με τον πόλεμο που έχει κηρύξει στη Νέα Δημοκρατία.
Τον δρόμο του κ. Αντώναρου φαίνεται ότι ακολουθεί άλλο ένα τέκνο του
«καραμανλισμού», ο Χρήστος Ζώης,
ο οποίος αφού έκανε και μία βόλτα από
τους ΑΝ.ΕΛ. του Καμμένου τώρα σουλατσάρει στους κήπους του ΣΥΡΙΖΑ.
Και για καταλάβει τι σημαίνει κεντροαριστερή ιδεολογία στην εκδήλωση
που μετείχε και ο Μπούλμαν, κάθισε
δίπλα στον Παναγιώτη Κουρουμπλή, προκειμένου να του λύνει τις απορίες.
Φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, ο
πρώτος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης
Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Δεν
γνωρίζουμε εάν θα είναι υποψήφιος,
αλλά είναι βέβαιο ότι υπηρετεί με πίστη και αφοσίωση τα κεντροαριστερά
ιδεώδη.
Δικαίως πολλοί εντός της Κουμουνδούρου που ανήκουν στην ομάδα Τσακαλώτου, δηλαδή στους «53», αναρωτιούνται: «Ρε, μπας και ο Κώστας Καραμανλής είναι κεντροαριστερός κι ακόμη
δεν το έχει ανακαλύψει;» Διαφορετικά,
δεν μπορούν να δώσουν μία λογική εξήγηση πώς τόσοι δικοί του άνθρωποι
έτρεξαν στον αυλόγυρο του ΣΥΡΙΖΑ.

σης Κεντρώων είδε το φως το αληθινό
με τη νέα Κεντροαριστερά και από τη
χαρά της μάλιστα έγραψε και τραγούδι
για «τον Αλέξη τον ηγέτη». Η ίδια ονειρεύεται να είναι υποψήφια στη Β΄ Πειραιώς, κάτι που από τις δηλώσεις το
θεωρεί βέβαιο. Ουδείς, όμως, γνωρίζει ποιος θα γλιτώσει από το στόμα της
σε περίπτωση που κοπεί, όπως ισχυρίζονται κύκλοι της Κουμουνδούρου.
Μάλιστα, η κα Μεγαλοοικονόμου, με
την οποία οι «Ράδιο Αρβύλα» κάνουν
απίστευτες πλάκες κάθε Δευτέρα, προσέτρεξε στην εκδήλωση για να ακούσει
τον Μπούλμαν.
Από κοντά περιμένουν το... φως το
αληθινό, της κεντροαριστερής ιδεολογίας, και οι προερχόμενοι από τους
ΑΝ.ΕΛ. Κουντουρά, Κόκκαλης, Παπαχριστόπουλος, Ζουράρις. Ειδικά
οι δύο πρώτοι που έγιναν γνωστοί στην
περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας
από τον Κώστα Καραμανλή. Όσο για
τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, τι
να πούμε. Ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ,
πήγε στη Ν.Δ. του Καραμανλή, έφυγε
στους ΑΝ.ΕΛ., και τώρα είναι έτοιμος
να φορέσει τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιος φυσικά μπορεί να ξεχάσει την
Κατερίνα Παπακώστα, η οποία είναι
πλήρως εναρμονισμένη με τη χαλαρότητα που επιδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ στα
φαινόμενα Ρουβίκωνα. Η περίπτωση
της Κατερίνας Παπακώστα αποδεικνύει ότι ακόμη και στο σωτήριο έτος
2019 γίνονται θαύματα. Κάπου στο
2012, όταν η κα Παπακώστα –ανήκε
ακόμη στις τάξεις της Ν.Δ.– χαρακτήριζε «κατσαρίδες» τους μετανάστες, ταράζοντας τον ύπνο των διευθυνόντων

της εφημερίδας «Αυγή». Η απάντηση
ήρθε με άρθρο-καταπέλτη της εφημερίδας: «Στη δεκαετία που ο εθνικοσοσιαλισμός γιγαντώθηκε στη Γερμανία, τα μέσα
ενημέρωσης που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ναζί χαρακτήριζαν “κατσαρίδες”
τους ανθρώπους που θα κατέληγαν στα
κρεματόρια». Το θαύμα προφανώς το έκανε η Μεγαλόχαρη. Τον Αύγουστο του
2015, η κα Παπακώστα έστρεφε τα
φαρμακερά της βέλη κατά του πρωθυπουργού: «Τι ταπείνωση. Θλιβερός Τσίπρας, προκλητικά αμοραλιστής. Θλιβερή
κυβέρνηση. Ντρέπομαι για λογαριασμό όσων τον επέλεξαν». Και φτάνουμε στον
Αύγουστο του 2018, όπου η Παναγιά
βοήθησε τη βουλευτή να δει το φως το
αληθινό και να αναφωνήσει: «Ο Αλέξης Τσίπρας συνδυάζει τον τρόπο σκέψης
του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και αυτόν του Κωνσταντίνου και του Κώστα Καραμανλή». Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Ή πιο σωστά: Μία καρέκλα κάνει
τη διαφορά.

Η «καραμανλική»
Κεντροαριστερά
Κι εάν για την κα Παπακώστα συνετελέσθη ένα θαύμα, τι να πει κανείς για
την «καραμανλική» Κεντροαριστερά. Τη
νέα τάση εντός του κυβερνώντος κόμματος. Πιστός στις ιδέες της νέας Κεντροαριστεράς εδώ και αρκετούς μήνες
είναι και ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο
οποίος όχι μόνο επισκέπτεται συχνάπυκνά το Μαξίμου, προφανώς για να
θυμηθεί τις ημέρες δόξας, και προς Θεού όχι για να πάρει γραμμή για το τι θα
πει στην ΕΡΤ όπου είναι συχνά καλεσμένος. Εξάλλου οι κεντροαριστερές ι-

Οι συμφεροντολόγοι
ΠΑΣΟΚοι
Υπάρχουν, φυσικά, και οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ. Πολλοί και διάφοροι. Ποιον να πρωτοθυμηθείς; Τη
Λούκα Κατσέλη; Τον Γιάννη Ραγκούση; Τη Μαριλένα Κοππά; Τον
Χρήστο Σπίρτζη; Τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου; Τον Νίκο Μπίστη;
Τον Σπύρο Δανέλλη; Ή τους δύο προσφάτως υπουργοποιηθέντες Τόλκα και
Μωραΐτη;
Κι όπως σωστά παρατήρησε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., ο Γιώργος
Κύρτσος, που γνωρίζει όσο λίγοι τον
τρόπο σκέψης των αριστερών (ο ίδιος
στα νιάτα του ήταν στο ΚΚΕ), η περιβόητη «γέφυρα» δεν θα ευδοκιμήσει
διότι δεν υπάρχουν οι ιδεολογικές και
πολιτικές βάσεις. Οι λόγοι που θεωρεί
ο κ. Κύρτσος ότι δεν θα υλοποιηθούν
τα σχέδια Τσίπρα είναι: «Πρώτον, αυτοί
που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν την Κεντροαριστερά στην πραγματικότητα εκπροσωπούν τους εαυτούς τους, ενδεχομένως και μερικά μέλη των οικογενειών τους
και κάποιους φίλους τους. Όλοι τους στερούνται πολιτικής και εκλογικής απήχησης και μπλοφάρουν στο όνομα μιας ανύπαρκτης δυναμικής. Δεύτερον, το βόλεμα
διαφόρων “προθύμων” έχει εξαντλήσει τα
πολιτικά του όρια. Η κυβέρνηση είναι γεμάτη στελέχη των ΑΝΕΛ, υποτιθέμενους
καραμανλικούς, πρώην στελέχη του Κινήματος Αλλαγής και άλλους περαστικούς.
Οι κινήσεις του κ. Τσίπρα δεν βγάζουν πολιτικό άθροισμα, απλά στέλνουν το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί περισσότερο
σαν εταιρεία εξουσίας που συναλλάσσεται με τους πάντες σε βάρος του δημόσιου
συμφέροντος παρά σαν κυβέρνηση».
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Το εγχείρημα
με τους ΑΝ.ΕΛ.
έβαια το σχέδιο με την
Κεντροαριστερά ξεκίνησε όταν απέτυχε το σχέδιο να μετατραπούν οι ΑΝΕΛ από ένα ακραίο κόμμα σε σύγχρονη Κεντροδεξιά. Οι σχεδιασμοί που εκπορεύθηκαν από το
πολύ στενό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και αποσκοπούσαν
σε πολιτική μετεξέλιξη του μικρού κυβερνητικού εταίρου, απέτυχαν παταγωδώς.
Ο κ. Τσίπρας έδειξε να πιστεύει ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην περίπτωση του
κ. Καμμένου και των ΑΝΕΛ η
συνταγή που ο ίδιος εφήρμοσε
στον ΣΥΡΙΖΑ από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και μετά. Εν
ολίγοις, η συνταγή αυτή κωδικοποιείται σε απαλλαγή από τις
πιο ακραίες φωνές μέσα στο
κόμμα, μετατόπιση προς το κέντρο με ευρωπαϊκά πιστοποιητικά και σταδιακή ενσωμάτωση προσώπων προερχόμενων
από τον κεντρώο χώρο και, βεβαίως, οικειοποίηση σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων
του κέντρου.
Από το πρωθυπουργικό επιτελείο ακόμη και σήμερα ισχυρίζονται πως «ο Καμμένος έχανε
διαρκώς από τον παρορμητισμό
του και την επιμονή του σε κραυγές. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, οι κραυγές αποδίδουν. Όταν είσαι στην κυβέρνηση, γυρίζουν μπούμερανγκ». Σύμφωνα
με τον σχεδιασμό ο Πάνος Καμμένος θα έπρεπε να αναμορφώσει το κόμμα με τρόπο τέτοιο που να σηματοδοτεί τη μετακίνηση προς το κέντρο. «Δεν
μπορείς να πεις ότι είναι ακραίοι
οι Μαυραγάνης, Παπαχριστόπουλος, Ζουράρις, Χρυσοβελώνη, ακόμα και η Κουντουρά», αναφέρει ο άνθρωπος με γνώση
των χειρισμών που έγιναν.
Μάλιστα από το Μαξίμου αναφέρουν πως τον Ιούλιο του
2018 ο κ. Καμμένος είχε αρχικά
συμφωνήσει και γι’ αυτό έγιναν δύο συναντήσεις, όπου μετείχαν οι Καμμένος, Αντώναρος, Παπακώστα και άλλες δύο
οι Καμμένος, Αντώναρος. Οι
διεργασίες, ωστόσο, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Και ο Πάνος
Καμμένος, που για ένα διάστημα είχε υιοθετήσει πιο προσεκτικούς τόνους, «έγινε και πάλι
ο γνωστός Καμμένος», όπως
διαπίστωσαν στο Μαξίμου.
«Διότι τόσο άντεξε την προσπάθεια να μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο», θεωρούν από το πρωθυπουργικό περιβάλλον.

Β



12 | Η ΑΠΟΨΗ
Τα στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός από λαοπρόβλητοι μέσα σε τέσσερα χρόνια είναι δακτυλοδεικτούμενοι και αποδοκιμαζόμενοι με κάθε ευκαιρία από τον ελληνικό λαό.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Z

ορίζονται πολύ στην
κυβέρνηση της Αριστεράς κάθε φορά που κάποιο στέλεχος αποδοκιμάζεται από πολίτες.
Και δεν είναι λίγες οι φορές που υπουργοί ή βουλευτές βρίσκονται σε
δύσκολη θέση, καθώς πολίτες τους
εκφράζουν πλέον χωρίς δισταγμό
τη δυσθυμία τους, δηλώνοντάς
τους ότι είναι ανεπιθύμητοι, ενδεί-
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ξεις που καταδεικνύουν ότι ο κόσμος δεν έχει τόσο κοντή μνήμη όσο πιστεύουν κάποιοι.
Βεβαίως για τον ΣΥΡΙΖΑ και το
Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούν να
υποβαθμίσουν αυτά τα περιστατικά χαρακτηρίζοντας τις αποδοκιμασίες «μεμονωμένες» και προερχόμενες –κατά τη γνωστή κυβερνητική «καραμέλα»– από ακροδεξιούς!!! Όσο όμως κι αν οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί του Μαξίμου
προσπαθούν να φιλοτεχνήσουν το
προφίλ μίας λαοπρόβλητης κυβέρνησης, της οποίας ο πρωθυπουργός (σ.σ. κατά δήλωση του ιδίου μάλιστα) δεν έχει κλούβες με
ΜΑΤ στο σπίτι του, έρχεται η
πραγματικότητα να τους διαψεύσει
τη… νιρβάνα: Η Ηρώδου Αττικού
είναι σχεδόν μονίμως κλειστή με
πούλμαν της Αστυνομίας, οι υπουργοί του ΣYΡΙΖΑ δεν κυκλο-

φορούν χωρίς σωματοφύλακες, ενώ δεκάδες αστυνομικοί φυλάνε
μέρα και νύχτα τα σπίτια βουλευτών και άλλων στελεχών.

Νέο δόγμα
(αν)ασφάλειας
Πλέον αποτελεί πονοκέφαλο για την
κυβέρνηση κάθε φορά που κάποιο
στέλεχος παραστεί ανάγκη να επισκεφθεί κάποια πόλη ή ακόμη και
σε εκδηλώσεις εντός της Αττικής.

Το θέμα επανήλθε πάλι στην
πρώτη γραμμή της δημοσιότητας με
αφορμή την επίσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα του υπουργού
Ναυτιλίας, Φώτη Κουβέλη, και
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρας Τζάκρη και Ιωάννη Σηφάκη, που θα έδιναν το «παρών»
σε εκδήλωση για τη μνήμη της αγωνίστριας της Δημοκρατίας, Ουρανίας Νιζαμίδου. Προκειμένου να
προστατευτούν από τη λαϊκή οργή,

η αστυνομία προχώρησε στην πρωτάκουστη ενέργεια των προληπτικών προσαγωγών 16 ατόμων προκειμένου να μην εκφράσουν την αντίθετη άποψή τους με τις κυβερνητικές πολιτικές, με αιχμή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν μάλιστα
ακούσει κάποιος τις εξηγήσεις που
έδωσε για το συμβάν η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα, αντιλαμβάνεται
ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα

• Μέχρι και στην ανήκουστη μέθοδο των προληπτικών συλλήψεων καταφεύγει
η κυβέρνηση για να μην έρθουν τα στελέχη της αντιμέτωπα
με τη λαϊκή οργή και γκρεμιστεί το προφίλ της λαοπρόβλητης πλειοψηφίας

Με ΜΑΤ για προστασία
στην επαρχία οι ΣΥΡΙΖΑίοι...
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Χάνει χρήμα
η Εθνική
Με όλο αυτό τον κουρνιαχτό που σηκώθηκε με
την Εθνική μας ομάδα,
μετά τις αρνήσεις των
φίλων του ΠΑΟΚ και του
ΟΦΗ να τη δεχτούν στο
έδαφ’ος τους, καθώς και
του Ολυμπιακού που δεν
παραχωρεί το «Καραϊσκάκης», μπαίνει ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα.
Μπορεί να βρει σπόνσορες η Εθνική πριν ξεκινήσει τους αγώνες της στα
προκριματικά του EURO
2020; Οι χορηγοί προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εσόδων
της ΕΠΟ.
Οι άλλες πηγές άντλησης χρημάτων είναι τα
ποσοστά από τα τηλεοπτικά συμβόλαια των ομάδων, μεταγραφές παικτών, μισθών προπονητών, διαφημιστικές πινακίδες. Δεν παίρνει κρατική επιχορήγηση, όπως οι
άλλες ομοσπονδίες.
Όταν, όμως, η βασική πηγή εσόδων είναι η Εθνική ομάδα, αν οι χορηγοί
προκαλέσουν πρόβλημα,
γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται στους διαδρόμους
της ΕΠΟ, και δεν βρεθούν νέοι, τότε η ΕΠΟ θ’
αναγκαστεί να ζητήσει επιχορήγηση. Ένα, ακόμα,
«κατόρθωμα» της «Εξυγίανσης»…

Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης
παίρνει το παιχνίδι επάνω του
και στην ΕΠΟ λένε μερικοί
στην Εκτελεστικοί Επιτροπή
ότι δεν θα προλάβουν να
ψήσουν αρνί το Πάσχα

Του Άλκη Φιτσόπουλου
ρχές του επόμενου μήνα ο...
Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ των
FIFA/UEFA, Χέρμπερτ Χούμπελ, θα κάνει την έκθεσή
του για τα τεκταινόμενα στο ελληνικό
ποδόσφαιρο.
Ο φον Χέρμπερτ, επικεφαλής της «Επιτροπής Παρακολούθησης» των δύο υπερκείμενων
συνομοσπονδιών, θα πρέπει να εκθέσει τις… προόδους που έκανε επί των ημερών του το ελληνικό
ποδόσφαιρο.
«Έκθεση αξιολόγησης». Όπως, δηλαδή, η αξιολόγηση σε πολιτικό επίπεδο γίνεται από τους
θεσμούς, σε αθλητικό γίνεται από τον Αυστριακό
Χούμπελ.
Πόσο τυχαίο ήταν που στην προηγούμενη «αξιολόγηση» ο Χούμπελ είχε απειλήσει με GRExit
την Ελλάδα, μηδέ εξαιρουμένης και της εθνικής
μας ομάδας; Καθόλου τυχαίο, λέει η «Α».
Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ο Χούμπελ το
είχε δηλώσει, ότι η έκθεση αξιολόγησης προέβλεπε GRExit. Το είχε δηλώσει αμέσως μετά τη
συνάντησή του με τον πρόεδρο Γραμμένο.
Ο οποίος Γραμμένος μάταια είχε προσπαθήσει να πείσει τον Χούμπελ ότι ήταν τυχαίο και μεμονωμένο το γεγονός της εισβολής του Ιβάν
Σαββίδη με πιστόλι στον αγωνιστικό χώρο της
Τούμπας.
Κι ακόμα, ότι θα κινούσε όλες τις διαδικασίες,
ώστε οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων
δεν θα ήταν χρονοβόρες. Πού είμαστε σήμερα;
Η «Α» αποκαλύπτει ότι η εισήγηση του Χέρμπερτ Χούμπελ θα είναι αρνητική και πάλι. Πριν
από ένα χρόνο, το GRExit είχε αποσοβήσει ο ίδιος
ο Θόδωρος Θεοδωρίδης.
Σήμερα, θα το ξανακάνει; Η απάντηση είναι ότι
οι «θεσμοί» του ποδοσφαίρου βρίσκονται πολύ
κοντά σε μια νέα «Επιτροπή Εξομάλυνσης» στην
ΕΠΟ! Κι αυτό, δεν είναι απλά ένα πιθανολογούμενο σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα.
Άλλωστε και στην ΕΠΟ το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν, δεν το μαντεύουν. Γι’ αυτό και τις προάλλες, βασικό στέλεχος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έλεγε ότι δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η σύνθεση της ΕΠΟ, θα προλάβει να ψήσει… αρνί. Έτσι
ακριβώς ειπώθηκε. Το Πάσχα πέφτει στις 28 Απριλίου φέτος, να θυμίσουμε.

Α

Νέα «Επιτροπή Εξομάλυνσης»
Η πρώτη ήταν ένα ανέκδοτο, με πρόεδρο τον
Γιάννη –«εγώ δεν είμαι του τζάμπα»– Δρόσο.
Η επιτροπή είχε διοργανώσει τον τελικό του
Κυπέλλου στον Βόλο, μεταξύ του ΠΑΟΚ και της
ΑΕΚ, όπου έγιναν τα αίσχη του αιώνα, μαχαιρώματα στην αερογέφυρα, φωτιά στο γήπεδο, χωρίς
φύλαξη κ.λπ. Η εν λόγω, απέτυχε σε όλα.
Και μετά, ήρθε η «εξυγίανση» του Ευάγγελου
Γραμμένου και τα αποτελέσματα είναι σε όλους
γνωστά. Ο Περέιρα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει
στον δρόμο. Πιο εύκολα κυκλοφορεί ένας Μακεδόνας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ στον Λευκό Πύργο, παρά
ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής, Μέλο Περέιρα.
Είναι προφανές ότι δεν τον σέβονται ούτε οι ίδιοι οι διαιτητές μ’ αυτά που κάνουν, αλλά ούτε
κι αυτός σέβεται τις ομάδες, με το να τους ορίζει
μη αρεστούς διαιτητές. Προφανές είναι ότι ο Περέιρα θα φύγει, όταν εγκαθιδρυθεί η νέα «Επιτροπή Εξομάλυνσης».
Μόνο στην «Έκθεση Αξιολόγησης» του Χέρ-

Νέα «Επιτροπή
Εξομάλυνσης!
μπερτ Χούμπελ θα στηριχθούν οι υπερκείμενες
συνομοσπονδίες; Η απάντηση είναι καταφατική.
Θα παίξουν ρόλο πρόσωπα της προηγούμενης
«Εξομάλυνσης»; Η απάντηση είναι αρνητική! Θα
παραμείνει ο Περέιρα στη θέση του; Τι θα λέγατε,
αν ο νέος αρχιδιαιτητής είναι Ισπανός;
Είναι προφανές ότι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης
θα δώσει μία ακόμα ευκαιρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αντί για GRExit όπως θα είναι η εισήγηση

του Χούμπελ. Άλλωστε, δεν τον τιμά να διατάξει ο ίδιος την αποβολή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, επίσης σημαντικό, θα είναι οι σχέσεις των FIFA/UEFA με τη
νέα κυβέρνηση.
Ένα είναι το σίγουρο. Ότι οι υπερκείμενες αρχές θα πάρουν επάνω τους το αυτοδιοίκητο που
έχασαν και το μόνο που δεν θα πειράξουν είναι
οι τακτικοί δικαστές.
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Του Νίκου Συνοδινού
ο ποδόσφαιρο αλλάζει. Το λαοφιλέστερο
άθλημα στον πλανήτη σπάνια μετέβαλλε
τους κανόνες του. Οι όποιες αλλαγές
ήταν προϊόν μεγάλης διαβούλευσης
και προωθούνταν μόνο όταν κρινόταν
επιβεβλημένο να γίνουν. Η σταθερότητα
για πολλά χρόνια αποτελούσε προϊόν αξιοπιστίας, καθώς οι όποιες αλλαγές σε
πολλές περιπτώσεις προκαλούσαν σύγχυση
όχι μόνο στους θεατές, αλλά ακόμη και
στους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές,
αλλά και αυτούς που είναι επιφορτισμένοι
να τους τηρούν, τους διαιτητές.
Ο χρόνος εφαρμογής των κανόνων σε κάθε Εθνική Ομοσπονδία θεωρείται ακόμη ένα αγκάθι,
καθώς ο συντονισμός σε πολλές των περιπτώσεων
δεν είναι ο επιθυμητός. Τα όσα έγιναν και στην Ελλάδα με το παιχνίδι Κυπέλλου Παναθηναϊκού-Λαμίας, όπου δεν επιτράπηκε να γίνει στην παράταση
τέταρτη αλλαγή, καθώς ναι μεν είχαν επικυρωθεί
οι μεταβολές, αλλά η ΚΕΔ δεν είχε ενημερώσει από
αμέλεια τους διαιτητές της Super League, αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Τα τελευταία χρόνια το ανώτατο συμβούλιο κανονισμών
ποδοσφαίρου IFAB, που διαμορφώνει τους κανόνες του παιχνιδιού, αποφασίζει σειρά αλλαγών,
προκειμένου να ενισχύσει το θέαμα, την αξιοπιστία, αλλά και τις εμπορικές ανάγκες του ποδοσφαίρου. Σε αυτό το πλαίσιο από την 1η Ιουνίου
θα έχουμε σημαντικές τροποποιήσεις στους κανονισμούς. Η συνεδρίαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κανονισμών Ποδοσφαίρου, που έγινε στο Αμπερντίν, αποφάσισε μια σειρά από αλλαγές που
μπορούν να χαρακτηριστούν και ως ιστορικές.

Τ

Τα μέλη
του IFAB
Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο
(International Football
Association Board,
IFAB) είναι ο οργανισμός
ο οποίος καθορίζει τους
Κανόνες του Παιχνιδιού
και απαρτίζεται από τις
τέσσερις ομοσπονδίες
του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία, Ουαλία, Ιρλανδία και Σκωτία), και
τη Διεθνή Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία (FIFA).
Από μία ψήφο έχουν οι
τέσσερις ομοσπονδίες
του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η FIFA έχει συνολικά τέσσερις ψήφους. Οι αποφάσεις του
IFAB πρέπει να εγκρίνονται από τα 3/4 των ψήφων, το οποίο μεταφράζεται σε έξι ψήφους. Έτσι, η έγκριση της FIFA
είναι απαραίτητη για να
παρθεί οποιαδήποτε απόφαση του IFAB, αλλά
από μόνη της δεν μπορεί
να αλλάξει τους Κανονισμούς του Παιχνιδιού, αφού πρέπει να συμφωνήσουν τουλάχιστον δύο
από τις τέσσερις ομοσπονδίες του Ηνωμένου
Βασιλείου. Υπάρχει επίσης η προϋπόθεση της απαρτίας: πρέπει να είναι
παρόντα τουλάχιστον
τέσσερα από τα πέντε μέλη, ένα εκ των οποίων
πρέπει να είναι η FIFA,
για να προχωρήσει μια
συνάντηση.

Παράβαση και το ακούσιο χέρι
Η πρώτη τροποποίηση αφορά τον κανονισμό για
το χέρι επιτιθέμενου σε φάση που είτε δημιουργεί
ευκαιρία για γκολ είτε αποφέρει γκολ: «Γκολ που
σημειώνεται από χέρι, ακόμα κι αν αυτό είναι ακούσιο, ή ένας παίκτης που σκοράρει ή δημιουργεί μια
ευκαιρία για γκολ, έχοντας κερδίσει κατοχή / κοντρόλ με το χέρι –ακόμα κι αν αυτό είναι ακούσιο–
θα σφυρίζεται πλέον ως παράβαση».

Νέοι κανόνες
στο ποδόσφαιρο
Έρχεται σωρεία μεταβολών από την 1η Ιουνίου για να
γίνει πιο ελκυστικό το λαοφιλέστερο άθλημα. Στόχος
η εμπορικότητα, το θέαμα και η δικαιοσύνη. Από τον
Ιούνιο κίτρινη κάρτα και αγωνιστικές στους προπονητές,
μακριά από το τείχος στα φάουλ οι επιθετικοί, παράβαση
και το ακούσιο χέρι, αλλαγή παίκτη από το κοντινότερο
σημείο του, και στο βάθος… μπασκετοποίηση με
σταμάτημα του χρόνου σε κάθε διακοπή
Κίτρινη και αγωνιστικές
στους προπονητές
Θα υπάρχει κίτρινη κάρτα για τους προπονητές.
Μέχρι τώρα εκείνοι που διαμαρτύρονταν αποβάλλονταν. Τώρα θα υπάρχει επίσης μια προειδοποίηση. Με περισσότερες κίτρινες κάρτες θα
υπάρξει αποκλεισμός μίας αγωνιστικής, όπως
συμβαίνει με τους παίκτες.

Μακριά από το… τείχος
Μία άλλη αλλαγή αφορά το τείχος στις εκτελέσεις φάουλ. Με τον νέο κανονισμό, οι παίκτες της
επιτιθέμενης ομάδας πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από το ανθρώπινο τείχος, όταν ο συμπαίκτης τους εκτελεί
το φάουλ, και δεν έχουν το δικαίωμα να πλησιάσουν πιο κοντά. Ο στόχος αυτής της τροποποίησης είναι να αποφευχθούν οι μάχες σώμα με σώμα και οι αψιμαχίες στο τείχος, να επιταχυνθεί ο
ρυθμός του παιχνιδιού, αλλά και να μην αποσπάται η προσοχή του διαιτητή.

Μείωση καθυστερήσεων
Μία τρίτη διαφοροποίηση αφορά τις αλλαγές.
Πλέον ο παίκτης που αντικαθίσταται μπορεί να
φεύγει από το γήπεδο από την κοντινότερη γραμμή και όχι να πηγαίνει στο κέντρο του γηπέδου,
όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι καθυστερήσεις και το παιχνίδι
δεν θα διακόπτεται για πολλή ώρα.

Παραμένει ο αμυντικός στο
ελεύθερο λάκτισμα
Σε ό,τι αφορά τα ελεύθερα λακτίσματα μετά από

Ελεύθερο για… δύο, τέλος
άουτ, πλέον δεν θα χρειάζεται η μπάλα να βγει από τη μεγάλη περιοχή, για να έρθει σε επαφή με
δεύτερο παίκτη. Ο αμυντικός μπορεί να παραμείνει στη μεγάλη περιοχή, για να δεχθεί μπάλα από
τον τερματοφύλακα. Όταν αγγίξει την μπάλα ο
τερματοφύλακας για να κάνει πάσα, ο επιθετικός
μπορεί να μπει μέσα στην περιοχή.

Πέναλτι με το ένα πόδι εκτός γραμμής
Στις εκτελέσεις πέναλτι θα επιτρέπεται στον τερματοφύλακα να έχει το ένα του πόδι εκτός γραμμής τέρματος, κάτι που θα του δίνει τη δυνατότητα να έχει καλύτερες αντιδράσεις και μεγαλύτερη τύχη να αποκρούσει, δίχως να δίνεται επανάληψη.
Στο Αμπερντίν αποφασίστηκε ακόμη ότι:

Επαφή μπάλας με διαιτητή
ίσον ελεύθερο
Αν η μπάλα, την ώρα που παίζεται το παιχνίδι, χτυπήσει στον διαιτητή, τότε το παιχνίδι θα διακόπτεται και θα δίνεται ελεύθερο.

Δεν θα υπάρχει πλέον ελεύθερο για δύο. Ο διαιτητής θα δίνει την μπάλα υπέρ αυτών που εκτιμά
πως πρέπει να την έχουν, και ο αντίπαλος θα πρέπει να μείνει στα 4 μέτρα μακριά.

Τέλος στην… συμμετοχή
του διαιτητή
Αν άγγιγμα του διαιτητή στην μπάλα προκαλέσει
την ασίστ, ένα γκολ υπέρ της άλλης ομάδας, το
παιχνίδι σταματά και η μπάλα δίνεται υπέρ της ομάδας που έπαιζε.

Αιφνιδιασμός από φάουλ
Μια ομάδα όταν κερδίζει ένα φάουλ (το οποίο είναι «κίτρινη» ή «κόκκινη» για τον αντίπαλο), μπορεί να εκτελεστεί αμέσως αποκτώντας ένα πλεονέκτημα αιφνιδιασμού. Ο διαιτητής θα δείξει την
κάρτα μόνο στο τέλος της ενέργειας.

Ξαναπιάνει την μπάλα χωρίς
έμμεσο
Εάν ο τερματοφύλακας, παίζοντας την μπάλα με
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τα πόδια του σε ένα πίσω γύρισμα, τη χάσει, μπορεί να ανακτήσει την κατοχή, χωρίς να είναι έμμεση τιμωρία.

Στο βάθος… καθαρός χρόνος
Πέρα από τις αλλαγές που έχουν αποφασιστεί, υπάρχουν τα τελευταία χρόνια συζητήσεις και για
άλλες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα άλλο ποδόσφαιρο συγκριτικά με αυτό που υπάρχει σήμερα. Έχουν γίνει εκτενείς συζητήσεις για ημίχρονα
30 λεπτών καθαρού χρόνου, αφαίρεση βαθμών
για διαμαρτυρίες στον διαιτητή, σταμάτημα χρονομέτρησης εάν η μπάλα φύγει πλάγιο, καταλογισμό γκολ εάν ο αμυνόμενος σταματήσει την μπάλα με το χέρι πριν από τη γραμμή της εστίας.
Για το μέλλον εξετάζονται προτάσεις από το
«Strategy Paper» του IFAB και είναι μεταξύ άλλων:
Α. Βελτίωση συμπεριφοράς
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
1. Αύξηση αρμοδιότητας των αρχηγών
Να είναι το βασικό σημείο επικοινωνίας με/για
τον διαιτητή
Να είναι ο μοναδικός παίκτης που επιτρέπεται
να πλησιάσει τον διαιτητή σε αμφισβητούμενη
φάση
Να βοηθά τον διαιτητή να ηρεμήσει μια ένταση/έναν παίκτη
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗ
1. Περικύκλωση διαιτητών
Ο διαιτητής πρέπει να αντιμετωπίζει πιο αυστηρά τους παίκτες που περικυκλώνουν τον ίδιο ή
τους βοηθούς, για παράδειγμα με περισσότερες
κάρτες
Μόνο ο αρχηγός μπορεί να προσεγγίσει τον διαιτητή (ή άλλους διαιτητές) όταν μία απόφαση είναι αμφισβητούμενη
Πρόστιμο ή αφαίρεση βαθμών για την ομάδα
που περικυκλώνει διαιτητές
2. Κόκκινες και κίτρινες κάρτες σε προπονητές/αξιωματούχους αγώνα
Κόκκινη ή κίτρινη κάρτα για κακή συμπεριφορά
από έναν προπονητή ή άλλον αξιωματούχο αγώνα κάποιας ομάδας, ώστε να είναι ξεκάθαρο πότε
ο διαιτητής λαμβάνει πειθαρχικό μέτρο, αντί απλά να προειδοποιεί λεκτικά
ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Χειραψία πριν από τον αγώνα
Ο διαιτητής πηγαίνει στην τεχνική περιοχή του
γηπέδου λίγο πριν από τη σέντρα και οι δύο προπονητές και ο διαιτητής δίνουν τα χέρια, ως ένδειξη σεβασμού
2. Κόκκινη κάρτα για αναπληρωματικό
Εάν ένας αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής
δεχθεί κόκκινη κάρτα, τότε ο μέγιστος αριθμός
αλλαγών μιας ομάδας θα μειωθεί κατά μία για το
υπόλοιπο του αγώνα (εάν η ομάδα έχει χρησιμοποιήσει ήδη όλες τις αλλαγές, τότε πιθανόν να έχει μία λιγότερη στον επόμενο αγώνα)
Β. Αύξηση καθαρού χρόνου αγώνα
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
1. Αυστηρότερος υπολογισμός του χρόνου καθυστερήσεων
Οι διαιτητές συχνά δεν υπολογίζουν επιπλέον
δευτερόλεπτα ή λεπτά όταν υπάρχουν διακοπές
της ροής του αγώνα κι έτσι χάνεται πολύς χρόνος. Γι’ αυτό, θα πρέπει να είναι πιο αυστηροί στον
υπολογισμό τους, σταματώντας το χρονόμετρό
τους σε:
εκτέλεση πέναλτι: από τη στιγμή που καταλογίζεται, μέχρι το λάκτισμα
γκολ: από τη στιγμή που σημειώνεται, μέχρι τη
σέντρα
τραυματισμό: από τη στιγμή που ρωτήσουν τον
παίκτη εάν χρειάζεται γιατρό, μέχρι το παιχνίδι να
αρχίσει ξανά
κόκκινη και κίτρινη κάρτα: από τη στιγμή που
τη δείχνουν, μέχρι το παιχνίδι να αρχίσει ξανά
αλλαγή: από τη στιγμή του σήματος του διαι-

τητή για την αλλαγή, μέχρι το παιχνίδι να αρχίσει
ξανά
9,15μ.: από τη στιγμή που αρχίζουν να μετρούν
9,15μ. για την τοποθέτηση τείχους σε εκτέλεση
φάουλ (ή χρησιμοποιήσουν σπρέι για τη θέση της
μπάλας) μέχρι να κάνουν σήμα για την εκτέλεση
του φάουλ
ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Ουσιώδης καθαρός χρόνος, με το χρονόμετρο να σταματάει σε κάθε διακοπή του παιχνιδιού
Μία πιθανή μέθοδος αύξησης του καθαρού
χρόνου είναι να σταματάει το χρονόμετρο κάθε
φορά που σταματάει το παιχνίδι και να αρχίζει να
μετράει ξανά όταν αρχίσει ξανά το παιχνίδι. Αυτό
μπορεί να εφαρμόζεται με διαφορετικούς τρόπους
Στα τελευταία πέντε λεπτά του 1ου ημιχρόνου
και στα τελευταία δέκα λεπτά του 2ου ημιχρόνου
(ομοίως στην παράταση): σε αυτές τις χρονικές περιόδους οι παίκτες είθισται να «σπαταλούν» χρόνο
Σε όλο το παιχνίδι: σε αυτήν την περίπτωση θα
χρειαστεί διευκρίνιση ότι ένας αγώνας ποδοσφαίρου αποτελείται από δύο περιόδους (για παράδειγμα) 30 λεπτών καθαρού χρόνου
2. Ρολόγια γηπέδων
Όπου υπάρχει ρολόι στο γήπεδο, ορατό στους
θεατές, ο καθαρός χρόνος μπορεί να είναι εμφανής. Όταν ο διαιτητής «σταματάει» τον χρόνο, το
ρολόι του γηπέδου μπορεί επίσης να σταματάει
με μία σύνδεση με το χρονόμετρο του διαιτητή ή
από έναν υπεύθυνο που θα ελέγχει το ρολόι και
θα βρίσκεται σε επικοινωνία με τον διαιτητή. Επιπροσθέτως, το ρολόι του γηπέδου μπορεί να
εμφανίζει τον χρόνο των καθυστερήσεων και να
μη σταματάει στα 45 ή στα 90 λεπτά
3. Πάσα παίκτη στον εαυτό του σε εκτέλεση
φάουλ, κόρνερ ή ελεύθερου
Το ποδόσφαιρο ήδη ενθαρρύνει τη γρήγορη
εκτέλεση φάουλ και θα ήταν ακόμα καλύτερα εάν
ο παίκτης που δέχθηκε το φάουλ να μπορεί να
αγγίξει την μπάλα πάνω από μία φορά. Θα ενθαρρυνόταν το επιθετικό παιχνίδι, αφού ο παίκτης που δέχθηκε το φάουλ, θα μπορούσε, για
παράδειγμα, να σταματήσει την μπάλα και αμέσως να συνεχίσει με ντρίμπλα ή κίνηση προώθησης και θα μπορούσε να επιταχύνει το παιχνίδι
(κάτι που επιτρεπόταν από τους πρώτους κανονισμούς του παιχνιδιού το 1863)

4. Κίνηση της μπάλας σε ελεύθερο
Δεν είναι απαραίτητη η ακινησία της μπάλας σε ελεύθερο
που εκτελούν συχνά οι τερματοφύλακες, αφού δεν υπάρχει
μεγάλο πλεονέκτημα εάν κινείται. Αντιθέτως, η εντολή διαιτητή για επανεκτέλεση του ελεύθερου για μία μικρή κίνηση της
μπάλας εκνευρίζει τον κόσμο και
σπαταλά περισσότερο χρόνο
5. Θέση ελεύθερου
Το ελεύθερο πρέπει να εκτελείται από την ίδια
πλευρά που η μπάλα πέρασε άουτ. Αυτό θα σταματήσει την καθυστέρηση του τερματοφύλακα, ο
οποίος πηγαίνει να εκτελέσει το ελεύθερο από
την άλλη πλευρά σε σχέση με εκείνη που έφυγε έξω η μπάλα
Γ. Αύξηση δικαιοσύνης και ελκυστικότητας
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗ
1. Διαφορετική σειρά εκτελέσεων στη διαδικασία των πέναλτι
Με βάση μελέτες που αποδεικνύουν ότι η ομάδα που εκτελεί πρώτη σε διαδικασία πέναλτι
αποκτά πλεονέκτημα, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη
ψυχολογική πίεση στον δεύτερο ποδοσφαιριστή
σε κάθε γύρο εκτελέσεων, ήδη άρχισε η χρησιμοποίηση του συστήματος «ΑΒΒΑ» στις εκτελέσεις.
Πρόκειται για σειρά όπου κάθε ομάδα εκτελεί σερί δύο πέναλτι, πλην του πρώτου που είναι μεμονωμένο. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο χρήσης κι
άλλων τέτοιων συστημάτων
2. Στα ελεύθερα και στα φάουλ μέσα μεγάλη
περιοχή, το παιχνίδι μπορεί να αρχίσει ξανά προτού η μπάλα βγει από την περιοχή
Στα ελεύθερα από άουτ ή στα αμυντικά φάουλ
εντός μεγάλης περιοχής, οι παίκτες της ομάδας
θα επιτρέπεται να παίξουν την μπάλα μέσα στην
περιοχή (με τους αντιπάλους πάντα εκτός περιοχής μέχρι την εκτέλεση), χωρίς ο διαιτητής να δώσει επανάληψη, ώστε το παιχνίδι να γίνει πιο γρήγορο και να μην υπάρχουν οι βαθιές μπαλιές που
«σπαταλούν» χρόνο
ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Χέρι
Ένας παίκτης που σκοράρει εσκεμμένα με το
χέρι, θα πρέπει να τιμωρείται με κόκκινη κάρτα,
να επιβάλλεται δηλαδή η ίδια ποινή με έναν παίκτη που σταματάει ένα γκολ με το χέρι
Ένας τερματοφύλακας που πιάνει εσκεμμένα
μία πάσα ή ένα πλάγιο από συμπαίκτη του πρέπει
να τιμωρείται με πέναλτι και όχι με έμμεσο φάουλ (και την κατάλληλη κάρτα)
Ένας διαιτητής θα πρέπει να μπορεί να καταλογίσει γκολ, εάν ένας αμυνόμενος σταματήσει
ένα γκολ με το χέρι, πάνω ή πολύ κοντά στη γραμμή του τέρματος
2. Το σφύριγμα για ημίχρονο ή για τέλος αγώνα να επιτρέπεται μόνο όταν η μπάλα βγει εκτός
παιχνιδιού. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαιτητές δεν
θα ανακόπτουν πολλά υποσχόμενες επιθέσεις
στις καθυστερήσεις ή και σουτ προς το τέρμα και
οι επιτιθέμενες ομάδες θα έχουν κίνητρο να συνεχίσουν να παίζουν και να προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ευκαιρία
3. Η φάση σταματάει μετά από την εκτέλεση
πέναλτι
Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της εκτέλεσης πέναλτι με πολλούς παίκτες να έχουν εισβάλει
ήδη στην περιοχή, σε περίπτωση που ένας τερματοφύλακας αποκρούσει ή η μπάλα χτυπήσει στο
δοκάρι, το παιχνίδι δεν συνεχίζεται, αλλά η φάση
θα σταματάει και ο διαιτητής θα δίνει ελεύθερο.
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Έλερεϊ:
«Ήσυχη
επανάσταση»
Το IFAB στοχεύει σε «σεβασμό στους κανονισμούς,
στους διαιτητές, σε άλλους
συμμετέχοντες και στο ίδιο
το παιχνίδι», όπως τονίζεται στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, στο οποίο παρουσιάζονται όλες οι εξεταζόμενες
προτάσεις για την περίοδο
2017-2022. Οι προτάσεις
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: σε αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν δίχως αλλαγή κανονισμών,
σε αυτές που μπορούν να
δοκιμαστούν και να εφαρμοστούν σε αγώνες σε πειραματικό επίπεδο, και σε
αυτές που θα τεθούν προς
συζήτηση.
Το IFAB υποστηρίζει ότι ένας αγώνας ποδοσφαίρου
διαρκεί τυπικά 90 λεπτά, ωστόσο ο καθαρός χρόνος
που παίζεται η μπάλα είναι
μικρότερος από 60 λεπτά
και γι’ αυτό μεγάλο μέρος
των προτάσεων αφορά
στον τρόπο με τον οποίο θα
αυξηθεί ο καθαρός χρόνος
και θα μειωθούν οι καθυστερήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να γίνει από τώρα, όπως με το
να σταματάει ο διαιτητής το
ρολόι του όταν περιμένει εκτέλεση ενός φάουλ ή σε έναν τραυματισμό ποδοσφαιριστή. Παρ’ όλα αυτά,
υπάρχουν και πιο καινοτόμα μέτρα που τίθενται προς
συζήτηση, όπως το να υπάρχει παύση στη χρονομέτρηση κάθε φορά που σταματάει το παιχνίδι 5 λεπτά
πριν από το τέλος του 1ου
ημιχρόνου ή 10 λεπτά πριν
από το τέλος του 2ου ημιχρόνου, δηλαδή στο χρονικό διάστημα που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές
κάνουν καθυστέρηση υπέρ
της ομάδας τους. «Μπορεί
να πει κανείς ότι πρόκειται
για μία ήσυχη επανάσταση,
με στόχο να κάνουμε το ποδόσφαιρο ακόμη καλύτερο», δήλωσε στην εφημερίδα «Times» ο τεχνικός διευθυντής του IFAB και παλιός
Άγγλος διεθνής διαιτητής,
Ντέιβιντ Έλερεϊ. «Το σημείο
εκκίνησής μου ήταν να κοιτάξω τους κανονισμούς και
να πω “γιατί είναι εδώ;”
Και, εάν δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος, τότε η αλλαγή τους θα έκανε καλύτερο το παιχνίδι;»
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

H Aννούλα (η Καραμανλή)… κοιτούσε υπέροχα!
ε συνοπτικές διαδικασίες πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον νόμο του Βασιλειάδη για τον Αθλητισμό στη Βουλή.
Αν εξαιρέσει κανείς τις αντιδράσεις της ΕΟΕ, την
ανακοίνωση του Γ. Βασιλακόπουλου για λογαριασμό
της ΕΟΚ και ορισμένες μεμονωμένες φωνές παραγόντων του ποδοσφαίρου, ώστε να μην κατατεθεί τροπολογία για την περιβόητη αναδιάρθρωση, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή… δεν άνοιξε μύτη.
Οι κυβερνητικοί βουλευτές πέρασαν ένα ήσυχο
διήμερο και το μόνο που διατάραξε την ηρεμία τους ήταν ένα επεισόδιο διαδικαστικού χαρακτήρα του Κ.
Τζαβάρα με τον Πέτρο Κωνσταντινέα…

Μ

«Πάντα τέτοια», έλεγαν μεταξύ τους οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ και έδειχναν με νόημα προς τα έδρανα
της… απούσας Νέας Δημοκρατίας από τη συζήτηση
για τις διατάξεις του νομοσχεδίου, αλλά και για τα
κωλύματα των παραγόντων για τα οποία ο Βασιλειάδης και ο Συναδινός δεν εφαρμόζουν τον νόμο…
Τι έδειχναν;
Την υπεύθυνη του τομέα Αθλητισμού της ΝΔ, την
Αννούλα (την Καραμανλή), που… κοιτούσε υπέροχα
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζουν! Προφανώς δεν ενοχλήθηκε ούτε από την παρουσία του
Βασίλη Γκαγκάτση, στο πλευρό του υφυπουργού. Και
μετά κάποιοι αναρωτιούνται γιατί με τα όσα έχει κάνει
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμη επιστρέψει στο 4%...

Ο Γραμμένος,
η έδρα της Εθνικής
και ο… Μάκης!
Πολλά νεύρα έχει τις τελευταίες ημέρες ο Ευάγγελος Γραμμένος. Σε
κάθε επίσκεψη στο γραφείο του βγάζει ένταση. Σε κάθε συζήτηση φτάνει
στα πρόθυρα της έκρηξης.
«Μόνο το κακό του το κεφάλι φταίει», λένε διάφοροι συνεργάτες του
στην ΕΠΟ που γνωρίζουν τη ρίζα του κακού. Τον πρόεδρο της Ομοσπονδία εκνεύρισε η ιστορία με
την έδρα της Εθνικής ομάδας.
«Πώς θέλει να ’ναι πρόεδρος
χωρίς να παίρνει πρωτοβουλίες
και όταν ζητάει άδειες ακόμα και
για τα απλά θέματα; Έτσι, χάνει
πολύτιμο χρόνο και βρίσκεται
μπλεγμένος», σχολίαζε τις προάλλες μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Την αλήθεια έλεγε ο άνθρωπος.
Για κάθε ζήτημα, ο Γραμμένος επικοινωνεί πρώτα με τον Μάκη Γκαγκάτση. Έπειτα φωνάζει στο
γραφείο του τον Περικλή Λασκαράκη.
Ενίοτε συζητάει και με τον Κώστα Βρακά και τον Παναγιώτη Διακοφώτη.
Άλλα του λέει ο ένας, διαφορετικά προσεγγίζει κάποιο θέμα ο άλλος, και στο τέλος ο Ευάγγελος κάνει ένα κεφάλι καζάνι λες και βγήκε
από συναυλία ρέγκε στην Τζαμάικα.
Τότε αποφασίζει να μην πάρει… απόφαση εν θερμώ και αφήνει κάθε
υπόθεση να χρονίσει.
Οπότε, αρχίζει ο νέος κύκλος επαφών για την εξεύρεση της λύσης!

Θραύση κάνουν τα βέλη του Έρωτα στην ΕΠΟ! Κάτι η ειδυλλιακή ατμόσφαιρα του πάρκου, κάτι
η ροπή παραγόντων και υπαλλήλων προς την περιπέτεια, συχνάπυκνά βρίσκουν στην Ομοσπονδία θέμα για κουτσομπολιό. Σύμφωνα με όσα ακούγονται την τελευταία εβδομάδα, στο Γουδή δη-

Νέοι έρωτες στην ΕΠΟ
μιουργήθηκε άλλο ένα παράνομο
ζευγάρι. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν
διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της ΕΠΟ. Απλά δίνουν
τροφή για συζητήσεις, διότι έχουν
γίνει αντιληπτοί απ’ όλο τον

κόσμο, ενώ και οι δύο είναι παντρεμένοι!
Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια, λίγοι τους είχαν πάρει χαμπάρι. Αλλά στις διάφορες
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, το ζευγάρι δεν
μπόρεσε να συγκρατηθεί κι
έτσι η σχέση τους πήρε έκταση και πέρασε από κάθε γραφείο. Τώρα που μπήκε και η άνοιξη, προφανώς οι ερωτευμένοι θα γίνουν ακόμα πιο
εκδηλωτικοί κι έτσι θα βρίσκονται
κάθε μέρα στο στόμα των συναδέλφων τους. Αρκεί, βέβαια, να
μην τους φάει το κακό το μάτι…

Στηρίζει τον Αντωνίου ο Βαγγέλης
Αφόρητες πιέσεις δέχεται από πολλές πλευρές ο Ευάγγελος Γραμμένος για να αλλάξει τον εκπρόσωπο
της ΕΠΟ στη Super League.
Το χρίσμα δόθηκε στον Αστέριο Αντωνίου, από
τον οποίο έχουν παράπονα και στην Ομοσπονδία,
αλλά και στον συνεταιρισμό. Ακόμα και μέσα από την
Εκτελεστική Επιτροπή εισηγούνται την αντικατάσταση του παράγοντα που χρησιμοποιήθηκε για την απομάκρυνση του Γιάννη Τσαχειλίδη.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ωστόσο, στηρίζει ξεκάθαρα
τον αντιπρόεδρό του. Όχι μόνο επειδή τον θεωρεί τίμιο και αγνό. Κυρίως επειδή ξέρει πως πολλοί του
κάνουν πλάκα και έτσι ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πέλλας έγινε συμπαθής
στον Γραμμένο, ο οποίος δεν δέχεται κουβέντα για
αντικατάσταση του Αντωνίου.
Χρησιμοποιεί, μάλιστα, ως έξτρα επιχείρημα πως

πρόκειται για παράγοντα που απολαμβάνει και τη
στήριξη της Θεσσαλονίκης. Με ό,τι και αν σημαίνει
αυτό και οτιδήποτε συνεπάγεται.
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Αν «πέσει» ο ΟΦΗ
θα μετακομίσουν στη Μακεδονία

ύτε ένας (για δείγμα…) βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε στο Ηράκλειο να μιλήσει για την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ να υποβιβάσει τον ΟΦΗ μία
κατηγορία για την ιστορία με τον Αιγινιακό.
Βρε, ούτε ένας! Λες και δεν εκλέγονται

Ο

στο Ηράκλειο. Λες και η ομάδα δεν ανήκει
στην Κρήτη! Υποψήφιοι δήμαρχοι μίλησαν.
Πολιτευτές μίλησαν. Στελέχη της τοπικής
κοινωνίας, επίσης. Οι μόνοι που κρύφτηκαν
ήταν οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι οποίοι
δεν βρήκαν ούτε μια κουβέντα να πουν για
τη σωτηρία του ΟΦΗ. Κι ο Μπούσης δεν
φταίει. Άλλοι ήταν στη διοίκηση. Αλλά θα
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κάνει το παν για να σωθεί η ομάδα. Οι βουλευτές του Ηρακλείου πώς θα εμφανίζονται
στο Ηράκλειο αν υποβιβαστεί ο ΟΦΗ;
Θα κρύβονται όπως οι συνάδελφοί τους
στη Βόρεια Ελλάδα με το ξεπούλημα της
Μακεδονίας που θέλουν έναν ολόκληρο…
στρατό για να εμφανιστούν στις περιοχές
που εκλέγονται…

O Ιβάν δεν θέλει στην
πεντάδα τον Αλαφούζο
Στα μαχαίρια, εδώ και καιρό,
ο Ιβάν Σαββίδης με τον
Γιάννη Αλαφούζο. Από τότε που ο (…άφαντος) μεγαλο-

μέτοχος του «τριφυλλιού»
κατηγόρησε τον Ρωσοπόντιο
ότι θέλησε να γίνει… χαλίφης
στη θέση του χαλίφη, δηλα-

δή το ένα και μοναδικό αφεντικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Πάνε οι εποχές που ο Αλαφούζος με τον Ιβάν έμπαιναν… αγκαλιά στο ΟΑΚΑ
για τον τελικό του Κυπέλλου
και έκαναν μαζί την απονομή.
Τώρα, ο ένας (Ιβάν) όχι
μόνο δεν θέλει να βλέπει τον
άλλον (Αλαφούζο), αλλά
δεν τον θέλει ούτε καν στη
πεντάδα του πρωταθλήματος να παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και να… ξεχρεώνει
τον διεθνή αποκλεισμό!

Εσωτερικός έλεγχος
για τις διαρροές
Σε κατάσταση πολιορκίας βρέθηκαν πρόσφατα κάποια γραφεία στην ΕΠΟ! Έπειτα από απανωτές διαρροές διαφόρων εγγράφων, κυρίως για θέματα των Δικαιοδοτικών Οργάνων
προκάλεσαν την παρέμβαση του Περικλή
Λασκαράκη.
Σε μέρα που ο Ευάγγελος Γραμμένους
απουσίαζε για επαγγελματικές υποθέσεις του,
ο ταμίας έγινε αντ’ αυτού και διενήργησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Άρχισε, δηλαδή,

την έρευνα ανάμεσα σε υπαλλήλους και στελέχη για να βρει από πού έφευγαν τα έγγραφα. Για να μην υπάρξει επικοινωνία μεταξύ
των εμπλεκομένων, ο Λασκαράκης επέβαλε
ουσιαστικά αποκλεισμό των διαφόρων γραφείων και έτσι έφτασε στην πηγή. Διότι εντόπισε από πού έφευγαν οι λεπτομέρειες διαφόρων υποθέσεων. Έτσι έλεγε ο Βολιώτης
που αποδείχθηκε αποτελεσματικός και σε αυτή την έρευνα.

Διαφωνούν
για τους δικηγόρους
Την ανάγκη φιλότιμο κάνουν Ευάγγελος Γραμμένος και Περικλής Λασκαράκης
για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Ο πρόεδρος και ο ταμίας της ΕΠΟ διαφωνούν στα πάντα. Ακόμα και στα πιο απλά ζητήματα. Ο ένας λέει «άσπρο», ο άλλος απαντάει «μαύρο». Ενδεικτικό παράδειγμα των διαφωνιών τους είναι και ο αριθμός
των δικηγόρων που στελεχώνουν τη νομική υπηρεσία. Σύμφωνα με τον Γραμμένο
η Ομοσπονδία διαθέτει οκτώ νομικούς, ενώ κατά τον Λασκαράκη υπάρχουν επτά.
Πολλοί απορούν για τη διαφωνία και προσπαθούν να αντιληφθούν ποιος μετράει λάθος και γιατί. Άλλοι υποπτεύονται ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ βάζει στο κάδρο
και τον ταμία του που ανακατεύεται συνέχεια με τη νομική υπηρεσία και ουσιαστικά
λειτουργεί ως επικεφαλής της, διότι δεν αφήνει τους δικηγόρους να κάνουν το παραμικρό χωρίς να τον ενημερώσουν.
Υπάρχει, όμως, και η άλλη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η διαφωνία βρίσκεται
στην άρνηση του Λασκαράκη να δεχθεί ως μέλος της υπηρεσίας τη δικηγόρο που
κατέβασε ο Γραμμένος από τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντίνα Σίσκου. Πού βρίσκεται η αλήθεια; Μόνο οι δυο τους ξέρουν!
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Του Νίκου Συνοδινού
όλεμος για τον
χρυσό του ποδοσφαίρου ξέσπασε ανάμεσα
στη FIFA και την UEFA. Tα τεράστια ποσά που προσφέρουν
οι χορηγοί στους μεγάλους
συλλόγους του ποδοσφαίρου έχουν θορυβήσει τις διεθνείς Συνομοσπονδίες, που θέλουν να
πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα.
Η λάμψη του Μουντιάλ είναι σαφώς κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η συγκέντρωση των κορυφαίων
εθνικών ομάδων του κόσμου προκαλεί το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη
και ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου σπάει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Μεγάλο ενδιαφέρον αναμφισβήτητα υπάρχει και για το EURO,
που ωστόσο δεν συναγωνίζεται σε
αίγλη και χρήμα το Μουντιάλ.
Η παγκοσμιοποίηση ωστόσο έχει
δημιουργήσει νέα δεδομένα, καθώς
από τις εθνικές ομάδες το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στους συλλόγους. Γιατί, αν κάποτε ένας σύλλογος είχε πολλούς περιορισμούς στην
απόκτηση αλλοεθνών ποδοσφαιριστών, πλέον τα ποδοσφαιρικά σύνορα έχουν πέσει και οι ομάδες ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα αποκτούν την αφρόκρεμα του
ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο.
Τα έσοδα του Champions League
χρόνο με τον χρόνο δημιουργούν νέα
ρεκόρ. Η αίγλη της διοργάνωσης είναι τεράστια, και η UEFA φροντίζει
να εκσυγχρονίζει τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης προστατεύοντας τους ισχυρούς προκειμένου να
μη δημιουργήσουν κάτι αντίστοιχο με
το μπάσκετ και πάρουν μέρος σε δική
τους κλειστή Λίγκα. Αν αυτό συμβεί,
όπως έχουν γίνει προσπάθειες στο
παρελθόν, τότε αυτοί θα μαζέψουν…
όλο το χαρτί. Η UEFA με νύχια και με
δόντια, με ντρίπλες, αναμορφώσεις,
αλλά κυρίως πριμοδοτώντας την παραμονή των ισχυρών του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κρατά σε τοπ επίπεδο το Champions League.
Κάπου εκεί εμφανίστηκε το Μουντιάλ συλλόγων. Αυτό έκανε την εμφάνισή του δειλά- δειλά το 2000. Ήταν μια διοργάνωση που δεν συγκέντρωνε μεγάλο ενδιαφέρον και αντιμετωπιζόταν ως μίνι τουρνουά για
έναν ακόμη τίτλο που θα προστίθεται στην τροπαιοθήκη κάποιων μεγάλων ομάδων. Μάλιστα, μετά την
πρώτη χρονιά στη Βραζιλία που πήραν μέρος 8 σύλλογοι κι έφθασαν
στον τελικό δύο βραζιλιάνικες (Κορίνθιανς-Βάσκο) ομάδες, διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον ήταν πολύ

Π

Ο Τσεφερίν
θέλει
το Μουντιάλ
στην
Ευρώπη
Ο Αλεξάντερ Τσεφερίν,
την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στη Ρώμη, εξελέγη
ξανά στην προεδρία της
UEFA. Ο 51χρονος Σλοβένος δικηγόρος ήταν ο
μοναδικός υποψήφιος,
έχοντας κερδίσει την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών από
την πρώτη του θητεία, η
οποία διαρκεί από το
2016, παίρνοντας τη θέση του Μισέλ Πλατινί.
Στόχος του είναι να εργαστεί για να προετοιμάσει τη μεταρρύθμιση του
Champions League για
το 2024.
«Και τι θα συμβεί τώρα;
Το ποδόσφαιρο χτυπήθηκε από την μεγαλύτερη
διοικητική κρίση στην
ιστορία του, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όμως παρείχατε την εμπιστοσύνη
σας σε αυτό το άγνωστο.
Και μία κρίση είναι πάντα
μία μοναδική ευκαιρία
για αλλαγή προς το καλύτερο. Και το πρώτο πράγμα που θέλαμε να κάνουμε και καταφέραμε, ήταν
να ξαναβρούμε τη χαμένη
ενότητα. Θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε, έτσι ώστε να
φέρουμε το Μουντιάλ
2030 στην ήπειρό μας, 12
χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε το Μουντιάλ της Ρωσίας».

Πόλεμος για
τον χρυσό
του ποδοσφαίρου
Ο Ινφαντίνο θαμπώθηκε από τα έσοδα
του Champions League κι επιχειρεί να
δημιουργήσει Μουντιάλ συλλόγων με 24
ομάδες για να πάρει μερίδιο από την πίτα.
Οργισμένη αντίδραση από τον Τσεφερίν,
που σκέφτεται ακόμη και πρόταση
μομφής στον Ελβετό από την UEFA

μικρό. Μάλιστα, το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων δεν πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2001 και 2004, λόγω
ενός συνδυασμού παραγόντων και
κυρίως λόγω της πτώχευσης της εταιρείας Sport International and
Leisure, χορηγού της FIFA.
Από το 2005, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων διοργανώνεται κάθε χρόνο στις αρχές Δεκεμβρίου. Το
τουρνουά έχει φιλοξενηθεί από τη
Βραζιλία, την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και το Μαρόκο.
Δεν έχει γίνει δηλαδή ποτέ στην Ευρώπη, στη λογική ότι οι μεγάλοι σύλλογοι της «Γηραιάς Ηπείρου» είναι
αυτοί που προσελκύουν κόσμο σε Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική.
Από το 2007 ο αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν στο Μουντιάλ συλλόγων έχει περιοριστεί
στις 7. Ο τρόπος διεξαγωγής του
δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά στο
Champions League. Η UEFA φρόντισε να ενισχύσει με τις αποφάσεις
της τη διοργάνωση του σεντονιού
και των αστέρων. Εκεί οι μεγάλες εταιρείες έριξαν τα ρέστα τους. Τα
ποσά από τηλεοπτικά δικαιώματα
πήγαν στα ύψη. Ο πρόεδρος της
FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο δεν άντεξε

τον πειρασμό. Παλιά αλεπού ο
49χρονος Ελβετός. Σου λέει, τόσο
μέλι δεν μπορεί να το παίρνει μόνο η
UEFA. Όπως υπάρχει λοιπόν το
Μουντιάλ των εθνικών ομάδων, να
υπάρξει και το Μουντιάλ συλλόγων.
Με την αφρόκρεμα του παγκοσμίου
ποδοσφαίρου και όχι με 7 ομάδες
μόνο. Και με τρόπο διεξαγωγής που
θα προσελκύσει τους χορηγούς. Τι
σημαίνει αυτό αντίστοιχα για την
UEFA; Καταστροφή. Τεράστια απώλεια εσόδων και υποβάθμιση του
Champions League.

Ποιος είδε τον πρόεδρο της
UEFA Αλεξάντερ Τσεφερίν και
δεν τον φοβήθηκε. Ο 51χρονος
Σλοβένος επανεκλέχτηκε στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία κι έχει τα
δικά του σχέδια ν’ ανεβάσει τα έσοδα του δικού του μαγαζιού. Ο Ινφαντίνο όμως πάει να καταστρέψει τα
πάντα.
Τι μένει, λοιπόν; Πόλεμος! Ο πρόεδρος της UEFA κάλεσε και τις 59
ευρωπαϊκές ομοσπονδίες να βρεθούν απέναντι στη FIFA, καλώντας
σύσσωμο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να απορρίψει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με 24 ομάδες, που
ο Ινφαντίνο θέλει να επικυρώσει
στην ολομέλεια της FIFA στα μέσα
του επόμενου Μαρτίου στις ΗΠΑ.
Η FIFA έχει σχεδιάσει μια νέα
μορφή για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Συλλόγων με τη συμμετοχή 24 ομάδων, που θα είναι οι καλύτερες από
κάθε ήπειρο. Η κατανομή αναφέρεται σε δώδεκα για την UEFA, τέσσερις για την CONMEBOL (Νότια Αμερική), δύο για την AFC (Ασία), δύο
για την CAF (Αφρική), δύο για την
CONCACAF (Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική), μία θέση για την
OFC (Ωκεανία) και ακόμη μία για τον
οικοδεσπότη. Θα χωριστούν σε οκτώ
ομίλους τριών ομάδων και η πρώτη
θα πηγαίνει κατευθείαν στους προημιτελικούς. Το τουρνουά θα διαρκέσει 17 ημέρες και θα διεξάγεται τη
δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου στη
θέση του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών (Confederations Cup).
Ίδιες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η επιθυμία του Ινφαντίνο
για ένα Παγκόσμιο Nations League,
που επίσης θα τεθεί στην εκτελεστική επιτροπή που θα συνεδριάσει στο
Μαϊάμι. Πρόκειται για μια διεύρυνση σε παγκόσμιο επίπεδο του
Nations League της UEFA.
Η UEFA έχει απειλήσει τον Ινφαντίνο με ψήφο τιμωρίας των 59 ευρωπαϊκών ομοσπονδιών στις εκλογές για την προεδρία της FIFA στις 5
Ιουνίου στο Παρίσι, αλλά και με
πρόταση μομφής εναντίον του. Η
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία προσπαθεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη της Νότιας Αμερικής σε αυτή
την προσπάθεια.
Η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι… τέλους. Και όταν στη μέση είναι τόσα
λεφτά, αναμένεται σύγκρουση μέχρι τελικής πτώσεως.
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Καταδίκη Β. Γκαγκάτση
Πέντε χρόνια κάθειρξη στον
προστατευόμενο του υφυπουργού
απόφαση του δικαστηρίου για το
σκάνδαλο με την Κάρτα Υγείας της
ΕΠΟ, που καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξη –παρά την αποδοχή από το δικαστήριο δύο ελαφρυντικών– τρεις
τέως προέδρους της ΕΠΟ, προκάλεσε αίσθηση στους ποδοσφαιρικούς και όχι μόνο κύκλους. Πρέπει επίσης να προκάλεσε και μεγάλη έκπληξη στον υφυπουργό Αθλητισμού
Γιώργο Βασιλειάδη, ο οποίος ως νομικός
προεξοφλούσε την αθώωση των κατηγορουμένων και κυρίως του φίλου και συνδαιτυμόνα του Βασίλη Γκαγκάτση.
Για τους συντάκτες της «Α» και για τον εκδότη
της Βίκτωρα Μητρόπουλο, η απόφαση ήταν αναμενόμενη. Έχοντας ασχοληθεί δημοσιογραφικά
με το θέμα της Κάρτας Υγείας τα προηγούμενα 67 χρόνια, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
πολύ δύσκολα ένα δικαστήριο θα έκρινε αθώους
κάποιους οι οποίοι είχαν δαπανήσει 12 εκατ. ευρώ από τα έσοδα της ΕΠΟ για πιστοποιητικά υγείας των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών τα οποία
ουδέποτε εκδόθηκαν και όμως επί έξι συναπτά έτη να καταβάλλουν τμηματικά το παραπάνω ποσόν στην ανάδοχο εταιρεία. Βεβαίως, οι δύσκολες
ώρες για τους νυν διοικούντες την ΕΠΟ τώρα αρχίζουν, αφού η προμηθεύτρια εταιρεία PCSystem
θα διεκδικήσει και τα υπόλοιπα 16 εκατ. ευρώ,
που προβλέπονται από τη σύμβαση με αγωγή που
θα εκδικαστεί τον προσεχή Μάιο.
Το επόμενο δισέλιδο απεικονίζει ανάγλυφα τα
ρεπορτάζ της «Α», σχετικά με το θέμα, που πρώτη
έφερε στη δημοσιότητα και συνέχισε να παρακολουθεί την εξέλιξή του τα προηγούμενα έξι χρόνια.
Ίσως κάποιος αναγνώστης αναρωτηθεί γιατί η
εφημερίδα μας ενδιαφερόταν για τη δικαστική εξέλιξη του σκανδάλου με την Κάρτα Υγείας, που
είχε ως αποτέλεσμα να καταδικαστούν πέντε διοικητικά στελέχη της ΕΠΟ, εκ των οποίων τρεις
διετέλεσαν πρόεδροι.
Εύλογο το ερώτημα, στο οποίο οφείλουμε μια
απάντηση.

Η

Προσκολλούμενος στους εκάστοτε ισχυρούς του ποδοσφαίρου
–Σωκ. Κόκκαλη, Β. Μαρινάκη, Δ. Μελισσανίδη,
Γ. Αλαφούζο, Κωστάκη Κουτσοκούμνη– είναι σήμερα ο αφανής
αρχηγός του ποδοσφαίρου, με τις ευλογίες του Γ. Βασιλειάδη
Η «Α» και ο εκδότης της ποτέ δεν είχαν την πρόθεση να συμβάλουν στην καταδίκη κάποιων προσώπων που είχαν διοικητικές θέσεις στην ΕΠΟ. Είχαν όμως ξεκάθαρη θέση ότι ορισμένοι εξ αυτών,
και συγκεκριμένα ο τότε πρόεδρος της ΕΠΟ και
σημερινός κουμανταδόρος του ποδοσφαίρου Βασίλης Γκαγκάτσης, έπρεπε να απομακρυνθούν
από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Και αυτό γιατί η
επί 25 περίπου χρόνια ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο δεν προσέφερε και πολλά στο άθλημα.
Προσκολλημένος στους εκάστοτε ισχυρούς
του ποδοσφαίρου, όπως οι Σωκ. Κόκκαλης,
Βαγ. Μαρινάκης, Ιβ. Σαββίδης, Γ. Αλαφούζος, Δημ. Μελισσανίδης και ο αποθανών Κωστάκης Κουτσοκούμνης, κατέληξε σήμερα να
είναι ο αφανής αρχηγός του ποδοσφαίρου αφού
παρανόμως προσελήφθη ως διευθύνων σύμβουλος στη Super League, με την αμέριστη συμπαράσταση των κ.κ. Γιώργου Βασιλειάδη και Ιούλιου Συναδινού. Χαρακτηριστικό της αποδοχής
του από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της άγνοιας για τα
ποδοσφαιρικά θέματα της Νέας Δημοκρατίας και
των άλλων κομμάτων υπήρξε η παρουσία του στη
Βουλή κατά τη συζήτηση του αθλητικού νομοσχεδίου προ δύο ημερών.
Τη θέση του για την απομάκρυνση του Βασίλη
Γκαγκάτση από τον χώρο του ποδοσφαίρου ο
εκδότης της «Α», Βίκτωρας Μητρόπουλος, είχε
εκφράσει έμπρακτα πριν από περίπου δέκα χρόνια. Αποκαλύπτουμε σήμερα για πρώτη φορά ότι
τον Νοέμβριο του 2008 υπήρξε συμφωνία με τον
Βασίλη Γκαγκάτση –που τότε αντιμετώπιζε ποινικές συνέπειες σε επικείμενη δίκη, στην οποία
ουσιαστικός μάρτυρας ήταν ο Β. Μητρόπουλος– να καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να

αθωωθεί από κονδύλια της ΕΠΟ που παρανόμως
είχε διαθέσει κατά τη θητεία του στην Ομοσπονδία, με την προϋπόθεση να απομακρυνθεί από το
ποδόσφαιρο υποβάλλοντας την παραίτησή του,
παρά το γεγονός ότι δύο μήνες πριν είχε εκλεγεί
παμψηφεί ως μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές της ΕΠΟ. Και οι δύο πλευρές κράτησαν τον
λόγο τους, με αποτέλεσμα ο Βασίλης Γκαγκάτσης να παραιτηθεί στις 9/12/2008 –τον διαδέχθηκε ο Σοφοκλής Πιλάβιος– και να αθωωθεί
στην ποινική δίκη 2-3 μήνες αργότερα.
Επειδή όμως ο χώρος του ποδοσφαίρου για
άτομα που διαθέτουν επιχειρηματικές ικανότητες, όπως ο Βασίλης Γκαγκάτσης, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια τα περιουσιακά
στοιχεία του ήταν της τάξεως αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ –αν και δεν ασκούσε σοβαρά
το δικηγορικό του επάγγελμα– ο παραιτηθείς
πρόεδρος επανήλθε χάρις στη βοήθεια κάποιων
εκ των προαναφερομένων παραγόντων του ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να παρακολουθούμε
όλοι τα «έργα» του, όπως ο υποβιβασμός του Ηρακλή προς χάριν της σωτηρίας κάποιας άλλης
ΠΑΕ. Βεβαίως, οι εκκρεμότητές του με τη Δικαιοσύνη σε μια τόσο πλούσια σε γεγονότα καριέρα
δεν ήταν μόνο αυτές που αφορούσαν την Κάρτα
Υγείας. Οι δικαστικοί κακουργηματικοί φάκελοι
για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΕΠΟ, για τα
κονδύλια που θα αφορούσαν τους πυρόπληκτους
της Ηλείας, και κάποια άλλα συναφή θέματα, εμπεριέχουν τον κίνδυνο να του στερήσουν ακόμη και την προσωπική του ελευθερία.
Προφανώς, για να επανέλθει στο ποδόσφαιρο έχει κάνει τους υπολογισμούς του και έχει εκτιμήσει τους κινδύνους που διατρέχει.
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Η υγεία (της)…

 ΑΠΟΨΗ 16/17-2-2013
Πιλ1,5άβ
 ιου… κατάβαση!

 (προς Ευελπίδων;)


ΑΠΟΨΗ
9/10-2-2013




1 Άµεσο ξεµπλοκάρισµα
διαπραγµατεύσεις
µε την τρόικα
θέλεικατά
ο Σα-της
1στις
Η αναδιανοµή
του πλεονάσµατος,
οι δράσεις
1 Με συµβάσεις των Β. Γκαγκάτση και Σ. Πιλάβιου η ΕΠΟ έχει
µαράς ενόψει της
προεκλογικής
µάχης,
στους ξένους
ηγέτες
ανεργίας
καιάλλα
η ξεκαθαρίζοντας
επιστροφή
κοµβικά
σηµεία
πληρώσει
12,6 εκατ.
ευρώ (και χρωστούν
14 εκατ. ευρώ) για στις αγορές,
έκδοση δελτίων υγείας που επί 5 χρόνια όµως δεν εκδίδονται
ότι «η Ελλάδα δεν αντέχει
άλλα
µέτρα» σχεδίου για να αναστραφεί
του
κυβερνητικού
το κλίµα

στην κοινωνίαµεταξύ
1 Κάλεσµα ενότητας µε επαναπατρισµό
1 Επί τάπητος και οι ασυνεννοησίες
όσωνυπουργών
ψηφοφόρων
της3 Ν.∆. έχουν διασκορπιστεί σε κε> ΣΕΛ.
«γαλάζιων» και «πράσινων»
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ντροδεξιούς
πολιτικούς σχηµατισµούς

€



1 Εκτός από τα 12,6 εκατ. ευρώ που
έχει πληρώσει µετρητοίς η ΕΠΟ,
για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρ
όµως ποτέ δεν λειτούργησαν– ο πρώη ων υγείας σε κάθε νοµό –που
ν πρόεδρος Σοφ. Πιλάβιος χωρίς έγκριση του ∆.Σ. υπέγραψε και επιτα
γές ύψους 14 εκατ. ευρώ για
την εξόφληση της σύµβασης µε την
PC Systems, χωρίς να έχει εκδοθεί έστω και ένα δελτίο υγείας ποδο
σφαιριστή!!!

ΣΕΛ. 33





6 ΣΕΛ. 3, 6

Mπρα-ντε-φερ µε
«λάφυρο» την ΤτΕ

Don’t cry
for... Greeks,
ΑΠΟΨΗ 23/24-2-2013
και Argentina
νη
ύ
σ
ιο
α
ικ
∆
Να την
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ



1 Η διοίκηση Κωστόπουλου προωθεί αλλαγές στην
αιρεία ΟΚΤΑ , προορίζοντας για επιτελικές θέσεις
υνταξιούχους(!) που έχουν εργαστεί παλαιότερα
τον Όµιλο και έχουν εισπράξει παχυλά εφάπαξ

Και µπαταχτσής
ΑΠΟΨΗ
και υπόδικος

γούν
ώην

1 Ο Αργεντινός Εν. Εουρνεκιάν, ο οποίος
συνασπίζεται µε τη ΜΕΤΚΑ του Ευ. Μυτιηναίου, ελέγχεται από την ιταλική ∆ικαιοσύνη για παράνοµη εύνοια της Alitalia

ροέδρους και
ους από το
α δεδοµένα
24-25

> ΣΕΛ. 2

λή «ψάχνουν»
Βουτο…
πάρει
την ΕΠΟ
«Ποτάµι»;




ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ




ΕΛ.ΠΕ.: Οι ζηµιές«∆ωράκι» στην
Γ.Σ. ∆ΕΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ
ρεκόρ (€269∆ΙΑ
εκατ.)
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ο νέος «τσάρος»
ΧΕΙΡΟΣκαι
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

1 Η ζηµιά στη ∆ΕΗ από

την ευθέως παράνοµη

απόφαση του ∆ηµοσίου
(βασικός µέτοχος) να
1/2-2-2014
αγοράζει η Αλουµίνιον
ρεύµα κάτω του
κόστους µπορεί να
ξεπεράσει τα
95.000.000 ευρώ
2 ΣΕΛ. 14, 35
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ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΠΟΨΗ ΓΙ
1/2-3-2014
Α ΤΗΝ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ






2 ΣΕΛ. 36-37

∆ιώξειςσε Γκαγκάτση,


Πιλάβιο, Οικονοµίδη
(και όχι µόνο)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
Η ΒΟΜΒΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ
1 Ενήµερες και οι Βρυξέλλες, που θα κάνουν
λόγο για παράνοµη κρατική ενίσχυση
1 Γ. Αδαµίδης (πρόεδρος
1 Το γνωστό θέµα µε την Κάρτα
Υγείας στέλνει στην Ευελπίδων τους
Σωµατείου «Σπάρτακος»):
πρώην προέδρους της ΕΠΟ 1 Υπό
«Οι ντόπιοι αεριτζήδες
έρευνα ο Σαρρής 6 ΣΕΛ. 15
θέλουν να κερδοσκοπήσουν και όχι να επενδύσουν» > ΣΕΛ. 12-13



V

ΑΠΟΨΗ 9/10-11-2013

έδειξαν
τα αποτελέσµατα
1 «Βρείτε τα µέχρι1τιςΚατρακύλα
28/2» ήταν
το τελεσίγραφο
Οµίλου
και ο Γιάννης
του «τσάρου» σε του
∆ΕΗ
και Αλουµίνιον
για το κόκαλείται
στος παραγωγήςΠαπαθανασίου
ενέργειας
6
ΣΕΛ.
20, 29
να βάλει το καράβι σε ρότα

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ






ΕΧΟΥΝ,
ΖΕΤΑΙ
Βαρέλι δίχως
∆εν
ΑΠΟΨΗ 8/9-3-2014
πάτο οι ΜΚΟ
πείθει…

ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΤΗΣ ΕΠΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Ο

άει ακριβά, µε την
ή, ακολουθώντας το
γάλων 6 ΣΕΛ. 22



 



εργοδότες τους
1 Β. Γκαγκάτσης και Σ. Πιλάβιος στο
στόχαστρο
των οικονοµικών
1 Συµφωνία-σωτηρία
µε την εισαγγελέτρόικα για τις αων για πακτωλό εκατοµµυρίων ευρώ,
σφαλιστικές
πουεισφορές
επί προεδρίας τους κατέβαλε η ΕΠΟ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
για την ανύπαρκτη κάρτα υγείας των ε1 Η απόφαση
Σαµαρά
για το ασυµβίβαστο
αλρασιτεχνών
ποδοσφαιριστών
) ΣΕΛ. 48
λάζει τα δεδοµένα στο εκλογικό παιχνίδι 2 ΣΕΛ. 3, 4

6 ΣΕΛ. 2

εισαγγελική παραγ1 Έρευνα του Σ∆ΟΕ µετά από
κίτη στην ΕΠΟ
υζα
Μο
και
γελία των κ.κ. Πεπόνη
µε την «αό
τικά ∆ΕΗ
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ
ΣΤΗΝ
σχε
«Α»
η
ε
δειξ
ανέ
που
α
θέµ
για το
θηκαν
ανή
δαπ
που
τά
λεφ
τα
και
ίας
ρατη» κάρτα υγε
τής Ηρακλείου
1 Με επερώτησή του ο βουλευ
δοθούν τα στοινα
σε
ζήτη
κης
ενά
Αυγ
Λευτέρης
βάθος το σοβαεις
θεί
υνη
ερε
χεία στη Βουλή και να
33
.
(µε παράνοµηρόαπόφαση
Γ.Σ.)
 ΣΕΛ
αυτό θέµα της





Οι (ανοιχτοχέρηδες) πρόεδροι και
1 Εάν οι εκπρόσωποι των δανειστών συνεχίοιπρέσα
(ελαφροχέρηδες)
σουν την...
και να θέτουν νέα ζητήµατα επί
τάπητος, τότε
η Ελλάδα θα απευθυνθεί
συνεργάτες
τους στους

ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
ΤΩΝ ∆ΥΟ KΜΟΝΟΜΑΧΩΝL 2 ΣΕΛ. 8
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Όργιο διορισµών
σε θυγατρική των
ΕΛ.ΠΕ. στα Σκόπια



1 Γαντζωµένος στο προφίλ του 4% και
της
ο ΣΥΡΙΖΑ
2 ΣΕΛ.
1 διαµαρτυρίας
47 άτοµα έχουν
κληθεί
για7εξηγή-

σεις σχετικά µε την κάρτα υγείας, για
την οποία τα µεγάλα ονόµατα του ποδοσφαίρου µε υπόµνηµα στον εισαγγελέα δηλώνουν κατηγορηµατικά ότι
δεν έχουν ιδέα > ΣΕΛ. 24-25

1 Καταγγελίες για έκνοµη ανάθεση κοινοτικών προγραµµάτων
€2,5 εκατ. στον Όµιλο
UNESCO Πειραιώς και
Νήσων 2 ΣΕΛ. 12-13

  

1 Πλην των δύο προέδρων αλλά και του Γιάννη Οικονοµίδη, κλήθηκαν
από την 29η πταισµατοδίκη κι άλλοι 43 «ύποπτοι» που ήταν µέλη των
∆.Σ. της ΕΠΟ όταν υπογράφηκαν οι «αµαρτωλές» συµβάσεις αλλά οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα για τις συµβάσεις και εκταµιεύσεις 12 εκατ.
ευρώ 2 ΣΕΛ. 24-25



1 O δήµαρχος Αθηναίων δεν παρέχει εγγυήσεις ότι το «τριφύλλι» δεν θα παραµείνει «άστεγο» σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η ∆ιπλή Ανάπλαση 2 ΣΕΛ. 27

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΟ
27 κατηγορούµενοι

ΑΠΟΨΗ
22/23-3-2014 1 Η παραγγελία για την άσκηση των διώξεων
εκτέλεση
θα σταλεί στον εισαγγελέα για
= ΣΕΛ. 30
το πρωί της ∆ευτέρας (24/3)

EUROBANK

Ζητείται
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ΑΠΟΨΗ
11/11/2016

ΑΠΟΨΗ 18/11/2016

ΑΠΟΨΗ
2/12/2016

ΑΠΟΨΗ 6/10/2017

ΑΠΟΨΗ
28/11/2017

ΑΠΟΨΗ 27/04/2018

ΑΠΟΨΗ
30/11/2018
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ΘΕΜΑ
Ο Συναδινός
γιατί δεν
υπογράφει τη
διαπιστωτική
πράξη για
Γκαγκάτση;
Κάνοντας μια γύρα στη
μηχανή αναζήτησης της
google,
πληκτρολογώντας το
όνομα «Ιούλιος
Συναδινός», του γγΑ
δηλαδή, πέφτεις επάνω
σε κάτι φοβερά και
τρομερά γραπτά, αμιγώς
ΣΥΡΙΖΑϊκά.
Πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ
την εξουσία, έγραψε ότι
μόλις έρθει το κόμμα
του στην εξουσία θα
βάλει τέλος στην
παρανομία. Δυο χρόνια
μετά, τέλη του 2016, ο
ίδιος άνθρωπος
κατηγορούσε τους
ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, ότι
δεν μπορούν να γίνουν
πιστευτοί, γιατί διόριζαν
ως γενικό διευθυντή
στη Super League
κάποιον που διώκεται
κακουργηματικά από
τους εισαγγελείς
Διαφθοράς.
Αναρωτήθηκε, μάλιστα,
μήπως «παίζει κάτι άλλο,
που δεν έχει σχέση με το
ποδόσφαιρο».
Προφανώς και μιλούσε
για τον Βασιλομπίλαρο
Γκαγκάτση.
Ο ίδιος ο Τζούλιος,
ωστόσο, θα μπορούσε
να υπογράψει
διαπιστωτική πράξη
έκπτωσης του
Γκαγκάτση. Εύκολο,
όμως, είναι; Κι ο Ιβάν;
Ρωτήθηκε ο Ιβάν; Διότι
τότε που τα έγραφε
αυτά ο Συναδινός, ο
Ιβάν δεν ήταν φίλος με
την κυβέρνηση.

Ελληνική δικαιοσύνη - Βασίλης Γκαγκάτσης
σημειώσατε 1
Το ψέμα του Βασιλειάδη
και η… αμνησία
του Κατσουράνη
Τον Ιούνιο του ’17 ο Κωστάκης Κατσουράνης
δήλωνε ότι ο Γ. Βασιλειάδης είναι «κύριος με Κ
κεφαλαίο», γιατί είχε χαρίσει χρέη στην Παναχαϊκή.
Ήταν τότε που ακουγόταν ότι ο Βασιλειά-

δης θα κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής στην
Αχαΐα.
Στις 12 Νοεμβρίου
του ιδίου έτους έγινε το
ματς ΟΦΗ-Αιγινιακός 60, για το οποίο η Επιτροπή Δεοντολογίας διέταξε

τον υποβιβασμό των δύο,
πρόστιμα κ.λπ.
Μερικούς μήνες αργότερα, ο Κατσουράνης
επικοινώνησε με τον Γ.
Βασιλειάδη, ο οποίος
του είπε, «μην ασχολείσαι,
δεν υπάρχει πρόβλημα».
Η Παναχαϊκή ήταν άμεσα ενδιαφερόμενη,
καθ’ ότι, αν είχε τιμωρηθεί ο ΟΦΗ, θα ανέβαινε
αυτή τη Super League.
Και δεν ασχολήθηκε ο
πρωταθλητής Ευρώπης.
Ο Κωστάκης (ο Κατσουράνης) παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του
’18 και μετά φοίτησε στη
«σχολή γελαστής δημοσιογραφίας» του Ντέμη.
Και στην Παναχαϊκή ακόμα φωνάζουν που
δεν… φωνάζει –ως δημοσιογράφος που είναι,
πια– για το σκάνδαλο
που δεν επέτρεψε στην
Παναχαϊκή ν’ ανέβει.

Άφωνος ο Περέιρα
για τις διαρροές
ότι «κόβονται»
διαιτητές
Απορία ρητορική: Πάει καλά ο Περέιρα;
Όλο και βγαίνει προς τα έξω από την ΕΠΟ, ότι το καλοκαίρι θα «κοπούν» αρκετοί
διαιτητές από τους πίνακες.
Είναι δυνατόν να βγαίνουν τέτοια πράγματα προς τα έξω; Φορέστε τα παπούτσια
του κάθε διαιτητή, που έχει μπροστά του αγώνες να σφυρίξει.
Πώς μπορεί να σκέφτεται, όταν ξέρει ότι
είναι εκ των υποψηφίων γι’ αποχώρηση;
Θα είναι ψύχραιμος; Θα σκεφτεί… «πονηρά», αφού αντιλαμβάνεται ότι μπορεί και να
τελειώσει;
Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Μακάρι να ήταν fake news, αλλά δεν είναι. Κι ο Περέιρα στόμα
έχει και μιλιά δεν έχει.
Να πει κάτι, βρε αδερφέ.
Να διαψεύσει.
Ή μήπως νομίζει ότι μ’
αυτές τις διαρροές θα
τους… συνετίσει;
Μην κοροϊδευόμαστε
και μεταξύ μας, ε, Βίτορ;

Ο Μέλο και
τα «εγκλήματα»
των καμικάζι…
Κάνουμε μια σούμα στις διαιτησίες της
περασμένης αγωνιστικής, μη τυχόν και
ξέχασε τίποτα ο πολυχρονεμένος
ηγέτης της,
Μέλο Περέιρα.
Στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, ο Δανός διαιτητής μέτρησε το πρώτο γκολ του
ΠΑΟΚ, ενώ ο Μάτος ρίχνει αγκωνιά
στον «αέρα» στον Κολοβέτσιο.
Στο ντέρμπι του Χαριλάου, ο Διαμαντόπουλος δεν δίνει καθαρό πέναλτι στον Άρη.
O Γρατσάνης «κατάπιε» πέναλτι
του ΠΑΣ στο παιχνίδι με τη δεύτερη αγαπημένη του Ιβάν, Ξάνθη.
Ο Ευαγγέλου στο Ηράκλειο δεν έδωσε πέναλτι στην ΑΕΛ. Ο βοηθός
Νατσιόπουλος στο Περιστέρι ακύρωσε γκολ του Ντουρμισάι του Πανιωνίου, σηκώνοντας τη σημαία του.
Ποιος θα την πληρώσει απ’ όλα αυτά τα «εγκλήματα»; Ο Γρατσάνης, αλλά κι αυτό «παίζεται».
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Ξε 




↪

Ο Κώδικας Δεοντολογίας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής) εφαρμόζεται «επί συμπεριφορών που βλάπτουν
την ακεραιότητα και τη
φήμη του ποδοσφαίρου
και ιδίως σε συμπεριφορές παράνομες, ανήθικες και αντιδεοντολογικές». Ούτε η πενταετής κάθειρξη και η
διετής στέρηση των
πολιτικών δικαιωμάτων εντάσσει των τιμωρημένο στη διάταξη, κύριοι της ΕΠΟ και
της Επιτροπής Δεοντολογίας;

φρρρρ
↪

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

Σεμινάριο
Διαιτητών/Βοηθ
ών Διαιτητών της
Super League
διοργανώνει η ΚΕΔ
27-29/3. Το γεγονός
ότι θα είναι διήμερο,
καταδεικνύει πως οι
Περέιρα, Μαρίν και
Λίντμπεργκ δεν θα
δείξουν βίντεο με τα
λάθη των διαιτητών.
Αλλιώς το σεμινάριο
θα κρατούσε μια
βδομάδα...

www.iapopsi.gr
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Για δεύτερη
συνεχόμενη
συνεδρίαση η
Επιτροπή
Επαγγελματικού
Αθλητισμού ανέβαλε
(πλέον, για τις 14-319) την έγκριση της
μεταβίβασης
μετοχών (94,38%)
της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ
στην εταιρία
«INSPORTS IKE».
Γιατί, ρε παιδιά; Δεν
σκέφτεστε τον Βρύζα
που περιμένει την
προεδρία;

↪

Τον Νοέμβριο
του 2017 ο
Βασίλης Γκαγκάτσης
δήλωσε στον «ΣΠΟΡ
FM»: «Όταν
καταδικαστώ –που δεν
θα γίνει ποτέ– τότε θα
υπάρχει ηθικό
κώλυμα». Το «ποτέ»
(πρωτόδικα) έγινε
πενταετής κάθειρξη.
Ευτυχώς που ο
Βασιλομπίλαρος της
λίγκας δεν έγινε
μέντιουμ, γιατί θα
«ψόφαγε της πείνας».
Λέμε τώρα...

↪

↪

Μεγάλη μπάλα θα
παιχτεί στην προεκλογική περίοδο. Θα γίνουν… πράγματα και
θαύματα. Γιατί όσοι υπολογίζουν ότι οι καμπάνες και οι αφαιρέσεις βαθμών που έρχονται από την Eπιτροπή
Aδειοδότησης και την
Eπιτροπή Eπιτήρησης,
θα οδηγήσουν σε εκρήξεις από τους θιγόμενους, δεν έχουν σταθμίσει ότι αντίστοιχα κάποιοι ωφελούνται. Αν
χάσει πόντους ο Απόλλωνας Λάρισας για παράδειγμα, η Παναχαϊκή
θα αγκαλιάσει τη δεύτερη θέση. Καλό καρναβάλι…

Το τσίπουρο, ο Ντέμης
με τον Άγγελο και οι…
ξεχασμένες ερωτήσεις
Όπως, ακριβώς, το είχε προβλέψει η «Α». Ο Ντέμης Νικολαΐδης
στην εκπομπή του δεν ρώτησε τον Άγγελο Αναστασιάδη για
την ανακοίνωση της Θύρας 4, που όχι μόνο αρνήθηκε να δεχτεί
την Εθνική στην Τούμπα, αλλά την έστειλε και να πάει να γ…
Ούτε για την άρνηση του Μαρινάκη να δώσει το «Καραϊσκάκης». Ούτε γιατί καθυστέρησε το σκέπαστρο στο «Παγκρήτιο».
Επισήμανε, μάλιστα, ο Ντέμης ότι το ΟΑΚΑ είναι «κρύο» γιατί
έχει… παίξει εκεί!
Έτσι είπε, λες και δεν το ξέραμε.
Πάντως, ο ίδιος έλυσε το μυστήριο, όταν αποκάλυψε ότι ο Άγγελος του είχε φέρει πεσκέσι από τους Ν. Επιβάτες Θεσσαλονίκης τσιπουράκι, και τα… κοπανήσανε πριν αρχίσει η εκπομπή.
Άμα ήτανε τίποτα καλό, ντόπιο πράγμα, σπιτοφτιαγμένο το
τσιπουράκι, δικαιολογείται ο Ντέμης.
Ή μήπως ήταν στα πλαίσια της συμφωνίας να μην ερωτηθεί;

Ο Κάκος μπορεί να τα…
«έτσουξε» για να ενημερώσει
τον λαό του ΠΑΟΚ
Ο μέγας Κάκος Αναστάσιος, προφεσόρ και ντοκτοράς διαιτησίας τόσα
χρόνια στα γήπεδα, νυν υπάλληλος του Ιβάν Σαββίδη στο ΟΡΕΝ, δεν
μπήκε καν στον κόπο να… «αναλύσει» (και συγγνώμη για το ρήμα που
χρησιμοποιούμε όταν πρόκειται για τον Τάσαρο) τη φάση του πρώτου
γκολ του ΠΑΟΚ, εναντίον του Παναθηναϊκού.
Ο Μάτος ρίχνει αγκωνιά στον αέρα στον Κολοβέτσιο κι έπρεπε ν’ ακυρωθεί. Όλα καλά, όμως, ο Τάσαρος. Το μεροκάματο να πέφτει. Τώρα,
αν ο παρατηρητής του Δανού διαιτητή, ο Μαρίν της ΚΕΔ, είδε φάουλ,
ποιος ασχολείται μαζί του…
Ο Τάσαρος πρέπει να ενημερώσει τον λαό του ΠΑΟΚ, πρωτίστως. Και
να ευχαριστήσει τον Ιβάν που τον επέλεξε να κάνει τον «αναλυτή».
Διότι πέφτει και αρκετό ρευστό στον Τάσαρο για να… ξεχνάει να βλέπει τέτοιες φάσεις. Να μην τον αδικήσουμε, όμως.
Μπορεί, πριν από την εκπομπή, να τα «έτσουξε» κι αυτός μαζί με τον
Ντέμη και τον Άγγελο πριν από την εκπομπή.
«Αγίασμα», σου λέει, ήταν το τσίπουρο που έφερε ο Άγγελος από τη
Θεσσαλονίκη.

Ο άνθρωπος
που θα
ενώσει Ιβάν,
Μαρινάκη
και «Τίγρη»…
Ο πρώην υπουργός του
Τσίπρα, Νικόλας
Κοτζιάς, είπε ωραία
πράγμα στο Φόρουμ
στους Δελφούς.
Ότι δεν πρέπει να είσαι
μονοφαγάς, να πάρει κι
η Τουρκία μερίδιο από
το φυσικό αέριο.
Ποιος τον έδιωξε από
την κυβέρνηση αυτόν
τον άνθρωπο, ρε;
Τον διώχνεις τον
Νικόλα, όταν τα λέει
αυτά κι έχει κάνει και τη
συμφωνία των
Πρεσπών; Επειγόντως
να γυρίσει και ν’ αρχίσει
από τον αθλητισμό.
Από το ποδόσφαιρο.
Όταν φέρνει κοντά τους
Έλληνες με τους
Σκοπιανούς, δεν θα
φέρει τον ΠΑΟΚ με τον
Ολυμπιακό;
Δεν θα τα ξαναφτιάξει
στον Σαββίδη και τον
Μελισσανίδη;
Δεν θα ξανακάνει
φίλους τον
Μελισσανίδη με τον
Μαρινάκη και τον Ιβάν;
Αφού τα λύνει τόσο
εύκολα τα προβλήματα,
δεν θα έβρισκε γήπεδο
ο Νικόλας να παίξει η
Εθνική αυτός ο μέγας
διπλωμάτης;
Μέχρι και στα Σκόπια
θα την πήγαινε την
Εθνική να παίξει, να
τιγκάρει και το
«Φίλιππος ΙΙ» με 40.000
Σκοπιανούς μέσα να
ουρλιάζουν υπέρ της
γαλανόλευκης. Τώρα,
αν τους δίναμε και
κανένα κομμάτι από τη
Θράκη και την Ήπειρο,
κανένα πρόβλημα.
Να μην είμαστε και
μοναχοφάηδες...
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Του Μανώλη
Δράκου
τις 14 Φλεβάρη,
δηλαδή μία ημέρα μετά τον ημιτελικό που διακόπηκε στο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ λόγω αποχώρησης των «ερυθρολεύκων» για τη διαιτησία, η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία δήλωνε ξεκάθαρα δύο πράγματα.
Πρώτον, ότι θα κατέβαινε ξανά
σε αγώνα με τον Παναθηναϊκό μόνο αν σφύριζαν ξένοι διαιτητές και,
δεύτερον, ότι το διαιτητικό τρίο της
αναμέτρησης που έπαιξε στο ΟΑΚΑ
ήταν ανεπιθύμητο.
Η ρήξη των Αγγελόπουλων με
την ΕΟΚ και τον Γιώργο Βασιλακόπουλο έχει τις ρίζες της στα
προηγούμενα χρόνια, όταν οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούσαν πως ακόμη
και σε περιόδους που είχαν καλύτερη ομάδα δεν μπορούσαν να πάρουν το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό λόγω της διαιτησίας.
Η απάντηση του Βασιλακόπουλου ήταν πως δεν ασχολείται με τη
διαιτησία.
Πέρσι, στη διάρκεια των πλέι οφ
με τον Παναθηναϊκό, ο κόσμος του
Ολυμπιακού ζητούσε επιτακτικά από τους Αγγελόπουλους να πάρουν την ομάδα και να αποχωρήσουν λόγω της διαιτησίας. Δεν το έκαναν. Και δέχθηκαν σφοδρή κριτική…
Από πέρσι τον Μάιο μέχρι φέτος
μεσολάβησαν πολλά για να κάνουν
πράξη την απόφασή τους στο ημίχρονο του ημιτελικού για το Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.
Οι Αγγελόπουλοι περνούν εδώ
και μήνες την πιο κρίσιμη στιγμή της
παρουσίας τους στον Ολυμπιακό,
λόγω της οικογενειακής διένεξης με
τον πατέρα τους Κωνσταντίνο για
την περιουσία.
Πατέρας και υιοί ανταλλάσσουν
δημοσίως εξώδικα και μηνύσεις, δίνουν συνεντεύξεις, πάνε στα δικαστήρια με σκληρές εκφράσεις και άγνωστο αποτέλεσμα.
Η διαμάχη είναι προφανές ότι έχει επιπτώσεις και στον Ολυμπιακό,
αφού πρόσφατα αποκαλύφθηκε
στα Μίντια μια εσωτερική συζήτηση
του Γιώργου Πρίντεζη με τους συμπαίκτες του, μέσω της οποίας ο Έλληνας άσος δήλωνε ότι οι Αγγελόπουλοι δεν πληρώνουν τις δόσεις
του συμβολαίου του και συμπλήρωνε πως δεν ήταν διατεθειμένος να
ανεχθεί μια τέτοια κοροϊδία.
Το θέμα ήρθε να επιβεβαιώσει
και την οικονομική αδυναμία των αδελφών, αλλά και την τραγική κατάσταση των αποδυτηρίων στον Ολυ-

Σ

Στην Ελλάδα
δεύτεροι...
Οι Παναγιώτης και ο
Γιώργος
Αγγελόπουλος, έχουν
εγγυημένο συμβόλαιο
στην Ευρωλίγκα, ενώ
έκαναν και μια κίνηση
να παίξουν στην
Αδριατική Λίγκα, μια
διοργάνωση της
πλάκας, με ομάδες από
τις γειτονικές χώρες.
Η αλήθεια είναι ότι δεν
είχαν να χάσουν και
πολλά με το να πάνε
όλη την ιστορία στα
άκρα. Στο εσωτερικό η
ομάδα δεν θυμίζει σε
τίποτα τον Ολυμπιακό
των προηγουμένων
ετών. Η οικονομική
τους στενότητα έχει
άμεσες επιπτώσεις στο
μπάτζετ της ομάδας.
Οι ξένοι παίκτες που
έρχονται τα τελευταία
χρόνια είναι β΄
διαλογής και το μόνο
που αλλάζει είναι ο
προπονητής. Εφέτος, η
ομάδα θα δεινοπαθήσει
για να περάσει στα πλέι
οφ της Ευρωλίγκας,
ενώ και στο εσωτερικό
μετά το Κύπελλο είναι
αμφίβολο και το
πρωτάθλημα…
Κι όλα αυτά, χωρίς ο
Παναθηναϊκός να
δείχνει ότι είναι…
καλύτερος από τον
Ολυμπιακό.

Χωρίς λεφτά
δύσκολες μέρες...
Η εσωτερική διαμάχη της οικογένειας για την
περιουσία, οι επιπτώσεις στην ομάδα
μπάσκετ των «ερυθρόλευκων», η στάση
πληρωμών και η σύγκρουση με την ΕΟΚ και
τον Παναθηναϊκό για τη διαιτησία, με στόχο
τη συσπείρωση του κόσμου γύρω τους…

μπιακό που αποδείχθηκαν… τρύπια
για να διατηρήσουν εντός των τειχών του ΣΕΦ ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Λίγες μέρες μετά το «θέμα-Πρίντεζη» (που αποκαλύφθηκε σε ιστοσελίδα συμφερόντων του Δ. Γιαννακόπουλου… και ποτέ δεν βρέθηκε το βαθύ λαρύγγι που βρώμισε το
θέμα προς τα έξω) ο Ολυμπιακός
πήγαινε στο ΟΑΚΑ να παίξει με τον
Παναθηναϊκό, με τους παίκτες να
κοιτούν με μισό μάτι ο ένας τον άλλον, για τη διαρροή…
Η κακή απόδοση του Ολυμπια-

κού, σε συνδυασμό με την εχθρική
διαιτησία, αλλά κι ένας τραυματισμός του Β. Σπανούλη στη διάρκεια του ματς, έδειχναν ότι οι «ερυθρόλευκοι» οδηγούντο στην ήττα με
απρόβλεπτες συνέπειες.
Ο κόσμος ωρυόταν στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης και ζητούσε
με μηνύματά του να φύγει η ομάδα
από το γήπεδο του ΟΑΚΑ, και οι Αγγελόπουλοι δεν άργησαν να στείλουν το μήνυμα στον πάγκο της ομάδας για την αποχώρηση του ημιχρόνου…
Η πλάκα είναι ότι ο προπονητής

(ο Ντέιβιντ Μπλατ) δεν ρωτήθηκε
ποτέ και, όπως αποκάλυψε ο ίδιος
λίγες μέρες αργότερα, ήταν εκτός
της δικής του λογικής η κίνηση της
διοίκησης…
Η απόφαση του Παναγιώτη και
του Γιώργου Αγγελόπουλου είχε
τεράστια απήχηση στον κόσμο της
ομάδας. Περίπου 1.000 άτομα μαζεύτηκαν εκείνο το βράδυ στο ΣΕΦ
και περίμεναν την ομάδα λες και είχε κερδίσει τον ημιτελικό. Παρόντες
και οι Αγγελόπουλοι, που βρήκαν
την ευκαιρία να επανασυνδέσουν τη
σχέση τους με τους φιλάθλους.
Έκτοτε ο Ολυμπιακός κινείται σε
μια λογική αποχώρησης από το ελληνικό πρωτάθλημα, με στόχο ή να
αλλάξει ηγεσία η ΕΟΚ και να φύγει
ο Βασιλακόπουλος (κάτι που δεν
πρόκειται να γίνει ποτέ) ή να αλλάξει το καθεστώς επιλογής των διαιτητών και να περάσει η δικαιοδοσία
στον ΕΣΑΚΕ.
Οι Αγγελόπουλοι δεν υποχώρησαν, και δεν πρόκειται να υποχωρήσουν ακόμη και αν ο Ολυμπιακός
απειληθεί με υποβιβασμό στην Α2.
Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος
Αγγελόπουλος έκαναν την κρίση…
ευκαιρία. Μέσα στα μεγάλα οικονομικά τους προβλήματα (κι ενώ πέρσι
είχαν ακουστεί ακόμη και φήμες περί αποχώρησής τους), κατάφεραν
να πάνε σε μετωπική ρήξη με τον
πρόεδρο της ΕΟΚ και τον Παναθηναϊκό, να συσπειρώσουν τον κόσμο
και παράλληλα να ξεχαστεί η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους απέναντι στους
παίκτες.
Για όλους αυτούς τους λόγους,
είναι προφανές γιατί τα έπαιξαν «όλα ή τίποτα» στην ιστορία με τον
Γιαννακόπουλο και τον Βασιλακόπουλο…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Δεν θέλει ο Ιβάν, σούζα ο Τσίπρας
σοι πιστεύουν ότι ο Τσίπρας είναι
πρωθυπουργός τούτης της διαλυμένης χώρας… ας γυρίσουν πλευρό.
Πέρσι, το καλοκαίρι, για να μη διαλύσει (δήθεν) το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η κυβέρνηση αποφάσισε διά του υφυπουργού
Βασιλειάδη να στεγάσει όσες ομάδες δεν είχαν τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ΕΡΤ. Πλήρωνε, ελληνικέ λαέ, τους παράγοντες για να
έχουν ομάδες επειδή το θέλει ο Τσίπρας.
Τότε, ο Βασιλειάδης είχε πει πως απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσουν συμβόλαιο όσες ΠΑΕ δεν είχαν «στέγη» ήταν η
αναδιάρθρωση της Super League.
Δηλαδή, η μείωση των ομάδων από 16

Ό

σε 12. Μάλιστα, απειλούσε τότε πως, αν δεν
περάσει το δικό του, θα αποσύρει όλα τα τηλεοπτικά συμβόλαια με την κρατική τηλεόραση…
Γελούσαν και τα τσιμέντα…

Πριν από λίγο καιρό ο Ιβάν έστειλε (μέσω του υιού-Γκαγκάτση) το μήνυμα στην κυβέρνηση μέσω της… Super League: «Είμαι αντίθετος με τη μείωση των ομάδων», είπε ο
Σαββίδης και ο Βασιλειάδης… άρχισε να τρέμει και να μη… θυμάται τις απειλές του.
Κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή, ψηφίστηκε και πλέον είναι νόμος, χωρίς μια λέξη
για αναδιάρθρωση. Κι αν ο υφυπουργός
διατείνεται ότι θα το κάνει με τροπολογία,
ας προσέξει μη «σκίσει κάνα καλσόν», διότι
ο Τσίπρας είναι σύμφωνος με την άποψη του
Σαββίδη…
Όχι επειδή έχει κάποιο επιχείρημα, αλλά
επειδή απλά και μόνο το λέει ο Ιβάν…

Θα τον ζήλευε και ο… Μελισσανίδης
(ο Ιωάννης) με τέτοια κωλοτούμπα
πό το μεσημέρι της Τρίτης (5/3) φούντωσε η
φημολογία για αναστολή της αναδιάρθρωσης και για διεξαγωγή του επόμενου πρωταθλήματος με 16 ομάδες.
Κόντρα, βέβαια, στις σχετικές προκηρύξεις της τρέχουσας περιόδου, αλλά και στην απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου έπειτα από τη διαφωνία μεταξύ της
Super League και της ΕΠΟ.
Τα σενάρια για την αναστολή αναζωπυρώθηκαν, επειδή έλειπε από, πλέον, τον νόμο η σχετική διάταξη που θα
επισημοποιούσε τη βούληση της πολιτείας για μείωση
των ομάδων στη μεγάλη κατηγορία.
Σε συνδυασμό με την επίσημη τοποθέτηση του Μάκη
Γκαγκάτση ότι «ο κ. Σαββίδης θέλει να διατηρηθούν 16 ομάδες στη Super League», αλλά και τις διάφορες υποσχέσεις του Βασίλη Γκαγκάτση πως «δεν θα ισχύσει η ανα-

Α

διάρθρωση», όλη η πιάτσα θεώρησε δεδομένη την αλλαγή πλεύσης από τον Γιώργο Βασιλειάδη.
Στο επιτελείο του υφυπουργού, βέβαια, επέμεναν ότι η
τροπολογία θα κατατεθεί, λόγω διαδικαστικών ζητημάτων, σε κάποιο από τα αμέσως επόμενα νομοσχέδια.

Τη στάση του Βασιλειάδη περιμένουν με ιδιαίτερη αγωνία οι ομάδες που έχουν παραχωρήσει τα τηλεοπτικά
δικαιώματά τους στην ΕΡΤ.
Κι αν όχι τόσο στον Απόλλωνα, λόγω του προαναγγελθέντος υποβιβασμού, στις υπόλοιπες ΠΑΕ κάθονται
σε αναμμένα κάρβουνα.
Στις συμβάσεις που υπέγραψαν οι επτά «άστεγοι» του
προηγούμενου καλοκαιριού υπάρχει σαφής ρήτρα για τη
διεξαγωγή του επόμενου πρωταθλήματος με 14 ομάδες.
Αν δεν προχωρήσει η αναδιάρθρωση με ευθύνη των
ποδοσφαιρικών αρχών, αυτόματα τα συμβόλαια καταγγέλλονται και τα χρήματα είναι πολλά για να χαθούν.
Εκεί εντοπίζεται το βασικό αγκάθι για ομόφωνη απόφαση από τα μέλη της Super League, που μπορούν να
ξεπεράσουν το εμπόδιο των συμβάσεων μόνο αν δεν νομοθετήσει η πολιτεία…

«Προληπτικές συλλήψεις» στα Γιαννιτσά,
μια… ανάρτηση για το «Παπαστράτειο»
τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κράτος και η Ελληνική Αστυνομία σηκώνει
πολλή συζήτηση.Στα Γιαννιτσά έγιναν…
«προληπτικές συλλήψεις» πριν από τις ομιλίες
του Φ. Κουβέλη και της Θ. Τζάκρη. Χωρίς
προφανή λόγο και αιτία, 16 άνθρωποι οδηγήθηκαν στο τμήμα… προληπτικά.
Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ και πουθενά. Ούτε στις πιο σκοτεινές εποχές της χώρας.

Ο

Στο «Παπαστράτειο» –μια μέρα πριν– καμιά
τριανταριά πρεζόνια μπήκαν και χτύπησαν γυναίκες και ανάπηρους με μαχαίρια. Όχι μόνο…
σύλληψη δεν έγινε, αλλά ούτε ένας από τα θύματα της επίθεσης κλήθηκε στην Αστυνομία να
δώσει κατάθεση για το περιστατικό.
Μόνο μια ανάρτηση στο… Fecebook από
τον υφυπουργό, Γ. Βασιλειάδη, που δήλωσε
τη… συνεργασία του με την ηγεσία της ΕΛ. ΑΣ.

για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών!!!
Προφανώς δεν μπορούσαν να συλλάβουν
τα πρεζόνια προληπτικά...
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Βασιλειάδης νομίζει ότι είναι…
Κοντονής, αλλά ο Βασιλακόπουλος
δεν θέλει να γίνει Γκιρτζίκης
τα χέρια της Πολιτείας φαίνεται ότι θα σκάσει η «καυτή πατάτα»
της διένεξης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τους διαιτητές του ντέρμπι στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα.
Ο Ολυμπιακός δεν κάνει πίσω. Οι Αγγελόπουλοι έχουν ισχυρή στήριξη από τον κόσμο της ομάδας και δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Αντίθετα, αν πετύχουν να παίξουν με ξένους διαιτητές, θα έχει περάσει το
δικό τους.
Η Πολιτεία δεν μπορεί να πάει σε εκλογές με τη «σκιά» μιας απειλούμενης τιμωρίας πάνω από
τον Ολυμπιακό. Ο Βασιλειάδης το ξέρει και ψάχνει τρόπο να λύσει το ζήτημα για να
το πιστωθεί και πολιτικά.
Το ζήτημα είναι πως μόνο
με την άδεια του Βασιλακόπουλου και της ΕΟΚ μπορεί
να κληθούν ξένοι διαιτητές,
αλλά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν δείχνει διατε-

Σ

θειμένος να υποκύψει
στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού γιατί πιστεύει ότι στο τέλος οι
«ερυθρόλευκοι» θα κάνουν πίσω...
Θα κάνουν όμως; Κι
αν δεν κάνουν, ο Βασιλειάδης μπορεί (παραμονές των εκλογών) να
αφήσει τα πράγματα
στη διάθεση του ενός ή
του άλλου;
Ο υφυπουργός Αθλητισμού πολύ θα ήθελε να παρακάμψει τον Βασιλακόπουλο, αλλά δεν το κάνει γιατί ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρεωθεί έναν αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας του μπάσκετ.
Τον φοβάται τον Βασιλακόπουλο....
Άλλωστε, ο Βασιλειάδης νομίζει ότι είναι... Κοντονής, όμως ο Βασιλακόπουλος δεν θέλει να γίνει… Γκιρτζίκης!

O Γκαγκάτσης νομοθετεί
ο Βασιλειάδης… καταθέτει!
ποφεύχθηκε η σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ των αθλητικών παραγόντων και του Γιώργου Βασιλειάδη, αλλά στο παρασκήνιο έγιναν
πολλά δηκτικά σχόλια για τον υφυπουργό Αθλητισμού.
Με πρωταγωνιστή στα περισσότερα τον –πλέον πρωτόδικα καταδικασθέντα (με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης) με
πενταετή κάθειρξη και διετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων– Βασίλη Γκαγκάτση.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Super League, άλλωστε,
τριγυρνούσε στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
«Τσακώνεται ο υπουργός μία ώρα με την Καραμανλή και κάνει
αναφορές στην παράγκα, αλλά έξω από την αίθουσα συζητάει με τον Γκαγκάτση», σχολίαζε άνθρωπος
του αθλητισμού που βρέθηκε στη Βουλή.
Και πρόσθεσε με νόημα ότι «ο Βασίλης μπαίνει στο γραφείο
του Βασιλειάδη πιο πολλές φορές και από τον Τζούλιο». Για τον Ιούλιο Συναδινό η αναφορά.
Γενικά στις αθλητικές ομοσπονδίες και όχι μόνο εκφραζόταν η βεβαιότητα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του νομοσχεδίου έφερε την υπογραφή του άλλοτε προέδρου της ΕΠΟ.
Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο Μανώλης Κολυμπάδης που εκπροσώπησε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πέταξε τη σπόντα του προς τον Γκαγκάτση,
αν και στην πιάτσα λέγεται πως οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις εδώ και χρόνια.

Α

Κινέζοι στο μπάσκετ,
Αζέροι στο ποδόσφαιρο!
ε… άλλη διάσταση έχει φέρει τον ελληνικό Αθλητισμό
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.Η παρέμβαση του Κοντονή
στο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ και η έλευση των ξένων
γκαουλάιτερ της UEFA και της FIFA έφεραν στην Ελλάδα
τον Μέλο Περέιρα, ο οποίος προτιμά να φέρνει διαιτητές
από το… Αζερμπαϊτζάν από το να επιλέγει Έλληνες!
Εκεί έφτασε το δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Όμως και το μπάσκετ φαίνεται ότι προς τα ’κεί βαδίζει…
Ο Ολυμπιακός ζήτησε ξένους διαιτητές για τα ντέρμπι με
τον Παναθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός ειρωνευόμενος το
«ερυθρόλευκο» αίτημα απαίτησε… Κινέζους!
Την ίδια ώρα, τον… Κινέζο κάνει με όλα όσα συμβαίνουν ο Γ.
Βασιλειάδης. Ζήτησε οι Αγγελόπουλοι με τον Δημητράκη
τον Γιαννακόπουλο να δώσουν το φιλί της αγάπης πριν το
Πάσχα. Απορία: Γιατί
δεν συμβουλεύτηκε τον Βασιλομπίλαρο και
στο μπάσκετ; Το
πολύ-πολύ να
του ζητούσε να
μπει γενικός διευθυντής στον ΕΣΑΚΕ…

Σ
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κτη του ΠΑΟΚ, τον
Πρίγιοβιτς.

Οι πετυχημένοι
και τα... παλτά
Του Χρήστου
Παπαθεοφάνους
«βιομηχανία» του σύγχρονου ποδοσφαίρου
επιβάλλει αγοραπωλησίες παικτών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση, παρ’ ότι δεν γίνεται με
συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά
συνήθως κατά τύχη.
Σχετικά με τους ποδοσφαιριστές
που πουλούν οι ελληνικοί σύλλογοι
στο εξωτερικό, το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στο οικονομικό σκέλος και λιγότερο στο αν έ-

Η

πιασαν… τόπο (από αγωνιστικής
πλευράς) τα λεφτά που ξοδεύτηκαν
από τα σωματεία για να τους αποκτήσουν. Την τελευταία δεκαετία, από τους ποδοσφαιριστές που πούλησαν οι μεγάλες ελληνικές ομάδες
στο εξωτερικό, ελάχιστοι κάνουν μεγάλη ή έστω αξιόλογη καριέρα, και
μάλιστα σε πρωταθλήματα υψηλού
επιπέδου. Οι πιο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις είναι οι εξής:

Μανωλάς και
Μιλιβόγεβιτς ξεχωρίζουν
από τον Ολυμπιακό
Από όσους ο Ολυμπιακός παραχώρησε έναντι πολύ καλού οικονομικού ανταλλάγματος, ξεχωρίζει ο
Κώστας Μανωλάς. Ο διεθνής Έλ-

Λίγοι από τους πρώην ποδοσφαιριστές
ελληνικών ομάδων που πουλήθηκαν
ακριβά, κάνουν αξιόλογη καριέρα σε
πρωταθλήματα υψηλού επιπέδου
ληνας αμυντικός εδώ και 5 χρόνια
είναι βασικός και αναντικατάστατος
στη Ρόμα.
Πάρα πολύ καλά τα πάει ο Μιλιβόγεβιτς. Ο Σέρβος μεσοαμυντικός
είναι την τελευταία διετία πρώτος
σκόρερ της Κρίσταλ Πάλας, αρχηγός και εκτελεστής των πέναλτι.
Αξιόλογη παρουσία είχε ο Μιραλάς στην Έβερτον για τέσσερα χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο η απόδοσή
του έπεσε, με συνέπεια τον Ιανουάριο του 2018 να γυρίσει στους «ερυθρόλευκους» χωρίς να θυμίζει την εντυπωσιακή πρώτη του θητεία. Φέτος ο Βέλγος επιθετικός περνάει σχεδόν… απαρατήρητος στη Φιορεντίνα.
Ο Ανδρέας Σάμαρης εντάχθηκε
στην Μπενφίκα το καλοκαίρι του
2014. Ξεκίνησε καλά, μετά κυκλοφόρησαν φήμες ακόμα και για επιστροφή στα πάτρια εδάφη, ενώ εσχάτως επανήλθε στη βασική ενδεκάδα των «αετών» της Λισσαβώνας.
Βασικός στην ισπανική Λεγκανές
(σωματείο μικρής δυναμικότητας)
είναι ο Δημήτρης Σιόβας.
Από το καλοκαίρι του 2016 στέκεται… στη Γουέστ Χαμ ο Μαζουακού, όπως και ο Χολέβας στη Γουότφορντ (το καλοκαίρι του 2014 ο
ΟΣΦΠ τον είχε πουλήσει στη Ρόμα),
ο οποίος μετακόμισε στην Αγγλία το
2015.
Ο Παναγιώτης Ρέτσος ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και ακόμα δεν έχει μπορέσει να καθιερωθεί στην Μπάγερν Λεβερκούζεν (αποκτήθηκε καλοκαίρι του 2017).
Ο Ρομπέρτο έγινε το καλοκαίρι
του 2016 ο ακριβότερος τερματοφύλακας στην ιστορία της Εσπανιόλ

(3 εκατ. ευρώ) για να δοθεί ως δανεικός στη Μάλαγα, η οποία υποβιβάστηκε και ο ίδιος να γυρίσει στον
πάγκο των Καταλανών.
Άλλος ένας που απογοήτευσε ήταν ο Κώστας Μήτρογλου. Μηδέν… εις το πηλίκο στη Φούλαμ, επιστροφή στους «ερυθρόλευκους», μετά πήγε στην Μπενφίκα έχοντας καλή παρουσία τη διετία που έμεινε
στην Πορτογαλία, ακολούθησε η
Μαρσέιγ δίχως να πετύχει κάτι το ι-

Πρώτος σκόρερ στα
Εμιράτα ο Μπεργκ
και βασικός ο
Βλαχοδήμος από τους
πρώην του
Παναθηναϊκού
Στη θερινή μεταγραφική περίοδο
του 2017, ο Μάρκους Μπεργκ
μετακόμισε.. στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και την Αλ Αΐν. Κατέκτησε
το νταμπλ με την ομάδα του και αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του
πρωταθλήματος.
Βασικός από την πρώτη κιόλας
χρονιά είναι στην Μπενφίκα ο νεαρός τερματοφύλακας Οδυσσέας
Βλαχοδήμος, ο οποίος χρίστηκε
και διεθνής με την ανδρών.
Το καλοκαίρι του 2011 ο Σισέ
μεταγράφηκε από τους «πράσινους»
στη Λάτσιο ως πρώτος σκόρερ της
Super League, αλλά τον Γενάρη του
2012 δόθηκε στην ΚΠΡ που πάλευε
να μείνει κατηγορία στην Αγγλία και
το πέτυχε. Κατάρ, Γαλλία, Ελβετία,
μέχρι και Ινδικό Ωκεανό έφτασε η
χάρη του Γάλλου παλαίμαχου (πλέον) επιθετικού.
Ο Χάρης Μαυρίας, από τα 3 εκατομμύρια ευρώ που κόστισε στην
αγγλική Σάντερλαντ το 2013, έφτασε να παζαρεύει για 30.000 ευρώ
με τον Απόλλωνα Σμύρνης προτού
πάει για λίγο στη Χιμπέρνιαν (Σκωτία). Το τελευταίο δίμηνο ανήκει
στην κυπριακή Ομόνοια. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2015 είχε
επιστρέψει για λίγους μήνες στους
«πράσινους».

Μοναδικό παράδειγμα
ο Βράνιες από την ΑΕΚ
των τελευταίων ετών

διαίτερο στη Μασσαλία, και από τον
περασμένο Ιανουάριο πήρε τον δρόμο για την τουρκική Γαλατασαράι.

Από τον ΠΑΟΚ μόνο
ο Λούκας Πέρεθ παίζει
σε… δυνατό Πρωτάθλημα
Επτά ποδοσφαιριστές πούλησε σε πολύ καλές τιμές ο «δικέφαλος» του
Βορρά επί ημερών Σαββίδη, αλλά
μόνο ο Λούκας Πέρεθ μετέχει σε
διοργάνωση υψηλού επιπέδου (Λα
Κορούνια, Άρσεναλ και από φέτος
Γουέστ Χαμ). Ο Γκάρι Ροντρίγκες κατέληξε στην Αλ Ιτιχάντ (Σαουδική Αραβία) στην οποία το τελευταίο δίμηνο
έχει συμπαίκτη άλλον έναν πρώην παί-

Οι «κιτρινόμαυροι», από τότε που επανήλθαν στη μεγάλη… κατηγορία,
μόνο τον Βράνιες πούλησαν σε καλή τιμή (στην Άντερλεχτ έναντι 3,5
εκατ. ευρώ). Δυστυχώς γι’ αυτόν, το
ερωτικό σκάνδαλο (και όχι μόνο)
τον απέκλεισε από την Εθνική Βοσνίας, ενώ λίγες είναι οι συμμετοχές
του στο πρωτάθλημα Βελγίου.

Φορτούνης
και Ντε
Μπλάσις
έφτασαν…
ψηλά από τον
Αστέρα Τρ.
Όσο περίεργο και αν
φαίνεται, ο Αστέρας Τρίπολης πούλησε σε καλές
τιμές επτά παίκτες από
το 2011 και μετά. Όμως
μόνο οι Φορτούνης και
Ντε Μπλάσις εξελίχτηκαν.
Το 2011 έδωσε τον Φορτούνη στην Kαϊζερσλάουτερν. Την τριετία που
έμεινε στη Γερμανία, έγινε διεθνής. Πλέον είναι
ηγέτης του Ολυμπιακού.
Το 2014 η γερμανική
Μάιντς απέκτησε από
τους Αρκάδες τον μέσο
Ντε Μπλάσις. 103 συμμετοχές και 15 γκολ ήταν ο απολογισμός του
Αργεντινού εκεί. Από το
2018 ανήκει στην ισπανική Εϊμπάρ.
Το 2015 ο Μπαράλες παραχωρήθηκε στην τουρκική Σίβασπορ χωρίς να
στεριώσει (μέχρι τη Μαλαισία έφτασε). Το καλοκαίρι του 2018 ο Αργεντινός επιθετικός επέστρεψε στην Ελλάδα
(Λαμία).
Γενάρη του 2016 ο Παναθηναϊκός ενέταξε στο
δυναμικό του τον νυν
(πια) αρχηγό του, τον
Κουρμπέλη.
Το 2017 η Μίλαν πήρε
πίσω τον Ιταλό τερματοφύλακα Αντόνιο Ντοναρούμα, αδελφό του βασικού τερματοφύλακάς
της Τζιανλουίτζι. Διακοσμητική… η παρουσία
του έως τώρα.
Γιάννου και Ράγιος παίζουν πλέον στο κυπριακό πρωτάθλημα.
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Οι πιο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις
αθλητών και
αθλητριών
στην Ελλάδα
• Αθανασία Τσουμελέκα
(20 χλμ. βάδην το 2008)
• Λεωνίδας Σαμπάνης
(το 2004 λίγες ημέρες
μετά την κατάκτηση
του χάλκινου στην άρση
βαρών)
• Γιάννης Δρυμωνάκος
(2008, κολύμβηση)
• Φανή Χαλκιά (2008,
400 μ. εμπόδια)
• Νίκος Κουρτίδης, Κωνσταντίνα Λάππου (2009,
άρση βαρών)
• Πηγή Δεβετζή το 2015
(για αγώνες του 2007)
• Τζανακάκη (βολεϊμπολίστρια της ΑΕΚ
το 2013)
• Κοκκιναρίου (20123000 μ. στιπλ γυναικών)
• Γερβάσιος Φιλιππίδης
(2012 - ακοντιστής)
• Δημήτρης Χονδροκούκης (2012 - άλτης
του ύψους)
• Τάσος Γκούσης (2008,
σπρίντερ)
• Δημήτρης Ρέγας
(2008, 400μ.)
• Κεντέρης - Θάνου
(έμειναν… σκιές για το
2004)

Ελληνικό
ποδόσφαιρο
Σχετικά με το ποδόσφαιρο αναφέρουμε τον Ίσις
του ΟΦΗ το 1986 (πρώτο χρονικά κρούσμα) και
αυτούς που τιμωρήθηκαν οι οποίοι είναι: Τσίγκοφ της Λάρισας και Αγκίρε του Ολυμπιακού το
1988, Σπυρόπουλος του
Πανιωνίου το 2005,
Βαβζίνιακ του Παναθηναϊκού, Μονιάκης του
ΟΦΗ και Ρόκα του Πανθρακικού το 2009, Βεζυρίδης του ΟΦΗ το 2012,
Αρκούδας της ΑΕΚ, Λισγάρας του Αστέρα Τρίπολης, Μανούσος της
Καλλονής το 2013 και
Μάντζιος του Λεβαδειακού το 2016.

Αθανασία
Τσουμελέκα
(2008)

Του Χρήστου Παπαθεοφάνους
έα κρούσματα ντόπινγκ δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες,
δείχνοντας ότι η μεγαλύτερη μάστιγα του αθλητισμού σε παγκόσμια κλίμακα δυστυχώς αντέχει… ακόμα. Ένα από αυτά αφορά το βόλεϊ στην Ελλάδα.
Στις 28/2/2019 ο Αυστριακός πρωταθλητής σκι, Μαξ Χάουκε, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να κάνει μετάγγιση αίματος για να βελτιώσει
την απόδοσή του ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Ζέεφελντ και κινδυνεύει με αποκλεισμό τεσσάρων χρόνων από τους αγώνες. Μάλιστα οι αστυνομικοί κατέγραψαν το
γεγονός σε βίντεο. Συνελήφθησαν δύο ακόμη σκιέρ, ο επίσης Αυστριακός Ντόμινικ Μπάλνταουφ και ο Καζάκος Αλεξέι Πολτοράνιν. Αμφότεροι παραδέχτηκαν ότι ντοπαρίστηκαν.
Τρεις ημέρες νωρίτερα (25/2/2019) ο Βραζιλιάνος βολεϊμπολίστας της ΑΕ Κομοτηνής,
Ρενάν Ντος Σάντος, βρέθηκε θετικός σε χρήση
νορανδροστερόνης. Τιμωρήθηκε από την ΕΣΑΠ
με τετραετή αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική
δραστηριότητα και πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Στις 7/2/2019 το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν όλα
τα αποτελέσματα της Ρωσίδας βαδίστριας, Ανίσια Κιρντιάπκινα, από τις 25 Φεβρουαρίου
2011 έως τις 11 Οκτωβρίου 2013 για παράβαση του κανονισμού ντόπινγκ. Επιπλέον της αφαιρέθηκαν μετάλλια, χρηματικά έπαθλα κλπ.
Το ίδιο συνέβη και με τον σύζυγό της, Σεργκέι
Κιρντιάπκιν («χρυσός» Ολυμπιονίκης το 2012
στο Λονδίνο στα 50 χλμ βάδην).
Ντόπινγκ είναι η χρήση απαγορευμένων
φαρμάκων και η χρησιμοποίηση μεθόδων που αυξάνουν τεχνητά τη φυσική απόδοση.
Η ρίζα του όρου DOP προέρχεται από τη διάλεκτο των Κάφρων της Νότιας Αφρικής. Σημαίνει απόσταγμα φυτικής προελεύσεως με διεγερτικές ικανότητες, που χρησιμοποιούσε η συγκεκριμένη φυλή σε θρησκευτικές τελετές. Στις μέρες μας το ντόπινγκ έχει εξελιχθεί και δεν είναι
λίγοι όσοι κάνουν λόγο για εισβολή της γενετικής στον συγκεκριμένο τομέα. Όταν το δείγμα αθλητή ή αθλήτριας είναι θετικό, δεν σημαίνει ότι
σίγουρα έχει ντοπαριστεί. Μπορεί να έχει κάνει
χρήση των ουσιών για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως οι ποδοσφαιριστές Ντεμπά (Παναθηναϊκός, με σαλμποταμόλ) και Κουνενάκης (ΟΦΗ με κορτικοστεροειδές) οι οποίοι αθωώθηκαν.

Ν

Αποζημιώσεις αθλητών
Υπάρχει και η περίπτωση της Τόνιας Μαχαίρα,
πρωταθλήτριας Ελλάδας στην κολύμβηση. Το
2004 τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι αρνήθηκε να περάσει από

Μαραντόνα
(1994)

Ντόπινγκ,
η πιο μεγάλη μάστιγα
του αθλητισμού
Ρεκόρ, χρήμα, δόξα, αναπάντεχοι και αδιευκρίνιστοι
θάνατοι, ασθένειες, παραμορφώσεις, αποκλεισμοί,
αφαίρεση μεταλλίων, ακυρώσεις επιδόσεων
είναι μερικές από τις συνέπειες
έλεγχο, όμως δικαιώθηκε 8 χρόνια μετά. Τα ελληνικά δικαστήρια της επεδίκασαν αποζημίωση
277.000 ευρώ για ηθική βλάβη και συκοφαντική
δυσφήμιση. Ήταν η δεύτερη φορά στην ιστορία του
παγκόσμιου αθλητισμού που αθλήτρια κερδίζει αποζημίωση για τέτοιο λόγο (προηγήθηκε το 2007 η
Κάτριν Κράμπε λαμβάνοντας 700.000 δολάρια
από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Στίβου).
Αποζημιώσεις έλαβαν τον Σεπτέμβριο του
2005 αθλητές της πρώην Ανατολικής Γερμανίας
που υπήρξαν θύματα του ντόπινγκ. Στη συγκεκριμένη χώρα εφαρμόστηκε επισήμως από το 1974
μέχρι και το 1989 πρόγραμμα ντοπαρίσματος
(κωδική ονομασία: «Κρατικό Σχέδιο 14.25»).

Φήμες από την αρχαιότητα
και το 1865
Για χρήση περίεργων ουσιών από αθλητές υπάρχουν αναφορές από την αρχαιότητα. Το 1865
στους κολυμβητικούς αγώνες του Άμστερνταμ ο
Τύπος της εποχής αναφέρθηκε σε περίεργες ουσίες που πήραν κάποιοι συμμετέχοντες στη διοργάνωση.

Τα πρώτα θύματα
Το πρώτο θύμα από ντόπα, έστω και ανεπίσημα,
ήταν ο Πορτογάλος μαραθωνοδρόμος Ναβάρο. Πέθανε το 1912 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, στη διάρκεια του αγώνα. Το
πόρισμα της νεκροψίας ήταν χρήση στρυχνίνης
και κονιάκ. Στη διοργάνωση της Ρώμης (1960) απεβίωσε στην κούρσα των 100 χλμ. ο Δανός ποδηλάτης Ένεμαρκ λόγω κατανάλωσης διεγερτικών ουσιών.
Το 1998 πέθανε σε ηλικία 38 ετών υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες η Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ. Η Αμερικανίδα σπρίντερ είχε εξωπραγματι-

κές επιδόσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ (1988). Αν δεν επέλθει θάνατος από χρήση
περίεργων… ουσιών, είναι πιθανό να έρθει η παραμόρφωση. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στη σφαιροβολία
στο Ευρωπαϊκό του 1986 στη Στουτγκάρδη. Η
Χάιντι Κρίγκερ αναγκάστηκε 11 χρόνια μετά να
υποβληθεί σε εγχείρηση αλλαγής φύλου και να
μετονομαστεί σε Αντρέας.

Διεθνές ποδόσφαιρο
Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, Ματσόλα και
Σουμάχερ, αποκάλυψαν μέσω βιβλίων τους, το
1987 και το 1990 αντιστοίχως, ότι όταν ήταν εν
ενεργεία το ντοπάρισμα ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Από ποδοσφαιριστές διεθνούς βεληνεκούς
πιο γνωστές ήταν οι περιπτώσεις των Μαραντόνα
(1994), Καναβάρο (2010) και Μούτου (2009).

Υπόθεση BALCO
Τη δεκαετία του 2000, ο παγκόσμιος αθλητισμός
συγκλονίστηκε από το σκάνδαλο του εργαστηρίου BALCO της Καλιφόρνια, το οποίο παρασκεύαζε και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε κορυφαίους Αμερικανούς αθλητές, όπως ο Τιμ Μοντγκόμερι και η Μάριον Τζόουνς (κάτοχοι παγκοσμίων ρεκόρ). Οι συνέπειες ήταν ισόβιος αποκλεισμός για τον προπονητή Τρέβορ Γκράχαμ, ενώ για τους αθλητές αποκλεισμός, αφαίρεση μεταλλίων και ακύρωση επιδόσεων.

Ρέκορντμαν για λίγες ημέρες
Μην ξεχνάμε και τον Μπεν Τζόνσον. Το 1998
στη Σεούλ, ο Καναδός σπρίντερ έκανε παγκόσμιο
ρεκόρ στα 100 μ. Συνελήφθη ντοπέ μετά από λίγες ημέρες και η επίδοση δεν μέτρησε. Ύστερα από 5 χρόνια ξαναπιάστηκε ντοπαρισμένος.
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νέο ιδιότυπο δόγμα ασφάλειας που
βασίζεται στον… παραλογισμό ότι
«αν προλάβεις να πιάσεις κάποιον πριν
τελέσει το αδίκημα, έχεις λύσει το πρόβλημα...».

Κάθε εμφάνιση
και γιουχάισμα
Πάντως έχουν καταγραφεί πολλές
περιπτώσεις στελεχών της κυβέρνησης ακόμη και του ίδιου του
πρωθυπουργού που έχουν γιουχαϊστεί έντονα, καθώς ο κόσμος
δεν έχει και τόσο κοντή μνήμη...
Ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη δεν
έχει ακούσει τις ύβρεις που εξαπολύονται εναντίον του, γιατί απλά ο
κόσμος που θέλει να εκφράσει τα
«φιλικά» συναισθήματά του βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά από εκεί
που πάει ο πρωθυπουργός. Ή στην
καλύτερη περίπτωση «επιλέγονται»
οι πολίτες που θα πλησιάσουν τον
κ. Τσίπρα για να τον χαιρετήσουν.
Μόνο κατά την άφιξή του στη Μητρόπολη για την κηδεία του Κων.
Μητσοτάκη είχε πρόβλημα ο κ.
Τσίπρας, όπως και στις Μοίρες
του Ηρακλείου όπου αντί για χειροκροτήματα και ευγνωμοσύνη για
την πολιτική του, ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε ύβρεις και απειλές.
Στην περσινή επέτειο του Πολυτεχνείου, νεαροί εμπόδισαν αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει στεφάνι, ενώ το βράδυ στην πορεία, υπουργοί όπως ο Παππάς, ο

Σκουρλέτης ή ο Ρήγας έτρεχαν να
κρυφτούν στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ
γιατί ο κόσμος τους είδε και τους αποδοκίμασε έντονα.
Ανάμεσα στα άλλα, θυμόμαστε
την επίσκεψη του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Λέσβο, όπου ο υπουργός Οικονομικών βρέθηκε σε
δύσκολη θέση. Αγανακτισμένοι και
προδομένοι από την Αριστερά του
ΣΥΡΙΖΑ οι πολίτες εκδηλώνουν έντονα αισθήματα απογοήτευσης.
Και ίσως στο κυβερνών κόμμα θα
πρέπει να θυμηθούν πώς οι ίδιοι
ήταν πριν το 2015 στις πλατείες ή
στους δρόμους και αποδοκίμαζαν,
και όχι στις εξέδρες των επισήμων
σε παρελάσεις.
Στην Αριδαία, πριν από μερικούς μήνες, η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα, βρέθηκε μπροστά σε α-

γανακτισμένους πολίτες που την αποδοκίμασαν έντονα όταν κατέθεσε στεφάνι. Την ίδια μέρα και ο κυβερνητικός βουλευτής κ. Μουμουλίδης αποδοκιμάστηκε έντονα
στην Κοζάνη και παραλίγο να προκληθεί επεισόδιο. Άλλωστε, η υπόθεση της συμφωνίας για το Μακεδονικό έχει αναγκάσει πολλούς Συριζαίους βουλευτές να αποφεύγουν
τη Βόρεια Ελλάδα τον τελευταίο καιρό.
Άγριο γιουχάισμα δέχθηκε ο τότε υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής στις Σέρρες, τον περασμένο Ιούνιο, όταν πήγε να καταθέσει στεφάνι. Ο κόσμος φώναζε
«προδότες», μιας και η υπόθεση του
Μακεδονικού ήταν τότε ιδιαίτερα
«καυτή».
Άγριο κράξιμο και για τον Κώστα Πουλάκη αλλά και για τον

Τάσο Πετρόπουλο (αυτόν που
κάποτε ο κόσμος αγκάλιαζε από
ευγνωμοσύνη) με αφορμή το Μακεδονικό.
Την τιμητική της είχε πριν από
μερικούς μήνες και η Έφη Αχτσιόγλου, όταν μέλη του ΠΑΜΕ
και άλλοι συνδικαλιστές μπήκαν
στο γραφείο της, με την υπουργό
να αποδοκιμάζεται αλλά και να διατηρεί το γνωστό αλαζονικό ύφος
της.
Υπάρχουν δεκάδες περιστατικά
αποδοκιμασιών που δείχνουν ότι
οι άλλοτε λαοπρόβλητοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει αποσυνάγωγοι σε
μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και
δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους, όπως έκαναν
άλλοτε. Γιατί, όπως θα έλεγαν και
άλλοι υπουργοί και βουλευτές άλλων κυβερνήσεων που βρέθηκαν
σε ανάλογες καταστάσεις, «όλα εδώ
πληρώνονται».

«ΠΕΦΤΕΙ»
ΚΡΑΞΙΜΟ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Αίσθηση είχαν
προκαλέσει οι σφοδρές
αποδοκιμασίες
που δέχθηκε
ο πρωθυπουργός και
υπουργοί στο Λονδίνο,
όπου πήγαν να
μιλήσουν για
επενδύσεις.
Έλληνες που
συγκεντρώθηκαν εκεί
δεν τσιγκουνεύτηκαν
τους χαρακτηρισμούς
και παραλίγο να γίνει
και επεισόδιο, με τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
να κοιτάζουν
αποσβολωμένα.



Του άλλαξαν
γνώμη την
τελευταία στιγμή

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Χορτάρι

«Κύριε Μουζάλα, το εννοεί ο κ. Τσίπρας
για τις ευθύνες του Καραμανλή
με το έλλειμμα του 15,5%;»

Έριξε καρφιά για
την περίοδο Καραμανλή
Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έχει πολλάκις κατηγορηθεί για «ανοχή» προς την περίοδο Καραμανλή, ωστόσο στην εκδήλωση της Λούκας Κατσέλη την προηγούμενη Δευτέρα με τη συμμετοχή του Ούντο Μπούλμαν κατά την ομιλία του άφησε αιχμές για τη διακυβέρνηση της
πενταετίας 2004-2009. Έτσι, σε κάποια αποστροφή του λόγου του
κι αφού πρώτα κατηγόρησε ως φοβικούς τη Φώφη Γεννηματά και τον
Σταύρο Θεοδωράκη που επέλεξαν να αγνοήσουν την εκδήλωση, αναφέρθηκε στην περίοδο Καραμανλή. Έκανε λόγο για μία «δεξιά κυβέρνηση
που λίγο πριν την κρίση φρόντισε να εκτινάξει το έλλειμμα σε δυσθεώρητα μεγέθη». Απλά να σημειωθεί ότι στις πρώτες σειρές των καθισμάτων καθόταν
ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος.

Θα τον ξεχάσουν στο υπόγειο
Τρίβουν τα χέρια τους στο Κίνημα Αλλαγής για τα απανωτά αυτογκόλ του Μαξίμου και των επιτελών του, αφού το σχέδιο του Αλέξη
Τσίπρα για τη διάλυση του ΚΙΝΑΛ απέτυχε παταγωδώς και
γύρισε μπούμερανγκ στους εμπνευστές του. Στην αποτυχία του σχεδίου βοήθησαν και οι αλαζονικές δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης, όπως του Χριστόφορου Βερναδάκη (φέρεται να είχε κομβικό
ρόλο στις πρόσφατες μεταγραφές των Τόλκα - Μωραΐτη) που προκάλεσαν όχι μόνο τη συσπείρωση του ΚΙΝΑΛ, αλλά και σοβαρό εσωκομματικό πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα. Το νέο αυτογκόλ του Χριστόφορου ήταν ότι όχι μόνο επέμενε πως το ΚΙΝΑΛ δεν θα μπει στη Βουλή, αλλά προέβλεψε την είσοδο του Βελόπουλου: «Η εκτίμησή μου είναι ότι το ΚΙΝΑΛ μπορεί να μην εκπροσωπηθεί στην επόμενη Βουλή.
Διαφαίνεται η πιθανότητα του κόμματος Βελόπουλου να εκπροσωπηθεί στη Βουλή». Για να λάβει την απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη:
«Το βράδυ των εκλογών φεύγοντας οι ΣΥΡΙΖΑίοι θα τον ξεχάσουν κλειδωμένο εκεί στο υπόγειο του Μαξίμου!»

Με το άνοιγμα του Τσίπρα
στην Κεντροαριστερά δεν
φαίνεται να συμφωνεί η
«Αυγή». Όπως επίσης και
με τους ανθρώπους που
μπήκαν μπροστάρηδες σε
αυτό το εγχείρημα. Έτσι σε
σχόλιό της «κάρφωσε» τη
συμμετοχή του Νίκου Μπίστη: «Οι Κεντροαριστεροί
είναι πιο συμπαθητικοί όταν φεύγουν, παρά όταν
έρχονται», και το «η μοναδική μας επιφύλαξη με αυτή
την πρωτοβουλία είναι ότι
όπου πάει ο σύντροφος
Μπίστης μετά από λίγο δεν
φυτρώνει χορτάρι».

Εντολή
Στο γραφείο του Ευάγγελου Αντώναρου στον Λυκαβηττό βρέθηκε μέσα
στην εβδομάδα η υφυπουργός Εσωτερικών και
άλλοτε συνοδοιπόρος του
Πάνου Καμμένου, Μαρίνα
Χρυσοβελώνη. Το ερώτημα είναι ότι η συνάντηση
έγινε επειδή νοιάζονται
για το μέλλον της Κεντροδεξιάς, ή υπήρξε εντολή από του Μαξίμου.

Απειλεί
Οι υπουργοί που τρέχουν
με δηλώσεις τους να στηρίξουν την Δούρου μετά τη
δίωξή της για τους 100
στην τραγωδία στο Μάτι
είναι επειδή είναι αλληλέγγυοι, ή απλά η Ρένα απειλεί να μιλήσει;

Έτοιμος να ψηφίσει υπέρ της
πρότασης δυσπιστίας της Ν.Δ.
τον Ιούνιο του 2018 ήταν ο Πάνος Καμμένος. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται το πρώην δεξί
του χέρι, ο Γιάννης Μοίρας, σε
συνέντευξη που παραχώρησε.
Μάλιστα οι συντονισμένες πιέσεις που είχε δεχθεί ο πρόεδρος
των ΑΝΕΛ είχαν καρποφορήσει
και όλοι περίμεναν ότι ο Καμμένος θα έριχνε την κυβέρνηση.
Τελικά την κρίσιμη ώρα ο Καμμένος πείστηκε από άλλα στελέχη των ΑΝΕΛ, τα οποία τώρα ετοιμάζονται να φορέσουν τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς
έπεσε και το σχετικό τηλεφώνημα
του Τσίπρα (πράγμα που δεν είπε ο
Μοίρας) και κατάφεραν να αλλάξουν γνώμη στον Καμμένο. Όμως από τότε μπήκε στο μικροσκόπιο του
Μαξίμου, και γι’ αυτό τον λόγο στο τέλος τον διέλυσαν.

Η εμμονή του
επικοινωνιολόγου
με τον πυρσό
Ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πρόσωπο έχει
αναλάβει τη χάραξη της επικοινωνιακής στρατηγικής του υποψηφίου δημάρχου της Νέας Δημοκρατίας στη
Θεσσαλονίκη, Νίκου Ταχιάου. Ο λόγος για τον επικοινωνιολόγο Περικλή Πηλείδη, ο οποίος έγινε γνωστός στο
πανελλήνιο την εποχή της προεδρίας του Κώστα Καραμανλή. Στις εκλογές του 2000, οι οποίες εξελίχθηκαν σε
θρίλερ, ήταν δικής του έμπνευσης το σύνθημα «υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε», το οποίο δεν έπεισε. Στη «γαλάζια» κοινωνία οι περισσότεροι θυμούνται την εμμονή του
Πηλείδη να καταργηθεί ο πυρσός από το σήμα της Ν.Δ. Το
είχε υποστηρίξει με θέρμη, τόσο το 2000, όσο και το 2011.

Περιμένει για
μία θεσούλα στο
ευρωψηφοδέλτιο
Αφωνία έχει πάθει το τελευταίο διάστημα ο
Γιάννης Ραγκούσης. Ούτε αναρτήσεις, ούτε δηλώσεις, ούτε ομιλίες σε εκδηλώσεις. Κι όλο αυτό από τη στιγμή που του διεμήνυσαν από την κυβέρνηση να μην είναι
στο πάνελ της εκδήλωσης της «Γέφυρας» για την κοινή πορεία ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ. Κάποιοι λένε ότι αυτή η «απαγόρευση» του κόστισε. Εγώ όμως μαθαίνω άλλα. Ότι ο Γιάννης
ως καλός μαθητής ακούει τον δάσκαλο και περιμένει απλά
να είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτόν τον
λόγο, παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση του ξηλώνει τον
Καλλικράτη, αυτός δεν βγάζει κιχ.
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Γνωστές, διεθνώς, οι σχέσεις στοργής μεταξύ Τσίπρα και Μαδούρο. Γνωστά
τα ταξίδια υπουργών και της παρέας τους στη Βενεζουέλα. Τώρα έχουμε και
ΠΑΡΑΝΟΜΗ αεροπορική επίσκεψη υπουργού της Βενεζουέλας στην Αθήνα
για ανεφοδιασμό. ΠΟΛΛΕΣ συμπτώσεις δεν νομίζετε; Κι ένα ερώτημα: Ποιος
ανεφοδιασμός αεροπλάνου διαρκεί 4 ώρες; Θα μάθουμε, άραγε, ποτέ
πόσους και ποιους συνάντησε ο ΥΠ.ΕΞ. της Βενεζουέλας;

Συνεκμετάλλευση με
τους Τούρκους προτείνει
(...χωρίς ντροπή) ο Κοτζιάς!

Ο Τσίπρας ξέρει από
«φιλοδωρήματα»
και ψέματα!
Την ίδια τακτική που ακολουθούσε ως αντιπολίτευση, την ίδια τακτική ακολουθεί και σήμερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ό,τι βοήθημα έδινε στον ελληνικό λαό η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, ο Αλέξης το χαρακτήριζε «φιλοδώρημα». Ό,τι υπόσχεται ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, «φιλοδώρημα» κι αυτό. Ακόμη κι η δέσμευση του προέδρου της Ν.Δ. για
παροχή €2.000 για κάθε νέο παιδί που θα γεννιέται στην πατρίδα προκειμένου να βοηθηθούν τα
νέα ζευγάρια, λίγη «έπεσε» στον πρωθυπουργό που σημείωσε τι απίστευτο: «Θα μπορούσα να
πω κι εγώ ότι 2.000 άπαξ με τη γέννηση του παιδιού είναι ένα “φιλοδώρημα”, γιατί δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα...» Αλλά φαίνεται ότι, εκτός από την «καλή» και την «κακή βία», υπάρχουν και τα
«καλά» και τα «κακά φιλοδωρήματα». Όχι, στα ψέματα δεν υπάρχει διαχωρισμός… Διότι εκεί ένας
είναι ο αναμφισβήτητος πρωταθλητής που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα σταμάταγε τους πλειστηριασμούς, θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ κοκ. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε…

Χυδαίος
ωχαδερφισμός…
Πόσο πιο χυδαίο φαίνεται τώρα –μετά το πόρισμα για το Μάτι– το τότε κυβερνητικό θέατρο, προκειμένου να κρυφτούν
οι ευθύνες τους και να γίνει κυνική προπαγάνδα. Μάλιστα,
την ίδια ώρα που πτώματα καίγονταν και άνθρωποι θρηνούσαν τους δικούς τους χαμένους ανθρώπους.
Και κάτι ακόμη, που μας
έκανε εντύπωση: Οι διάλογοι, που εμπεριέχονται
στο εισαγγελικό πόρισμα
για το Μάτι, αποδεικνύουν ότι το δημοσιοϋπαλληλίκι και ο ωχαδερφισμός που επικρατούν
στην κυβέρνηση έχουν εμποτίσει προς τα κάτω όλους τους «νέους υπεύθυνους». Είναι μια εξήγηση
γιατί έχει διαλυθεί το
κράτος...

Το εγχειρίδιο
του «Γαλάζιου
Στρατιώτη»
Ο προεκλογικός αγώνας μόλις ξεκίνησε και
στην οδό Πειραιώς ετοίμασαν το… εγκόλπιο
του καλού «γαλάζιου στρατιώτη», με το οποίο
τα στελέχη της παράταξης θα περιοδεύσουν
την επικράτεια προκειμένου να κερδηθεί το
στοίχημα της αυτοδυναμίας. Ποια πειστικά επιχειρήματα περιλαμβάνει το «σκονάκι»;
Πρώτον, ότι οι κυβερνώντες εκλέχθηκαν
εξαπατώντας τους πολίτες, τάζοντας ανέφικτα
πράγματα και προδίδοντας τις ελπίδες τους.
Δεύτερον, ότι διέλυσαν τη μεσαία τάξη με υπερφορολόγηση και τις εισφορές. Τρίτον, ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών ο Τσίπρας
είπε «ναι» εκεί που όλοι οι προηγούμενοι είπαν «όχι». Τέταρτον, ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υποβάθμισε αφόρητα τη Δημοκρατία.
Χρειάζονται κι άλλοι λόγοι;

Τελικά, κάθε μέρα που περνάει, δεν σταματάει να μας
εκπλήσσει ο Νίκος Κοτζιάς.
Όλο ιδέες κατεβάζει και
δείχνει να διακατέχεται από μία ασυγκράτητη διάθεση γενναιοδωρίας. Επιθυμεί διακαώς να χτίσει γέφυρες, να αναγεννήσει φιλίες από τις στάχτες τους,
ακόμα και αν αυτό απαιτεί
εθνικές παραχωρήσεις.
Πώς αλλιώς να εξηγήσει
κανείς την παρέμβαση που
έκανε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών; Δικαιολογώντας τον Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε σε «μοναχοφάηδες», λέγοντας ότι
δεν πρέπει να είμαστε τέτοιοι και πρέπει και η Τουρκία να
έχει έσοδα από την εκμετάλλευση του ενεργειακού
πλούτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η δήλωσή του,
μάλιστα, συνέπεσε με την ανακάλυψη του κοιτάσματος
στον στόχο «Γλαύκος» στην κυπριακή ΑΟΖ.
Όπως είναι γνωστό, η Άγκυρα χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να εμποδίσει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν τόλμησε, όμως, να εμποδίσει
τη γεώτρηση της αμερικανικής ExxonMobil, όπως δεν είχε τολμήσει να εμποδίσει τη γεώτρηση της γαλλικής
Total στον στόχο «Καλυψώ». Παρ’ όλα αυτά, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επικίνδυνο μπραντεφέρ.
«Αν αρχίσεις στις διεθνείς σχέσεις και είσαι μοναχοφάης λέγοντας “όλα δικά μου”, τότε είσαι κι εσύ μέρος του
προβλήματος», είπε ο Ν. Κοτζιάς, προσθέτοντας: «Αυτό
που πρέπει να κάνεις και που προσπάθησα να κάνω είναι
και να εξασφαλίσεις την ασφάλεια –με τις δύο τετραμερείς– και να δώσεις μια προοπτική ότι η Τουρκία, όχι στην
κυπριακή ΑΟΖ αλλά στη Μεσόγειο συνολικά, θα συμμετάσχει σε αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να βρεις
τρόπους οργάνωσης επιχειρηματικούς, τις μπίζνες, της
δουλειάς, που να συμμετάσχει σε αυτό που της αντιστοιχεί
και της αρμόζει». Είπαμε, γενναιόδωρος ο Νίκος…
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Βραβείο
στη ΔΕΛΤΑ
για τη στήριξη
Νέων
Κτηνοτρόφων
Για τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί, με σκοπό
τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της γαλακτοπαραγωγού
κτηνοτροφίας στη χώρα μας,
βραβεύθηκε η ΔΕΛΤΑ στα φετινά Responsible Business
Awards. Ως γνωστόν, η εμβληματική εταιρεία-μέλος του Ομίλου Vivartia εδώ και τρία χρόνια
παρέχει υποτροφίες προς νέους
κτηνοτρόφους, στο πλαίσιο του
«Σχεδίου Δράσης Γαία», που υλοποιεί η εταιρεία από το 2012
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας, αλλά και της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρείας για στήριξη και ενθάρρυνση των νέων. Τις δύο πρώτες
χρονιές, 2017 και 2018, δόθηκαν 39 υποτροφίες σε παιδιά
κτηνοτρόφων συνεργατών της
ΔΕΛΤΑ και νέους που επιθυμούν
να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, ενώ για το 2019 προκηρύχθηκαν άλλες 25 υποτροφίες,
20 με τόπο διεξαγωγής τη Φλώρινα και 5 τη Θεσσαλονίκη.
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος, με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική
Σχολή Θεσσαλονίκης, είναι η
βελτιστοποίηση των μεθόδων
διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου, με σκοπό την αύξηση της
παραγωγικότητας και τη μείωση
του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση της υγιεινής και ευζωίας των ζώων και τελικά, την
παραγωγή γάλακτος υψηλής
ποιότητας. Θυμίζεται ότι η ΔΕΛΤΑ έχει επανειλημμένα βραβευθεί για το σύνολο των δράσεων
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
που υλοποιεί, και είναι χαρακτηριστικό ότι τη χρονιά που πέρασε
απέσπασε 18 βραβεία για τα
προϊόντα και την υπεύθυνη λειτουργίας της. Ν.ΤΣ.

Με τους παγκόσμιους
leaders της ενέργειας
στην Κύπρο τα ΕΛ.ΠΕ.
ε τη συμμετοχή των
ΕΛ.ΠΕ. ολοκληρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη 7 Μαρτίου οι εργασίες ενός σπουδαίου διήμερου συνεδρίου, του Eastern
Mediterranean Gas
Conference (EMGC) 2019,
που πραγματοποιήθηκε στη
Λευκωσία.
Έχοντας ως κεντρικό θέμα της
ατζέντας των συζητήσεων τις
εξελίξεις και τις προοπτικές
του κλάδου πετρελαίου και
φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, το «παρών»
στη σημαντικότερη εκδήλωση
του κλάδου της ενέργειας στην
Ανατολική Μεσόγειο έδωσαν
στελέχη κορυφαίων εταιρειών, όπως οι αμερικανικές

Μ

ExxonMobil και Noble
Energy, η ιταλική Eni, η γαλλική Total και, φυσικά, τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Το πάνελ, δε, των ομιλητών
που απαρτιζόταν από εκπροσώπους των παραπάνω ενεργειακών ομίλων ήταν το σημείο του συνεδρίου που τράβηξε πάνω του τους προβολείς
του ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα, ο διευθύνων
σύμβουλος της Eni Κύπρου,
Αλέξανδρος Μπαρμπέρης,
ο γενικός διευθυντής Έρευνας
& Παραγωγής Υδρογονανθράκων των ΕΛ.ΠΕ., Γιάννης
Γρηγορίου, ο γενικός διευθυντής της Total E&P Κύπρου,
Yves Grosjean, ο country
manager και αντιπρόεδρος

της Noble Energy
International, L. Gene
Kornegay, και ο διευθύνων

σύμβουλος της ExxonMobil,
Βαρνάβας Θεοδοσίου, συζήτησαν για το πώς η Κύπρος
μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, ώστε να αποτελέσει κέντρο παροχής υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού
αερίου, διερεύνησαν τα σχετιζόμενα πλεονεκτήματα και τις
προκλήσεις, και πρότειναν
στρατηγικές για την καθιέρωση της Κύπρου ως ενεργειακού «παίκτη» στην περιοχή.
Οι ομιλητές συζήτησαν, επίσης, για τα μεσοπρόθεσμα και
τα μακροπρόθεσμα οφέλη
που θα έχει η Κύπρος από την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων
της, καθώς και για τη συμβολή
της χώρας στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου

INTERAMERICAN: Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής
Η ιδρυτική πράξη του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Συνεργατών της
INTERAMERICAN είναι πραγματικότητα
εδώ και μερικές ημέρες, με τις συμμετοχές –κυρίως συντονιστών, unit
managers και ασφαλιστικών συμβούλων, αλλά και αρκετών συνεργαζόμενων πρακτόρων και μεσιτών– ξεπερνούν ήδη τις 600.
Η ίδρυση του νέου Ταμείου είχε δρομολογηθεί από το 2018 και αυτό που απομένει είναι η υπουργική απόφαση της ί-

δρυσης και η δημοσίευση στο ΦΕΚ, με
το ΤΕΑ των συνεργατών της
INTERAMERICAN να γίνεται το 15ο στο
σύνολο των ομοειδών Επαγγελματικών
Ταμείων προαιρετικής ασφάλισης στην
Ελλάδα.
Όπως λένε οι άνθρωποι της
INTERAMERICAN, για τη δημιουργία
του ΤΕΑ των συνεργατών της στις πωλήσεις, αξιοποιήθηκε η εταιρική εμπειρία από το ΤΕΑ των εργαζομένων, που
έχει εισέλθει στον ένατο έτος λειτουρ-

γίας. Σημειώνεται ότι το Ταμείο του διοικητικού προσωπικού της εταιρείας είναι το μοναδικό στην ελληνική ασφαλιστική αγορά ΤΕΑ εργαζομένων. Στο
κλείσιμο του 2018 διέθετε αποθεματικό
17.291.603 ευρώ, αριθμούσε 1.238 μέλη και είχε δώσει συνολικά εφάπαξ παροχές σε μέλη του 2.683.916 ευρώ!
Δεδομένης της κατάρρευσης των επικουρικών ταμείων και την αναζήτηση
λύσεων στο συνταξιοδοτικό ζήτημα της
χώρας, τα Ταμεία Επαγγελματικής Α-
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Σε καλό… μουντ ο Moody’s για τον ΟΤΕ
Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ
κατά δύο βαθμίδες –σε Βa2 από B1– με σταθερό outlook
προχώρησε πριν από μερικά 24ωρα η Moody’s. Στη σχετική
ανακοίνωσή του ο οίκος επισημαίνει ότι η κίνηση λαμβάνει
χώρα μετά την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου σε Β1
από Β3. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του ΟΤΕ διαμορφώνεται δύο βαθμίδες υψηλότερα από αυτή της Ελλάδας.
Σύμφωνα με τον αναλυτή του οίκου Moody’s, Carlos
Winzer, η αναβάθμιση του ΟΤΕ αντανακλά κυρίως τη συ-

νεχιζόμενη βελτίωση στο πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας
και τις προοπτικές ανάπτυξης, που είναι θετικό για την εταιρεία, καθώς ο όμιλος παράγει το μεγαλύτερο μέρος των
εσόδων του στην ελληνική αγορά. Αντανακλά, επίσης, το
πιστωτικό προφίλ της εταιρείας και την προσδοκία για βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων από βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην αγορά της Ρουμανίας.
Ν.ΤΣ.

«Μασκαράς» με δώρα
ο ΟΠΑΠ για τα παιδιά στα
παιδιατρικά νοσοκομεία

της Ανατολικής Μεσογείου. Επιπρόσθετα, αντάλλαξαν απόψεις
για το πού τοποθετείται η Κύπρος
στη λίστα πιθανών εναλλακτικών
κέντρων παροχής υπηρεσιών
στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για το κατά πόσο μία ειδική βάση στις ακτές είναι απαραίτητη, προκειμένου να καταφέρει η χώρα να αξιοποιήσει τις

δυνατότητές της και να αποτελέσει κέντρο παροχής υπηρεσιών
της περιοχής.
Για την ιστορία να πούμε ότι το
συνέδριο περιελάμβανε παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου και
άλλων ομιλητών, όπως ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Λακκότρυπης, ο εκτελεστι-

κός αντιπρόεδρος της Ευρώπης
και της Ρωσίας της Eni SpA,
Carlo Russo, ο αντιπρόεδρος
της Β. Αφρικής της Total
Exploration & Production, Ηλίας Κασής, και ο διευθύνων
σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), Γιάννης
Μπασιάς. Ν.ΤΣ.

Ασφάλισης για τους συνεργάτες πωλήσεων
σφάλισης επανέρχονται στη σφαίρα της
δημόσιας συζήτησης, καθώς προβάλλουν ως μια διέξοδος στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Σύμφωνα με τους αναλυτές τα ΤΕΑ, παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των
ασφαλισμένων, εφ’ όσον δεν κινδυνεύουν από νομοθετικές παρεμβάσεις και
αλλαγές στο εταιρικό περιβάλλον, ενώ η
νομική μορφή τους διευκολύνει την ασκούμενη εποπτεία και διασφαλίζει τη
διαφάνεια της λειτουργίας τους. Ν.ΤΣ.

Μια αποκριάτικη έκπληξη περίμενε τα παιδιά που νοσηλεύονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», καθώς ανήμερα της Τσικνοπέμπτης ο ΟΠΑΠ ντύθηκε… μασκαράς και τους μοίρασε δώρα.
Συγκεκριμένα, μεταμφιεσμένοι σε σούπερ ήρωες ανιματέρ επισκέφθηκαν τους θαλάμους νοσηλείας, έπαιξαν με τους λιλιπούτιους νοσηλευόμενους που έλαμπαν από χαρά, προσφέροντάς τους δώρα και μπαλόνια και ευχόμενοι γρήγορη ανάρρωση. Η αποκριάτικη γιορτή ήταν μία από τις πολλές πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ για τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των
παιδιών, στο πλαίσιο της
επένδυσης που υλοποιεί
για την ανακαίνιση των
δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της
χώρας.
Ήδη, η εικόνα των νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία»
και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» έχει αλλάξει ριζικά, καθώς ο ΟΠΑΠ έχει ολοκληρώσει
περισσότερο από το 52%
του έργου. Συνολικά, έχει
παραδώσει 23 έργα ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων 16 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 9.930 τ.μ. και δυναμικής 345 κλινών. Στα έργα περιλαμβάνονται η εγκατάσταση
νέου ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισμού, ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και όλες οι απαραίτητες διακοσμητικές παρεμβάσεις. Στις ανακαινισμένες νοσηλευτικές μονάδες, προσφέρονται στα παιδιά υψηλού επιπέδου ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο
και λειτουργικό περιβάλλον.
Ν.ΤΣ.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ 12Η AGROTHESSALY

«Οργώνει» το επιχειρηματικό
έδαφος για τους νέους αγρότες
Με το βλέμμα στο αύριο της ελληνικής γεωργίας και
κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας, η Τράπεζα
Πειραιώς στέκεται διαχρονικά αρωγός στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εγχώριου πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Αυτή η αρωγή είναι ευδιάκριτη στον αγροτικό κόσμο, που σε κάθε ευκαιρία επιζητά να γνωρίσει τις προοπτικές και τα εργαλεία
που έχει να του προσφέρει το συστημικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης

Χρηματοδοτική
«φαρέτρα» για κάθε
ανάγκη

ία τέτοια ευκαιρία ήταν και η
12η διοργάνωση
της
AgroThessaly,
της πανελλήνιας έκθεσης για τη
γεωργία και την κτηνοτροφία,
στην οποία συμμετείχε με αξιοσημείωτη ομολογουμένως επιτυχία η Τράπεζα Πειραιώς. Κι
αυτή η επιτυχία αποτυπώνεται
ανάγλυφα στο πλήθος των επισκεπτών που συγκέντρωσε το
εκθεσιακό περίπτερο της τράπεζας, επί συνόλου 44 και πλέων
χιλιάδων ανθρώπων που πέρασαν στις πύλες της φετινής
AgroΤhessaly.
Τo κοινό υποδέχονταν στον
ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο εξειδικευμένα στελέχη
του τομέα αγροτικής τραπεζικής
της Τράπεζας Πειραιώς, ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους για τις υπηρεσίες και τα
προϊόντα του Ομίλου, τα οποία
απευθύνονται σε αγρότες και
κτηνοτρόφους, επιχειρήσεις
του κλάδου, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς. Εκ
παραλλήλου, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονταν για τα ειδικά προγράμματα και τις δυνατότητες υποστήριξης που παρέχει
η Τράπεζα Πειραιώς στο σύνολο της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στο
Πρόγραμμα Συμβολαιακής
Τραπεζικής.

Στις τέσσερις ημέρες που διήρκησε η 12η AgroThessaly, η
Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε,
εξάλλου, τη δέσμη ενεργειών
και πρωτοβουλιών υποστήριξης νέων αγροτών που είναι…
στοχοπροσηλωμένη στο να καταστήσει τη χρηματοδότηση μοχλό επίλυσης δομικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι
νέοι παραγωγοί. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι:
• Η διευκόλυνση της έναρξης
παραγωγικής δραστηριότητας,
μέσω πρόσβασης σε ρευστότητα, που προσφέρεται με την ένταξη των παραγωγών στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας.
• Η μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω του Ανοικτού Δανείου Αγροτών και της Κάρτας
Συμβολαιακής, για την αγορά εφοδίων με τιμές τοις μετρητοίς.
• Η απόκτηση καλλιεργήσιμης

Μ

γης και η αύξηση του μεγέθους
των εκμεταλλεύσεων, με στόχο
την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω εξειδικευμένου δανείου για αγορά γης, το οποίο –εφόσον οι νέοι αγρότες είναι ηλικίας έως 40 ετών– μπορούν να το λάβουν με επιδότηση
επιτοκίου έως και 100%.
• Η ταχεία αντιμετώπιση τυχόν
έκτακτων προβλημάτων στη
λειτουργία των εκμεταλλεύσεων
των παραγωγών, όπως πιθανές
επισκευές γεωργικού εξοπλισμού, αγορά ελαστικών κ.λπ.,
μέσω του προγράμματος μικροχρηματοδότησης.
• Η στήριξη για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων
των αγροτών στο πλαίσιο του
Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για
τα «Σχέδια Βελτίωσης», μέσω ενός ολοκληρωμένου πακέτου
λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, αλλά και επι-

πλέον δυνατότητες, όπως η εγγυητική επιστολή και το δάνειο
έναντι επιχορήγησης, για τη συνολική κάλυψη των αναγκών
των νέων γεωργών. Παράλληλα, η τράπεζα, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους των νέων αγροτών, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά
εργαλεία ευρωπαϊκών ταμείων,
καθώς και αυτών που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
• Η απόκτηση μηχανολογικού
εξοπλισμού για τη δημιουργία
μιας σύγχρονης εκμετάλλευσης,
μέσω του εξειδικευμένου χρηματοδοτικού προγράμματος
«Νέοι και Νεοεισερχόμενοι Αγρότες». Επιπλέον προσφέρει
χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους και σημαντικά πλεονεκτήματα, για την αγορά τρακτέρ και
παρελκομένων, μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών του κλάδου.
• Η ποιοτική εξυπηρέτηση μέ-

Με 57,3 εκατ. ευρώ πουλήθηκε η αλβανική Πειραιώς
Την ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής της (99,83%) στη θυγατρική της στην Αλβανία, Tirana
Bank Sh.A., ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας η Τράπεζα Πειραιώς. Η Tirana Bank πέρασε στα
χέρια του αλβανικού ιδιωτικού επενδυτικού ομίλου Balfin Sh.p.k. και της τράπεζας Komercijalna
Banka AD, έναντι συνολικού τιμήματος 57,3 εκατ. ευρώ, με τη συναλλαγή να
αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα κεφάλαια του Ομίλου της Τράπεζας
Πειραιώς. Ειδικότερα, βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων των οικονομικών
καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς 30/9/2018, η συγκεκριμένη συναλλαγή
αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας
1 (CET-1) κατά 11 μονάδες βάσης, μέσω της απελευθέρωσης συνολικού ύψους
0,4 δισ. ευρώ σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικό (Risk Weighted Assets).

σω του τραπεζικού δικτύου της
Πειραιώς, που έχει τη μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά στη
χώρα και βρίσκεται δίπλα σε
κάθε αγρότη.
• Η δυνατότητα ενημέρωσης
για τις τρέχουσες δυνατότητες
και ευκαιρίες, που προκύπτουν
από τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά επιχορηγούμενα προγράμματα, μέσω εξειδικευμένων στελεχών της τράπεζας σε επιλεγμένα καταστήματα κάθε περιοχής, που διαθέτουν την τεχνογνωσία, για να προσφέρουν υποστήριξη στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών των νέων αγροτών.
• Η προσφορά ενημέρωσης,
για τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα, τόσο μέσω της
περιοδικής έκδοσης «ΕΠΙ ΓΗΣ»,
αλλά και μέσω της πρωτοποριακής πύλης διαδικτυακής ενημέρωσης www.360funding.gr της
Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία
οι νέοι παραγωγοί μπορούν να
έχουν δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στις εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης, που είναι διαθέσιμες για κάθε δραστηριότητα.
• Η πρόσβαση σε χρηστικά εκπαιδευτικά προγράμματα αγροτικής επιχειρηματικότητας, μέσω της θυγατρικής της Τράπεζας, το «Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη».
• Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων, μέσω
του προγράμματος «Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή», μιας ολοκληρωμένης πρότασης ασφαλιστικών προϊόντων, απόλυτα
προσαρμοσμένης σε κάθε ανάγκη του σύγχρονου αγρότη.
• Η προσφορά της καλύτερης
τραπεζικής εμπειρίας, μέσω των
βραβευμένων ψηφιακών δικτύων της Τράπεζας, που παρέχουν στους νέους αγρότες ένα
σύγχρονο υψηλής ασφάλειας περιβάλλον λειτουργίας, που μπορεί να το χρησιμοποιήσουν από
οποιαδήποτε συσκευή διαθέτουν.
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Σε μια μαγική βραδιά, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών και στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου προγράμματος της ΕΡΤ, η Κατερίνα Ντούσκα παρουσίασε το «Better Love» με το οποίο
θα πάρει μέρος στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό
Μουσικής
«Eurovision 2019».
Το τραγούδι έγραψε η ίδια
μαζί με τον Leon of
Athens και τον David
Sneddon, και πρόκειται
για ένα ποπ κομμάτι με πολύ σύγχρονη παραγωγή,
που όμως στέκεται και σε

ακουστική εκδοχή, με ένα όργανο, γιατί είναι
πολύ μελωδικό.
Πριν ξεκινήσει να παίζει στη μεγάλη οθόνη
του Μεγάρου το βίντεο με το τραγούδι, η Κατερίνα Ντούσκα δήλωσε τα εξής: «Είμαι ονειροπόλα και πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν
στους ανθρώπους που ονειρεύονται». Είπε ακόμα
ότι το τραγούδι αναφέρεται στην αιώνια αναζήτηση μιας ανώτερης αγάπης,
και ότι είναι τιμή της που
εκπροσωπεί την Ελλάδα.

• Το μοιράζεται με τους αναγνώστες της «Α»

Το μήνυμα
της Μέλπως
Ζαρόκωστα
για τη γιορτή
της γυναίκας!

Κ

ανονικά θα έπρεπε να
γιορτάζουν κάθε ημέρα, και άτυπα γιορτάζουν όντως! «Μία είναι όμως η ημέρα εκείνη, που όλες μας έχουμε την τιμητική μας. Κάθε χρόνο, όταν το ημερολόγιο δείχνει 8 Μαρτίου»
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
μάς χτύπησε και φέτος την πόρτα, και με αφορμή τον εορτασμό της η «Α» «ξεσκόνισε» τις ατζέντες της και επικοινώνησε με τη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, Μέλπω Ζαρόκωστα, η οποία αποτελεί από την αρχή της καριέρας της μέχρι και σήμερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναίκας που δίνει τον καλύτερό της εαυτό στην Τέχνη, στον τρόπο που
συναναστρέφεται τους γύρω της,
στους αγώνες που δίνει σχεδόν από την αρχή της καριέρας της στον
συνδικαλισμό του κλάδου της.
Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι έχει υπάρξει το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων κατά τη διάρκεια
της μεταπολεμικής περιόδου.
Ποια είναι τα πολύτιμα μηνύματα,
που όπως μας είπε, επιθυμεί να μεταφέρει σε κάθε αναγνώστρια και γενικότερα σε όλες τις γυναίκες;

«

«Να πετάμε τα άσχημα της ζωής μας σαν ένα φαγητό που δεν πέτυχε! Να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να τον αγαπάμε και να τον τιμάμε!
Μόνο όταν πιστεύουμε στον εαυτό μας και την αξία μας, είμαστε χρήσιμοι και μπορούμε να προσφέρουμε και στους άλλους! Να αγαπάμε
τη ζωή και να τη χαιρόμαστε! Είμαστε θαυμάσια πλάσματα, μοναδικά,
τα δακτυλικά μας αποτυπώματα είναι μοναδικά! Ας πετάξουμε τις άσχημες σκέψεις και ας
αποφασίσουμε να έχουμε το θάρρος της ύπαρξής μας!»
Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες!

Τι απαντά
η Ζόζεφιν
στην…
κατηγορία
ότι «μπορεί
να είναι με
κάποιον για
τα λεφτά του»!

Ε, όχι και να την κατηγορούν ότι
ενδέχεται να έρχεται πιο κοντά με
άνδρες που διαθέτουν τσέπες
φορτωμένες!
Ο λόγος για την τραγουδίστρια
Ζόζεφιν, η οποία βρέθηκε στο πλατό
της εκπομπής του Γρηγόρη
Αρναούτογλου «The 2night Show»
και αναφέρθηκε (εκτενώς) σε όσους
την κατηγορούν για τον παραπάνω
λόγο.
Τι είπε, λοιπόν;
«Στις σχέσεις μου έψαχνα την πατρική
φιγούρα, αλλά όχι σε ηλικία, αλλά σαν
ασφάλεια. Και δεν μιλάω για λεφτά. Το
μπερδεύουν πολλοί άνθρωποι αυτό.
Μόνη μου δουλεύω, μόνη μου
συντηρούμαι. Κάνω τρεις δουλειές, δεν
κάθομαι όλη μέρα και μου έρχονται τα
λεφτά από τον ουρανό», υποστήριξε η
όμορφη Ζόζεφιν και τα υπόλοιπα θα
φανούν στο μέλλον.
Αυτά που ισχύουν ή όχι…
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• Πατούλης-Ρούσης-Τρανούλης μαζί για την ίδρυση μουσείου στον Ωρωπό

Όταν η υψηλή ραπτική ενώνεται
με την πολιτική για καλό σκοπό!
Νέα αρχή για
τον Γκέντσογλου
μετά τον χωρισμό
από την Ηλιάδη;
Ο Σάββας Γκέντσογλου και η Αγγελική Ηλιάδη δεν είναι πια μαζί, όμως ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως έχει ήδη βρει τη νέα εκλεκτή της καρδιάς του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού
«Ciao», πρόκειται για την ηθοποιό Βίκυ Κάβουρα, με την οποία συναντιούνται κάτω από
συνθήκες άκρας μυστικότητας προκειμένου
να μη γίνουν στόχος των ΜΜΕ.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο περιοδικό, η
πρώην σύντροφός του πληροφορήθηκε τις
στενές σχέσεις του με την ηθοποιό και έτσι
αποφάσισε να σταματήσει να δίνει άλλες ευκαιρίες στη σχέση τους.
Όπως ανέφερε η Μαρία Αντωνά στο «Happy
Day», η ηθοποιός δεν είναι το τρίτο πρόσωπο, αλλά μπήκε στη ζωή του ποδοσφαιριστή
μετά τον χωρισμό του.
Ο έρωτας με έρωτα περνάει, όπως φαίνεται..!

Τ

ρεις λέξεις, που κλείνουν μέσα τους τη γλύκα της επιστροφής. Όλο το λευκό του κόσμου
για να φωτίσει το μονοπάτι
τού με τη βία αρπαγμένου,
προκειμένου να ξαναβρεί τον δρόμο της
επιστροφής εκεί όπου ανήκει. Στην πατρίδα του.
«Take Me Home», οι λέξεις που μεταφέρουν απ’ άκρη σ’ άκρη τον ψίθυρο
των ξενιτεμένων γλυπτών του Παρθενώνα που περιμένουν εκεί, σκορπισμένα σε
διάφορες γωνιές του κόσμου, να τα πάρει από το χέρι και να τα βοηθήσει να επιστρέψουν στον τόπο τους, η αποφασιστικότητα, το θάρρος και το πείσμα μιας
χώρας που έχει αποδείξει ότι ξέρει να αγωνίζεται και να νικά, έστω κι αν η νίκη
αργεί να έρθει. Το τσαγανό της Ελλάδας,
που αναδεικνύεται μέσα από ένα κίνημα
που δημιουργήθηκε ακριβώς γι’ αυτόν
τον σκοπό.

Στην ιστορία και στους πολύτιμους αυτούς στόχους του κινήματος «Take Me
Home», αναφέρθηκε η κα Αθηνά Τρανούλη-Πετράκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στον πολυχώρο Atlantis, στον Ωρωπό, όπου υπήρξε δέσμευση εκ μέρους της
οικογένειάς της, του υποψήφιου περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη,
και του δημάρχου Ωρωπού, κ. Θωμά
Ρούση, για την ανέγερση του σύγχρονου
Αρχαιολογικού Μουσείου που θα στεγάσει όλα τα ευρήματα της περιοχής.
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο κ.
Πατούλης, ο οποίος συνεχάρη τους
διοργανωτές για την εκδήλωση, τονίζοντας ότι μέσα και από τον συνδυασμό του
«Νέα Αρχή για την Αττική» θα γίνουν από
κοινού προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πιο αισιόδοξου και φωτεινού αύριο
για το μέλλον της χώρας και όλων των
παιδιών.

Το λιθαράκι τους για την υλοποίηση
του μεγαλόπνοου αυτού σχεδίου υποσχέθηκαν ότι θα βάλουν και οι ομιλητές που
ακολούθησαν, ανάμεσά τους ο δήμαρχος
Ωρωπού κ. Θωμάς Ρούσης, ο ιδρυτής
των Κορφιάτικων Βραβείων κ. Δημήτρης Μουζακίτης και ο κ. Χρήστος Φωτίδης. Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το
«παρών» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βλάχος, ο υποψήφιος
στον Κεντρικό Τομέα κ. Γιώργος Μπουλούκος με την πρόεδρο των Ελλήνων Ολυμπιονικών κα Βούλα Κοζομπόλη, η
Τέτα Καμπουρέλη με τον σύζυγό της Βασίλη Γκουρούση και πλήθος κόσμου,
που ένωσε τη φωνή του με τους εμπνευστές του κινήματος «Take Me Home» για
να ακουστεί πιο έντονα από ποτέ άλλοτε,
πείθοντας όλους ότι πλέον έχει έρθει η
ώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα μας. Τα
γλυπτά του Παρθενώνα. Του Παρθενώνα
μας…

• Ο «ψεύτης» και οι… συνεργοί του κάνουν πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου

«Ζητείται Ψεύτης» στο Θέατρο Παλλάς μπας και… σωθούμε!

Π

αντού τριγύρω σημαιάκια στα χρώματα της γαλανόλευκης, κόσμος πηγαινοέρχεται, κουβέντες ακούγονται όπου κι
αν σταθείς, και σε ένα τραπέζι στο πλάι της αίθουσας άφθονες ασπρόμαυρες φωτογραφίες
που φέρνουν στο σήμερα την αύρα αλλοτινών
εποχών.
Τότε που ανέβηκε για πρώτη φορά η παράσταση του Δημήτρη Ψαθά «Ζητείται Ψεύτης»
από τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των θεατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς το θέμα του ήταν,
είναι και θα είναι πάντοτε επίκαιρο.
Πίσω στο σήμερα, η «Α» βρέθηκε πρόσφατα στο φουαγιέ του θεάτρου «Παλλάς»,
προσκεκλημένη στη συνέντευξη Τύπου για
την εν λόγω παράσταση. Εκεί, όπου στις 15

Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα με
πρωταγωνιστές τον Γιώργο Παρτσαλάκη, τη
Ναταλία Δραγούμη, τον Αργύρη Αγγέλου,
την Αποστολία Ζώη και στον ρόλο του… ψεύτη
τον Αλέξη Γεωργούλη.
Φορώντας τα πιο πλατιά τους χαμόγελα όλοι
οι συντελεστές επιστράτευσαν το χιούμορ και τη
διάθεσή τους να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση
των δημοσιογράφων, προκειμένου να μεταφέρουν σε όλους τους παρευρισκομένους το κλίμα
της παράστασης, στην οποία θα βρεθούμε αντιμέτωποι με όλα όσα πάνε πακέτο με την πολιτική, και φυσικά με κυρίαρχο «συστατικό» το ψέμα!
Μιλώντας στο κοινό η κόρη του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα, Μαρία Ψαθά, αποκάλυψε
χαριτολογώντας ότι θεωρεί τον Αλέξη Γεωρ-

γούλη τον πιο γοητευτικό «ψεύτη» και ότι η Τέχνη είναι εδώ για να ενώνει τους ανθρώπους, ενώ παίρνοντας τον λόγο ο σκηνοθέτης της παράστασης, Πέτρος Ζούλιας, τόνισε ότι ο Ψαθάς ήταν προφητικός και θα είναι πάντοτε επίκαιρος όσα χρόνια κι αν περάσουν. Συμπλήρωσε, δε, ότι αυτό που αναδεικνύεται περίτρανα
μέσα από την πένα του είναι η μεγάλη ανάγκη
μιας ολόκληρης χώρας να πιστέψει τα… ψεύτικα λόγια, τα μεγάλα, κοινώς να παραμυθιαστεί
όταν βλέπει την ελπίδα να εξαντλείται επικίνδυνα.
Και θα λέγαμε ότι δυστυχώς δεν διαφέρει και
πολύ από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Όπως
τότε, έτσι και τώρα, και μάλιστα στον υπερθετικό
βαθμό. Και το ψέμα καλά κρατεί!
Προσεχώς, στο Θέατρο Παλλάς!
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• O πατέρας του ςάκη τανιμανίδη, ςτέφανος, μίλησε στην «α» όχι μόνο για τον
διάσημο γιο του αλλά για τον αγώνα που δίνει για την αναγνώριση της γενοκτονίας των
Ποντίων, για τα ελληνοτουρκικά και το νέο βιβλίο που ετοιμάζει

«Ο Σάκης διαθέτει πολλά περισσότερα
από καλογυμνασμένα μπράτσα!»
πρόκειται για έναν άνδρα που έχει διανύσει τη δική του σημαντική πορεία πολύ πριν γίνει ευρύτερα γνωστός ως ο πατέρας του ςάκη, του επιτυχημένου παρουσιαστή του «Survivor», που έχει κεντρίσει από την
πρώτη στιγμή προβολής το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. ςτην περίπτωσή τους βρίσκει πλήρη εφαρμογή το ότι πίσω από έναν επιτυχημένο
άνδρα βρίσκεται ένας εξίσου επιτυχημένος πατέρας, που έβαλε το δικό
του καθοριστικό λιθαράκι για να γίνει ο γιος του αυτό που είναι σήμερα.
Συνέντευξη στη βίκυ καλοφωτιά

Ο

Στέφανος Τανιμανίδης με
την ιδιότητά του ως επίτιμος
πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ποντιακών
Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.) μίλησε στην «Α» για τον αγώνα που δίνει για
την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, για τα ελληνοτουρκικά, το νέο βιβλίο
που ετοιμάζει και φυσικά για τον γιο του. Γιατί για εκείνον όλα ξεκινούν και καταλήγουν
εκεί. Στην αγάπη για το παιδί του…
• ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν ο γιος
σας ανέλαβε την παρουσίαση του
«Survivor», ενός παιχνιδιού, την παραγωγή του οποίου υπογράφει ένας τούρκος;
«Βρήκα την απόφασή του εξαιρετική. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να συγχέουμε την καταγωγή ενός επιχειρηματία με τη δική μου ιδεολογία; Δηλαδή,
“πας Τούρκος, εγκληματίας; Πας Τούρκος, εχθρός;”. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι όλοι οι
λαοί που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές θέσεις και κοινά δικαιώματα μπορούν να συνεργάζονται. Δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα να
συνεργαστώ με τους Τούρκους, και να καθίσω στο
ίδιο τραπέζι. Θα ήταν πρόβλημα αν ο γιος μου

ο«Θα Ηταν προβλΗμα

αν ο γιος μου
ςυνεργαζοταν με τον
εςκομπαρ Η, για να το
Θεςω πιο ευςτοχα, αν
ςυνεργαζοταν με τον
οποιονδΗποτε εςκομπαρ.
ο ατζουν ιλιτζαλι ειναι
ενας επιτυχΗμενος
επιχειρΗματιας, οποτε
γιατι να υπαρχει
προβλΗμα;»

συνεργαζόταν με τον Εσκομπάρ ή, για να το θέσω
πιο εύστοχα, αν συνεργαζόταν με τον οποιονδήποτε Εσκομπάρ. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, οπότε γιατί να υπάρχει
πρόβλημα; Οι ποντιακής καταγωγής Έλληνες δεν
είμαστε αντι-Τούρκοι, αλλά έχουμε πρόβλημα με
την επιθετική και επεκτατική πολιτική που ακολουθήθηκε σε βάρος μας από τις πολιτικές ηγεσίες των Νεοτούρκων και των Κεμαλιστών».
• ποια είναι η γνώμη σας για το εν λόγω
ριάλιτι;
«Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι διασκεδαστικό, με
ωραίες ατάκες, το οποίο ο κόσμος αγκάλιασε με
πολλή θέρμη, έστω κι αν τώρα υπάρχει μια σχετική
χαλάρωση στην τηλεθέαση. Το παρακολουθώ όταν
έχω ελεύθερο χρόνο και δεν πιστεύω ότι υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων
παικτών. Ίσα-ίσα διαπιστώνω μια άμιλλα και διάθεση αρωγής, που κρατάει ζωηρό το ενδιαφέρον».

• πώς βλέπετε τον γιο σας ως παρουσιαστή;
«Καμαρώνω που βλέπω το παιδί μου να έχει επιτυχία και πάνω απ’ όλα χαίρομαι που είναι ο εαυτός του. Θέλω να ξέρουν όλοι όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι, ότι ο Θανάσης Τανιμανίδης
είναι κάτι πολύ παραπάνω από εμφανίσιμος και
γυμνασμένος. Είναι ένα παιδί με αρχές, αξίες,
αγωγή, πολύ καλή μόρφωση, παιδεία, κοινωνικές θέσεις, συγκροτημένος πολιτικά, και όλα αυτά βγαίνουν και στην τηλεόραση και γι’ αυτό έχει
και αυτή τη θετική απήχηση. Όσοι τον έχουν ως
πρότυπο, ας δουν αυτά τα χαρακτηριστικά του,
και όχι τους γυμνασμένους μυς και τα μπράτσα.

«Δεν πρέπει να νιώθουμε γιουσουφάκια
απέναντι στους Τούρκους»
• πώς είδατε την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην τουρκία;
«Πριν από την επίσκεψη, του στείλαμε ως φορέας μια επιστολή, με την οποία του υπενθυμίσαμε τις δηλώσεις που είχε κάνει παλαιότερα υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων Ελλήνων. Είναι
ανάγκη να πιεστεί επιτέλους η Τουρκία να την αναγνωρίσει. Πιστεύω στον διάλογο των λαών και ιδίως
ανάμεσα στους λαούς που έχουν μεγάλα προβλήματα, για να μπορεί να εκτονώνεται το κλίμα και να υπάρχουν αποτελέσματα. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να νιώθουμε απέναντί τους υποτελείς
και γιουσουφάκια. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνάντησή του με τον Ερντογάν και θεωρώ πολύ θετικό ότι δεν κατετέθη εκ μέρους του στεφάνι στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ. Πραγματικά ελπίζω να συζητήθηκαν τα θέματα που του θέσαμε υπ’ όψιν με την παραπάνω επιστολή μας».

• τι πιστεύετε για τη ςυμφωνία των πρεσπών;
«Είμαι θυμωμένος με τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή μια συμφωνία που θα μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς ενότητας όλου του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας, με τον τρόπο που τη χειρίστηκε κατάφερε δυστυχώς να διαιρέσει τον
κόσμο. Ο τρόπος ήταν πέρα για πέρα λανθασμένος».

Επίσης είμαι πολύ χαρούμενος γιατί διαχειρίζεται σωστά την αναγνωρισιμότητά του. Καταλαβαίνει ότι είναι εφήμερος και πιστεύω ότι είναι
αρκετά προσγειωμένος».
• πόσο σας λείπει όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στον Άγιο δομίνικο για
τις ανάγκες του παιχνιδιού;
«Σίγουρα μας λείπει πάρα πολύ, και σε εμένα και
στη μητέρα του και στη γυναίκα του. Είναι λογικό,
όταν μια οικογένεια είναι τόσο δεμένη, να της λείπει
αυτός που απουσιάζει. Ευτυχώς που όλα τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας σού δίνουν την ευκαιρία
να έχεις κάποιον κάθε μέρα δίπλα σου, να τον βλέπεις και να του μιλάς ακόμη κι όταν λείπει».
• Θα θέλατε να αποκτήσετε εγγονάκια
από εκείνον;
«Σίγουρα θα χαρούμε πολύ, αλλά προς το παρόν το βλέπω δύσκολο, γιατί ο γιος μου και η
νύφη μου δεν βλέπονται συχνά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και των δυο τους».
• αυτήν την περίοδο γράφετε ένα βιβλίο
για τον ποντιακό ελληνισμό. δώστε μας
κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες.
«Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο! Περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και αφορά την ιστορία του πολιτισμού του Πόντου. Από
την εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων το 800
π.Χ. μέχρι το 1922 και το τι γίνεται σήμερα με όσους έμειναν πίσω. Φιλοδοξεί να συμπληρώσει
κενά, να μυήσει τον αναγνώστη στην ιστορία με
πιο εύπεπτο τρόπο και να μεταφέρει ακριβώς το τι
σημαίνει πολιτιστική ταυτότητα, λαογραφία, πολιτισμός και κουλτούρα στον ποντιακό χώρο».
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«Ποτέ! Ποτέ!
Είναι αγόρι!
Η γυναίκα είναι ωραίο να είναι ωραία, ο άντρας δεν
νομίζω ότι… Όχι,
δεν θα το έκανα!»
απάντησε με αποφασιστικότητα η Νίκη Κάρτσωνα, σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μιχάλη Πλεμμένου για το
αν θα ήθελε να δει τον γιο της στον ρόλο του μοντέλου. Πάνω απ’ όλα, σεβασμός στην παράδοση…



Τη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η
ηθοποιός Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η οποία έγινε μητέρα πριν
από περίπου τρεις μήνες, και… έχουν
πέσει όλοι να τη φάνε, για το πότε θα
βαφτίσει την
κορούλα της.
Μιλώντας
γι’αυτό, στην
κάμερα της εκπ ο μ π ή ς
«Happy Day»,
ανέφερε: «Λυσσάξατε με τα βαφτίσια! Όταν θα είναι η ώρα θα σας πω.
Αν ποτέ γίνει κάτι τέτοιο, θα σας ενημερώσω σίγουρα μετά. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα τη βαφτίσω. Θα δω». Αυτά, για να
μάθετε να γίνεστε… ανυπόμονοι!



Μιλώντας στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε
γίνεται», η ηθοποιός Ζέτα Δούκα γνωστοποίησε ότι θα είναι υποψήφια με
τον Κώστα Μπακογιάννη. «Θα είμαι υποψήφια με τον
συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη,
στην “Αθήνα ψηλά”
και θα αναλάβω τον
τομέα του πολιτισμού, εφ’ όσον εκλεγώ και εφ’ όσον είναι
όλα τα πράγματα σωστά», είπε χαρακτηριστικά. Καλή της επιτυχία, λοιπόν, από τώρα!



«Δεν ισχύει ότι χώρισα. Δεν με ενοχλεί που γράφεται, ούτε έχω σκεφτεί να στείλω εξώδικο. Αν είναι κάτι που
μας προσβάλλει, θα ακολουθήσουμε τη
νομική οδό. Αλλά τώρα, από τη μία παντρευόμαστε, την άλλη εβδομάδα χωρίζουμε, και μετά έχω μείνει έγκυος», είπε η
Ευρυδίκη
Β αλ α β ά νη σε ερώτηση για το
αν χωρίζει
με
τον
Κωνσταντίνο Βασάλο. Οπότε, τώρα μπορούμε πλέον
να μείνουμε ήσυχοι…

ΣΤΟ NETFLIX Η ΑΙΩΝΙΑ… ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΣ Η διαδικτυακή πλατφόρμα
προβολής βίντεο Netflix ανακοίνωσε ότι θα διασκευάσει σε τηλεοπτική σειρά το περίφημο μυθιστόρημα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες «100 χρόνια μοναξιά», αφού απέκτησε τα δικαιώματα από την οικογένεια του Κολομβιανού συγγραφέα. Είναι η πρώτη και μοναδική φορά που η οικογένεια
δίνει άδεια για τη μεταφορά του στην οθόνη, μετά την έκδοσή του το 1967. Το μυθιστόρημα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1982 και απεβίωσε το
2014 στο Μεξικό, διηγείται την ιστορία μιας δυναστείας, της οικογένειας Μπουενδία, και του πατριάρχη της Χοσέ Αρκάντιο Μπουενδία, του ιδρυτή της φανταστικής πόλης Μακόντο.

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

«Έπαιζε τη ζωή του
κορώνα-γράμματα
ο Γιάννης!»

Μ

ε αυτή τη φωτογραφία
απέδειξα ότι οι σούπερ
ήρωες δεν υπάρχουν
μόνο στη φαντασία μας.
Υπάρχουν και στη ζωή.
Μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος χωρίς
μόρφωση, ένας φτωχός, ένας ζητιάνος, κάποιος που δεν του δίνεις ενδεχομένως καμία
σημασία. Έρχεται όμως μια στιγμή που αυτός ο άνθρωπος θα κάνει μια πράξη τόσο δυνατή, που θα σε αφήσει άναυδο με την ομορφιά της», ήταν μία από τις δηλώσεις του αναφορικά με τη φωτογραφία
που του χάρισε απλόχερα το
βραβείο Πούλιτζερ.
Μια δήλωση από ψυχής,
του πολυβραβευμένου φωτορεπόρτερ του πρακτορείου
«Reuters», Γιάννη Μπεχράκη, ο οποίος το περασμένο
Σάββατο «μετακόμισε στην
γειτονιά των αγγέλων» και
πλέον απαθανατίζει τον κόσμο από εκεί ψηλά.
Ο άνθρωπος με τα τριάντα
χρόνια πορείας στον χώρο
που έκανε την ψυχή του να
χαμογελά, που κάλυψε συνταρακτικά γεγονότα σε όλο
τον κόσμο –από τις συρράξεις στο Αφγανιστάν, στην Αφρική, στην Τσετσενία, έ-

«

ως τον τεράστιο και εξαιρετικά καταστροφικό σεισμό στο Κασμίρ ή την εξέγερση
στην Αίγυπτο το 2011–, αυτός που γλίτωσε από ενέδρα ανταρτών στη Σιέρα Λεόνε

Η «Α» μίλησε με στενό
συνεργάτη του πολυβραβευμένου φωτορεπόρτερ
όπου είχε σπεύσει για να καταγράψει τον
εμφύλιο πόλεμο που μαινόταν στις αρχές
της δεκαετίας. Ο ίδιος άνθρωπος, που κατάφερε να
παλέψει και να νικήσει τα
«θηρία» σε επικίνδυνες αποστολές, δυστυχώς δεν κατόρθωσε να ξεφύγει από τα «δόντια» του καρκίνου, με τον οποίο έδωσε σκληρή μάχη και
την έχασε σε ηλικία 58 ετών.
Με αφορμή την απώλεια
αυτής της τόσο ξεχωριστής
προσωπικότητας, η «Α» ήρθε σε επικοινωνία με τον
Κώστα Σταθόπουλο, συνεργάτη του στο πρακτορείο
«Reuters» στο Λος Άντζελες,
με τον οποίο είχαν καλύψει
στο παρελθόν πολέμους στη Μέση Ανατολή, εκείνος ως φωτογράφος και ο συ-

νεργάτης του ως παραγωγός.
«Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος τόσο
παθιασμένος με τη φωτογραφία, που δεν δίσταζε να ριψοκινδυνεύσει για μια λήψη που
θα αποτύπωνε ακριβώς αυτό που εκείνος αναδείκνυε σε κάθε φωτογραφία που είχε την
υπογραφή του: το ανθρώπινο συναίσθημα και
τις εκφράσεις που αποτυπώνονταν στα πρόσωπα των ανθρώπων. Ο πόνος, η θλίψη, η
δυστυχία, η αγωνία, η απελπισία αλλά και
κάπου εκεί ανάμεσα κρυμμένη η ελπίδα και η
θέληση για ζωή», αναφέρει ο κ. Σταθόπουλος, και συνεχίζει αποκαλύπτοντας κι
άλλες πτυχές του Γιάννη Μπεχράκη:
«Έπαιζε τη ζωή του κορώνα-γράμματα, ήταν δουλευταράς, με άφθονο μεράκι και πάντοτε εκεί, στην πρώτη γραμμή, έτοιμος να πέσει ακόμη και στη φωτιά αν χρειαζόταν, αρκεί
να αποτύπωνε τα γεγονότα όπως πίστευε ότι
θα έκανε τους πάντες να συγκινηθούν και να
ξεβολευτούν από την ασφάλεια του καναπέ
τους. Να αφυπνιστούν, να μάθουν, να κινητοποιηθούν. Ενεργούσε ακριβώς όπως ένας ρεπόρτερ, με τη διαφορά ότι για εκείνον το χαρτί ήταν η φωτογραφική του μηχανή και το κείμενο, οι ίδιες οι φωτογραφίες του. Δεν χρειαζόταν να πει τίποτε άλλο, αρκεί να πατούσε
το χαρακτηριστικό “κλικ” της μηχανής και όλα ξεδιπλώνονταν μπροστά στα μάτια του καθενός. Έτσι εκφραζόταν. Με τη δύναμη των
φωτογραφιών του…»
Καλό ταξίδι, Γιάννη. Από όλους μας…

Εισχωρεί σταδιακά στην τηλεόραση ο Μαρινάκης
Η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, «Άλτερ Έγκο
ΜΜΕ», ήταν η μοναδική που κατέθεσε υποψηφιότητα για μία από τις δύο άδειες εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου στον διαγωνισμό
του ΕΣΡ. Ο φάκελος της αίτησης αποσφραγίστηκε πρόσφατα, και εκτιμάται πως η εξέταση του

φακέλου και η απόδοση της άδειας, αντί τιμήματος 35 εκατ. ευρώ στη δεκαετία, θα γίνει εντός του επομένου τριμήνου, οπότε θα συμπέσει
με τις εκλογές. Ο σταθμός αναμένεται να τεθεί
σε πλήρη λειτουργία τη νέα τηλεοπτική σεζόν
(2019-2020).
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ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΙ «ΟPEN RADIO» Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ; Όπως κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία, στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος
Open - «Έθνος» στην Παιανία, υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση
ραδιοφωνικού σταθμού. Ο ιδιοκτήτης του, Ιβάν Σαββίδης, έχει στο παρελθόν
εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά αθλητικού σταθμού, αλλά και για συγκρότημα ψηφιακής ενημέρωσης, που ελέγχει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Απομένει να δούμε αν τελικά θα υλοποιηθεί και αυτό το μεγαλόπνοο εγχείρημα
εκ μέρους του.

| 39

Inside

StOrIES



Εκτός της εταιρείας Alter Ego
βρέθηκε πρόσφατα η Πόπη Τσαπανίδου, καθώς φαίνεται ότι προέκυψαν κάποιες διαφωνίες σχετικά με το
πρόγραμμα που προκάλεσαν τη ρήξη
μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με
όσα αναφέρθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή, η πρόταση που συζητάει είναι για
την επιστροφή της στον ΣΚΑΪ.



ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ:

«Έμεινα μισή μετά το θάνατο
του Αντώνη Τρίτση!»

Π

ροσκεκλημένη στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη «Μετά τα Μεσάνυχτα»
βρέθηκε η γνωστή ηθοποιός Μιμή Ντενίση, όπου
εκμυστηρεύτηκε όλα όσα δεν είχε πει
πουθενά αλλού από την ημέρα της απώλειας ενός μεγάλου έρωτα της ζωής της,
του Αντώνη Τρίτση.
Μπορεί το θλιβερό συμβάν να έλαβε
χώρα το 1992, ωστόσο εκείνη δεν θα
μπορέσει να το ξεπεράσει ποτέ και ιδίως
επειδή αυτός ο σημαντικός άνδρας για τη

ζωή της «έφυγε» λίγες ημέρες πριν από
τον γάμο τους. «Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ούτε το κοινό σε σχέση με μένα,
γιατί πάντα είμαι χαμογελαστή και δραστήρια, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν
νομίζω να μπορεί κανείς, αν δεν έχει περάσει
κάτι αντίστοιχο, να συνειδητοποιήσει πόσο
μεγάλο τραύμα είναι αυτό για μια γυναίκα.
Το να υπάρχει μια ασθένεια ή να υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, σε προετοιμάζει. Το να
γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό, που έγινε τότε, είναι αδύνατο να μη σημαδέψει τη ζωή σου.
Είναι κάτι που μένει για πάντα. Εμένα τότε
με αποσυντόνισε, με διέλυσε», εξομολογή-

θηκε η Μ. Ντενίση. Λίγο πριν ολοκληρώσει τη ζωντανή εξιστόρηση του άλμπουμ των αναμνήσεων, μοιράστηκε και
κάτι ακόμη με τους τηλεθεατές.
«Ήταν η περίπτωση που λες ότι έχω βρει
το άλλο μου μισό. Και όταν χάνεται αυτό, χάνεται το άλλο σου μισό, μένεις μισός. Ήταν η
χειρότερη εμπειρία της ζωής μου, πολύ δυνατή, αλλά πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι
που έχουμε αγαπήσει, νιώθουμε ότι ο αγαπημένος μας είναι κάπου εκεί και μας προστατεύει». Δεν τελειώνουν ποτέ οι μεγάλοι έρωτες. Ακόμη κι όταν κόβεται εσπευσμένα το νήμα της ζωής…

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
«Nielsen», ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ φαίνεται ότι κυριάρχησε
στον ενημερωτικό τομέα τον Φεβρουάριο στο σύνολο του κοινού. Η εκπομπή «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονόμου και τη Μαρία Αναστασοπούλου
άγγιξε το 26,1%, οι «Αταίριαστοι», το
23,3% και η εκπομπή «Καλημέρα με
τον Γιώργο Αυτιά» στο γενικό σύνολο
το 29,3%.



«Αυλαία» πρόκειται να ρίξει πρόωρα, την Παρασκευή 8 Μαΐου, η
εκπομπή «Survivor Πανόραμα» που
παρουσιάζει η Μπάγια Αντωνοπούλου μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κάνει την εμφάνισή
της στη νέα ενημερωτική εκπομπή δίπλα στον Τάκη Χατζή και τον Δημήτρη Καμπουράκη.

«Ψαλίδισαν» τον Βερύκιο από το Happy Day
Έμειναν στην κυριολεξία με το στόμα ανοιχτό εντός και εκτός πλατό- όσοι άκουσαν τα όσα
αποκάλυψε ο Δήμος Βερύκιος το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή.
Συνοψίζοντας την δήλωσή του, σας μεταφέρουμε όσα είπε:
«Λόγω του ότι έχω κουραστεί, να σας ανακοινώσω σε όλους σας, ότι από την επόμενη Τρίτη

δεν θα μπορώ να είμαι μαζί σας περισσότερο
από ένα τέταρτο. 09:00 με 09:15. Γιατί έχω
κουραστεί Σταματινάκι μου, γιατί αυτό που σας
δίνω είναι βγαλμένο από την ψυχή μου και έχει
μεγάλο κόπο. Σας το λέω για να μην υπάρξει
καμία παρεξήγηση και για να μην με πιέσει κανείς. Δεν μπορώ να αποδεικνύω ότι δεν είμαι
ελέφαντας, μία στον έναν και μία στον άλλον».
Στεναχωριέστε..;



Άλλη μια πρωτιά για το «YFSF»
του AΝΤ1, καθώς κινήθηκε σε
ποσοστά που έφτασαν μέχρι και στο
29,2%. Την ίδια στιγμή το αντίπαλο
δέος «Survivor» του ΣΚΑΪ ξεπέρασε
για πρώτη Κυριακή το 20%. Αναμένουμε τα ποσοστά της επόμενης τηλεοπτικής αναμέτρησης.
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