

KΙΝ.ΑΛ.

Ξεκάθαρη
νίκη για
πολιτική
κυριαρχία

Γκολ στο
ημίχρονο έβαλε
η Φώφη 





‣ Το σχέδιο Τσίπρα-Τσακαλώτου
που θα πλασαριστεί ως απεγκλωβισμός
της Ελλάδας από τα δάνεια
του Ταμείου ▶ ΣΕΛ. 7
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ΔΑΝΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Δωράκι στον ΣΥΡΙΖΑ
οι «γαλάζιες»
(παλιές) κόντρες…

• Να «κοντύνει» ήθελε τον Παππά
ο Τζανακόπουλος μέσω
του αμφιλεγόμενου Μανόλο. Το έργο
ανέλαβε η θηλυκή εμπροσθοφυλακή
του ΣΥΡΙΖΑ (Μ. Παπασπύρου,
Ξ. Δημητρίου, Αν. Ζαΐρη). Τα «πακέτα»
όμως που βρέθηκαν στον Πετσίτη
ήταν πλήγμα για την κυβέρνηση και
έτσι τον «λογαριασμό» πλήρωσε
ο αστυνομικός που τα εντόπισε!

• Πώς φτάσαμε από το πόρισμα Καλούδη
και την αρχειοθέτησή του στην ανακίνηση
της υπόθεσης και την άσκηση ποινικών
διώξεων που αποτελούν το γνωστό
αφήγημα του Μαξίμου περί «κακών
τραπεζιτών» και δήθεν διεφθαρμένου
παλιού πολιτικού προσωπικού

▶ ΣΕΛ. 3





ΤΟ… ΕΥΤΥΧΕΣ
ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΡΟΤΗΣ
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι γαμπροί το έσκασαν,
η νύφη τη… γλίτωσε!!!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

υπόθεση




«Πολιτικάντικη
φαντασίωση η έξοδος
από τα μνημόνια»

Novartis





«Υπερ-απαραίτητη
η “Νέα Αρχή”
για την Αττική»





 
▶ ΣΕΛ. 10

«Ωρολογιακή βόμβα»
ο Ν. Μανιαδάκης

• Ο μέχρι πρότινος προστατευόμενος
μάρτυρας και νυν κακουργηματικά
κατηγορούμενος στο σκάνδαλο Novartis,
N. Μανιαδάκης, είναι στο παρά 5 έτοιμος
να απασφαλίσει, αφού κλήθηκε και έδωσε
ανωμοτί εξηγήσεις, μετά τη μήνυση που
έχει υποβάλει εναντίον του ο Άδωνις
Γεωργιάδης, ζητώντας την ποινική δίωξή
του για συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδή
καταμήνυση και ψευδορκία ▶ ΣΕΛ. 6
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πί εποχής Νίκου Τόσκα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχεδόν καθημερινά
έκαναν λόγο για υπουργείο Ανασφάλειας του Πολίτη, με δεδομένη την ανεξέλεγκτη δράση του Ρουβίκωνα, των μπαχαλάκηδων στα Εξάρχεια και των πάσης φύσεως έκνομων ενεργειών των διαφόρων ομάδων που κρυμμένες πίσω από ακτιβίστικες δραστηριότητες επέβαλαν το άβατο των Εξαρχείων.
Φυσικά, όλος ο κόσμος έβλεπε τι γινόταν εκεί στην όμορφη γειτονιά της Αθήνας, πλην της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
μιλούσε ότι όποιος θέλει μπορεί να περπατήσει εκεί. Αρκεί να μη φορά στολή και να μη μοιάζει με ασφαλίτη, διότι τότε ουδείς μπορεί να του εγγυηθεί την ασφαλή του διέλευση. Και άντε να εξηγήσεις στον... ακτιβιστή ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Τα χρόνια πέρασαν, ο Νίκος Τόσκας μετά την άκρως... επιτυχημένη υπουργική του θητεία εκδιώχθη κακήν-κακώς και
στη θέση του στο υπουργείο ήρθαν δύο κυρίες, προκειμένου να στρώσει η κατάσταση. Ο λόγος για τις κυρίες Όλγα Γεροβασίλη και Κατερίνα Παπακώστα.
Οι ελπίδες για να αποκτήσουμε λίγη ασφάλεια αποδείχθηκαν φρούδες. Πλέον η Αθήνα θυμίζει Μπογκοτά. Και πολύ λογικά το υπουργείο μπορεί να μετονομαστεί από Προστασίας του Πολίτη σε υπουργείο Εποπτείας του Μεντεγίν! Έτσι, για να
νιώθουμε ακόμη πιο κοντά και στη Βενεζουέλα του
συντρόφου Μαδούρο.
Πλέον στα Εξάρχεια, 1.500 μέτρα από τη Βουλή
των Ελλήνων, δρουν ένοπλες αγέλες και η μεν υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη (Παπακώστα)
προφανώς έχει το ακαταλόγιστο και λέει ότι πριν από αυτήν υπήρχε μπάχαλο, η δε υπουργός (Γεροβασίλη) κατηγορεί τα ΜΜΕ για μικροπολιτική.
Το δε εντυπωσιακό είναι ότι, μετά την ένοπλη επίθεση στον εισαγγελέα και τον αφοπλισμό(!!!)των
λιμενικών, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά αντιμετωπίζει αυτό το σοβαρό πρόβλημα ανασφάλειας με διαφορετική προσέγγιση από ό,τι οι απλοί πολίτες. Όλα προσεγγίζονται
από τους κυβερνώντες σαν να συμβαίνουν σε κάποιον άλλον, κάπου αλλού και με την απόσταση της πολιτικής ανάλυσης.
Ακόμη θυμόμαστε τα λόγια της κας Γεροβασίλη την ημέρα που τα ηνία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ότι «η ασφάλεια είναι γυναικεία υπόθεση». Και δυστυχώς επί ημερών του γυναικείου διδύμου η κατάσταση βαίνει όλο και χειρότερη.
Οι μπαχαλάκηδες όποτε θέλουν «ξεμουδιάζουν» ρίχνοντας μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ που βρίσκεται στο Πολυτεχνείο,
λες και εξασκούνται για να μη σκουριάζουν. Οι χούλιγκανς στήνουν ραντεβού στους δρόμους για να το καθιερωμένο... καβγαδάκι τους, και στη μέση οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. σε καθημερινή βάση να διαμαρτύρονται στις τηλεοπτικές εκπομπές για τις
ελλείψεις που υπάρχουν, αλλά και τη μη ύπαρξη ένας σχεδίου.
Δυστυχώς για τους πολίτες, το γυναικείο δίδυμο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν διαθέτει όχι μόνο μαγικά κουμπιά, αλλά μπροστά στον πανικό στον οποίο βρίσκονται προκαλεί με αστείες δηλώσεις. Και το χειρότερο όλων είναι ότι κινδυνεύουμε να σκεφτούμε τη φράση «Τόσκα θα λέμε και θα κλαίμε», αναπολώντας τον ανίκανο υπουργό, διότι τουλάχιστον με
αυτόν τα Εξάρχεια δεν είχαν μεταβληθεί τελείως σε Μπογκοτά…

Ε

Τόσκα θα λέμε
και θα κλαίμε…
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• Να «κοντύνει» ήθελε τον Παππά ο Τζανακόπουλος μέσω του αμφιλεγόμενου Μανόλο.
Το έργο ανέλαβε η θηλυκή εμπροσθοφυλακή του ΣΥΡΙΖΑ (Μ. Παπασπύρου, Ξ. Δημητρίου,
Αν. Ζαΐρη). Τα «πακέτα» όμως που βρέθηκαν στον Πετσίτη ήταν πλήγμα για την κυβέρνηση και έτσι τον
«λογαριασμό» πλήρωσε ο αστυνομικός που τα εντόπισε!

Δ. Τζανακόπουλος
Vs Ν. Παππάς
(μέσω Πετσίτη)

Η

κόντρα μεταξύ Δ.
Τζανακόπουλου και
Ν. Παππά είναι
γνωστή ακόμη και
στην… υποσαχάρια
περιοχή. Μπορεί ο Τζανακόπουλος να βγαίνει στο γυαλί ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, όμως τη δύναμη στα ΜΜΕ έχει ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, στον οποίο
πιστώνονται όλες οι προσεγγίσεις
που οδήγησαν την «πρώτη φορά
Αριστερά» να έχει κανάλια, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες και εφημερίδες
να τη στηρίζουν, όταν πριν από 11,5 χρόνο είχε (ο ΣΥΡΙΖΑ) μόνο
την «Αυγή» και το «Κόκκινο». Σήμερα, «Documento», «Νέα Σελίδα», «Εφημερίδα των Συντακτών»,
«Έθνος», «Κόντρα Νews», μαζί με
τον Alpha Tv, τα τρία κανάλια της
ΕΡΤ που έγιναν τέσσερα, το Κόντρα Tv, αλλά και σωρεία ιστοσελίδων.
Η σχέση Παππά-Πετσίτη, η οποία κάποια μέρα έγινε γνωστή –
άγνωστο από ποιον– στον αντιπολιτευτικό Τύπο, ήταν μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αντεπιτεθεί. Έτσι, όταν διέρρευσαν οι πληροφορίες για τις επισκέψεις του Μανόλο στη ΔΕΠΑ και τη δήλωση του
πρώην προέδρου της, Θ. Κιτσάκου, ότι οι επισκέψεις αυτές είχαν
χαρακτήρα «εκπροσώπου» του
Μαξίμου, το θέμα του Πετσίτη άρχισε να παίρνει άλλες διαστάσεις.
Το γεγονός μάλιστα ότι η οφειλή
της εταιρείας ELFE του επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιάδη στη ΔΕΠΑ
ξεπερνούσε τα 100 εκατ. ευρώ, ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να
ενεργοποιηθεί η Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος ως μόνη αρμόδια

για το εάν το χρέος αυτό είχε κάποιο αντίκρισμα οικονομικού περιεχομένου στον μεσάζοντα Πετσίτη. Με αυτά τα δεδομένα σε
χρόνο ρεκόρ η εισαγγελέας κα Άννα Ζαΐρη έλαβε παραγγελία από
την προϊσταμένη της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου, κα Ξένη Δημητρίου, να ερευνήσει το θέμα.
Με δεδομένο ότι η κα Δημητρίου
είχε άριστες σχέσεις με τη «μητέρα», όπως έχει η ίδια αυτοχαρακτηριστεί, του Δημ. Τζανακόπουλου, κα Μαρία Παπασπύρου, τα
κουτσομπολιά της πολιτικής ομήγυρης κάνουν λόγο για κάποια τηλεφωνήματα που έγιναν, ώστε να
ξεκινήσει αμέσως η έρευνα.
Με τη δημοσιοποίηση της έναρξης της έρευνας, είναι γεγονός ότι
ο απόηχος για το ίματζ του Νίκου
Παππά δεν ήταν και ο καλύτερος.
Την ατμόσφαιρα βάρυνε ακόμη
περισσότερο η τοποθέτηση του
Τζανακόπουλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ –
προσέξτε: όχι ο
Ν. Παππάς– έχει από μακρού
χρόνου κόψει κάθε σχέση με τον
Μανόλο, ο οποίος έχει τραβήξει
τον δικό του δρόμο. Όταν άρχισαν

να βγαίνουν οι φωτογραφίες του
Πετσίτη με τα μπουρνούζια, τις
σουίτες στο Arrena που τραγουδάει ο Ρέμος, τις βίλες στην Ελλάδα
και στην Κύπρο, ήταν επόμενο να
ψαχτούν οι λογαριασμοί του. Μια
παροιμία λέει ότι «όποιος ψάχνει,
κινδυνεύει να εκπλαγεί από τα ευρήματα». Έτσι λοιπόν ο προϊστάμενος
της διεύθυνσης της Αρχής για το
Ξέπλυμα χρήματος ψάχνοντας
βρήκε στους λογαριασμούς του
Μανόλο ποσά που ήταν αδύνατον
να είχε κερδίσει ως γκαρσόνι –που

ήταν το παλιό του επάγγελμα– ούτε
κι εάν είχε ο ίδιος την ιδιοκτησία
του μαγαζιού που δούλευε. Όμως,
εκτός από τα «πακέτα», σημασία έχει και ποιος ήταν ο «δωρητής». Ακούστηκε το όνομα του δικηγόρου
Αρτεμίου, του γνωστού για τις φιλίες του με τον Ν. Παππά, και τις
επαφές του με τον Μαδούρο της
Βενεζουέλας. Η υπόθεση άρχισε
να ξεφεύγει από τα στενά όρια της
υποβάθμισης του Νίκου Παππά
λόγω της σχέσης του με τον Μανόλο, και άγγιζε πλέον ευθέως τον

ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά το ηθικό
πλεονέκτημα που πιπίλιζαν σαν
καραμέλα τα τελευταία χρόνια το
Μαξίμου, οι υπουργοί του και τα
στελέχη του.
Αν σε όλα αυτά προστεθεί και η
περίπτωση της Μυρσίνης
Λοΐζου, οι σχέσεις των κυβερνώντων με τον Λ. Λαυρεντιάδη, τα
«βοσκοτόπια» του Καλογρίτσα, ο
οποίος είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες
που είχε προκηρύξει το υπουργείο
του Ν. Παππά, η υπόθεση αυτή
για τον ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνούσε τις κόντρες Τζανακόπουλου-Παππά,
για το ποιος έχει μεγαλύτερη… επιρροή στο Μαξίμου.
Και επειδή στον ΣΥΡΙΖΑ δεν
διακρίνονται όλοι για την ευφυΐα
τους, η λύση βρέθηκε: Πήραν τον
αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., στέλεχος
της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος, από το γραφείο του και τον έβαλαν σ’ ένα άλλο να μετράει τα αυτοκίνητα που περνούσαν… Ο άνθρωπος αντέδρασε, με αποτέλεσμα
όλη αυτή η ιστορία να βγει στην επιφάνεια με πρωτοσέλιδα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» και να
μην μπορεί πλέον να αποσιωπηθεί.
Αυτά μέχρι στιγμής. Τώρα, αν ο
αξιωματικός αποφασίσει να χοντρύνει το παιχνίδι, και δημοσιοποιήσει τα ονόματα των ενισχυτών
του Μανόλη Πετσίτη, οι εξελίξεις
θα πάρουν μορφή καταιγίδας για
τον ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει μάλιστα εκλογών, αυτοδιοικητικών, ευρωβουλευτικών αλλά και εθνικών.
Γιατί σ’ έναν «γάμο» μπορεί να
έχεις τον Παππά, αλλά χρειάζονται και οι κουμπάροι…
Ίδωμεν…
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«Δωράκι» στον ΣΥΡΙΖΑ
οι Νέο-δημοκρατικές
(παλιές) κόντρες…
Πώς φτάσαμε από το πόρισμα Καλούδη και
την αρχειοθέτησή του στην ανακίνηση της
υπόθεσης και την άσκηση ποινικών διώξεων
που αποτελούν το γνωστό αφήγημα του
κυβερνώντος κόμματος περί «κακών
τραπεζιτών» και δήθεν διεφθαρμένου
παλιού πολιτικού προσωπικού
Μεγάλη απήχηση –αν κρίνουμε από τις θεάσεις που συγκέντρωσε η ηλεκτρονική ανάρτησή του στο iapopsi.gr– είχε το ρεπορτάζ της «Α» το περασμένο Σαββατοκύριακο, με θέμα το γενικότερο θέμα της σύννομης ή μη δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τις εγχώριες τράπεζες.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Θ

α ήταν μάλλον εξωπραγματικό για τον ΣΥΡΙΖΑ και
την ηγεσία του να χάσουν
την ευκαιρία να καρπωθούν πολιτικά οφέλη από
την προ ημερών άσκηση δίωξης σε βάρος τραπεζικών στελεχών και οικονομικών υπευθύνων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τη γνωστή υπόθεση των θαλασσοδανείων των
κομμάτων την περίοδο 2006-2011.
Δεδομένης τη πολιτικής συγκυρίας που
θέλουν το κυβερνόν κόμμα να καταποντίζεται στις δημοσκοπήσεις και να εισπράττει με κάθε ευκαιρία τη λαϊκή αγανάκτηση για τα αρνητικά αποτελέσματα που ήδη έχει αρχίσει να παράγει η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα



μπορούσε να υπάρξει καλύτερη αφορμή από τα κομματικά θαλασσοδάνεια
για να ξαναβγεί η κυβέρνηση στον αφρό, εμφανιζόμενη ως διώκτης των
«κακών τραπεζιτών» και του δήθεν
διεφθαρμένου παλιού πολιτικού
προσωπικού –της αντιπολίτευσης
πάντα!!!–, στήνοντας το σχετικό αφήγημα.
Για να κάνουμε μία σύνδεση με
τον πυρήνα γύρω από τον οποίο
πλέχθηκε το παραπάνω αφήγημα
θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η δικογραφία για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων αρχικά είχε καταλήξει στο αρχείο μετά από τροπολογία του νόμου το
2013 και ανεσύρθη από το αρχείο με
εντολή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, το 2017. Επειδή, ωστόσο, οι εξελίξεις και οι ανα-

τροπές στο… καρδιογράφημα αυτής
της υπόθεσης είναι πολλές, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στα διάφορα πολιτικά μπρος-πίσω που αφορούν κυρίως μερικές παλιές χρονικά
αλλά όχι τυχαίες Νέο-Δημοκρατικές εσωτερικές κόντρες που έριξαν νερό
στον ΣΥΡΙΖΑικό μύλο.

Το «χτύπημα» της Ντόρας
Ήταν 23 Απριλίου του 2010, όταν ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωνε από το ακριτικό
Καστελόριζο την προσφυγή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. Ήταν η μέρα που η χώρα έμπαινε
και επισήμως στον αστερισμό των μνημονίων και που για τους πολλούς Έλληνες θα κόστιζε τους μισθούς και τις
συντάξεις τους, αλλά για ένα βαρύ όνομα της Νέας Δημοκρατίας –που βρισκόταν πλέον στα έδρανα της αντιπολίτευσης– θα κόστιζε τη θέση της στο
κόμμα. Ο λόγος για την Ντόρα Μπακογιάννη, που στις 6 Μαΐου του ίδιου χρόνου υπερψήφισε στη Βουλή τη
νομοθέτηση του πακέτου δημοσιονομικών μέτρων του ΔΝΤ που έφερε η
κυβέρνηση Παπανδρέου, πηγαίνοντας κόντρα στην κομματική γραμμή
που είχε χαράξει ο τότε πρόεδρος της
Ν.Δ., Αντώνης Σαμαράς. Ήταν η αρχή ενός διετούς διαζυγίου της Ντόρας
με την παράταξη, καθώς την ίδια ημέρα
διαγράφηκε από το κόμμα και 7 μήνες
αργότερα, τον Νοέμβριο του 2010, ανακοίνωσε την ίδρυση του δικού της
πολιτικού σχηματισμού, της «Δημοκρατικής Συμμαχίας». Τα πράγματα, ως
γνωστόν, δεν πήγαν τόσο καλά για την
άλλοτε υπουργό Εξωτερικών των κυ-

Ο προ τριετίας ισχυρισμός του Γ. Στουρνάρα στη Εξεταστική της Βουλής ότι
η τροπολογία που απάλλασσε τους τραπεζίτες από ποινικές ευθύνες για
θαλασσοδάνεια των κομμάτων δεν αφορούσε τα κόμματα και εκέινος δεν τν
υπέγραψε, έγινε σημαία από την κυβερνητική πλειοψηφία και αποτέλεσε ένα
από τα σκαλοπάτια για την αναψηλάφηση της υπόθεσης
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βερνήσεων Καραμανλή: στις επόμενες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο του 2012 η ΔΗ.ΣΥ. δεν
πέρασε το κατώφλι του 3% και έμεινε
εκτός Κοινοβουλίου, πιάνοντας
2,55%. Δεδομένου, όμως, ότι από εκείνες τις εκλογές δεν κατέστη δυνατός
ο σχηματισμός κυβέρνησης στις επαναληπτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου
2012, η Ντ. Μπακογιάννη τίθεται επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Ν.Δ. ως συνεργαζόμενη επικεφαλής της ΔΗ.ΣΥ.
Το θέμα είναι ότι στη διάρκεια αυτού του διετούς διαζυγίου η Ντόρα είχε
προλάβει τοποθετηθεί για το θέμα των
κομματικών θαλασσοδανείων. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου 2011 ο
νυν γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. (σ.σ. αλλά τότε ανεξάρτητος βουλευτής προσκείμενος στη Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας),
Λευτέρης Αυγενάκης, είχε καταθέσει
μήνυση και είχε ζητήσει την παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα, ώστε
να ελεγχθούν οι τραπεζικές δανειοδοτήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη
συζήτηση της σχετικής επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής
κατήγγειλε την υπέρμετρη δανειοδότηση των δύο μεγάλων κομμάτων, υπέβαλε στα πρακτικά της Βουλής τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. είχαν λάβει δάνεια συνολικού ύψους €244.000.000!!!
Στο ίδιο μήκος κύματος «εκπέμπει»
για τα δάνεια των κομμάτων και ένας
άλλος Νέο-Δημοκράτης, ο Θόδωρος
Σκυλακάκης. Ο έτερος συνοδοιπόρος
της Ντόρας στη ΔΗ.ΣΥ. ο οποίος πριν
επιστρέψει στο πλευρό του Κυριάκου
Μητσοτάκη είχε προλάβει να διατελέσει ευρωβουλευτής της Συμμαχίας των
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για
την Ευρώπη και πρόεδρος της «Δράσης», τον Μάρτιο του 2014 έφτασε το
θέμα στην Κομισιόν, υποβάλλοντας ερώτηση, ειδικά για τα δάνεια της Νέας
Δημοκρατίας!!!
Όπως έλεγαν τα δημοσιεύματα της
εποχής, αφορμή της ερώτησης Σκυλακάκη ήταν η αντίθετη άποψη που εκφράστηκε μέσω στελεχών της ΝΔ, στα
όσα είχε υποστηρίξει με γραπτή απάντησή του ο επίτροπος Αλμούνια, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «τρεις από τις
τέσσερις υπό παρακολούθηση τράπεζες,
έχουν χορηγήσει δάνεια στα πολιτικά κόμματα και η συντριπτική πλειονότητα των
εν λόγω δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα
ήδη από τον Ιανουάριο του 2013». Μάλιστα ο Θ. Σκυλακάκης ρωτούσε να μάθει αν υπήρξε κάποια ειδική, προνομιακή ρύθμιση του χρέους της Νέας
Δημοκρατίας.
Κάπως έτσι οδηγηθήκαμε στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και
στο μετέπειτα περιβόητο πόρισμα του
εισαγγελέα Γιώργου Καλούδη, που
κατέληξε στο αίτημα απαγγελίας κατηγοριών για τα κακουργήματα της απιστίας (για τα τραπεζικά στελέχη) και της
ηθικής αυτουργίας σε αυτήν (για τους
ταμίες των κομμάτων).

Η ΑΠΟΨΗ

Η οξύμωρη κατάθεση
Στουρνάρα
Η κατάληξη του πορίσματος Καλούδη
είναι λίγο-πολύ γνωστή. Στις 15 Μαρτίου 2013 ο εισαγγελικός λειτουργός υπέβαλε την πορισματική αναφορά του,
αλλά το επόμενο αναμενόμενο βήμα,
δηλαδή η έγκριση της άσκησης κακουργηματικών διώξεων των εμπλεκομένων στην υπόθεση των θαλασσοδανείων των κομμάτων, δεν έγινε ποτέ.
Αιτία; Μία τροπολογία που κατέθεσαν
στις 4 Απριλίου 2013 οι βουλευτές της
Ν.Δ., Δ. Χριστογιάννης, Δ. Τσουμάνης και Δ. Σταμενίτης (σ.σ. πέρασε
στο νομοσχέδιο που είχε καταθέσει το
υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις»),
σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονταν
από κάθε ευθύνη τα τραπεζικά στελέχη
που ενέκριναν τη χορήγηση των κομματικών δανείων. Ανέφερε συγκεκριμένα η με αναδρομική ισχύ τροπολογία ότι «δεν συνιστά κατά τη έννοια των
άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα
για τον πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα
στελέχη των τραπεζών, η σύναψη δανείων
πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο
καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων
σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας, και β)
τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι
σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΠΔΕ)».
Ανεξάρτητα με το αν από κάποιους

θεωρήθηκε ως νομοθετική επικύρωση
της ατιμωρησίας, η επίμαχη τροπολογία ουδέποτε κρίθηκε ως αντισυνταγματική και κάπως έτσι το πόρισμα Καλούδη πήρε την άγουσα προς το ερμάριο της αρχειοθέτησης!
Δεδομένων, πάντως, των αναφορών στις κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος που σχετίζονται με
τις δανειοδοτήσεις, είναι εξαιρετικά οξύμωρη η στάση που έχει κρατήσει ο
διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας. Κι εξηγούμαστε…
Ο κεντρικός τραπεζίτης, καταθέτοντας τον Οκτώβριο του 2016 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής –που είχε συσταθεί το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς προκειμένου να διερευνήσει τη
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νομιμότητα της τραπεζικής δανειοδότησης των κομμάτων και των ΜΜΕ– είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει αν ήταν σωστά ή λαθεμένα
τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τις
τράπεζες στα κόμματα, «καθώς απόφαση
πρέπει να κρίνεται με βάση τα δεδομένα
της εποχής». Το ερώτημα είναι τότε πώς
και με ποιο κριτήριο διαβεβαίωσε ο κ.
Στουρνάρας την ίδια επιτροπή ότι στις
τραπεζικές δανειοδοτήσεις των κομμάτων από το 2000 και εντεύθεν «ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες».
Δηλαδή, ζητήθηκαν και πάρθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της
χώρας όλες οι απαιτούμενες εγγυήσεις
πριν δώσουν τα δάνεια και απλώς τα
κόμματα έπεσαν επιχειρηματικά έξω
και δεν μπορούσαν να είναι ενήμερα;
Ή μήπως δεν ήταν εκείνος που αύξησε το επιτόκιο αυτών των δανείων
από το 3% στο 8% δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την αποπληρωμής
τους;
Σε κάθε περίπτωση, το ανέλπιστο –
όπως αποδείχθηκε– δώρο στον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Στουρνάρας το έκανε όταν στην εισαγωγική τοποθέτησή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της
Βουλής ανέφερε ότι η τροπολογία των
3 «γαλάζιων» βουλευτών που απάλλασσε τους τραπεζίτες από ποινικές ευθύνες για θαλασσοδάνεια και οδήγησε
στο αρχείο το πόρισμα Καλούδη, δεν
αφορούσε τα κόμματα αλλά τα νομικά
πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική
Κυβέρνηση. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον
ισχυρισμό του Γ. Στουρνάρα, δεν έχει
βάλει την υπογραφή του στην επίμαχη
τροπολογία παρά το ότι εκείνη την περίοδο
ήταν
υπουργός
Οικονομικών (σ.σ. διοικητής της ΤτΕ
διορίστηκε στις 27/6/2014).
Η αποστροφή Στουρνάρα έγινε σημαία από την κυβερνητική πλειοψηφία,
με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Σωκράτη Φάμελλο, να υπερτονίζει εκείνη
την ημέρα ότι η διευκρίνιση-αποκάλυψη του κεντρικού τραπεζίτη «γεννά» νέα
δεδομένα. Όπερ και εγένετο, δηλαδή,
αφού το 2017 η υπόθεση των τραπεζικών χορηγήσεων προς τα κόμματα ανακινήθηκε έπειτα από σχετική παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου.

Μάννα εξ ουρανού, αλλά…
Η χρονική και πολιτική αλληλουχία
των παραπάνω γεγονότων που οδήγησαν στις πρόσφατες εξελίξεις είναι
προφανές ότι φαντάζουν ως μάννα εξ
ουρανού για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όπως είπαμε είναι στριμωγμένος στα
σχοινιά αναζητώντας μια (προ)εκλογική σανίδα σωτηρίας. Το πολιτικά προβληματικό είναι ότι αυτή η σανίδα του
προσφέρεται από τις παλιές εσωκoμματικές κόντρες στελεχών της
Νέας Δημοκρατίας, ειδικά από τη στιγμή που το κόμμα πασχίζει να πετύχει
τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες κάλπες που έρχονται (αυτοδιοικητικές, ευρωεκλογές) και επιδιώκοντας την αυτοδυναμία στις εθνικές εκλογές όποτε
αυτές κι αν προκηρυχτούν.
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Novartis
Δυνατές αναταράξεις αναμένεται να προκαλέσει η απόφαση του αντιεισαγγελέα
ΑΠ, Παναγιώτη Μπρακουμάτσου, να... ξεκουκουλώσει και επίσημα τον μέχρι
πρότινος προστατευόμενο
μάρτυρα στην υπόθεση
Novartis, Νίκο Μανιαδάκη,
που είχε το ψευδώνυμο
«Γιάννης Αναστασίου».
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«Ωρολογιακή βόμβα»
ο Ν. Μανιαδάκης
• Ο μέχρι πρότινος προστατευόμενος μάρτυρας και νυν κακουργηματικά
κατηγορούμενος στο σκάνδαλο Novartis, N. Μανιαδάκης, είναι στο παρά 5 έτοιμος
να απασφαλίσει, αφού κλήθηκε και έδωσε ανωμοτί εξηγήσεις, μετά τη μήνυση που
έχει υποβάλει εναντίον του ο Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας την ποινική δίωξή του
για συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία

Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Η

ενέργεια του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, που εποπτεύει την Εισαγγελία Διαφθοράς στην
υπόθεση της Novartis, «ήρε την αποχή» από την ποινική δίωξη σε
βάρος τού μέχρι πρότινος προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, ο οποίος μετά τη σύλληψή
του παραμονή Πρωτοχρονιάς στο
αεροδρόμιο, ενώ ετοιμαζόταν να
πετάξει για Μαδρίτη, μετατράπηκε
από μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος σε κακουργηματικά κατηγορούμενο. Συγκεκριμένα, ο αντιεισαγγελέας Π. Μπρακουμάτσος –
που αντικατέστησε τον προκάτοχό
του στην εποπτεία της Εισαγγελίας
Διαφθοράς, Γιάννη Αγγελή– ήρε
τη διάταξη που εξασφάλιζε ποινική
ασυλία στον αναπληρωτή κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Ν.
Μανιαδάκη, ο οποίος είναι ήδη
κατηγορούμενος στην υπόθεση της
Novartis, καθώς έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για παθητική δωροδοκία.

Μονόδρομος…
Η απόφαση του εισαγγελέα ήταν
μονόδρομος, καθώς ο νόμος ορίζει ρητά ότι όταν ο προστατευόμενος μάρτυρας καταστεί κατηγορούμενος, παύει η ομπρέλα προστασίας από τις εναντίον του ποινικές
διώξεις, και οποιαδήποτε ποινική
διαδικασία βρισκόταν εν… υπνώσει επανενεργοποιείται. Κάτι τέτοιο έγινε στην περίπτωση του
πρώην κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο οποίος με πράξη
της εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, είχε καταστεί
προστατευόμενος μάρτυρας με την
κωδική ονομασία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». Μετά τη διάταξη του
νυν επόπτη της έρευνας για τη
Novartis, ξεπάγωσαν οι μηνύσεις
που είχαν υποβάλει εναντίον του

τα πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην έρευνα
για τα «μαύρα ταμεία» της ελβετικής φαρμακευτικής εταιρείας.

Ο «πονοκέφαλος»
για την Ελ. Τουλουπάκη
Η παραπάνω εξέλιξη ενδεχομένως
να αποτελέσει τον νέο «πονοκέφαλο» της εισαγγελέως Διαφθοράς,
Ελ. Τουλουπάκη, και τους επίκουρους εισαγγελείς Ντζούρα και
Μανώλη, τους οποίους είχε καταγγείλει δημόσια ο Ν. Μανιαδάκης ότι «οι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς που χειρίζονται την υπόθεση,
του ζήτησαν δύο φορές την τελευταία
εβδομάδα, στις 27 και 28 Δεκεμβρίου
2018, να πει ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και
πρώην υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης
Στουρνάρας έχουν χρηματιστεί».
Ποιος είναι ο πονοκέφαλος για
την κα Τουλουπάκη και τους επίκουρους εισαγγελείς; Δεδομένης
της άρσης της διάταξης περί αποχής από την ποινική δίωξη για
Μανιαδάκη και του «ξεπαγώματος» όλων των μηνύσεων που έχουν υποβληθεί εναντίον του από
πολιτικά πρόσωπα (σ.σ. η πταισματοδίκης ξεκίνησε να διερευνά
τις μηνύσεις δύο εκ των προσώπων που ενέπλεξε ο κ. Μανιαδάκης), ο μέχρι πρότινος προστατευόμενος μάρτυρας θα πρέπει πια
να… αυτοπροστατευτεί.
Όπερ μεθερμηνευόμενο δεν αποκλείεται να στρέψει τα πυρά εκεί
από όπου ξεκίνησαν μπροστά στο
ενδεχόμενο νέων ποινικών διώξεων εναντίον του, για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης,
της ψευδορκίας και της ψευδούς
καταμήνυσης.
Τι εννοούμε; O N. Μανιαδάκης έχει μιλήσει δημόσια για τις
πιέσεις που δεχόταν από τις εισαγ-

γελικές αρχές για να κατονομάσει
τους κ.κ. Σαμαρά, Γεωργιάδη,
Στουρνάρα σχετικά με δωροληψία στην υπόθεση της Novartis.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι δεν έχει
κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα
στις εισαγγελικές αρχές. Ο πρώην
προστατευόμενος μάρτυρας και
νυν κατηγορούμενος έχει πει σε όλους τους τόνους ότι βρισκόταν «υπό καθεστώς πίεσης για να ομολογήσει πράγματα που δεν έχουν συμβεί»,
και πως δεχόταν «επίμονες ερωτήσεις για τους Σαμαρά, Στουρνάρα και
Γεωργιάδη». Ο Μανιαδάκης δήλωσε, δε, πως δεν έχει δει ποτέ
στη ζωή του τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Σημείωσε, ακόμη, ότι η μόνη
σχέση που έχει με τον Γ. Στουρνάρα είναι ότι ήταν καθηγητής του
και πως ο Άδ. Γεωργιάδης είχε
συζητήσει μαζί του για να μπει
στην ομάδα διαπραγμάτευσης με
την τρόικα. Τι θα συμβεί αλήθεια,
εάν ο Ν. Μανιαδάκης επαναλάβει στην πταισματοδίκη όσα έχει
πει σε συνεντεύξεις του περί άγριων πιέσεων, που δέχτηκε από
την κα Τουλουπάκη και τους δύο
εισαγγελείς, περί εμπλοκής πολι-

τικών προσώπων στην υπόθεση,
για τους οποίους δεν έχουν βρεθεί
στοιχεία; Oύτε στον μεγαλύτερο εφιάλτη της δεν θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο η κα Τουλουπάκη και οι
δύο στενοί συνεργάτες της. Για την
ώρα, πάντως, η βόμβα αυτή δεν έχει πυροδοτηθεί.

Κλήθηκε
για ανωμοτί εξηγήσεις…
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Α», ο κ. Μανιαδάκης
κλήθηκε από την πταισματοδίκη
και έδωσε ανωμοτί εξηγήσεις, στο
πλαίσιο της μήνυσης, που έχει υποβάλει εναντίον του ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ., Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έχει ζητήσει την ποινική του δίωξη για συκοφαντική
δυσφήμηση, ψευδή καταμήνυση
και ψευδορκία. Στο υπόμνημά του
ο κ. Μανιαδάκης, ως ένδειξη…
ειρηνικής χειρονομίας, δεν μπήκε
στην ουσία να απαντήσει στη μήνυση Γεωργιάδη. Αντίθετα, επικαλέστηκε το άρθρο 59 του ΠΚ., περί
αναστολής τής εναντίον του ποινικής δίωξης, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση της Novartis.
Πηγές από το περιβάλλον Μανιαδάκη είπαν στην «Α» ότι δεν
αποκλείεται «να σκληρύνει τη στάση

του και να ακολουθήσει πιο επιθετική
υπερασπιστική τακτική, εάν προκληθεί», όπως για παράδειγμα ότι δεχόταν επίμονες ερωτήσεις για το εάν έχουν λάβει ποσά από τη
Novartis οι Σαμαράς, Στουρνάρας και Γεωργιάδης και ότι βρισκόταν υπό καθεστώς πίεσης για
να ομολογήσει πράγματα που δεν
έχουν συμβεί. Ο πρώην υπουργός
και νυν αντιπρόεδρος της Ν.Δ. έχει μηνύσει και τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες «Αικατερίνη Κελέση», «Μάξιμο Σαράφη»
και «Ιωάννη Αναστασίου», που
είναι η κωδική ονομασία του Ν.
Μανιαδάκη, για τον οποίον αναφέρει: «O μάρτυρας υπό την κωδική
ονομασία ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
στην από 26 Ιανουάριου 2018 έκθεση ένορκης εξέτασής του στην ερώτηση “Παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε συγκεκριμένες πράξεις διαφθοράς από συγκεκριμένα πρόσωπα όπως
αυτές προκύπτουν από την εικόνα της
διαμόρφωσης των τιμών των φαρμάκων” αναφέρει:
“Επί υπουργίας Άδωνη Γεωργιάδη
(Ιούνιο 2013- Ιούνιο 2014) σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει τα κάτωθι πρόσωπα: Σκουρολιάκου Μαρία
και Λιντζέρης Δημήτρης από πλευράς
ΕΟΦ και Καραθάνος Χαράλαμπος
πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής και
πολιτευτής του ΛΑΟΣ, Αυγερινός Αντώνης, οι οποίοι ήταν μέλη της επιτροπής τιμών, ο δε Καραθάνος, αναπληρωτής πρόεδρός της. Και σε αυτή
την περίπτωση γνωρίζω ότι τα άτομα
αυτά διαμόρφωναν τις τιμές επ’ ωφελεία της Novartis όπως προκύπτει από όσα κατέθεσα ανωτέρω και θεωρώ
λογικά αδύνατον να γίνονταν αυτά εν
αγνοία του υπουργού, που είχε και
την ευθύνη εγκρίσεως των τιμών σύμφωνα με τον νόμο”.
»Το ανωτέρω είναι ψευδές, καθώς
η αλήθεια είναι ότι ουδεμία τιμολόγηση υπήρξε επ’ ωφελεία της
Novartis, αλλά η τιμολόγηση γινόταν
με πιστή εφαρμογή του νόμου».
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• Το σχέδιο Τσίπρα - Τσακαλώτου, που αναμένεται να πλασαριστεί ως
απεγκλωβισμός της ελλάδας από τα δάνεια του ΔΝΤ – Ποια τα ενδεχόμενα
οφέλη αλλά και πού θα σκοντάψει κατά πάσα πιθανότητα ο τακτικισμός

Fake επανάσταση με
«Άειιι χάσου... Ταμειάκι»
Την περίοδο της αντιπολιτευτικής παντοδυναμίας του
ΣΥΡΙΖΑ στις πλατείες των αγανακτισμένων, τα συνθήματα τύπου «IMF go home» (μτφ «Έξω το ΔΝΤ») κοσμούσαν πολλούς τοίχους της πρωτεύουσας. Τα έφερε έτσι όμως η –πολιτική– ζωή, που και οι νυν κυβερνώντες συμμάχησαν με το σατανικό ΔΝΤ και, αφού υπέγραψαν το
δικό τους μνημόνιο, τώρα εφορμούν να ξαναδιώξουν το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μ’ έναν… σατανικά εύσχημο τρόπο: μέσω των αγορών που κάποτε θα χόρευαν
στον ρυθμό του νταουλιού που θα χτυπούσε η Κουμουνδούρου…
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Χ

αμογελαστός-χαμογελαστός ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος προανήγγειλε το βράδυ της
περασμένης Πέμπτης
ότι το EuroWorking Group έδωσε
σήμα στο Eurogroup για αποδέσμευση-εκταμίευση του σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην
Ελλάδα, που αποτελεί την πρώτη
δόση από την επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα. Όπερ και εγένετο χθες Παρασκευή, όπου η επικαιροποιημένη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας
των Θεσμών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χώρα μας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση της υλοποίησης των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που
είχε αναλάβει.
Έτσι, μετά το «ΟΚ» του
Eurogroup, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών σε
ορισμένα κοινοβούλια, όπως το
γερμανικό. Δεν πρόκειται, βέβαια,
για θαύμα που πρέπει να γιορταστεί με χαρμόσυνους κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό. Οι
σταθεροί αναγνώστες τής «Α» γνώριζαν εδώ και εβδομάδες από τα
σχετικά ρεπορτάζ μας ότι αργά ή
γρήγορα το ποσό θα δινόταν, και

μάλιστα εξηγούσαμε ότι η εμφανιζόμενη ως σύγκρουση με τους δανειστές ήταν ουσιαστικά ένα κάλπη-κο (υπό την έννοια του προεκλογικού οφέλους) και δίχως κόστος ρίσκο. Το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας θα
πέρναγε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα εμφανιζόταν ως κυβερνητική διαπραγματευτική κατάκτηση
υπέρ των συμφερόντων των λαϊκών τάξεων, θα έρχονταν –όπως
έρχονται τελικά– και τα 940 εκατ.
ευρώ από τις Βρυξέλες.

Το νέο «κόλπο»
Σε κάθε περίπτωση, ο λόγος για
τον οποίο στα υψηλά πατώματα του
ΥΠ.ΟΙΚ. αναστέναξαν ανακουφισμένοι εξαιτίας του θετικού νεύματος του Eurogroup είχε να κάνει με
το περιθώριο πολιτικών ελιγμών
που θεωρείται ότι δίνουν στην κυβέρνηση αυτά τα 940 εκατ. ευρώ.
Για τους γνωρίζοντες τα ενδοΣΥΡΙΖΑϊκά παρασκήνια, ήταν κοινό μυστικό εδώ και κάμποσο καιρό ο τακτικισμός της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων που έχει πάρει η χώρα από το ΔΝΤ. Αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα χρωστάει
στο ΔΝΤ το ποσό των 9,5 δισ. ευρώ, με τη σχετική δανειακή σύμβαση να προβλέπει τμηματική εξό-

φλησή του μέχρι και τον Μάρτιο
του 2024. Τι σκέφτονται λοιπόν
στο Μαξίμου; Είτε να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος του μαξιλαριού
ασφαλείας είτε να αντλήσουν κεφάλαια με μια έξοδο στις αγορές
μετά το Πάσχα, προκειμένου να αποπληρώσουν κάτι λιγότερο από
το μισό (υπολογίζουν κοντά στα 4
δισ.) δάνειο προς το ΔΝΤ, ποσό
που αντιστοιχεί στην κάλυψη των
δόσεων της επόμενης διετίας.
Ο ελιγμός δεν είναι μόνο οικονομικός, δεδομένου ότι με αυτή
την τράμπα θα αποπληρωθεί μέρος
ενός «ακριβού» δανείου με ένα
φθηνότερο, μιας και ακόμη και τα
επιτόκια με τα οποία δανείστηκε εσχάτως η Ελλάδα είναι χαμηλότε-

ΣΤο ΜΑξΙΜοΥ ΜελεΤΑΤΑΙ εΙΤε η

χΡηΣΙΜοποΙηΣη εΝοΣ ΜεΡοΥΣ ΤοΥ
ΜΑξΙλΑΡΙοΥ ΑΣφΑλεΙΑΣ εΙΤε η ΑΝΤληΣη
ΚεφΑλΑΙωΝ Με ΜΙΑ εξοΔο ΣΤΙΣ ΑγοΡεΣ ΜεΤΑ
Το πΑΣχΑ, πΡοΚεΙΜεΝοΥ ΝΑ ΑποπληΡωΣοΥΝ
ΚΑΤΙ λΙγοΤεΡο Απο Το ΜΙΣο (ΥπολογΙΖοΥΝ
ΚοΝΤΑ ΣΤΑ 4 ΔΙΣ.) ΔΑΝεΙο πΡοΣ Το ΔΝΤ

ρα από το σχεδόν 5% που είναι το
επιτοκιακό βάρος των δανείων του
ΔΝΤ. Είναι και πολιτικός, αφού έστω και η… μισή για την ώρα έξοδος του Ταμείου από την Ελλάδα
θα υποβαθμίσει σημαντικά τη συμβουλευτική συμμετοχή του ΔΝΤ
στο «κονκλάβιο» των δανειστών. Επιπρόσθετα, θα δώσει στον Αλέξη
Τσίπρα τη δυνατότητα να πλέξει ένα νέο επαναστατικό αφήγημα, ότι
η κυβέρνησή του ήταν αυτή που «έδιωξε τον οικονομικό κατακτητή από
τη χώρα», ανακτώντας τη δημοσιονομική ελευθερία της και εξοικονομώντας πόρους «για την αποκατάσταση των αδικιών που προκάλεσαν
στα μικρομεσαία λαϊκά στρώματα τα
μνημόνια». Φυσικά, σε ένα παράλληλο σύμπαν, όλα τα παραπάνω
θα ήταν πολύ απλά και αν ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε αρκετή όρεξη για χιούμορ θα μπορούσε να
καλέσει στην Αθήνα τον εμβληματικό για την Ελλάδα των μνημονίων, Πόουλ Τόμσεν, και ως ένας άλλος από τους 10 μικρούς
Μήτσους του «συντρόφου» Λάκη
(Λαζόπουλου) θα του ψιθύριζε
«Άει χάσου… Ταμειάκι».
Δυστυχώς, όμως, για τον πρόεδρο της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, το κόλπο που έχει στο μυαλό
για να οδηγήσει το ΔΝΤ εκτός Ελλάδας δεν αποτελεί μέρος τηλεοπτικής σάτιρας, αλλά πολιτικό σενάριο. Ένα σενάριο με το οποίο καθόλου δεν… γελούν πολλές από τις
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η πλειοψηφία τους επιθυμεί την παραμονή του ΔΝΤ στο κουαρτέτο των Θεσμών. Όταν, μάλιστα, μεταξύ των
αντιδρώντων είναι και η Γερμανία
της uber alles Άνγκελα Μέρκελ,
κι όταν εν τέλει το ΔΝΤ έστω και
κατά το ήμισυ εξοφλημένο θα συνεχίσει να έχει τον ίδιο λόγο που
έχει σήμερα στα ελληνικά πράγματα, τότε οι πιθανότητες να γίνει εξ
ολοκλήρου πραγματικότητα ο σχεδιασμός Τσίπρα - Τσακαλώτου
λιγοστεύουν επικίνδυνα…
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Με μπόλικη εμπειρία σε θέσεις
ευθύνης, ειδικά αν αναλογιστεί
κάποιος τα μόλις 45 χρόνια
του, ο Νίκος Κωστόπουλος είναι από τα νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ως μέλος
της άφθαρτης «dream team»
του Κυριάκου Μητσοτάκη θα
διεκδικήσει την ψήφο των Νεοδημοκρατών –και όχι μόνο–
στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών. Ο κ. Κωστόπουλος συστήνεται στην «Α», εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι η Συμφωνία
των Πρεσπών είναι «μία επιζήμια συμφωνία που συμφωνήθηκε και υπογράφηκε εν κρυπτώ
ως βασικό εργαλείο πολιτικής επιβίωσης του κ. Τσίπρα», και επιχειρηματολογώντας ότι «ο
Κυρ. Μητσοτάκης είναι η τελευταία ευκαιρία της χώρας μετά τη
Μεταπολίτευση».
Συνέντευξη στην
Καίτη Νικολοπούλου
• Από την κυβέρνηση επιχειρείται
να παγιωθεί ένα σενάριο αισιοδοξίας μιας μεταμνημονιακής οικονομικά Ελλάδος. Πώς τοποθετήστε εσείς και ευρύτερα η Νέα Δημοκρατία σε αυτό;
«Η αισιοδοξία είναι επί της αρχής καλό
πράγμα, καλή επιλογή. Υπάρχει μια βασική προϋπόθεση όμως: η αισιοδοξία να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η αισιοδοξία της κυβέρνησης βασίζεται σε μια πολιτικάντικη φαντασίωση καθώς, παρά το
τυπικό της υπόθεσης, δηλαδή την ημερολογιακή λήξη της μνημονιακής σύμβασης,
η χώρα και η οικονομία ακόμα ταλανίζονται. Η ανάπτυξη είναι αναιμική σύμφωνα
με την Τράπεζα της Ελλάδας αλλά και διεθνείς οργανισμούς, οι τράπεζες αναστενάζουν και ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια κατατέθηκε –πάλι– στο “και πέντε”. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των πρόθυμων
ακροδεξιών και… αδέξιων ποντάρει σε μία
ευκολία αυταπάτης που απέχει από την αλήθεια, αποκρύπτοντας την ίδια της αλήθεια.
»Ποια είναι η αλήθεια; Η υπερφορολόγηση, οι κολλητοί σε Κράτος και Παρακράτος, η ανομία, και γενικότερα η απαξίωση της ελπίδας περιγράφει το σημερινό
κυβερνητικό όραμα του κ. Τσίπρα.
»Εμείς, στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε στην αλήθεια και στις ξεκάθαρες πολιτικές με όραμα και στρατηγική. Θέλουμε
μείωση των φόρων και της ανεργίας, ενίσχυση της αριστείας, προσέλκυση επεν-
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• Ένα από τα νέα στελέχη της Ν.Δ., που ως μέλος της άφθαρτης «dream team»
του Κυριάκου Μητσοτάκη θα διεκδικήσει την ψήφο των Νεοδημοκρατών
–και όχι μόνο– στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών συστήνεται στην «Α»

«Πολιτικάντικη
φαντασίωση
η έξοδος από
τα μνημόνια»
δύσεων, ενίσχυση του συναισθήματος ασφάλειας και του σεβασμού του πολίτη σε
κάθε του επαφή με το Κράτος».
• Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί άξονες, πάνω στους οποίους θα κινηθείτε ως Κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει μία αποτελεσματική προοπτική
στην οικονομία;
«Τέσσερις θα είναι οι αναπτυξιακοί άξονες που θα στηριχτεί η κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη:
• Μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών: Η οικονομία πρέπει
να αναπνεύσει και να έχει κίνητρο να αναπτυχθεί. Χρειάζονται κίνητρα για την
αύξηση του ΑΕΠ. Καμία οικονομία δεν
μπορεί να λειτουργήσει όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί και παράλογοι και μη ανταποδοτικοί φόροι και εισφορές.
• Προσέλκυση των επενδύσεων: Η
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα προσελκύει μόνο
αποτυχημένους πολιτευτές και μαύρα κεφάλαια όπως αυτά του κ. Πετσίτη. Εμείς
πιστεύουμε ότι μόνον οι επενδύσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως ελατήριο για

την καθηλωμένη ελληνική οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Ελληνικό. Το
πολέμησαν και ακόμα και τώρα προσποιούνται ότι το στηρίζουν. Με λίγα λόγια: το
μετασοβιετικό πρόσωπο της οικονομικής
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνον επιτυχημένο αλλά και επικίνδυνο.
• Δίκαιο και μακράς πνοής φορολογικό σύστημα: Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα σταθερό, ξεκάθαρο
και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα.
Μόνον έτσι μπορεί να ανθίσει μια οικονομία διαμορφώνοντας τον υγιή ανταγωνισμό
και την κοινωνική δικαιοσύνη.
• Ευέλικτο και ταχύ σύστημα Δικαιοσύνης: Δεν ενισχύει το παραγωγικό μας
μοντέλο ένα σύστημα Δικαιοσύνης που
βρίθει καθυστερήσεων και στρεβλώσεων.
Υπάρχουν τρόποι για να ενισχυθεί η Δικαιοσύνη αλλά και να επιταχυνθεί η απόδοσή της».
• Είστε υποψήφιος στον Βόρειο τομέα της Αθήνας. Ποια είναι τα κύρια
ζητήματα στα οποία θα εστιάσετε
τον προεκλογικό αγώνα σας;
«Η αλήθεια και η ειλικρίνεια. Μετά από 5

«Θέλουν να μετατρέψουν την προεκλογική
περίοδο σε μια απέραντη πίστα λασπομαχίας»
• Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί προεκλογικά να «εγκλωβίσει» τη Ν.Δ. σε μια δίκη σκανδάλων, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εις βάρος πολιτικών προσώπων. Πώς κρίνετε τη μεθόδευση αυτή;
«Το δόγμα Πολάκη είναι γνωστό. Θέλουν να μετατρέψουν την προεκλογική περίοδο σε μια απέραντη πίστα
λασπομαχίας. Δική τους επιλογή και δικές τους οι συνέπειες. Είμαι σίγουρος ότι μαζί με όλα τα άλλα η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να “ελέγξει” και την υπόθεση Πετσίτη, την υπόθεση με τις παράνομες δαπάνες
στην (κακo)διαχείριση κονδυλίων για το μεταναστευτικό, και τις επιχορηγήσεις υπουργείων. Με λίγα λόγια, υπάρχουν σκάνδαλα και φαντασιώσεις σκανδάλων. Και εμείς στη Νέα Δημοκρατία λέμε “όλα στο
φως”, γιατί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε».

χρόνια ψεμάτων, κωλοτούμπας και παλαιοκομματισμού, ο κόσμος θέλει να ακούει
την αλήθεια. Ποιο είναι το πρόβλημα και
ποια η λύση του. Δεν έχει τόση σημασία
πού πολιτεύεσαι, όσο το πώς πολιτεύεσαι.
Γι’ αυτό και οι πολίτες θεωρούν ότι η Ν.Δ.
και ο Κυρ. Μητσοτάκης είναι η τελευταία
ευκαιρία της χώρας μετά τη Μεταπολίτευση».
• Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται
η επόμενη ημέρα της Συμφωνίας
των Πρεσπών και σε ποια γραμμή
θα κινηθεί η Ν.Δ. στο πλαίσιο της
διακυβέρνησής της;
«Η Νέα Δημοκρατία έχει πει και έχει αποδείξει ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι
μια επιζήμια συμφωνία που συμφωνήθηκε
και υπογράφηκε εν κρυπτώ ως βασικό εργαλείο πολιτικής επιβίωσης του κ. Τσίπρα.
Παραδώσαμε εθνότητα και γλώσσα και
κινδυνεύουν τα ελληνικά συμφέροντα. Είδατε τι έγινε π.χ. με τα ελληνικά κρασιά. Εμείς έχουμε πει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας των Σκοπίων, όσο δεν προστατεύονται τα ελληνικά συμφέροντα. Τελεία και παύλα».
• Πρόσφατα επισκεφτήκατε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις/συνέδρια στον χώρο της τεχνολογίας, το Mobile World Congress
στη Βαρκελώνη. Τι ρόλο παίζει στην
ατζέντα σας η καινοτομία και η μέσω αυτής εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας;
«Η καινοτομία είναι βασικό εργαλείο για
την εξωστρέφεια. Με την επένδυση στην
καινοτομία μπορούμε να αντιστρέψουμε το
braindrain. Μπορούμε να αντιστρέψουμε
τη μιζέρια και να δούμε τη δημιουργία. Η
καινοτομία είναι το μέλλον και η τεχνολογία ο τρόπος για να βρεθούμε μπροστά και
στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό».
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Οι ευρωεκλογές είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τη Ν.Δ., αφού
το πολιτικό πλαίσιο που έχει
διαμορφωθεί δεν αφήνει άλλο περιθώριο πλην της «γαλάζιας» νίκης στις κάλπες για το
ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νίκης όμως όχι οριακής, αλλά
ξεκάθαρης, με μεγάλη και σαφή διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Ο

ι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά της τάξης των 7-8,
ενδεχομένως και παραπάνω, ποσοστιαίων μονάδων στην
πρόθεση ψήφου, αλλά προηγείται και
με τεράστια διαφορά στην παράσταση
νίκης, με τον Κυρ. Μητσοτάκη να
προηγείται σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα. Με λίγα
λόγια, οι δημοσκοπήσεις έχουν προεξοφλήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης
έχει προσδώσει στις ευρωεκλογές χαρακτηριστικά δημοψηφίσματος. Οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου είναι η
πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Και
η Ν.Δ. περιμένει σε αυτές να εκφραστεί
η λαϊκή κατακραυγή κατά της «χειρότερης κυβέρνησης μετά τη Μεταπολίτευση»,
όπως τη χαρακτηρίζει.
Περιμένει ότι οι πολίτες θα στείλουν ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα στον
Αλ. Τσίπρα και στην κυβέρνησή του
ότι «τελείωσε, ότι ήρθε η ώρα να φύγει».
Ότι έχει έρθει η ώρα να προκηρυχθούν
οι εθνικές εκλογές –έστω και πρόωρα
κατά 3 με 4 μήνες νωρίτερα– για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να αναλάβει η Ν.Δ. Αυτή είναι η πολιτική στόχευση του Κυρ. Μητσοτάκη.

Ο καταλύτης
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών 26
Μαΐου 2019 στην Ελλάδα θα είναι καθοριστικής σημασίας για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις και τις ισορροπίες δυνάμεων μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Εάν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κερδίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με
διαφορά 7-8 μονάδων, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι η ψαλίδα στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου 2019 να
διευρυνθεί, αφού ο αέρας της νίκης θα
συμπαρασύρει πολλούς ψηφοφόρους
στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η
Ν.Δ. θα είναι ο νικητής και των 3 εκλογικών αναμετρήσεων.
Αλλά το εύρος της νίκης είναι καταλύτης, αφού είναι πασιφανές ότι άλλη
θα είναι η πολιτική ερμηνεία μιας «γαλάζιας» νίκης με 7-8 μονάδες από τον
μεγάλο αντίπαλο και άλλη αν ο Αλ.
Τσίπρας συντριβεί χάνοντας από τον
Κυρ. Μητσοτάκη π.χ. με διαφορά 15
μονάδες.
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξεκάθαρη νίκη για
πολιτική κυριαρχία
• Βασικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να
πετύχει μια εκκωφαντική επικράτηση στις ευρωεκλογές
έναντι του Αλέξη Τσίπρα, που με τη σειρά του
θα προκαλέσει ντόμινο νίκης και στις εθνικές κάλπες
Τα ξένα κέντρα
Υπάρχει και το σενάριο η Ν.Δ. να είναι
ο νικητής, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλ.
Τσίπρας να μη συνθλιβούν. Αυτό σχετίζεται αφενός με τις κινήσεις στο εσωτερικό μέτωπο, αφετέρου και με το πώς
λειτουργούν τα διεθνή κέντρα και ειδικά οι Αμερικανοί που υποστηρίζουν
τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είναι πανθομολογούμενο ότι στη διάρκεια της
τετραετούς διακυβέρνησης της… πρωτάρας Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίχτηκε από πετροβολητής σε «αγαπημένο»
συνομιλητή του Βερολίνου και της Ουάσιγκτον. Επί πρωθυπουργίας Τσίπρα
πέρασαν τα πάντα:
• Οι δανειστές έδεσαν την Ελλάδα
με αυστηρή λιτότητα για τα επόμενα
χρόνια.
• Δέσμευσαν την κρατική περιουσία για 99 χρόνια στην περίπτωση που
κάτι δεν πάει καλά, και μέσω των πρωτογενών πλεονασμάτων, που ήταν αποτέλεσμα της στάσης πληρωμών και
της υπερφορολόγησης.

• Ο αμερικανικός παράγοντας κέρδισε το συμβόλαιο των εξοπλιστικών
προγραμμάτων των F-16 με μία επίσκεψη του Αλ. Τσίπρα στον Λευκό Οίκο, ενώ με τη συμφωνία των Πρεσπών
έβαλε υπό τη σκέπη του ΝΑΤΟ, μακριά
από τις ρωσικές επιρροές, τη γειτονική χώρα των Σκοπίων. Όλα αυτά έγιναν πράξη σε μόλις 4 χρόνια! Δεν είναι, λοιπόν, μη αναμενόμενη ούτε θα
προκαλέσει έκπληξη μία αβάντα προς
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ή το «κλείσιμο» του ματιού στο ξήλωμα των μεταρρυθμίσεων από μία κυβέρνηση που
πανηγυρίζει για την εικονική έξοδο της
χώρας από τα Μνημόνια.

Ο λάκκος του ΣΥΡΙΖΑ
με τα δάνεια των κομμάτων
Περνώντας, εξάλλου, στο μέτωπο της
καθημερινής πολιτικής επικαιρότητας,
στην οδό Πειραιώς εκτιμούν ότι με την
ανακίνηση του θέματος της δανειοδότησης των κομμάτων από τις τράπεζες,
η κυβέρνηση έπεσε μέσα στον λάκκο

που έκαψε για τους αντιπάλους της. Λένε για παράδειγμα ότι το Μαξίμου προσποιείται ότι ξέχασε πως τα κομματικά
δάνεια αποδείχθηκαν νόμιμα ακόμη
και από την Εξεταστική Επιτροπή που
έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς –ισχυρίζονται
στη Ν.Δ.– το κυβερνών κόμμα προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα που ξεκινά
από το «φιάσκο Λοΐζου» και φτάνει στο
σκάνδαλο Πετσίτη. Κύκλοι της Ν.Δ. λένε, επίσης, ότι η παράταξη «δεν έχει να
φοβηθεί τίποτε. Και αυτό καταδείχθηκε, εδώ και καιρό, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα αυτό». Σημειώνουν, δε, ότι την ώρα που η κυβέρνηση κατηγορούσε τη Ν.Δ. ότι λάμβανε δάνεια με εγγύηση την κρατική της
χρηματοδότηση, αποδείχτηκαν τα εξής:
• Εκτεθειμένος από την πρακτική
αυτή είναι ο κ. Τσίπρας, που με επιστολές του προς τις τράπεζες ζητούσε
ευνοϊκή δανειοδότηση με εγγύηση ακριβώς τη μελλοντική χρηματοδότηση
του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και εγγυητής και
στα δάνεια της εφημερίδας «Αυγή»,
στην οποία είναι ο κύριος μέτοχός της.
• Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ζήτησε να
δανειστεί ο ΣΥΡΙΖΑ κατά παράβαση
των κανόνων τραπεζικού δανεισμού.
• Στην εφημερίδα «Αυγή» υφίσταται μέτοχος μια offshore, ενώ έχει γίνει και «κούρεμα» χρέους της εφημερίδας από τραπεζικό ίδρυμα.
• Το δάνειο της Ελληνικής Αριστεράς, της οποίας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθολικός διάδοχος, «κουρεύτηκε» σε ποσοστό 60%.
• Το ακίνητο της Κουμουνδούρου
περιήλθε στην κατοχή του ΣΥΡΙΖΑ με
τρόπο νομικά έωλο.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε την τακτική διπλών εκχωρήσεων σε τράπεζες
σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις.
Αντ’ αυτών, η Ν.Δ. πληρώνει κανονικά τα δάνειά της, απόδειξη ότι μόνο
εντός του 2018 το κόμμα κατέβαλε 4,7
εκατ. ευρώ για την εξόφληση παρελθόντων χρεών. Το ποσό αυτό είναι ακριβώς ίσο με το σύνολο της κρατικής επιχορήγησης για το ίδιο έτος. Ταυτόχρονα προσέθεσε ρητή διάταξη στο Καταστατικό της, η οποία απαγορεύει τον
νέο δανεισμό του κόμματος. Και ήδη
μετά την οικονομική εξυγίανση που επετεύχθη από τον Κυρ. Μητσοτάκη,
καλύπτει όλα τα λειτουργικά της έξοδα
με τις εισφορές των μελών της.
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• Με την «καραμανλική» δεξιά να μην έχει πλέον να προσφέρει στο κυβερνών
κόμμα κανένα επιπρόσθετο πολιτικό κέρδος, γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα στήνεται ο
μύθος ότι μοιάζει με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου

ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί δεν μπορεί
να γίνει ΠΑΣΟΚ
στη… θέση του ΠΑΣΟΚ!
Το περασμένο Σαββατοκύριακο διεξήχθη το 2ο συνέδριο
του ΚΙΝ.ΑΛ. και μεταξύ του αμιγώς πολιτικού κομματιού
του ξεχώρισε η συγκινησιακή
–δίχως άλλο– φόρτιση που
προκάλεσε η προβολή ενός αφιερωματικού βίντεο για τη
ζωή και την πορεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και επειδή
πολλά έχουν ειπωθεί κατά
καιρούς, ήταν αυτό το ολιγόλεπτο βίντεο η σιωπηρή απάντηση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει ΠΑΣΟΚ στη θέση
του ΠΑΣΟΚ, ούτε φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας να μοιάσει
στον ιδρυτή του Κινήματος.

σμό». Πρόκειται για άλλα πολιτικο-διανοητικά δρομολόγια.

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Μ

έχρις εσχάτων ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε να δικαιώσει
τον… ολοζώντανο Κώστα Καραμανλή, αφήνοντας στο απυρόβλητο της κριτικής του
τη «γαλάζια» περίοδο 2004-2009. Τώρα, όμως, που άρχισε να λοξοκοιτά στην
Κεντροαριστερά και εκτιμά ότι από την
«καραμανλική» δεξιά δεν έχει να αποκομίσει κανένα επιπρόσθετο πολιτικό κέρδος, «ψαρεύει» στις δεξαμενές των δικαιωμένων… νεκρών του χώρου. Κάπως έτσι, διάφορες δυνάμεις και εκδοτικο-δημοσιογραφικοί κύκλοι, ομάδες οικονομικών συμφερόντων που ποντάρουν στις εύκολες –και κυρίως ευκολόπιστες– αναγνώσεις προσπαθούν να υποστηρίξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ΠΑΣΟΚ στη θέση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως
δεν μπορεί να γίνει για 9+1 λόγους:
• 1] Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ως ιδεολογική αφετηρία ένα είδος (εισαγόμενου) ευρωκομμουνισμού, ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε
τον «ελληνικό δρόμο για τον Σοσιαλι-

• 2] Ο Ανδρέας Παπανδρέου απετέλεσε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ενώ στον
Αλέξη Τσίπρα δόθηκε από τον Αλέκο
Αλαβάνο (σ.σ. ο οποίος μάλλον το έχει
μετανιώσει) το «δακτυλίδι διαδοχής
αρχηγίας» μία υφιστάμενης κομματικής
συλλογικότητας, στην οποία ενσωματώθηκαν οι συνιστώσες.
• 3] Το ΠΑΣΟΚ είχε δυναμική, κομματογεννητική διαδικασία, επτά χρόνια
προϊστορία ως ΠΑΚ, επτά χρόνια στην
αντιπολίτευση διαρκώς ογκούμενη, επτά
χρόνια κυβέρνηση, επτά χρόνια «βρώμικο ’89» - κρίση - αποπασοκοποίηση…
Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φυσιολογική κομματογεννητική διαδικασία: Γιγαντώθηκε, μέσα σε πέντε χρόνια λόγω της
αντιμνημονιακής ρητορίας του, την οποία ουσιαστικά εγκατέλειψε από τον
πρώτο(!) κιόλας μήνα της κυβερνητικής
θητείας του (βλ. Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015, στο οποίο η διαπραγματευτική ομάδα Βαρουφάκη αποδέχεται το χρέος εν συνόλω!, το οποίο αναλαμβάνει να εξοφλήσει εξ ολοκλήρου
και εγκαίρως). Αποτέλεσε έναν «χώρο

στάθμευσης» αγανακτισμένων πολιτών,
αρνητικών προς τα άλλα κόμματα και όχι θετικών προς αυτόν, εκλογέων.
Η ψήφος προς τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, ήταν η… αρνητική ψήφος προς
τους λοιπούς.
• 4] Το ΠΑΣΟΚ ενσωμάτωσε κεντρώες δυνάμεις (κομματικές και κοινωνικές) –ναι, συχνά φέρουσες παλαιοκομματικά χαρακτηριστικά– λόγω του πατριωτικού του χαρακτήρα (δεν είχαν,
π.χ., οι δυνάμεις αυτές αγωνία να προκύψει κοινωνικός έλεγχος στα εργοστάσια) και ορισμένες και σε ορισμένο
βαθμό ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωματώνει ό,τι και όσους μπορεί να εξαγοράσει με τις υπουργοποιήσεις. Δομική σχέση και προοπτική με
το «Κέντρο» δεν μπορεί να έχει, παρά
μόνο με το… «νεωτερικό κέντρο», το οποίο όμως αποτελεί συνιστώσα της ευρείας συντηρητικής παράταξης.
• 5] Η αντιδεξιά ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ ήταν DNAϊκή κατάσταση για το
Κίνημα που ίδρυσε ο Αντρέας, ενώ για
τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα είναι η

Αντιδεξιά… επιλεκτική και έχει επιλεγεί ως τεχνική πολιτικής επιβίωσης.
• 6] Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε τη συνθηματολογία του ΚΚΕ,
αλλά δεν προερχόταν από τα σπλάχνα
του κόμματος, όπως συμβαίνει με την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρας, Δραγασάκης, Φλαμπουράρης, Σταθάκης,
Πολάκης και λοιποί), με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
• 7] Το ΠΑΣΟΚ ήταν τότε και ιδεολογικά η νέα ελληνική πατριωτική Αριστερά, αλλά δεν περιέχονταν αυτοί οι
όροι στο όνομά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο όνομά του φέρει τις λέξεις «ριζοσπαστική» αλλά, κυρίως, «Αριστερά», που…
δυσκολεύει το άνοιγμα προς τον χώρο
του Κέντρου.
• 8] Το ΠΑΣΟΚ έμεινε στην Ιστορία
για την ιδρυτική διακήρυξή του, αυτή
της 3ης του Σεπτέμβρη, που ξεκινούσε
με την αναφορά στο Κυπριακό και μεταξύ άλλων έφερνε στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας.
Αντιθέτως, η διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ
είναι ένα παντελώς και εις πάντες άγνωστο κείμενο, που προσομοιάζει περισσότερο με έκθεση ιδεών, λεξικολογικά είναι φοβικό με τις έννοιες «πατρίδα»/«έθνος» και εν πολλοίς θυμίζει
απάνθισμα δημοσιογραφικής αρθρογραφίας παρά πολιτικό μανιφέστο.
• 9] Ο Ανδρέας Παπανδρέου απετέλεσε μια ισχυρή, διανοητικά, προσωπικότητα, με πλούσιο ακαδημαϊκό
και πολιτικό συγγραφικό έργο, ενώ ο
Αλέξης Τσίπρας… ούτε μία σελίδα…
• 9+1] Ο Ανδρέας Παπανδρέου
δεν ήταν και ο πιο θρήσκος άνθρωπος
του κόσμου, αλλά δεν είχε δηλώσει ποτέ άθεος, σε αντίθεση με τον Αλέξη
Τσίπρα που το διαλαλεί.
Επιλογικά: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ ΠΑΣΟΚ –εννοούμε, πάντα, εκείνον τον πολιτικό σχηματισμό
που ήταν το ΠΑΣΟΚ, πριν πάθει τις
γνωστές (και άγνωστες) στρεβλώσεις
και μεταμορφώσεις– επειδή ο Τσίπρας
δεν μπορεί να είναι Ανδρέας ούτε στα
εθνικά θέματα. Άλλωστε, η εθνική διαθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου για το
Μακεδονικό περιγράφει ξεκάθαρα ότι
δεν αναγνωρίζεται ο όρος «Μακεδονία»
ή παράγωγό του για κανένα κράτος. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας επεδίωξε τη
λύση του ονοματολογικού με πολλή δόση μυστικότητας και βρέθηκε πριν από
μερικά 24ωρα στα Σκόπια, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να γλείψει τις πολιτικές πληγές που ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι του έχει αφήσει η Συμφωνία των Πρεσπών.
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Η Φώφη Γεννηματά προηγείται του Αλέξη Τσίπρα, ελπίζοντας πως συσπείρωσε με φανατισμό το κόμμα της και ποντάρει σε καλό αποτέλεσμα
στις ευρωεκλογές
Του Μιχάλη Κωτσάκου

«Τ

ο πρώτο βήμα έγινε και
ήταν θετικό, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα». Με
αυτά τα λόγια σχολίασε παλιά καραβάνα
του ΠΑΣΟΚ το κλίμα αισιοδοξίας που
επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Όπως επίσης και τη θετική αποτίμηση
που κάνει η ηγετική ομάδα για τη λειτουργία του νέου φορέα.
Οπότε κρίνονται κομβικές για το Κίνημα Αλλαγής οι επικείμενες ευρωεκλογές. Στενοί συνεργάτες της κας Γεννηματά σημειώνουν πως το αποτέλεσμα των εκλογών της 26ης Μαΐου πρέπει να είναι τέτοιο που θα αναδεικνύει
εμφατικά πως το αφήγημα του κ. Τσίπρα για ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε προοδευτικό πόλο είναι τρωτό. Πηγές του
κόμματος σημειώνουν πως εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κινηθεί σε ποσοστά πέριξ του 20%
και το ΚΙΝΑΛ πέριξ του 10%, τότε «όλα
αλλάζουν». Έτσι μπορεί να ερμηνευθεί
και το ισχυρό ψηφοδέλτιο που κατεβάζει η Χαριλάου Τρικούπη στις ευρωεκλογές, καθώς πλην των δύο εν ενεργεία ευρωβουλευτών, του Νίκου Ανδρουλάκη και της Εύας Καϊλή, υποψήφιοι είναι και ο Νίκος Παπανδρέου, αλλά και ο Γιώργος Καμίνης, όπως είχε αποκαλύψει προ μηνών η «Α».
Από την εξίσωση δεν μπορεί να
βγουν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές.
Εκεί το Κίνημα Αλλαγής έχει διακριτές
υποψηφιότητες σε όλες τις περιφέρειες
και τους μεγάλους δήμους, ευελπιστώντας σε τέτοια ποσοστά που θα οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: Ότι ο προοδευτικός χώρος δεν αποτελεί μονοπώλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί άλλωστε να διαφύγει της προσοχής πως η
κα Γεννηματά προσφάτως έκανε άνοιγμα σε εκείνους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «τίποτα δεν μας χωρίζει από τους ανθρώπους που ψήφισαν
ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, έχοντας την ελπίδα και την προσδοκία πως είναι πραγματικά κάτι νέο και πως είναι
πραγματικά ένα προοδευτικό κόμμα».

Κερδισμένη η Γεννηματά
Η Φώφη Γεννηματά μπορεί να θεωρηθεί ότι προηγείται στο πρώτο ημίχρονο στη μάχη της με τον Αλέξη Τσίπρα. Επέδειξε αντανακλαστικά, κάτι
που δεν περίμενε το Μαξίμου και στο
κρίσιμο διάστημα με τη διαγραφή Θεοχαρόπουλου και την αποχώρηση
της ΔΗΜ.ΑΡ. η αναγγελία έκτακτου συνεδρίου ήταν μία κίνηση που μέχρι
στιγμής απεδείχθη καθοριστική. Κι αυτό διότι σταμάτησαν οι αποχωρήσεις,
οι γκρίνιες, και αυτό φαίνεται από τις
δημοσκοπήσεις, πολλές εκ των οποίων πλέον δείχνουν πως το ΚΙΝΑΛ

Η ΑΠΟΨΗ
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• Ικανοποίηση στο ΚΙΝΑΛ που απέκρουσαν έγκαιρα την επίθεση
φιλίας από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση του προοδευτικού πόλου

Η Φώφη έβαλε
γκολ στο ημίχρονο

μπορεί να κάνει την έκπληξη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη Κυριακή, που στο συνέδριο του
ΚΙΝΑΛ γιόρταζαν με ενθουσιασμό την
επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου, με ένα
βίντεο ιστορικής αλληλουχίας προσώπων που ενέπνευσαν και καθοδήγησαν την Κεντρώα Παράταξη, την ημέρα που ως ΚΙΝΑΛ διεξήγαγε ψηφοφορίες για ανάδειξη κομματικών οργάνων, ο ΣΥΡΙΖΑ εκλιπαρούσε τη συνεργασία. Μάλιστα, στο πρωτοσέλιδό της
η «Αυγή» διατυμπάνισε ότι ήρθε «Η ώρα του προοδευτικού πόλου», θεωρώντας
ότι «το πρώτο βήμα είναι η συνάντηση και
η συμπόρευση αυτών που θέλουν να σταθούν απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς
και στον νεοφιλελευθερισμό».
Το Μαξίμου τώρα αντιλαμβάνεται ότι δεν μέτρησε σοβαρά τη Φώφη Γεννηματά. Όλοι στο πρωθυπουργικό μέγαρο τη θεωρούσαν λίγη, του χεριού
τους. Προφανώς δεν μέτρησαν σωστά
τι εστί ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις βαθιές ρίζες που έχει στην κοινωνία. Και μόλις
στη Χαριλάου Τρικούπη ένιωσαν ότι απειλούνται, ύψωσαν το δέμας αναδεικνύοντας και την κα Γεννηματά.
Προς ώρας, σε όλο το ΚΙΝΑΛ κυριαρχεί η διάθεση να μην υπάρξει καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και να μην του δώσουν την ευκαιρία να
μείνει στην αντιπολίτευση για να μην
μπορεί, κατά το συνήθειό του, να πετάει «πέτρες». Η στάση αυτή προσδίδει

πολιτική αυτονομία στο ΚΙΝΑΛ – οντότητα πολιτική είχε, αφού δεν εξαφανίστηκε ως ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και στον
δραματικό Ιανουάριο του 2015, μέσα
στην πύρινη κατακραυγή των μνημονίων, κράτησε ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό. Ως ΠΑΣΟΚ πήρε μόνο 4,68%,
επειδή ο Παπανδρέου διέσπασε το
κόμμα του και κατέβηκε ως ΚΙΔΗΣΟ,
με το οποίο έλαβε 2,47%. Δεδομένου
ότι και αυτοί ΠΑΣΟΚοι ήταν, το συνολικό ποσοστό που έλαβε ήταν 7,15%
(μόνο ο Βερναρδάκης δεν είδε τα ποσοστά). Λογικό είναι εν έτει 2019 και
μετά την εμπειρία της διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, να έχει λαμβάνειν.

Συνεχίζει τον διμέτωπο
Η Φώφη Γεννηματά, πάντως, για παν
ενδεχόμενο στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη το μεσημέρι, την πρώτη μετά την ολοκλήρωση του 2ου συνεδρίου, ξεκαθάρισε ότι
όποιος διαφοροποιηθεί τίθεται αυτόμα-

τα εκτός ψηφοδελτίων. Αναμφίβολα μία
κίνηση που απευθύνεται επί της ουσίας
στα λεγόμενα προβεβλημένα στελέχη
του ΚΙΝΑΛ, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, η νέα Πολιτική Κεντρική Επιτροπή δεν επιτρέπει γκρίνιες. Κι αυτό
διότι είχε γίνει η κατάλληλη προετοιμασία κι έτσι στο νέο κορυφαίο όργανο εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις και όλες
οι ομάδες. Εκεί βρίσκονται όχι μόνο οι
προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και
όσοι παρέμειναν στο ΚΙΝΑΛ από το Ποτάμι και τη ΔΗΜ.ΑΡ., όπως επίσης και
πολλά στελέχη της ΕΔΕΜ και των Κινήσεων για τη Σοσιαλδημοκρατία. Βέβαια, οι στενοί συνεργάτες της κας Γεννηματά, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Μανώλης Όθωνας, εξελέγησαν στις πρώτες θέσεις, ενώ και ο Σταμάτης Μαλέλης είναι εντός της πρώτης δεκάδας.
Αυτό επιτρέπει στην κα Γεννηματά
να επιλέξει αυτή όσους θέλει σε όλα τα
όργανα, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος
Ανδρουλάκης διατήρησε τις δυνάμεις
του. Μάλιστα, στην πρώτη δεκάδα εξελέγη και ο στενός του συνεργάτης, ο
πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Ξεκαλάκης. Επίσης επιτρέπει
στη Φώφη Γεννηματά να συνεχίσει τη
στρατηγική της διμέτωπης επίθεσης,
τόσο κατά του κ. Τσίπρα, όσο και του κ.
Μητσοτάκη. Κάτι που έκανε και στην
τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη.
Μάλιστα, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υποστήριξε πως και οι δύο στέλνουν
λανθασμένα μηνύματα στον ελληνικό
λαό. Η κα Γεννηματά ζήτησε εθνικές
εκλογές το συντομότερο δυνατόν και
διεμήνυσε πως το πραγματικό δίλημμα των εκλογών δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή
Ν.Δ., αλλά ισχυρό Κίνημα Αλλαγής ή
διχασμός και νέες περιπέτειες. «ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. επέλεξαν τον δρόμο του διχασμού και της πόλωσης», σημείωσε.
Εξαπολύοντας πυρά στον Αλέξη
Τσίπρα, είπε πως βρίσκονται πολύ μακριά ιδεολογικά και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η μόνη γέφυρα που υπάρχει
για τον πρωθυπουργό είναι των... στεναγμών. Έχει συνειδητοποιήσει ότι χάνει
και ότι τελειώνει η εξουσία του και το μόνο
που τον ενδιαφέρει είναι να διατηρήσει κάποιες δυνάμεις για την επόμενη μέρα».



Έκαναν ένα
ακόμη βήμα
Γιώργος-Βαγγέλης

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Βράβευση
Ο νέος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, έχει εξαιρετικές
σχέσεις με τον Γιώργο Παπανδρέου. Μάλιστα, ο Ιμάμογλου έχει βραβεύσει ως
πρόεδρος ενός ιδρύματος
τον ΓΑΠ ως πρόεδρο της
Σοσιαλιστικής Διεθνούς
για τη συνεισφορά του
στην προώθηση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μίστερ Ιμάμπογλου, πρόσεξε
μήπως εξελιχθείς σε Ιμαμνδρέου

Με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ
στο πέτο ο Παύλος
Όπως είχαμε προαναγγείλει, ο Νίκος Παπανδρέου
ήταν αυτός που επέμεινε στο συνέδριο του ΚΙΝΑΛ για
την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ και του «πράσινου ήλιου».
Μάλιστα, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής κατά την ομιλία του
είπε με νόημα: «Και το 1974 από ένα χαμηλό διψήφιο ποσοστό ξεκινήσαμε. Πρέπει να δει ο κόσμος ότι είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε τον Ήλιο
πάνω από την Ελλάδα, όπως το1981». Πάντως, αυτός που επανέφερε πρώτος
τον ήλιο ήταν ο Παύλος Γερουλάνος. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων
εμφανίστηκε το προηγούμενο Σάββατο με μία κονκάρδα του ΠΑΣΟΚ στο
πέτο. Οι απόψεις του Παύλου Γερουλάνου, εξάλλου, δεν είναι κρυφές.
Θεωρεί ότι το brand name του κόμματος που ίδρυσε πριν από 45 χρόνια ο
Ανδρέας Παπανδρέου είναι πολύ ισχυρό.

Για μία θεσούλα
Ο κάθε άνθρωπος για να επιτύχει αυτό που θέλει μπορεί να κάνει τα
πάντα. Αυτό φυσικά έγκειται στο πόσο μπορείς να τσαλακώσεις την αξιοπρέπειά σου. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ο Σπύρος Δανέλλης δεν έχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να καταφέρει να συμπεριληφθεί
στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος επιθυμεί την Ευρωβουλή, αλλά
δεν θα πει «όχι» και για τις εθνικές εκλογές. Έτσι, μέχρι ο Αλέξης να ανακοινώσει το όνομά του για την ευρωλίστα, ο Δανέλλης, ο οποίος
έχει πλέον το παρατσούκλι «μελισσούλα» που του κόλλησε ο κ. Βενιζέλος για τις μεταγραφές που έχει κάνει σε διάφορα κόμματα ανά τρία
με τέσσερα χρόνια, φέρεται πρόθυμος να κάνει ό,τι του ζητήσουν από
την Κουμουνδούρου. Από το να τρέχει από χωρίον εις χωρίον να μιλήσει σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και να δικαιολογήσει το Μαξίμου ότι δεν ξέρει τίποτα για τον Πετσίτη, τον οποίο απλά αποκάλεσε
«καταφερτζή» που εκμεταλλεύεται τις υψηλές του γνωριμίες. Ρε, τι
κάνει ο άνθρωπος για μία θεσούλα;

Αποκαλύψεις
Παραξενευτήκαν πολλοί
που η Μυρσίνη Λοΐζου δεν
είπε κουβέντα για το ότι
στο συνέδριο του ΚΙΝΑΛ
ακούστηκε
το «θα τον
μεθύσουμε
τον ήλιο» και
αρκέστηκε
σε ένα «χαλάλι». Βλέπετε, είχαν
στείλει μήνυμα από τη
Χαριλάου Τρικούπη προς
Μαξίμου πως εάν πει το
παραμικρό η Μυρσίνη θα
υπάρχουν αποκαλύψεις
για τον Βερναρδάκη.

Δίαυλους
Τον πιέζουν πολύ τον Νίκο
Κοτζιά από τον ΣΥΡΙΖΑ και
από ότι μαθαίνω έχει ενημερώσει τους συντρόφους
του στην Κουμουνδούρου
ότι δεν το έχει σε τίποτα να
πάρει το «ΠΡΑΤΤΩ» του
και να μετακομίσει στο
ΚΙΝΑΛ. Εξάλλου έχει ανοίξει δίαυλους επικοινωνίας
μέσω Γερουλάνου και με
τον ΓΑΠ και τη Φώφη.

Οι σχέσεις τους έχουν περάσει από σαράντα κύματα και έφτασαν
σε ρήξη (οριστική μάς έλεγαν οι
συνεργάτες τους) όταν το 2015 ο
Γιώργος Παπανδρέου ίδρυσε το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών
και κατέβηκε στις εκλογές, κάτι
που προκάλεσε την έκρηξη του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ωστόσο, από
τότε πέρασαν τέσσερα χρόνια, ο
χώρος του Κινήματος Αλλαγής και
του ΠΑΣΟΚ πιέζεται όσο ποτέ άλλοτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, και μέσα σε
αυτό το πλαίσιο η συσπείρωση και
η ενότητα είναι επιβεβλημένες εν όψει των τριών εκλογικών αναμετρήσεων. Την πρώτη φορά που εμφανίστηκαν από κοινού και αντάλλαξαν χειραψία ήταν τον Νοέμβριο
του 2018 κατά την ομιλία της Φώφης
Γεννηματά στο Σπόρτιγκ. Τώρα στο
συνέδριο του ΚΙΝΑΛ έκαναν ένα ακόμη βήμα. Είχαν ένα ολιγόλεπτο τετ-ατετ κι άκουσε ο καθένας την ομιλία του
άλλου. Και μάλιστα αλληλοχειροκροτήθηκαν, προκαλώντας ευμενή σχόλια.

Την τελευταία στιγμή
η απόφαση
Την τελευταία ακριβώς στιγμή άλλαξε απόφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διόρισε τη Σοφία Ζαχαράκη ως εκπρόσωπο
Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αντί της Μαρίας
Σπυράκη, η οποία συμπεριλήφθηκε εκ νέου
στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Από ότι έμαθα ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά ευχαριστημένος από τον Γιάννη Μαστρογεωργίου, που ήρθε εκ μεταγραφής από το Δίκτυο της Άννας Διαμαντοπούλου (ήταν γενικός διευθυντής στο think tank και εκ των βασικών πολιτικών αναλυτών). Απλά προτιμήθηκε για λόγους ισορροπίας ένα καθαρά νεοδημοκρατικό στέλεχος από ένα πρόσωπο από
άλλον πολιτικό χώρο για να αποφευχθούν οι γκρίνιες.

Προβλέπουν «καταστροφή»
στις εκλογές
Την κοινή κάθοδο των συνδυασμών του
Παύλου Γερουλάνου και του Νάσου
Ηλιόπουλου προτείνουν με κοινή δήλωσή τους οι πρώην υπουργοί Παντελής Οικονόμου και Γιάννης Πανούσης. Στο κείμενό τους με τίτλο «Αθήνα: εκκίνηση δημοτικής ενότητα και κοινής πορείας», οι δύο πρώην υπουργοί, που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜ.ΑΡ. αντίστοιχα, υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δυνάμεων και προσώπων που διεκδικούν τη Δημαρχία, με διαφορετικές ίσως αφετηρίες, αλλά κοινούς θετικούς προσανατολισμούς. «Με βάση τις κοινωνικές ευαισθησίες,
την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων όλων και την εμπιστοσύνη
στην αξία της λαϊκής συμμετοχής στα κοινά», όπως λένε. Παλιές
καραβάνες στην πολιτική, έχουν καταλάβει ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να μείνουν και οι δύο εκτός δεύτερου γύρου και γι’ αυτό
πρότειναν την κοινή κάθοδο, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να περάσει στον δεύτερο γύρο ο Κασιδιάρης. Επί της ουσίας, Οικονόμου και Πανούσης προβλέπουν «καταστροφή».
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Συμφωνούν
σε όλα, πλην
Γκαγκάτση
Στις εκθέσεις των Χούμπελς και Φούσεκ προς
τις δυο υπερκείμενες αρχές του ποδοσφαίρου,
FIFA/UEFA, υπάρχει ταύτιση απόψεων, λες και η
μία είναι κόπια της άλλης.
Σε όλα τα θέματα; Σε όλα,
εκτός από ένα. Σ’ αυτό του
διευθύνοντος συμβούλου
της Super League, Βασίλη Γκαγκάτση.
Ο Χούμπελς αναφέρει
στην έκθεσή του ότι με
βάση τον νόμο θα έπρεπε
να είχε αποπεμφθεί και
πριν καν καταδικαστεί σε
πενταετή κάθειρξη. Ο
Φούσεκ δεν αναφέρει τίποτα. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί στον Τύπο,
ο Φούσεκ στην αρχή ήταν
υπέρμαχος της απομάκρυνσης του Βασίλη Γκαγκάτση.
Όχι όμως και… μετά. Τι έγινε κι εκεί που «μάλωσε»
τον Γραμμένο, μετά αποκαλούσε τον Γκαγκάτση
με το μικρό του όνομα;
Αυτό δεν κατέστη δυνατό
να εξακριβωθεί. Ακόμα...

Μετά τις εκθέσεις-κόλαφο κατά της ΕΠΟ, ο Αυστριακός επικεφαλής της Επιτροπής
Παρακολούθησης προαλείφεται από FIFA/UEFA για… ενθρόνιση με υπερεξουσίες για ν’
αποφευχθεί το GRExit , στη «γωνία» ο εκλεγμένος Γραμμένος και τέλος Περέιρα και Τριτσώνης
Του Άλκη Φιτσόπουλου
υστυχώς… επτωχεύσαμεν! Αρνητικές για το
ελληνικό ποδόσφαιρο
είναι οι εκθέσεις των
τοποτηρητών στην ΕΠΟ από τις
δυο υπερεθνικές ομοσπονδίες
FIFA/UEFA. Του επικεφαλής της
Επιτροπής Παρακολούθησης
Αυστριακού Χέρμπερτ Χούμπελ
και του «υπερσυμβούλου» Τσέχου Πετρ Φούσεκ.
Την ίδια στιγμή, κάπου στην Κατερίνη, ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής
Βίτορ Μέλο Περέιρα αποχαιρετούσε τους διαιτητές με διφορούμενες κουβέντες, «πιθανόν να είναι
το τελευταίο σεμινάριο που κάνουμε». Τι εννοούσε; Για φέτος ή για πάντα; Για πάντα, όπως έχει αποκαλύψει η «Α» πριν από ένα μήνα. Αναμένεται σχεδόν γενικό «ξήλωμα»
στην ΕΠΟ.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή. Στις εκθέσεις τους, Χούμπελ
και Φούσεκ προς τη γ.γ. της FIFA,
Φάτμα Σαμούρα, κατά βάση και
κοινοποίηση προς τον πρόεδρο της
UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, του
Θόδωρου Θεοδωρίδη φυσικά και
την Επιτροπή εθνικών ομοσπονδιών
είναι κυνικοί, αλλά δίκαιοι.
Σε μια σχεδόν απόλυτη ταύτιση
απόψεων, αναφέρουν ότι η ΕΠΟ
δεν έκανε απολύτως τίποτα για την
καλυτέρευση του ποδοσφαίρου σε
όλα τα επίπεδα.
Στα θέματα διαιτησίας περιγράφουν ό,τι ακριβώς γίνεται κάθε αγωνιστική στα γήπεδα, επισημαίνοντας
τις ενδογενείς αλλά και εξωγενείς
παθογένειες. Αυτές που οδήγησαν
τον Περέιρα στην απόφαση να φέρνει ξένους διαιτητές. Μάλιστα, γίνεται αναφορά και στον απόλυτο εξευτελισμό, να ζητούν ξένους διαιτητές
ακόμα και ερασιτεχνικά σωματεία!
Φυσικά, κάνουν λόγο για πλήρη
αποτυχία του Περέιρα. Επίσης, α-

Δ

FIFA-UEFA

Ξηλώνουν Περέιρα,
Βέλα, Ντερβισάι
Στη γωνία η ΕΠΟ
Πρώτο βιολί ο Χούμπελ
ναφορά γίνεται και στους δυο τηλεκριτικούς διαιτητές, τους Βαρούχα
και Κάκο, που για την ίδια φάση έχουν αντικρουόμενες απόψεις, με
συνέπεια τη δημιουργία θολού τοπίου στον φίλαθλο κόσμο σχετικά
με τους κανονισμούς.
«Οι Έλληνες φίλαθλοι θεωρούν ότι είναι οφσάιντ όταν εξέχει το χέρι
του επιτιθέμενου», έλεγε τις προάλλες ο Φούσεκ. Το χέρι, με βάση τον
κανονισμό, δεν θεωρείται οφσάιντ,
γιατί ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να
το χρησιμοποιήσει…
Όσον αφορά στη βία, οι εκθέσεις
των δυο «επιτρόπων» του ελληνικού ποδοσφαίρου, η αξιολόγησή
τους είναι επίσης αυτή που όλοι
βλέπουν. Πλήρης ατιμωρησία, χειραψίες μεταξύ χουλιγκάνων και Αστυνομίας, και κανένα μέτρο καταπολέμησης των αυξανόμενων
κρουσμάτων.
Σχετικά με τα «ύποπτα προς χειραγώγηση» παιχνίδια, κυρίως στη
Football League, Χούμπελ και
Φούσεκ επισημαίνουν ότι η ΕΠΟ αδρανεί, έστω κι αν χρειάζονται απλές ενδείξεις για να επιβάλει ποινές. Η δε πολιτεία στέκεται αμέτοχη, γιατί έρχονται κι οι εκλογές. Κι

αυτό αναφέρεται στην έκθεσή τους.
Κι όπως είναι γνωστό, στις εκλογές, καμία ψήφος δεν περισσεύει.
«Είναι το πιο διεφθαρμένο στην Ευρώπη», επισημαίνει σε σχετικό ρεπορτάζ για τις εκθέσεις των «επιτρόπων» η εφημερίδα «LiveSport».
Μάλιστα, στις εκθέσεις αναφέρονται ακόμα και δηλώσεις παραγόντων, αλλά και ρεπορτάζ του Τύπου, ότι τα «στημένα» είναι ο μόνος
τρόπος επιβίωσης των ομάδων!
Επίσης, στις εκθέσεις τους αναφέρονται η κωλυσιεργία στη λήψη αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων, οι διαρροές, όπως στην υπόθεση
Χριστοδουλόπουλου, φυσικά ο ξυλοδαρμός του Τζήλου, αλλά και σε
απειλές προς άλλους διαιτητές, οι οποίοι δεν έχουν γίνει γνωστοί!
Ποια, λοιπόν, θα είναι η επόμενη
ημέρα; Η «Α» έγραψε ότι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, που για τους
γνωρίζοντες είναι το «γενικό κουμάντο» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου κι όχι μόνο της UEFA, έχει πάρει τις αποφάσεις του.
Η εύκολη λύση (μπορεί και η πρέπουσα) θα ήταν το GRExit. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό δεν μπορεί να
συμβεί. Γι’ αυτό θ’ αλλάξει όλους

τους επιτρόπους, πλην του Σουηδού
τρίτου αρχιδιαιτητή, Λιφ Λίντμπεργκ, και του Άντζελο Ρηγόπουλου.
Που σημαίνει ότι φεύγουν Βέλα,
Ντερβισάι, Περέιρα και Τριτσώνης. Και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Τριτσώνη; Κατά πάσα πιθανότητα, ο Γιάννης Τσαχειλίδης.
Νεότερες πληροφορίες, ωστόσο,
αναφέρουν ότι η αλλαγή των «επιτρόπων» δεν θα είναι συμβολική. Η
νέα «εμφυτευμένη» διοίκηση που θα
μας επιβάλουν, θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές της
«παρακολούθησης» και των «συμβουλών».
Στην ουσία θ’ αντικαταστήσει την
εκλεγμένη διοίκηση Γραμμένου!
Θα πρόκειται περί του απόλυτου εξευτελισμού, εν έτει 2019 να έχουμε αποφάσεις του στυλ «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».
Μήπως, όμως, αυτό που βιώνει
το ελληνικό ποδόσφαιρο υπό την
προεδρεία του Ευάγγελου Γραμμένου δεν είναι εξευτελισμός; Και
ποιοι θ’ αναλάβουν τον ρόλο του
«βασιλέως»; Ο Χούμπελ, που θεωρείται σκληρός συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.
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Χρήμα με..
ουρά
Η αφορμή για την εφόρμηση της ΕΡΤ στο ποδόσφαιρο με τη νοοτροπία
του «πάρ’ τα όλα» ήταν ο
υπαρκτός κίνδυνος μη
διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Στην αρχή του
2018 προηγήθηκε ο πρόωρος τερματισμός της
συμφωνίας ανάμεσα στη
συνδρομητική πλατφόρμα της Nova και τον συνεταιρισμό των 15 ομάδων της Super League
(εκτός ΠΑΟΚ). Το καθεστώς της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων εγκαταλείφθηκε και κάθε
σύλλογος προχώρησε σε
ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με τη Nova, κάτι
που είχε κάνει ήδη πρώτος ο ΠΑΟΚ. Όμως, επτά
ΠΑΕ δεν αποδέχτηκαν
την προσφορά της συνδρομητικής κι έμειναν
στα αζήτητα.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, επενέβη και μοίρασε
χρήμα.
Συντάχθηκε προσχέδιο
συμφωνίας το οποίο, εκτός από την αποζημίωση των ΠΑΕ, περιλαμβάνει και διαρθρωτικά μέτρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικώς. Όπως τη μείωση του αριθμού των ομάδων της Super League από 16 σε
14, τη δημιουργία της
Super League 2, την καθιέρωση ειδικού ταμείου
επιβραβεύσεων, κ.λπ.. Σε
ό,τι αφορά τη συμφωνία
ΕΡΤ και ομάδων, αναλογικά η μερίδα του λέοντος από το κονδύλι για
τα δικαιώματα δόθηκε
στον Παναθηναϊκό (4,2
εκατ. ευρώ) και σχεδόν η
μισή από αυτή στον Άρη
(2 εκατ. ευρώ). Οι υπόλοιπες πέντε ομάδες δέχτηκαν να λαμβάνουν
πολύ λιγότερα χρήματα
από τις δύο προαναφερόμενες (από 1,5 εκατ.
ευρώ, μέχρι 1,9 εκατ. ευρώ ο Ατρόμητος).

Του Νίκου Συνοδινού
ρατική σφραγίδα έχει η νόθευση
του πρωταθλήματος. Στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία δημιουργήθηκαν απίθανες καταστάσεις, καθώς οι παρεμβάσεις του υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη προκάλεσαν
στρεβλώσεις σε τέτοιο βαθμό που ισοπεδώθηκε κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού και
τινάχτηκε στον αέρα η επί ίσοις όροις διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
Μόλις τέσσερις αγωνιστικές έμειναν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Super
League. Η παρέμβαση της Πολιτείας, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να γίνει η
σέντρα τον περασμένο Αύγουστο, κρίθηκε από
πολλούς αναγκαία. Η απαξίωση του προϊόντος,
που είχαν δημιουργήσει αυτοί που κρατούσαν τις
τύχες της διοργάνωσης της Super League, οδήγησε στην απροθυμία των καναλιών να πληρώσουν για να πάρουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα
των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος. Ακόμη και η επιστροφή εμπορικών ομάδων στη μεγάλη κατηγορία, όπως ο Άρης και ο ΟΦΗ, δεν αποτέλεσαν κίνητρο σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων. Αυτή ήταν που διασφάλιζε τις ισορροπίες, καθώς τα χρήματα δίνονταν με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να μη βάλουν μπουρλότο στο πρωτάθλημα.
Δυστυχώς, όσες κινήσεις και να έκανε η NOVA,
που ουσιαστικά προσέφερε το οξυγόνο επιβίωσης στις ομάδες, δεν ήταν αρκετές για να πείσει
τους κουφιοκεφαλάκηδες ν’ αλλάξουν τον τρόπο
διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
Σύμφωνα με την έρευνα των Deloitte – PwC,
στη Super League την εξαετία 2010-2016, διαπιστώθηκε μείωση εσόδων κατά 84%, αλλά και η
μαζική έξοδος των φιλάθλων από τα γήπεδα. Με
βάση την έρευνα, έχει υπάρξει μείωση εισιτηρίων
κατά 48% την περίοδο 2009-2016.
Η Nova πρότεινε αλλαγές που θα μπορούσαν
να «ξυπνήσουν» το ποδοσφαιρικό προϊόν τής
Super League. Ζήτησε να σταματήσουν οι εμπρηστικές δηλώσεις, αυστηρό οικονομικό έλεγχο των ΠΑΕ, μείωση του αριθμού των ομάδων σε
14 αρχικά και 12 στη συνέχεια, και ανάδειξη πρωταθλητή από τα play offs προκειμένου να σταματήσει η υποβάθμιση της διοργάνωσης και η εμπορικότητα του πρωταθλήματος να ανταποκρίνεται
στα χρήματα που ως εταιρεία επενδύει.
Μετά από 10 διαδοχικές σεζόν, όπου η δεύτερη θέση κρινόταν στα παιχνίδια κατάταξης, αντί η
διοργανώτρια ν’ ακολουθήσει τις συμβουλές των
ειδικών και να πάει σε μείωση των ομάδων, διεξαγωγή play offs (ακόμη και με τη συμμετοχή του
πρώτου) και play out, έπραξε το αντίθετο. Κατήργησε ακόμη και αυτά τα play offs, που δεν προσέφεραν απλά έξι αγωνιστικές για τα τηλεοπτικά

Κ

Κρατική «νοθεία»
στο πρωτάθλημα
Εκτός από τους μεγάλους στην οκτάδα
της Super League μπήκαν μόνο ομάδες της ΕΡΤ, ενώ
όλες οι ΠΑΕ που είχε η NOVA δίνουν μάχη παραμονής
τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος. Βλέψεις
της Δημόσιας τηλεόρασης να πάρει και τον ΠΑΟΚ
βάζοντας μπουρλότο στον ανταγωνισμό για τον τίτλο!!
• Τζώρτζογλου: «Ο ΟΦΗ, με το τεράστιο όνομα και λαό,
παίρνει 60% λιγότερα από τους ανταγωνιστές του»
και εμπορικά δικαιώματα, αλλά είχαν ξεχωριστό
ενδιαφέρον ως μίνι πρωτάθλημα που έκρινε τα
ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Ο πρώτος χρόνος της… νέας λογικής γκρέμισε ό,τι με κόπο είχε χτιστεί. Η ελεύθερη αγορά δεν
μπορούσε να πετάει πλέον εκατομμύρια ευρώ, τα
οποία ήταν ανέφικτο να βγάλει από το ολοένα και
περισσότερο υποβαθμισμένο προϊόν. Σε εκβιαστικές λογικές κι εγχειρήματα για ένα ποδόσφαιρο
που θα υποβαθμιζόταν ολοένα και περισσότερο, η
κεντρική διαχείριση στα τηλεοπτικά δικαιώματα
μας… χαιρέτησε. Η NOVA κράτησε τα τηλεοπτικά
δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων εννέα από
τις 16 ομάδες. Εκεί ήλθε ο Γιώργος Βασιλειάδης, που αντί να περιοριστεί με όρους ορθολογικούς στη βοήθεια στις ΠΑΕ προκειμένου να
κρατηθούν όρθιες και να πάρουν απρόσκοπτα μέρος στο νέο πρωτάθλημα, μπουκάρισε βίαια και
προκάλεσε τη νόθευσή του.
Τα δώρα του υπουργού συνοδεύτηκαν από δεσμεύσεις για αναδιάρθρωση που θα οδηγούσε σε
μείωση των ομάδων. Η τάση ήταν αναμφισβήτητα

προς την σωστή κατεύθυνση. Εκεί όμως ήλθε η
ισοπέδωση. Δόθηκαν ανεξέλεγκτα τεράστια ποσά
στους επτά τηλεοπτικά άστεγους, και προκλήθηκε
στρέβλωση στους όρους διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Η καταγγελία Τζώρτζογλου
Ο καταγγελτικός λόγος του προέδρου της ΕΠΣ
Ηρακλείου, Νίκου Τζώρτζογλου, εμφανίζει ακριβώς αυτό που συνέβη και συμβαίνει με τον Γ.
Βασιλειάδη:
«Δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρεμβαίνει
στην διοργάνωση των πρωταθλημάτων και οι ενέργειές του έχουν καθαρά ψηφοθηρικό χαρακτήρα ενόψει των εκλογών.
Αυτό προσπαθεί να το πετύχει “δωροδοκώντας”
Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες με χρήματα
του ελληνικού λαού που πεινάει, την ώρα που χιλιάδες συμπολίτες μας να αναζητούν φαγητό στα
σκουπίδια.
Το πλάνο Βασιλειάδη για την αναδιάρθρωση,
καταδικάζει ιστορικές ομάδες που εμμέσως πλην
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Το
αφεντικό…
τρελάθηκε

σαφώς τις υποβιβάζει στην τέταρτη (Δ΄) εθνική κατηγορία.
Δεν είναι τυχαίο που όλες οι ΠΑΕ που σήμερα
έχουν διασφαλίσει σε μεγάλο ποσοστό την παραμονή τους στην Super League, είναι σχεδόν όλες
αυτές που ο υφυπουργός πριμοδότησε μέσω της
κρατικής τηλεόρασης ΕΡΤ. Για παράδειγμα, η ΠΑΕ
ΟΦΗ με το τεράστιο όνομα, πολλαπλάσιο λαό και
τεράστια ιστορία, γιατί να πάρει τηλεοπτικό συμβόλαιο μικρότερο κατά 60% από άλλες ανταγωνίστριες ΠΑΕ με σαφώς μικρότερο brand name από
το δικό του;
Με αυτή την επιλεκτική οικονομική επιδότηση
επτά ομάδων από κρατικό οργανισμό (ΕΡΤ) με υπερβάλλουσα αξία και μάλιστα εκ των υστέρων, αλλοιώθηκε ο υγιής αθλητικός και οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ όλων των ομάδων της Super
League. Όπως έχουμε επισημάνει και στο πρόσφατο παρελθόν, ο υφυπουργός Αθλητισμού εφάρμοσε
τακτική που είναι ορισμός του Αθέμιτου Ανταγωνισμού».

Κινδυνεύουν όλες!
Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκαν όσοι υποστήριζαν ότι η Πολιτεία νόθευσε το πρωτάθλημα. Γιατί είναι διαφορετικό να σώζεις κάποιον από
την καταστροφή και άλλο να του προσφέρεις
πολλά περισσότερα σε σχέση με αυτά που οι ανταγωνιστές του κατάφεραν να πάρουν από την
ελεύθερη αγορά.
Όταν υπάρχουν δύο σούπερ μάρκετ δίπλα-δίπλα και το ένα καταρρέει γιατί δεν έχει βρει προμηθευτές, το κράτος δεν έχει το δικαίωμα να το ενισχύσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βάλει λουκέτο στο άλλο.
Οι άστεγοι πήραν πολλά περισσότερα χρήματα
από αυτούς που είχαν κάνει συμβόλαια με τη
NOVA. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Όλες οι ομάδες
που είναι στη NOVA, μ’ εξαίρεση φυσικά τις τρεις
μεγάλες, να κινδυνεύουν με υποβιβασμό. Οι Λεβαδειακός, ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα, Αστέρας Τρίπολης, Πανιώνιος και ΑΕΛ, συγκαταλέγονται στις οκτώ τελευταίες του βαθμολογικού πίνακα. Η ΕΡΤ
συμπληρώνει το γκρουπ αυτό με Ξάνθη και Απόλλωνα Σμύρνης.
Πέρα δηλαδή από τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό

και την ΑΕΚ, που ως μεγέθη είναι τεράστια και
δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνέψουν, όλες οι
άλλες ομάδες που έχουν διασφαλίσει την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία και βρίσκονται
στην πρώτη οκτάδα έχουν συμβόλαιο με την ΕΡΤ!!

Βόμβα με ΠΑΟΚ;
Σαν να μην έφθανε αυτό, ενόψει της νέας περιόδου, γίνεται ευρεία συζήτηση, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει μεταγραφή στην κρατική τηλεόραση. Το τίμημα προφανώς θα είναι το μεγαλύτερο που έχει
δώσει η ΕΡΤ. Τι συνεπάγεται αυτό; Επιπλέον νόθευση έναντι των συνδιεκδικητών του πρωταθλήματος Ολυμπιακού και ΑΕΚ.
Οι συμφωνίες που γίνονται από την ΕΡΤ αγγίζουν τα όρια του σκανδάλου. Ποιος ξεχνάει ότι με
απόφασή του ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
Νίκος Παππάς ενέκρινε κονδύλι 51.715.110,40
ευρώ κρατικού χρήματος, μέσω της ΕΡΤ για κάποιες συγκεκριμένες ποδοσφαιρικές μεταδόσεις;
Πέρα από κάθε λογική και προφανώς υπερκοστολογημένα, αυτά τα περί ων ο λόγος 105 παιχνίδια κατ’ έτος για το πρωτάθλημα της Super
League. Συγκεκριμένα, η «χρυσή» επτάδα, για χάρη της οποίας ξοδεύονται ασυλλόγιστα τα 52 εκατ. ευρώ (27.977.996,80 ευρώ για τη σεζόν
2018-19 και 23.737.113,60 για την 2019-20),
αποτελείται από τις ΠΑΕ: Απόλλωνα Σμύρνης, Ατρόμητο, Λαμία, Παναιτωλικό, Ξάνθη, τον επανεμφανιζόμενο στη μεγάλη κατηγορία Άρη και
τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, βρίσκεται σε μεγάλη
διοικητική περιπέτεια. Ένδειξη της θηριώδους υπερβολής δίνει το ποσό που αναλογεί σε κάθε αγώνα που αγόρασε με τη συμφωνία της η ΕΡΤ:
Κάπου 267.000 ευρώ ανά παιχνίδι δίνει η διαίρεση των 28 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για το
2018-19. Και το ακόμη πιο εξοργιστικό στοιχείο
στην υπόθεση είναι ότι, παρόλο που τα λεφτά ημών και υμών τρέχουν από τα μπατζάκια της ΕΡΤ,
παρά την υπάρχουσα υποδομή, την τεχνογνωσία
κ.λπ., με 267.000 ευρώ ο δημόσιος οργανισμός
δεν ανέλαβε καν την παραγωγή. Αντιθέτως, το
τεχνικό έργο της τηλεοπτικής κάλυψης η ΕΡΤ το
χρηματοδοτεί (διαμέσου της Super League) σε έναν από τους, θεωρητικώς έστω, ανταγωνιστές
της, τη Nova.

Βάσει της κοινής λογικής, είναι αδύνατον να
εξηγηθεί η ξαφνική κρίση γαλαντομίας της ΕΡΤ, η
οποία επιδοτεί με δημόσιο χρήμα ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες. Και το κάνει αυτό ανεξήγητα και αναιτιολόγητα, πληρώνοντας πάνω από την αληθινή τιμή του ένα προϊόν που σε μεγάλο βαθμό δεν είναι α΄ διαλογής. Η κρατική τηλεόραση χρησιμοποιείται σαν ψηφοθηρικός μηχανισμός και επενδύει ένα κολοσσιαίο ποσό ώστε να εκμεταλλευτεί τη μαζική απήχηση του ποδοσφαίρου προφανώς υπέρ του κυβερνώντος
κόμματος.

Άλλο Champions,
άλλο Super League
Το μέγεθος της εξωφρενικής σπατάλης εκ μέρους
της ΕΡΤ καταδεικνύει η εξής αντιπαραβολή: με
30 εκατ. ευρώ ανά σεζόν, η συνδρομητική πλατφόρμα COSMOTE TV προβάλλει τους 138 αγώνες των 32 ομάδων του Champions League και
205 ματς των 48 συλλόγων του Europa League.
Στο πακέτο των 343 συνολικά παιχνιδιών περιλαμβάνονται και αυτά που δίνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι τρεις ελληνικές ομάδες που
συνεχίζουν την πορεία τους (ΑΕΚ, Ολυμπιακός,
ΠΑΟΚ). Και ενώ η ΕΡΤ ραίνει με τα εκατομμύρια
ευρώ των Ελλήνων φορολογουμένων μερικές από τις λιγότερο ανταγωνιστικές ελληνικές ομάδες, η COSMOTE TV προσφέρει στους συνδρομητές της αυτό που αντικειμενικά θεωρείται ένα
από τα πλέον περιζήτητα και δημοφιλή ποδοσφαιρικά θεάματα στον πλανήτη.
Η διαφορά σε επίπεδο ποδοσφαιρικής ποιότητας είναι αβυσσαλέα, επί της ουσίας δεν μπορεί
να γίνει καν σύγκριση ανάμεσα σε Champions και
Europa League και ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή
όμως μπορεί κάλλιστα να γίνει σε ό,τι αφορά το
χρήμα που επενδύεται για την εξασφάλιση των
δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης: η ΕΡΤ αγοράζει με δημόσιο χρήμα αντί περίπου 28 εκατ.
ευρώ 105 παιχνίδια του ΠΑΟ, της Ξάνθης, του Άρη, του Παναιτωλικού κ.λπ. για το πρωτάθλημα
2018-19 της Super League, ενώ η ιδιωτική
COSMOTE TV, με μόλις 2 εκατ. παραπάνω, μεταδίδει Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μάντσεστερ – και τις υπόλοιπες 80 κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.

Πολύ σχηματικά, από τα
52 εκατ. ευρώ, τα οποία
ενέκρινε με την υπουργική του απόφαση ο Ν.
Παππάς, οι ΠΑΕ που παραχώρησαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων τους στην ΕΡΤ μοιράζονται περίπου 45,6 εκατ. ευρώ (24,5 εκατ. για
το φετινό πρωτάθλημα
και 21,1 εκατ. για το επόμενο). Τα υπόλοιπα αφορούν στο κόστος των μεταδόσεων (2,2 εκατ. για
το 2018-19 και 2 εκατ.
για το 2019-20. Το τελικό ποσόν των
51.715.110,40 ευρώ του
κονδυλίου που πιστώνει
το υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
στους λογαριασμούς της
ΕΡΤ συμπληρώνεται και
από τη χορηγία της κρατικής τηλεόρασης προς
τη Super League ύψους
2,1 εκατ. ευρώ. Εννοείται υπέρ της αναβάθμισης του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι
τον Αύγουστο του 2017
το Αθλητικό Τμήμα της
ΕΡΤ είχε καταθέσει στη
διοίκηση μια πρόταση εμπλοκής του σταθμού
στη Super League. Για
30 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων
πραγματικών ντέρμπι, οι
άνθρωποι της ΕΡΤ προϋπολόγιζαν συνολικό κόστος 2 εκατ. ευρώ. Κατά
συνεπαγωγή, τα περίπου
200 παιχνίδια που τελικά αγόρασε η κρατική
τηλεόραση τον περασμένο Αύγουστο, με βάση όσα πρότειναν οι κατεξοχήν ειδικευμένοι υπάλληλοί της, δεν θα κόστιζαν πάνω από 14 εκατ.
ευρώ. Έναν χρόνο αργότερα, μη λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του
Αθλητικού Τμήματος η
ΕΡΤ, ο υφυπουργός Αθλητισμού και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
συνομολόγησαν να δαπανήσουν σχεδόν τα τετραπλάσια χρήματα.
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Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
όνο την ψήφο της
Λάρισας κέρδισε ο
Ολυμπιακός στην
ψηφοφορία για την
αποπομπή του Βασίλη Γκαγκάτση από τη Super League, έπειτα
από την καταδίκη του τελευταίου με 5 χρόνια κάθειρξη για την
Κάρτα Υγείας. Οι υπόλοιπες ομάδες συντάχθηκαν στο πλευρό
του υπαλλήλου που εξακολουθεί να επιβιώνει χάρη στα ρουσφέτια που κατά καιρούς έκανε
σε κόσμο και κοσμάκη, όπως αποκάλυψε η «Α» σε προηγούμενα ρεπορτάζ της. Μόνο που το
βασικό πρόβλημα για τους Πειραιώτες δεν είναι τι κάνουν οι
υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά οι γκέλες απ’ όσους εκπροσωπούν τον Ολυμπιακό στα θεσμικά όργανα, και πιο συγκεκριμένα στον πρόεδρό της και αντιπρόεδρο του Θρύλου, Βαγγέλη
Μπαταγιάννη. Η λαϊκή ρήση «τα
κάστρα πέφτουν από μέσα» φαίνεται ότι ταιριάζει γάντι στην
περίπτωση του Θρύλου. Και εξηγούμαστε.
Πέρασαν ήδη δύο εβδομάδες από τις 23 Μαρτίου που διενεργήθηκε η ψηφοφορία στον συνεταιρισμό
και δεν υπήρξε ούτε μία κίνηση από
τους «ερυθρόλευκους». Λες και η Επιτροπή Δεοντολογίας ή το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελούν εμπόλεμες ζώνες, στις οποίες απαγορεύεται να πατήσει το πόδι του κάποιος
απ’ τον Ολυμπιακό. Λες και δεν είναι πρόεδρος στη Λίγκα ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης, ο οποίος όφειλε εξ αρχής να ενημερώσει τα

Μ

«Τα κάστρα πέφτουν
από μέσα»
• Όταν τα νόμιμα συμφέροντα του Ολυμπιακού προσκρούουν
στους δικούς του ανθρώπους, όπως ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης,
εύκολα γίνεται αντιληπτό πως ο Θρύλος από «πρώτος στην
πόλη» βρέθηκε «δεύτερος στο χωριό»…

αρμόδια όργανα πως παραβιάστηκε ο αθλητικός νόμος με τη στάση
που κράτησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Καμινιώτης δικηγόρος, βέβαια,
σφυρίζει αδιάφορα. Συνεργάζεται
καθημερινά με τον Γκαγκάτση. Τον
εμπιστεύεται και τον παίρνει παντού
μαζί του. Λες και δεν υπήρξε το αίτημα απ’ την ομάδα που εκπροσωπεί στον συνεταιρισμό. Λες κι εκείνος δεν είναι δικηγόρος, άρα γνώστης της νομοθεσίας, η οποία δεν επιδέχεται παρερμηνείες στις διατάξεις για τα κωλύματα.
Έπειτα απορεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης πώς έχασε ο Ολυμπιακός
τα πάντα σε ΕΠΟ και Super League.
Πώς μετατράπηκε ξαφνικά σε Νο2
ή και Νο3 στον συνεταιρισμό. Μα,
ούτε οι δικοί του άνθρωποι δεν προστατεύουν τα συμφέροντά του. Τι
να τον κάνει ο Μαρινάκης τον πρόεδρο στη διοργανώτρια αρχή, όταν
δεν μπορεί να υποστηρίξει τα αιτήματα του Ολυμπιακού;
Εδώ ο Μπαταγιάννης πήγε κι
έκανε ουσιαστικά ψηφοφορία για
την αναδιάρθρωση των κατηγοριών
κι έπειτα επισκέφτηκε τον Γιώργο
Βασιλειάδη για να του μεταφέρει

το αίτημα της πλειοψηφίας να μην
ισχύει από φέτος η μείωση των ομάδων στη μεγάλη κατηγορία. Δηλαδή, να παρανομήσει παραβαίνοντας νόμους και κανονισμούς. Ποιος
άνοιξε το θέμα; Ο Μάκης Γκαγκάτσης! Ο πρωτότοκος του Βασίλη,
που μετέφερε στον συνεταιρισμό
την επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη, ο
οποίος προφανώς και νοιάστηκε για
να μην υποβιβαστούν ομάδες που
βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής
του.
Κι όμως, ο Μπαταγιάννης έβαλε το θέμα στην ημερήσια ατζέντα.
Λες και δεν είχε συμπεριληφθεί στην
προκήρυξη του πρωταθλήματος η
μείωση των ομάδων με άμεσο υποβιβασμό των τριών τελευταίων στον
βαθμολογικό και διεξαγωγή μπαράζ
ανάμεσα στην 4η απ’ το τέλος και
στη 2η της Football League. Λες και
δεν υπήρχε η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που δικαίωσε την
ΕΠΟ, η οποία επέβαλε με το έτσι θέλω το 3+1, κόντρα στις αρχικές θέσεις της Super League.
Όλα πήγαν περίπατο. Πετάχτηκαν στον κουβά. Στον ίδιο που πετάει πλέον ο Γκαγκάτσης τα χαμένα δελτία των τυχερών παιχνιδιών,

διότι δεν δηλώνει πλέον τα κέρδη
που εμφάνιζε στο παρελθόν.
Να επανέλθουμε, όμως, στον
Μπαταγιάννη, τον φωστήρα των
Καμινίων, που αποδεικνύεται φονέας των κανονισμών εξίσου αποτελεσματικός με τον γνήσιο Φωστήρα, τον φονέα των γιγάντων. Το τελευταίο κατόρθωμά του ο πρόεδρος της Super League το κατέγραψε στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Εκεί που ρώτησε κατ’ επανάληψη τον
Ευάγγελο Γραμμένο εάν υπάρχει
νομικό πρόβλημα με την κατάργηση της προκήρυξης και αποδέχθηκε
την απάντηση ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας επειδή θα επικυρώσει την απόφαση η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε απλά ελληνικά, δηλαδή, ο Μπαταγιάννης δέχθηκε πως μπορεί να καταργηθεί
μία προκήρυξη κατά τη διάρκεια της
περιόδου δίχως να ιδρώσει το αυτί
κάποιου. Αρκεί να εγκρίνει τις βουλές των παραγόντων η Γενική Συνέλευση. Κι αφού είναι έτσι απλά, γιατί δεν πρότεινε ο πρόεδρος της
Super League να μπει θέμα η ανάδειξη του Ολυμπιακού ως πρωταθλητή με απόφαση της ΓΣ; Αφού ανατρέπεται τόσο απλά η προκήρυξη
του πρωταθλήματος, τι πειράζει να
καθαιρεθεί ο ΠΑΟΚ με μία ανάλογη
απόφαση; Να μία καλή ιδέα για τον
Μπαταγιάννη, μιας και στα υπόλοιπα έμεινε μετεξεταστέος. Τόσο
ως πρόεδρος του συνεταιρισμού, όσο και σαν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού…
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Του Μανώλη Δράκου
ια δύο λόγους δεν έχει αποφασιστεί
ακόμη ο τελικός του Κυπέλλου στο
ποδόσφαιρο να γίνει στο… εξωτερικό. Ο βασικός είναι ότι στην ΕΠΟ περιμένουν να δουν αν το ζευγάρι των αντιπάλων θα είναι αυτό μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ,
ώστε να συντρέχουν λόγοι να μπουν στη
σκέψη να στείλουν το παιχνίδι… όσο πιο μακριά γίνεται για τον φόβο των χούλιγκαν!
Ο δεύτερος (και εξίσου σημαντικός, όπως φαίνεται) είναι ότι την πρόταση διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου στο εξωτερικό (στη… Γερμανία, χαρακτηριστικά) είχε βάλει στον Κανονισμό ο τέως
πρόεδρος τη ΕΠΟ, Γιώργος Γκιρτζίκης.
Και στην ΕΠΟ δεν θέλουν να τους… κατηγορήσουν ότι εφαρμόζουν μια ιδέα από το… παλιό
καθεστώς της Ομοσπονδίας. Άλλωστε, τόσο αγώνα έκαναν οι «εξυγιαντές» για να ανέβουν στην
εξουσία, θα εφαρμόζουν τις αποφάσεις του…
Γκιρτζίκη; Πάει πολύ!
Το θέμα για την τέλεση του τελικού στο εξωτερικό έβαλαν πρώτα οι παράγοντες του ΠΑΟΚ
και της ΑΕΚ σε μεταξύ τους συζητήσεις.
Ο λόγος είναι απλός. Ο φόβος τους μην επαναληφθούν επεισόδια σαν εκείνα στον τελικό του
Βόλου το 2017 όπου θριάμβευσε η αλητεία, αλλά
κυρίως τιμωρήθηκαν με βαριές ποινές η ΑΕΚ και ο
ΠΑΟΚ, τρομάζει τους παράγοντες των δύο ομάδων ενόψει της μάχης για το… επόμενο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον επόμενο Αύγουστο.
Δεν είναι και λίγο να ξεκινήσουν με αφαίρεση
βαθμών ή ποινές αποκλεισμού στην έδρα τους
για ένα… Κύπελλο!
Με άλλα λόγια, μέχρι στιγμής έχουμε τα εξής
δεδομένα: Μια διάταξη του Γ. Γκιρτζίκη (που είχε μπει στον Κανονισμό λόγω της διαμάχης του
με τον Σταύρο Κοντονή για το πού και πώς θα
γινόταν ο τελικός του Κυπέλλου μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, το 2016) έγινε αφορμή για τους
παράγοντες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ να ξεκινήσουν
μια συζήτηση για να γίνει το παιχνίδι στο εξωτερικό, ώστε να γλιτώσουν πιθανές εξοντωτικές τιμωρίες σε περίπτωση επεισοδίων των οπαδών
τους που θα ευνοούσαν τον… Ολυμπιακό στην έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος!
Πολύ ωραία!...
Στα δημοσιεύματα για σκέψεις διεξαγωγής
του τελικού Κυπέλλου στο εξωτερικό τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής της
ΕΠΟ, Μάνος Γαβριηλίδης. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ
Θράκης υπογράμμισε πως κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ξεφτίλα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
«Εγώ δεν ξέρω τίποτα και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ποιοι βγάζουν τέτοια πράγματα. Δεν
έπρεπε να μου πουν κι εμένα κάτι; Κάπου γράφτηκε
και κάποιος το διάβασε ότι θα γίνει στο εξωτερικό.
Από σχόλια μπορείς να ακούσεις χίλια δυο».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν αμφιβάλλω για
τίποτα και δεν το πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.
Κάποτε, επί Γκιρτζίκη, η διεξαγωγή του τελικού στο
εξωτερικό αναφερόταν στην προκήρυξη του Κυπέλλου. Θυμάστε τον περιβόητο τελικό του 2016;
Όχι, θα τον κάνουμε κλειστό, όχι, θα βάλουμε εκείνους τους διαιτητές, έλεγε ο υπουργός.
Γι’ αυτό τότε γράψαμε στην προκήρυξη για το εξωτερικό. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Με ποια
λογική να γίνει κάτι τέτοιο; Είναι ξεφτίλα. Και στην
τελική, ποιον συμφέρει; Τον ΠΑΟΚ ή την ΑΕΚ; Κατ’
αρχήν δεν ξέρουμε αν είναι και οι δύο στον τελικό.
Και ο Ολυμπιακός έλεγε ότι θα περάσει, αλλά τελικά
πέρασε η Λαμία».
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Η παρέμβαση του Κοντονή
Τον ασκό του Αιόλου με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στη διεξαγωγή του τελικού είχε ανοίξει

ΤελικOς κυπEλλου:

ο Γκιρτζίκης σώζει
πΑοκ και Αεκ από
έναν «νέο Βόλο»
Το Κράτος προτείνει πάλι να γίνει κεκλεισμένων
των θυρών, η ΕΠΟ δέχεται εισηγήσεις για μετάθεση
του παιχνιδιού στο εξωτερικό μετά από συζητήσεις
εκπροσώπων των δύο ομάδων, οι οποίοι φοβούνται
νέα επεισόδια εξαιτίας των όσων έχουν γίνει μεταξύ
των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια, και πιθανής
νέας τιμωρίας τους για την επόμενη σεζόν!
πριν από τρία χρόνια ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού, Σταύρος
Κοντονής.
Τότε είχαν γίνει
διάφορα ευτράπελα μέχρι να καταλήξουν σε μια απόφαση για τον
τελικό της ΑΕΚ με
τον Ολυμπιακό, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φύγει για…
μπάνια και τους μάζευαν από τις παραλίες για να
παίξουν!
Τελικά, το παιχνίδι αποφασίστηκε να διεξαχθεί
κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να υπάρχει παρουσία μαθητών, όπως ήταν το αρχικό πλάνο, και
οι ομάδες έλαβαν από 30 προσκλήσεις εκάστη. Η
ΕΠΟ πήρε επίσης 250 ονομαστικές προσκλήσεις
για τις υποχρεώσεις της.
Ο διαιτητής της συνάντησης ήταν τελικά ο Τάσος Σιδηρόπουλος (πρώτος τελικός Κυπέλλου

Ελλάδας στην καριέρα του από το καλοκαίρι του
2009 στη Super League), παρά το γεγονός ότι
αρχικά υπήρχαν σκέψεις για ξένο εκ μέρους του
Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε απαιτήσεις ακόμη και για το ποιοι θα ήταν οι… βοηθοί του Τ.
Σιδηρόπουλου.
Οι ομάδες είχαν ζητήσει από 50 προσκλήσεις,
όπως προβλέπει ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου για τους κεκλεισμένων των θυρών αγώνες, η ΕΠΟ ήταν θετική, όχι όμως και ο Σταύρος
Κοντονής, γι’ αυτό και δόθηκαν 20 λιγότερες.
Το ματς έγινε με ελάχιστο κόσμο, αλλά και πάλι δεν αποφεύχθηκαν τα επεισόδια ακόμη και χωρίς οπαδούς…
Όπως ανακοινώθηκε μετά τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, θα γίνει συνέλευση των συνδέσμων της ομάδας.
Η συνάντηση θα λάβει χώρα στον ΣΦ ΠΑΟΚ
Τούμπας.
Η ανακοίνωση: «Καλείται ένας εκπρόσωπος από
κάθε σύνδεσμο μετά τον αγώνα της Τετάρτης με
την Τρίπολη στον ΣΦ Τούμπας. Παρουσία απαραίτητη».

Βασιλειάδης:
«Κεκλεισμένων
ή στο
εξωτερικό»
Στο ενδεχόμενο
διεξαγωγής του
τελικού κεκλεισμένων
των θυρών ή και στο
εξωτερικό,
τοποθετήθηκε
πρόσφατα ο
υφυπουργός
Αθλητισμού, Γ.
Βασιλειάδης, ο οποίος
δεν είναι διόλου
αρνητικός διότι
φοβάται τον αντίκτυπο
των επεισοδίων,
λέγοντας: «Δεν ξέρω τι
συζητήσεις έχουν
υπάρξει. Είχαμε
συζητήσει και πέρσι το
ενδεχόμενο αυτό. Ό,τι
μπορεί να βοηθήσει την
εμπορική πολιτική και
τα έσοδα της
ομοσπονδίας, λόγος
δεν μας πέφτει.
Αν φοβούνται ότι θα
υπάρξει νέος Βόλος, τα
πράγματα είναι απλά:
με εισήγηση της
ομοσπονδίας ο τελικός
γίνεται κεκλεισμένων
των θυρών. Είμαστε
εδώ για να
κουβεντιάσουμε. Όταν
εγώ το είχα πει για το
εξωτερικό, ήταν σε
εμπορική βάση. Δεν
έχω κάποια
πληροφόρηση πάντως».
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Όλο το παιχνίδι Σαββίδη-Γραμμένου-ΓκαγκάτσηΒασιλειάδη για την αναδιάρθρωση…
ο στόρι της αναδιάρθρωσης μοιάζει με μια καλογυρισμένη ταινία…
Ο Σαββίδης στέλνει φιρμάνι στη Super
League μέσω του γιου του Γκαγκάτση,
Μάκη, ότι δεν επιθυμεί να πέσουν 4 ομάδες από τη Super League.
Ο λόγος είναι απλός.
Θέλει να είναι σίγουρος ότι δεν θα υποβιβαστούν στη Football League ομάδες
που είναι στο άρμα του ΠΑΟΚ, δηλαδή τα

Τ

Γιάννινα του Χριστοβασίλη και η Ξάνθη
που προορίζει να στείλει τον Βρύζα.
Ο Γκαγκάτσης πρότεινε στον Βασιλειάδη να πετάξει από πάνω του την ευθύνη, γιατί ξέρει ότι στην ΕΠΟ η τροπολογία που θα στείλει δεν μπορεί να περάσει
αφού ο Ιβάν έχει την πλειοψηφία.
Ο Βασιλειάδης στέλνει την τροπολογία
στην ΕΠΟ για να δείξει την αποφασιστικότητά του, όμως κατά βάση το κάνει για να
μη χρεωθεί μια ενδεχόμενη κωλοτούμπα.

Στην ΕΠΟ ο Γραμμένος και το συμβούλιό του αρνούνται να συμφωνήσουν με
την τροπολογία και την πετάνε στα σκουπίδια, αφού ο Ιβάν Σαββίδης ελέγχει όλο
το συμβούλιο μαζί με τις Ενώσεις…
Ο Βασιλειάδης συνεχίζει να κάνει
τον… σκληρό και απειλεί ότι θα αποσύρει
την ΕΡΤ από τα τηλεοπτικά των ΠΑΕ, αλλά
παίζει… καθυστερήσεις, και στην ουσία περιμένει και ο ίδιος να δει αν τελικά θα… κινδυνεύσουν με υποβιβασμό τα Γιάννινα και

η Ξάνθη, για να μάθει κι αυτός αν θα προχωρήσει το σχέδιό του για την αναδιάρθρωση…
Η προκήρυξη των πρωταθλημάτων που
ενέκρινε η ΕΠΟ και επικύρωσε το Διαιτητικό Δικαστήριο έχει γίνει κωλόχαρτο β΄
διαλογής, όταν οι ΠΑΝΤΕΣ και οι ξένοι εξυγιαντές τη χρησιμοποιούν μόνο για το…
χοντρό τους. Ούτε καν για να σκουπίζουν
τα χέρια τους…
Ελληνικό ποδόσφαιρο...

Πρόβλημα η ταλάντωση του ΟΑΚΑ
για τον τελικό
Σε τελικό Κυπέλλου ΑΕΚ-ΠΑΟΚ οδεύουμε ολοταχώς για τρίτη σερί σεζόν. Το
ματς του Βόλου είχε στιγματιστεί από
πολύ σοβαρά επεισόδια, την περασμένη περίοδο όμως στο ΟΑΚΑ η κατάσταση ήταν σαφώς καλύτερη.
Σε επίπεδο ασφάλειας το Ολυμπιακό
Στάδιο της Αθήνας φαντάζει ως το ιδανικότερο για να φιλοξενήσει τον τελικό Κυπέλλου.
Αυτό που ωστόσο δημιουργεί προβληματισμό είναι η…. κατάσταση του σταδίου.
Η περίφημη ταλάντωση που διαπιστώθηκε στον αγώνα της ΑΕΚ με την Μπάγερν Μονάχου τον περασμένο Οκτώβριο. Τότε διαπιστώθηκε ότι η Πολιτεία έχει αφήσει το στολίδι του ελληνικού αθλητισμού ασυντήρητο.
Ποιος θα πάρει την ευθύνη να φιλοξενηθεί ξανά ο τελικός στο συγκεκριμένο στάδιο Εκτός αν η ΕΠΟ βγει μπροστά και μειώσει δραματικά τον αριθμό των εισιτηρίων, ώστε να
μην υπάρχουν φίλαθλοι στο πάνω διάζωμα…
Μετά το ματς με την Μπάγερν και το παγκόσμιο ρεζίλι από το βίντεο που πόσταραν οι
Γερμανοί, ο Βασιλειάδης κάλεσε… εκτάκτως μια επιτροπή της ΓΓΑ να κάνει έλεγχο. Έκανε; Κι αν ναι, θα δούμε το πόρισμα; Μετά από καμιά εβδομάδα, δέκα μέρες, ο Βασιλειάδης ζήτησε τη βοήθεια των τεχνικών υπηρεσιών από το υπουργείο Υποδομών του σύντροφου Σπίρτζη. Έγινε ο έλεγχος; Αν ναι, να δούμε το πόρισμα.

Ανθρώπινα λάθη γίνονται,
αλλά μόνο… υπέρ του ΠΑΟΚ
Ψάχνει, εδώ και… καιρό ο Ραζβάν Λουτσέσκου να βρει ένα λάθος από διαιτητή
που θα… ευνοούσε τον ΠΑΟΚ και δεν βρίσκει!
Η αλήθεια είναι ότι ανθρώπινα λάθη γίνονται σε κάθε αγωνιστική σχεδόν και μόνο υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά ο Ρουμάνος… βλέπει κάτι άλλο εκείνη την ώρα στον πάγκο
και δεν το αντιλαμβάνεται.
Το κακό γι’ αυτόν είναι ότι ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει…
Όπως για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε στον τελικό με χοντρό σπρώξιμο από τη
διαιτησία, αφού και στον προημιτελικό με τον Πανιώνιο προκρίθηκε με ανύπαρκτο
πέναλτι και στον ημιτελικό με τον Αστέρα πέτυχε γκολ από οφσάιντ.
Αλλά ο Λουτσέσκου ακόμη ψάχνει ένα λάθος που να τον ευνόησε και δεν βρίσκει… Όμως, με απίστευτη ευκολία βρίσκει τα ευρώπουλα στον λογαριασμό του κάθε 1η του μηνός. Σωστός…



Στον μαγικό κόσμο του Αλέξη Κούγια
Τον μήνυσε για πλαστογραφία και μετά τον… ευχαρίστησε
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σταθερότητα στις θέσεις και τις απόψεις χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αλέξη Κούγια. Ο ισχυρός άνδρας της Λάρισας ευχαρίστησε με γραπτή του δήλωση τον οικονομικό διευθυντή της ΠΑΕ ΑΕΛ, Τάσο Χριστακόπουλο, για τη συμμετοχή του στον καταρτισμό του φακέλου
αδειοδότησης της ΠΑΕ ΑΕΛ, καθώς «με ατελείωτες ώρες εργασίας μέχρι και την τελευταία στιγμή ολοκλήρωσε έναν άψογο φάκελο αδειοδοτήσεως».
Συμπτωματικά στις 13 Ιουνίου 2011 ο τότε ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναχαϊκή Αλέξης Κούγιας μήνυσε τον τότε
λογιστή της ΠΑΕ Παναχαϊκή Τάσο Χριστακόπουλο για υπεξαίρεση και πλαστογραφία στην υπόθεση της πλαστής
φορολογικής ενημερότητας της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
Η πειθαρχική επιτροπή της Football League μάλιστα είχε δημοσιοποιήσει το σκεπτικό της απόφασης, βάσει της οποίας απαλλάχθηκε από την κατηγορία της πλαστογραφίας η ΠΑΕ Παναχαϊκή και ο πρόεδρός της Αλέξης Κούγιας,
ενώ αντίθετα καταδικάστηκε για το ίδιο αδίκημα ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Αναστάσιος Χριστακόπουλος.
Τότε ο μηνυθείς λογιστής και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Αναστάσιος Χριστακόπουλος τόσο στην από 31-52011 εξώδικη απάντησή του προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναχαϊκής όσο και στο υπόμνημα παροχής εγγράφων εξηγήσεων
προς τον κ. εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, είχε ομολογήσει ότι έχει την ευθύνη της νοθεύσεως του εγγράφου και ότι «διέπραξε τα όσα διερευνώνται». Η Πειθαρχική Επιτροπή είχε αποδώσει την υποβολή του νοθευμένου αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας της ΠΑΕ Παναχαϊκής Γ.Ε. αποκλειστικά σε δόλια ενέργεια του λογιστή αυτής, Αναστάσιου Χριστακόπουλου.
Ο τότε πλαστογράφος στην Παναχαϊκή, που μηνύθηκε από τον Αλέξη Κούγια, εξελίχθηκε σε έναν πρώτης τάξης επιτελικό παράγοντα στην ΑΕΛ για τον
οποίο ο γνωστός ποινικολόγος πίνει νερό στ’ όνομά του.

Η

Θέμα στη Γ.Σ. της ΕΠΟ για το αν ισχύει η προκήρυξη…
Το τρένο του
Giorgis είναι…
«καρβουνιάρης»
στο
Champions
League
νδεχόμενη προσφυγή από κάποια ομάδα για το μπλόκο της αναδιάρθρωσης φοβήθηκαν στη Super League, και γι’ αυτό ρώτησε πολλές φορές ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης τον Ευάγγελο
Γραμμένο εάν μπορεί να προσβληθεί η απόφαση που πήρε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
Στον συνεταιρισμό, βέβαια, οι 15 ομάδες τάχθηκαν κατά της αναδιάρθρωσης. Μόνο ο Αστέρας ψήφισε υπέρ της μείωσης των ομάδων, αλλά οι
Αρκάδες διατρέχουν κίνδυνο υποβιβασμού και δύσκολα θα έβαζαν τα χέρια
τους για να βγάλουν τα μάτια τους.
Περισσότερο φοβούνται στη λίγκα ενδεχόμενη αντίδραση του Ολυμπιακού.
Στη λογική ότι οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να θελήσουν να ασκήσουν πίεση

Ε

«Φέρε τον Γιασικεβίτσιους»,
φώναζαν στον Γιαννακόπουλο
νέα νίκη του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα δεν πέρασε
απαρατήρητη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Το αντίθετο…
Οι «πράσινοι» είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον Σάρας και
πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει τον επόμενο προπονητή της
ομάδας τους, το καλοκαίρι, όταν θα αποχωρήσει ο Ρικ Πιτίνο
για την Αμερική.
Γι’ αυτό και «βομβάρδισαν» τα social media με παραινέσεις
στον Δ. Γιαννακόπουλο να πάρει τον Γιασικεβίτσιους στο
«τριφύλλι».
Το ερώτημα είναι… πού θα
βρουν ως αντίπαλο τον Ολυμπιακό για να τον κερδίζει ο
Σάρας, από τη στιγμή που οι
Αγγελόπουλοι έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν τους «ερυθρόλευκους» στην Αδριατική
Λίγκα.

H

στην ΕΠΟ, αλλά και στον ΠΑΟΚ που κίνησε τα νήματα για την αναβολή της αναδιάρθρωσης.
Στις επίμονες ερωτήσεις του Μπαταγιάννη, ωστόσο, ο Γραμμένος εμφανίστηκε σίγουρος και απόλυτος. Ως μοναδική εκκρεμότητα του ανέφερε
την ανάγκη να εγκριθεί η απόφαση της Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση
της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Γραμμένος προτίθεται να βάλει
θέμα για το αν ισχύει η προκήρυξη που, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, δεν
τροποποιείται.
Μόνο κάποιοι στο περιβάλλον της Super League παρέμειναν δύσπιστοι, επειδή υπάρχει η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που πιστοποίησε
την προκήρυξη των πρωταθλημάτων για το 3+1 στον υποβιβασμό από τη μεγάλη κατηγορία και στην άνοδο 1+1 για την άνοδο από τη Football League.

Super League: Έφτασε Απρίλης και
κανείς δεν ξέρει πόσοι θα πέσουν…
Την ίδια μέρα και ώρα έχει προγραμματίσει
η Super League να γίνουν τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές όλα τα παιχνίδια της.
Για λόγους… αξιοπιστίας. Να μη γνωρίζει, δηλαδή, η μία ομάδα το αποτέλεσμα
της άλλης και «φτιάξει» το παιχνίδι της.
Για να «φτιάξει» κάτι, όμως, θα πρέπει
να γνωρίζει αν κινδυνεύει για παράδειγμα ή αν έχει διασφαλίσει την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία.
Επειδή με αυτούς που διοικούν το ποδόσφαιρο σε ΓΓΑ, ΕΠΟ
και Super League, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, δεν έχει νόημα το… μέτρο
που κάνει ζημιά στις εταιρείες που έχουν χρυσοπληρώσει τα τηλεοπτικά
δικαιώματα.
Εδώ κανείς δεν ξέρει πόσες ομάδες θα πέσουν. Ακόμη εξάλλου είναι νωρίς. Ίσως κάποιοι περιμένουν να δουν ποιες ομάδες θα βρεθούν στις τελευταίες θέσεις για να πάρουν τις αποφάσεις τους.
Εξυγίανση…

O Giorgis Σαββίδης
τον χαβά του. Κέρδισε
ο ΠΑΟΚ 2-0 τον
Αστέρα στο Κύπελλο
με γκολ οφσάιντ του
Μάτος, κι ο Γιωργάκης
πόσταρε ένα τρένο
στον προσωπικό του
λογαριασμό στο
instagram.
Για το οφσάιντ,
κουβέντα φυσικά. ΟΚ,
Giorgis είναι αυτός.
Το τρένο, ωστόσο, που
πόσταρε, είναι από την
εποχή των
καουμπόηδων στο Φαρ
Ουέστ. Ένα τρένο
«καρβουνιάρης».
Μπορεί να είναι και
προφητικό το post του
μικρού Γιωργάκη. Διότι
κάπως έτσι είναι
σήμερα ο ΠΑΟΚ σε
σχέση με τις ομάδες
που θέλουν να μπουν
στους ομίλους του
Champions League.
Σε τέτοιο τρένο«καρβουνιάρη» δεν
ανεβαίνει ούτε η
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ.
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Δεν στηρίζει
Νοτοπούλου
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο
πρωθυπουργός Αλ.
Τσίπρας δεν πήρε μαζί
του τον Ιβάν Σαββίδη
στο ταξί στη Βόρεια
Μακεδονία, κι αυτός
απάντησε δίνοντας
εντολή στην Έλλη Στάη
να καλέσει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη στην
πρεμιέρα της εκπομπής
της την περασμένη
Πέμπτη.
Ο ίδιος είχε πάει στο
γραφείο του αρχηγού
της αξιωματικής
αντιπολίτευσης
συνοδευόμενος από τον
Βαγγέλη
Μαρινάκη.
Στο πλαίσιο
αυτό
εντάσσεται
και η
πρόταση που
είχε από το
ΚΙΝΑΛ ο
ιδεολογικός
ινστρούχτορας του
ΠΑΟΚ και του Σαββίδη,
Κυριάκος Κυριάκος, για
να κατέβει στις
προσεχείς βουλευτικές
εκλογές.
Κατά πληροφορίες, ο
Σαββίδης κάνει
διάφορες επαφές για τις
δημοτικές εκλογές κι
είναι βέβαιο ότι θα
στηρίξει με τον τρόπο
του άλλον υποψήφιο κι
όχι τη Νοτοπούλου του
ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε φυσικά θα
στηρίξει την
υποψηφιότητα του
Χρήστου
Γιαννούλη,
επίσης του
ΣΥΡΙΖΑ για
την
Περιφέρεια.

Στον «πάγκο» του Τσίπρα ο Ιβάν
Ο πρωθυπουργός «Πούτιν της Ελλάδας» δεν πήρε στην αποστολή στα Σκόπια τον
Σαββίδη (μπορεί να ήταν ντεφορμέ ή τιμωρημένος λόγω καρτών), ενώ προκλήθηκε
πρόβλημα και με τη νέα Τούμπα λόγω αρχαίων, χρηματοδότησης και
κατασκευαστικής εταιρείας
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ιλάμε για φοβερά πράγματα. Ο
Τσίπρας έγινε, λέει, ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέφτηκε τη Βόρεια Μακεδονία.
Ν’ ακούς την ΕΡΤ, δηλαδή, και να νομίζεις
ότι πήρε το Champions League ο ΠΑΟΚ.
Πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός, σου λέει.
Μάλιστα. Κι ο Ιβάν γιατί δεν ήταν στην αποστολή
στη Βόρεια Μακεδονία; Αποκλείστηκε λόγω
τραυματισμού ή είναι τιμωρημένος από κίτρινες
κάρτες; Αυτό δεν το είπε η ΕΡΤ.
Τέλος πάντων, ο Αλέξης είναι άπαιχτος. Άπαξ
και παραμύθιασε και τον Πάπα της Ρώμης που
δήλωσε ότι πρέπει να πάει για Νόμπελ Ειρήνης,
δεν υπάρχει σωτηρία, του βγάζεις το καπέλο του
Αλέξη. Του είπε, λέει, του Πάπα ο Τσίπρας ότι
προέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έπονται
οι συμφωνίες. Άσος στο παραμύθι.
Μάλιστα. Να το δεχτώ αυτό. Πρώτα, ο άνθρωπος. Για το μεταναστευτικό το είπε αυτό ο Πάπας
Φραγκίσκος. Ότι ο Τσίπρας δεν έκλεισε τα σύνορα, όπως ο Τραμπ και ο Όρμπαν, αλλά τα άφησε ανοιχτά να έρχονται οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες. Τώρα, αν πέφτει επιδότηση από τη
Μέρκελ γι’ αυτό, ο Πάπας δεν είπε τίποτα. Ότι

Μ

πάει με το κομμάτι.
Ούτε, βέβαια, ο Φραγκίσκος ξέρει πώς περνούν οι Έλληνες. Ότι 7.000 έπεσαν από τα μπαλκόνια, ότι τους παίρνουν τα σπίτια, ότι τριγυρνάνε
στα σκουπίδια για αποφάγια. Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν ξέρει ότι οι Έλληνες φεύγουν κάθε μέρα
για το εξωτερικό.
Αυτά δεν τα είπε η Αγιοσύνη του. Μόνο ότι ο
Τσίπρας είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ότι η Δούρου πόσταρε βίντεο να ξυρίζεται και
μιλάει κατά των fakenews, ξέρει τίποτα ο Πάπας;
Να προσέχουμε τις ψεύτικες ειδήσεις, λέει η Ρένα.

Εδώ χάθηκαν 100 ψυχές στο Μάτι και άλλες
50 στη Μάνδρα κι η Δούρου ξυρίζεται. Εδώ ο
κόσμος καίγεται κι η Ρένα ξυρίζεται. Να προσέχουμε τις ψεύτικες ειδήσεις, σου λέει. Κι εγώ την
πιστεύω τη Ρένα. Το Μάτι κι η Μάνδρα ήταν οφθαλμαπάτη. Ξεφύγαμε, όμως, για τον Ιβάν που
δεν τον πήρε ο Τσίπρας στη Βόρεια Μακεδονία
λέγαμε.
Και ρωτάω, τώρα, εγώ. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν
είχε μία θέση στην 11άδα του Τσίπρα στη Βόρεια
Μακεδονία; Αναπληρωματικοί ήταν οι περισσότεροι απ’ αυτούς που πήρε μαζί του στη Σεβέρνα.
Ο Ιβάν ούτε πάγκο;
Κι εστέφθη με επιτυχία, λέει, το επενδυτικό
πρόγραμμα των Ελλήνων επιχειρηματιών στη Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, από επιτυχία στέφονται. Έβγαλε και
selfie με τον σύντροφο Ζάεφ, κι όλα καλά.
Και ξαναρωτάω τώρα εγώ. Πριν από κάνα-δυο
χρόνια ήρθε στην Ελλάδα ο Πούτιν και υπέγραψε καμιά 70αριά συμφωνίες με τον Τσίπρα. Βαρέθηκε η μεταφράστρια να λέει η δημοκρατία της
Ρωσίας υπογράφει με την ελληνική δημοκρατία,
και δώσ’ του πάλι από την αρχή.
Τι έγιναν εκείνες οι συμφωνίες; Περπάτησε καμία; Να βγούνε οι ΣΥΡΙΖΑίοι να το πούνε. Πέρασαν δυο χρόνια. Τι έγιναν εκείνες οι συμφωνίες;
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Περπάτησαν ή τις σταμάτησαν; Ο Τσίπρας πήρε
μαζί του, λέει, 130 επιχειρηματίες. Μάλιστα. Και
γιατί δεν τους έλεγε να ρίξουν τα λεφτά τους
στην Ελλάδα, αντί να τους τραβάει στη Βόρεια
Μακεδονία;
Ο Ιβάν έπρεπε να κατέβει σέντερ φορ από τον
Τσίπρα στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό λέει η λογική. Χρήμα μπόλικο έχει ο Ιβάν. Γύρω στα 2 δισ.
ευρώ είναι η περιουσία του, Νο53 στους φραγκάτους της Ρωσίας είναι. Και φίλος του πρωθυπουργού. Δεν κάνουν έτσι οι φίλοι.
Πρώτος και καλύτερος έπρεπε να πάει ο Ιβάν.
Και αν αντιδρούσαν οι Αμερικάνοι, που γράφανε
ότι ο Σαββίδης παίζει το παιχνίδι των Ρώσων, όπως έλεγε η εφημερίδα «N.Y. Times» τον περασμένο Οκτώβριο, ο Αλέξης δεν κωλώνει σ’ αυτά. Περήφανη κι ανεξάρτητη εθνική πολιτεία ασκεί παντού. Και που το έγραψε αυτό η εφημερίδα, τι πα να πει δηλαδή, ότι έτσι είναι;
Μπάλα παίζει ο Τύπος παγκοσμίως. Όπως η
ΕΡΤ λέει ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι επωφελής για τη χώρα, κι ας έδωσε ο Τσίπρας και
γλώσσα και εθνότητα, έτσι και η «N.Y. Times» έγραψε ότι ο Ιβάν παίζει παιχνίδι στη Μακεδονία κι
έριχνε δεκαχίλαρα στους Σκοπιανούς να ξεσηκωθούν κατά της συμφωνίας.
Άλλο, όμως, το ένα, άλλο το άλλο. Μια πόρτα
είναι ο Ιβάν από η Βόρεια Μακεδονία. Και δεν
προκάλεσε ούτε αυτός, ούτε ο Giorgis να βάλουν
κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Απαγόρευσαν και στους ΠΑΟΚτσήδες να κάνουν πορεία,
πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό. Κι ο Τσίπρας
το έπαιξε Μουρίνιο με Πολ Πογκμπά. Κάτσε
στην κερκίδα, του είπε ο Ζοζέ του Γάλλου, το ίδιο
και ο Τσίπρας του Ιβάν.
Δηλαδή, θα του κακόπεφτε του Τσίπρα ν’ ανοιχτεί ο Σαββίδης και στα Σκόπια; Έξοδα έχει.
Πρωτάθλημα παίρνει ο ΠΑΟΚ και πάει να παίξει
στους ομίλους του Champions League για να κονομήσει. Με ποιους θα πάει να παίξει;
Με τον Μάτος και τον Σάκχοφ και τον Ζα-

μπά που τον θέλει η μισή Αγγλία και τον Ακπόμ
με τον Σβιντέρσκι; Αυτοί είναι για να βάζουνε
γκολ στον Λεβαδειακό και τον Απόλλωνα. Θα
φτουρήσουν στο Champions League με Μπάγερν, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα και τα ρέστα;
Έτσι είναι. Άπαξ ο ΠΑΟΚ βγαίνει στο Europa
League και τον παίζουνε μπιζ κάποια Βίντι και κάποια ΜΠΑΤΕ από τη Λευκορωσία, θα πάει με τον
Βιεϊρίνια στα 34 για να σταματήσει τον Σανέ και
τον Γκριεζμάν;
Θα γελάει ο κόσμος. Μέχρι να φτάσει, βέβαια
στους ομίλους ο ΠΑΟΚ του Κρέσπο, πρέπει να
περάσει και από τον 3ο προκριματικό και τα play
offs. Κι εκεί δεν παίζουν οι Ξάνθες κι οι Παναιτωλικοί.

Γι’ αυτό σου λέω ότι ο Τσίπρας δεν ξηγήθηκε
καλά του Ιβάν. Τον πούλησε κανονικά κι αυτόν, όπως πούλησε και τη Μακεδονία, βέβαια. Έτσι είναι. Άπαξ και πουλήσεις μια φορά, μετά συνηθίζεις.
Κι άντε, ο Τσίπρας τον πούλησε. Ο Ιβάν γιατί
δεν μιλάει; Ο ίδιος Ιβάν ήταν που έλεγε ότι ο Αλέξης είναι ο Πούτιν της Ελλάδας. Αυτός δεν είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός;
Είπε, ξείπε. Δεν τον παντρεύτηκε κιόλας, τον
Τσίπρα. Αν του είχε βάλει στεφάνι με παπά και
με κουμπάρο, δεν θα πήγαινε στο γραφείο του
Μητσοτάκη, μαζί με τον Μαρινάκη.
Στην καριόλα την πολιτική, ξυπνάς το πρωί α-

ριστερός και το
βράδυ πας για ύπνο δεξιός. Και για να έχουμε το
καλό ρώτημα, ποιον είχε καλεσμένο στο ντεμπούτο της η Στάη
την περασμένη Πέμπτη στο Open
του Σαββίδη; Τον Μητσοτάκη είχε.
Τυχαία είναι όλα αυτά; Όχι βέβαια! Τίποτα δεν είναι τυχαίο σ’ αυτήν τη ζωή, ρε.
Σ’ το προχωράω παρακάτω. Ο Σαββίδης
θέλει να φτιάξει τη νέα Τούμπα. Με γεια του,
με χαρά του. Θέλει να γράψει ιστορία. Πόσος
καιρός πέρασε από τότε που ο Πάνος ο Καμμένος έβγαινε φωτογραφίες με τον Μάκη τον
Γκαγκάτση, ως ευεργέτης του ΠΑΟΚ, που θα έδινε τα 20 στρέμματα τζαμπέ, για να χτίσει ο Ιβάν; Έγινε τίποτα; Όχι βέβαια!
Το Σαββιδοτεχνείο βρίσκει κανέναν ξέμπαρκο
αρχιτέκτονα να κάνει δηλώσεις, και μέχρι εκεί. Ότι προχωράει το σχέδιο για το κολυμβητήριο και
το σχολείο. Για τα δυο σοβαρά θέματα, βέβαια,
που είναι τα επτά στρέμματα που ανήκουν στο
ΤΑΙΠΕΔ, κουβέντα το Σαββιδοτεχνείο.
Υποθηκευμένα είναι τα επτά στρέμματα από
τον Τσίπρα στους δανειστές φίλους και ετέρους
μας. Θα δεχτούν να τα παραχωρήσουν; Άμα πάρει
το πρωτάθλημα της Super League ο Κομπότης,
θα το δώσουνε και τζάμπα.
Να σ’ το πω κι αυτό, την ώρα που τα έγραφα
αυτά, χτύπησε το τηλέφωνο και τα έμαθα. Δυο ακόμα, σοβαρά θέματα για τη νέα Τούμπα. Το ένα
είναι με τη χρηματοδότηση. Ο Ιβάν θα βάλει αυτός τα πολλά. Το κράτος, όμως; Να μην τσοντάρει
κι αυτό;
Μπήκε θέμα να κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης ό,τι η Δούρου με την «Αγιά Σοφιά». Πρόσεξε, όμως. Αν τσοντάρει το κράτος, θα επιλέξει
και την εταιρεία που θ’ αναλάβει το έργο. Έτσι
παίζεται το έργο. Άμα ήτανε να σου δίνει το κράτος χωρίς να παίρνει, τι θ’ απογινόντανε οι Πετσίτηδες, ρε, κλέφτες θα γινόντουσαν; Κι ο Ιβάν
τα στύλωσε.
Γι’ αυτό σου λέω ότι ο Τσίπρας δεν τον πήρε
μαζί του τον Ιβάν. Στο κάτω-κάτω της γραφής,
πρωτάθλημα παίρνει ο ΠΑΟΚ και για το νταμπλ
έχει τον πρώτο λόγο, σου λέω εγώ. Δεν είναι και
λίγο. Στο φινάλε, ο Σαββίδης αν θέλει να κοντράρει τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολύ δυνατό χαρτί στα
χέρια του.
Ποιο λαό τώρα, ρε, και παπαριές. Ο λαός είναι
πλαστελίνη. Όπως θέλεις την κάνεις. Τον Γιώργο
τον Μίνο έχει. Ο μόνος που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να δώσει λύσεις. Κρατικός υπάλληλος είναι ο Μίνος και μετράει ο λόγος του.
Αυτός κατεβάζει τον λαό του ΠΑΟΚ στον δρόμο την Κυριακή (7/4). Συλλαλητήριο κάνουν οι
ΠΑΟΚτσήδες, με τις ευλογίες του Ιβάν αυτή τη
φορά. Περισσότερα θα διαβάσετε στη στήλη «Για
ψαγμένους...». Χαίρετε...
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Αρχαία σε
Τούμπα,
Πειραιά
Η «Α» το έγραψε πριν
από δυο εβδομάδες. Ότι
κάτω από την Τούμπα
υπάρχουν αρχαία και
δεν θα είναι εύκολο το
όλο project. Μάλιστα.
Θα έχουμε ντράβαλα.
Όπως σ’ το λέω. Άπαξ κι
ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο
τραπέζι τα αρχαία,
χοντραίνει το παιχνίδι.
Ο Σπίρτζης το έπαιξε
τσαμπουκάς στον
Πειραιά, ότι η COSCO
δεν μπορεί να επενδύσει
παραπάνω, γιατί
υπάρχουν αρχαία. Το
ανακοίνωσε αυτό το
Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο. Και τι είναι
αυτοί του Κέντρου;
ΣΥΡΙΖΑίοι.
Μιλάμε ότι θα γίνει της
αλεπούς ο θάνατος και
στην Τούμπα, έτσι κι
εκεί το παίξουν αλλιώς
το παιχνίδι οι
ΣΥΡΙΖΑίοι. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ,
βέβαια, είχε φρενάρει
το γήπεδο του
Βοτανικού στον
Βοτανικό για τους
κορμοράνους.
Είναι μάγκες οι
ΣΥΡΙΖΑίοι να το πούνε
στα ίσια και
παλικαρίσια, ότι δεν θα
γίνει η νέα Τούμπα αν
βρούνε αρχαία; Όχι, ρε.
Και να χάσουνε τα
ψηφαλάκια των
ΠΑΟΚτσήδων, που δεν
είναι σίγουρο ότι τα
έχουν κιόλας μετά το
ξεφόρτωμα του Τσίπρα
στον Σαββίδη από τη
Βόρεια Μακεδονία.
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ΘΕΜΑ

EΠΟ:
Ανακοίνωση;
Ποια
ανακοίνωση;
Ψάχνονταν για ώρες το
μεσημέρι της Τετάρτης
στην ΕΠΟ. Από τη μία
ήθελαν να εκδώσουν
ανακοίνωση για τη
συνεδρίαση της
Επιτροπής
Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου, από την
άλλη είχε κάνει μία
δήλωση ο Πιετρ Φούσεκ
και ζητούσε την άμεση
αποστολή της στα ΜΜΕ.
Μόνο που και στις δύο
περιπτώσεις οι άμεσα
ενδιαφερόμενοι
λογάριαζαν χωρίς τον
ξενοδόχο, δηλαδή, τον
Ιάκωβο Φιλιππούση.
Ο Φούσεκ τον
αναζητούσε από γραφείο
σε γραφείο. Ζητούσε από
παράγοντες της ΕΠΟ να
τον βρουν για να
συνεννοηθεί μαζί του για
τη δήλωση. Όλοι
δήλωναν άγνοια και
εκνεύριζαν ακόμα
περισσότερο τον Τσέχο.
Ενδεικτικό της σύγχυσης
που επικρατούσε ήταν ότι
ακόμα και η ενημέρωση
για τη συνεδρίαση της
Επιτροπής αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας το πρωί της
Πέμπτης χωρίς κάποιες
λεπτομέρειες για την
ουσία της υπόθεσης.
Γι’ αυτό και το απόγευμα
της Τετάρτης γκρίνιαζαν
και αρκετοί συνεργάτες
του Ευάγγελου
Γραμμένου επειδή τους
τηλεφωνούσαν
δημοσιογράφοι και δεν
γνώριζαν τι ακριβώς είχε
επικοινωνήσει η ΕΠΟ. Για
να προφυλαχθούν από
τις κακοτοπιές, όλοι
έθεταν την ίδια ερώτηση:
τι αναφέρει η
ανακοίνωση;
Αλλά ανακοίνωση δεν
υπήρχε…

Την αποθέωση θα γνωρίσει αύριο
ο Αλ. Τσίπρας στο συλλαλητήριο
των ΠΑΟΚτζήδων, για τη Μακεδονία
Ξέχασε ο Κομπότης να τους πει
για το big-bang του Κανσαφέρη
πό τον Δεκέμβριο έχει μείνει
εκτός επαγγελματικού ποδοσφαίρου ο Γιώργος Κασναφέρης, αλλά στη Super League
σφυρίζουν αδιάφορα παρά το γεγονός ότι ο πρώην διαιτητής εκπροσωπούσε τον συνεταιρισμό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
Mπορεί πρώτα ο Κομπότης και μετά ο
Πανουργιάς να τον «έστειλαν αδιάβαστο», αλλά κάποιος από την ΕΠΟ ή τη
Super League έπρεπε να ενημερώσει την
Επιτροπή.
Μόνο την παραμονή της συνεδρίασης,
που ορίστηκε από τον Ευάγγελο Γραμμένο με στόχο τη συζήτηση για την τροπολογία της αναδιάρθρωσης, άρχισαν να
ασχολούνται στη
λίγκα με τους
εκπροσώπους
στη μάζωξη.
Προφανώς
για τους παχυλά
αμειβόμενους υπαλλήλους άλλα
ζητήματα είχαν
προτεραιότητα.
Τον Βασίλη
Γκαγκάτση, για

Α

παράδειγμα, ενδιέφερε μόνο η εξασφάλιση της παραμονής του στη λίγκα ώστε να
συνεχίζει να καλοπληρώνεται. Πού να αντιληφθεί ότι έπρεπε να αντικατασταθεί ο
Κασναφέρης;
Για τον Γιάννη Οικονομάκη τι να πει κάποιος; Εδώ δέχθηκε την πρόσληψη του Γκαγκάτση ενώ διεξαγόταν η δίκη για την Kάρτα Yγείας. Θα αντιλαμβανόταν το διαζύγιο
του «Κάσνα» με τη Λαμία; Αποκλείεται.
Το πρόβλημα, ωστόσο, δημιουργείται
από το γεγονός πώς πιάστηκαν στον ύπνο
και τα διοικητικά στελέχη της Super
League.
Ειδικά ο Ευάγγελος Μπαταγιάννης
που ήθελε και στηρίγματα για να θέσει στη
συνεδρίαση τα οικονομικά ζητήματα, τα οποία απασχολούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αλλά
φαίνεται πvς και
ο πρόεδρος του
συνεταιρισμού
είχε αλλού το
μυαλό του. Κάπως έτσι τους
γλεντάει
ο
Γραμμένος.

Δείξε μου τον φίλο σου,
Γιώργο...
Την ατάκα του Σέρτζιο Μαρκαριάν (κατά τη διάρκεια
ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπικού), «τι μαλάκα είναι»,
πρέπει να μνημονεύει συχνά-πυκνά τις τελευταίες μέρες ο
υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης. Ενίοτε
αλλάζοντας από τρίτο σε πρώτο ενικό, το πρόσωπο.
Τις μεγαλύτερες «τρικλοποδιές» στον πολιτικό προϊστάμενο του αθλητισμού δεν του τις βάζουν όσοι εναντιώνονται στις (προ)θέσεις του αλλά ο εξ απορρήτων του.
Ο Βασίλης Γκαγκάτσης, που του έταξε (και γελάνε και οι
πέτρες) ότι θα τον βγάλει και βουλευτή. Και τώρα –εκτός
των άλλων– τον κατηγορεί και για παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο...
Γιωργάκη, ας πρόσεχες τις επιλογές σου...
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Στις 18/8/2017 ο
νεοεκλεγείς
πρόεδρος της ΕΠΟ,
Ευάγγελος Γραμμένος,
δήλωνε: «Ζητούμε
όλοι να κοιταχτούμε
στα μάτια και να δούμε
τι ποδόσφαιρο
θέλουμε. Εγώ ξέρω ότι
θέλουμε ένα κοινώς
αποδεκτό ποδόσφαιρο.
Ήταν πάντως
αναντίρρητη και
επιβεβλημένη ανάγκη
η αλλαγή». Δεν είπε,
για να κάνουμε –αν
όχι χειρότερα– τα ίδια
με τους
προηγούμενους. Αυτό
το καταλάβαμε από τις
πράξεις...

φρρρρ
Το φαγοπότι –
κυριολεκτικά και
μεταφορικά– των Βίτορ
Μανουέλ ντε Μέλο
Περέιρα και Χουάν
Αντόνιο Φερνάντεζ
Μαρίν, «λοχαγού» και
«υπολοχαγού» της ΚΕΔ,
σταματάει μαζί με τα
πρωταθλήματα. Οι
χρυσοπληρωμένες
διακοπές τους στην
Ελλάδα τελειώνουν
σύντομα. Τους έχουν
πάρει, καιρό τώρα,
χαμπάρι. Εντός και εκτός
συνόρων.

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

↪
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Στη συνεδρίαση
της Επιτροπής
Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου (3/4)
κάποιος παράγοντας
καθησύχασε τους
παρευρισκόμενους
πως η... «λεπτομέρεια»
της παραβίασης των
κανονισμών δεν θα
επιφέρει συνέπειες. Το
κόλπο έχει
επεξεργαστεί αυτός
που έδωσε τη
διαβεβαίωση ή ο
υποβολέας του; Ο
οποίος έχει... γράψει
πολλά χιλιόμετρα στη
στρεψοδικία;

Στο σεμινάριο
των διαιτητών
που έγινε στην
Κατερίνη, ο Περέιρα
ζήτησε από τους
διαιτητές να μη
δημοσιοποιούν αυτά
που λέγονταν εκεί.
Δεν είχε προλάβει να
ολοκληρώσει τη
φράση του, και τα sms
είχαν «πάρει φωτιά».
Σε μεγάλη υπόληψη
έχουν τον Πορτογάλο
(και) οι συνάδελφοί
του...

↪

↪

Η σύμβαση της ΕΡΤ
με τις 7 ΠΑΕ,
υπογράφηκε στις
28/12/2018. Σε αυτή
αναφέρεται ως
ενδεχόμενο η διεξαγωγή
μπαράζ της 13ης ομάδας
στη Super League με τη
2η της Football League
και σημειώνεται πως
«αναμένεται η τελική
απόφαση της ΕΠΟ». Η
οποία έχει ληφθεί από
την Ε.Ε. της ομοσπονδίας
στις 24/08/2018 και
επικυρώθηκε με την
απόφαση του Διαιτητικού
Δικαστηρίου στις
18/9/2018... Τη σύμβαση
έχει εγκρίνει και η ΕΠΟ...

Ο μικρός Γκαγκάτσης και η… στοργή
του για το άρμα του ΠΑΟΚ
αθημερινή επαφή με τις ομάδες που έχουν ταχθεί στο άρμα
του ΠΑΟΚ έχει ο Μάκης Γκαγκάτσης!
Ο διευθύνων σύμβουλος του επίδοξου
πρωταθλητή προσπαθεί να διατηρεί καθαρό
το κανάλι επικοινωνίας με τους παράγοντες
που θέλουν σύμμαχό τους τον Ιβάν Σαββίδη.
Γι’ αυτό και σε καθημερινή βάση είτε τους
ενημερώνει για διάφορα θέματα είτε τους
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ρωτάει για τα προβλήματά τους.
Είναι ενδεικτικό ότι κάποιοι πρόεδροι άλλων ΠΑΕ μαθαίνουν πρώτοι τα θέματα που
απασχολούν το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως συνέβη και με την καταβολή ενός μέρους απ’ τα χρήματα που οφείλουν στη Super League οι εταιρείες του Ιβάν για τη χορηγία του πρωταθλήματος.
Από τον συνεταιρισμό προσπαθούσαν να
έρθουν σε επαφή με κάποιο συνεργάτη του
Σαββίδη, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν άκρη. Μέχρι που ενημερώθηκαν από μέλη
του ΔΣ ότι ο Γκαγκάτσης τους διαβεβαίωσε πως τα χρήματα θα έμπαιναν την Τετάρτη, 3 Απριλίου. Προφανώς για την εκταμίευση χρειαζόταν να έρθει στην Ελλάδα ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ.
Η ουσία, ωστόσο, είναι άλλη και αφορά
στην καθημερινή επαφή του μικρού Γκαγκάτση με τις ομάδες. Επειδή προφανώς
θεωρούν στην Τούμπα πως με τους παράγοντες ισχύει ό,τι και με τις γυναίκες. Αν αδιαφορήσεις εσύ, κάποιος άλλος θα ασχοληθεί μαζί της.
Οπότε, προσπαθούν απ’ τον ΠΑΟΚ να
μην αφήσουν κενό σε κάποια ΠΑΕ να παίξει
μπάλα με τους ανταγωνιστές.

Ευτυχώς, Βασιλάκη,
που η αχαριστία δεν
είναι ποινικό
αδίκημα
Ο Βασίλης της λίγκας έχει «πάρει και τα σώβρακα» του Γκαστόνε. Της πάπιας –για όποιον/α δεν γνωρίζει– που είναι ο ορισμός του τυχερού όντος, στη σειρά κινουμένων σχεδίων
«Μίκυ Μάους». Τον έχει κατατροπώσει σε τύχη,
γιατί η αχαριστία δεν είναι ποινικό αδίκημα.
Αν ήταν, τα πάρε-δώσε του Βασιλομπίλαρου με τη Δικαιοσύνη για την Κάρτα Υγείας και
τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα έμοιαζαν με...
βόλτα στο πάρκο.
Αν η αχαριστία τιμωρούνταν, το να κρινόταν
ένοχος με ισόβια –ο «σωτήρας» του ποδοσφαίρου– θα ήταν κλειδωμένο από τις στοιχηματικές εταιρείες.

Aν αυτός
είναι ο
καλύτερος
Έλληνας
διαιτητής,
τότε
φαντάσου
πώς παίζει ο…
χειρότερος!
Από το κακό στο
χειρότερο πάνε
οι διαιτησίες
του…
κορυφαίου,
Τάσου
Σιδηρόπουλου,
ακόμη και σε
παιχνίδια που θα έβγαζε
με άνεση ένας διαιτητής…
ερασιτεχνικού
πρωταθλήματος.
Η πρόσφατη διαιτησία
του στο ματς του
Λεβαδειακού με τον ΠΑΣ
Γιάννινα είχε μόνο λάθη.
Ο διεθνής ρέφερι, μεταξύ
άλλων, ακύρωσε
κανονικό γκολ του
Μαρκόφσκι για επιθετικό
φάουλ στο 44΄, χωρίς να
φαίνεται κάποια
παράβαση. Στο 50΄
απέβαλε με αυστηρή
δεύτερη κίτρινη στον
Κάργα και με δυο λόγια
καθόρισε το αποτέλεσμα
της αναμέτρησης.
Δεν είναι η πρώτη φορά
που ο Σιδηρόπουλος τα
έκανε μαντάρα.
Στο Europa League έκανε
«εγκλήματα» στις
αναμετρήσεις Ρεν Μπέτις και Νάπολι Σάλτσμπουργκ, ενώ δεν
τα πήγε καλά και στα
προκριματικά του EURO
2020, στο ματς Αυστρία Πολωνία.
Δικαίως μετά οι
τοποτηρητές της FIFA
λένε ότι αισθάνονται
δικαιωμένοι που φέρνουν
τους ξένους διαιτητές να
παίζουν τα παιχνίδια του
πρωταθλήματος, διότι, αν
αυτός είναι ο καλύτερος
Έλληνας, φαντάσου σε
ποιο επίπεδο είναι ο…
χειρότερος!
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...



BAΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Απαγόρευσε μετακινήσεις
στην Ξάνθη - ΠΑΟΚ
Πέτυχε!!! Πήγαν μόνο
4.500 ΠΑΟΚτσήδες…
τις 25/3 τα ΜΜΕ δημοσιοποίησαν την απόφαση των οργανωμένων οπαδών της Ξάνθης
να απέχουν από τις εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας τους έως την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος.
Αιτία, η απόφαση της ΠΑΕ να παραχωρήσει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη μεταξύ τους
αναμέτρηση (31/3), περίπου 4.500 εισιτήρια. Άπαντες, λοιπόν, διάβασαν, άκουσαν,

Σ

ήξεραν ότι το γήπεδο στα Πηγάδια θα γεμίσει με τους «ασπρόμαυρους» οπαδούς.
«Άπαντες» γράψαμε; Συγγνώμη, λάθος.
Υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έμαθε τίποτα. Συγκεκριμένα ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης. Ο οποίος,
τέσσερις μέρες αργότερα, δηλαδή στις
29/3, δημοσιοποίησε την απόφασή του να
απαγορευτεί η μαζική μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ στην ακριτική πόλη.
Με βάση τα γεγονότα και τις ημερομη-

Σαν να έπαιζε ο ΠΑΟΚ
με την Μπάγερν και να γέμιζε
το γήπεδο με Γερμανούς!
Στα ψιλά πέρασε η απόφαση της διοίκησης της Ξάνθης να προσφέρει
στον ΠΑΟΚ, ακόμη και τη Θύρα Α1 που φιλοξενούσε τους φανατικούς
της οπαδούς. Για τον λόγο αυτό εξάλλου οι οργανωμένοι του ΑΟΞ αποφάσισαν αποχή μέχρι τέλους της σεζόν. Δεν είχε γίνει ξανά στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Να ξεσπιτώσεις τον κόσμο σου.
Είναι σαν να παίξει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με την Μπάγερν
στο Champions League και ν’ αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης ότι θα
δώσει τη Θύρα 4 στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας. Με κίνητρο τι Το χρήμα Μάλλον κάποιοι αντιμετωπίζουν τις ΠΑΕ, με όρους Ανώνυμης Εταιρείας. Κι όμως, πίσω από κάθε ΠΑΕ υπάρχει ένας
κόσμος. Αυτός είναι
η ψυχή της.
Λεπτομέρεια. Οι Κάσα Καμαρά και Δήμος Μπαξεβανίδης
είχαν συμπληρώσει
κάρτες με τη φανέλα
της Ξάνθης και αποφασίστηκε να εκτίσουν, όπως κι έγινε,
την ποινή τους στο
παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που ήταν…
χαμένο δηλαδή.

νίες, λοιπόν, δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν.
Αφενός ο πολιτικός προϊστάμενος του
αθλητισμού να μην έμαθε αυτό που γνώριζαν και οι... πέτρες. Ή να καμώθηκε ότι δεν
έμαθε.
Και ειλικρινά δεν ξέρουμε ποια από τις
δύο εκδοχές είναι η χειρότερη. Να μην έμαθε ή να ήξερε και να προέβη σε τέτοιο
κρεσέντο υποκρισίας. Να κάνει, εκτός των
άλλων, ότι πιστεύει πως τα περίπου 4.500

εισιτήρια δόθηκαν σε μεμονωμένους οπαδούς, οι οποίοι μεμονωμένα μετακινήθηκαν στην Ξάνθη.
Την ακριτική ΠΑΕ, πάντως, δεν χάλασε
ούτε η απόφαση των οργανωμένων, ούτε
και του υφυπουργού. Γιατί οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ γέμισαν το γήπεδο και αυτή το ταμείο της. Με έσοδα περισσότερα από
100.000 ευρώ, πανηγύρισε ρεκόρ εισπράξεων στη σύγχρονη ιστορία του
συλλόγου.

Ρολόι ο Γερμανός, αρνί
και φέτα ο Έλληνας
Τι θυμηθήκαμε τώρα, με αφορμή την παραίτηση του
προέδρου της γερμανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Ράινχαρντ Γκρίντελ, μετά από δημοσίευμα του
περιοδικού «Der Spiegel», ότι πήρε δώρο ένα ρολόι
αξίας 6.000 ευρώ από τον Ουκρανό αντιπρόεδρο της
UEFA, και πρώην πρόεδρο της ουκρανικής ομοσπονδίας Γκριγκόρι
Σούρκις.
Ο Γκρίντελ για λόγους
αρχής, παραιτήθηκε.
Πριν από χρόνια, ένας
πρόεδρος σε χώρα της
Νότιας Ευρώπης είχε
δεχτεί ένα μεγάλο πακέτο. Το ανοίγει και τι
να δει μέσα; Ένα
σφαγμένο αρνί, καθώς πλησίαζε και το
Πάσχα. Ακόμα, ένα τενεκέ
τυρί φέτα και πέντε-έξι καρβέλια ψωμί χωριάτικο.
Είχαν σταλεί από ΕΠΣ της Νότιας Ελλάδας. Ο κύριος
πρόεδρος αφού στην αρχή χαμογέλασε, έστειλε κανονικά το πακέτο στο σπίτι με τον οδηγό του και τότε
άρχισε να τον απασχολεί σε ποια επιτροπή θα βόλευε
τον αποστολέα. Ωραίες εποχές…

Στον Μανόλο
του ΣΥΡΙΖΑ
τα δικαιώματα
του Κυπέλλου
Η ΕΠΟ έβγαλε στη γύρα τους αγώνες του Κυπέλλου, με τιμή τα 8 εκατ. ευρώ, και περιμένει
προσφορές από τα τηλεοπτικά κανάλια. Ή από
κάποιον διαμεσολαβητή, που μπορεί να βρει
πολύ περισσότερα χρήματα.
Εμείς εδώ στην «Α» έχουμε τη λύση. Να
βοηθήσουμε κι εμείς, γιατί τόσα στόματα έχει
να θρέψει η ΕΠΟ. Προτείνουμε, λοιπόν, να απευθυνθεί στον Μανόλο τον Πετσίτη. Δεν υπάρχει καλύτερος. Όταν ο Μανόλο είναι
μπλεγμένος στο σκάνδαλο Βάλκε της FIFA, για
τηλεοπτικά δικαιώματα, θεωρείται ως ο ιδανικός να βοηθήσει την ΕΠΟ.
Άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Μανόλο. Φίλος του Νικόλα του Παππά. Απορώ, δηλαδή,
πώς δεν το σκέφτηκαν τα σαΐνια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο
Μανόλο θα έφερνε πίσω τα διπλάσια, αν του
δίνανε δώρο. Συμβολικό, βέβαια. Να του άνοιγαν ένα κυριλέ εστιατόριο.

 

ΠΑΟΚτσήδες

Πρώτα απ’ όλα
Μακεδόνες!
όλις έπεσε το «σύρμα», οι
ΠΑΟΚτσήδες κατεβαίνουν
στους δρόμους για τη Μακεδονία. Αύριο, Κυριακή,
πριν από το ματς με τη Λαμία, ο λαός
θα συγκεντρωθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε συλλαλητήριο
για τη Μακεδονία. Μιλάμε ότι τέτοιο
χουνέρι δεν πρέπει ξαναφάει ο Τσίπρας.
Εκεί που νόμιζε ότι τα έχει στην τσέπη
του τα ψηφαλάκια των ΠΑΟΚτσήδων,
πάρ’ τον κάτω τον καμπούρη. Κατεβαίνουν σε πορεία. Καμένο χαρτί είναι για
τον Τσίπρα οι ΠΑΟΚτσήδες. Οι ΣΥΡΙΖΑίοι θα ψάχνουν στον πάτο της κάλπης
για να βρούνε καμιά ψήφο για την Κατερίνα τη Νοτοπούλου. Άπαξ κι ο πρωθυπουργός τον έγραψε τον Ιβάν, κι ο Ιβάν έγραψε τον πρωθυπουργό. Μία σου
και μία μου πάει η δουλειά.
Έπρεπε, όμως, να το περιμένει ο πρωθυπουργός Τσίπρας. Διότι δεν πρόλαβε
να γυρίσει από τη Σεβέρνα και την εκδρομή αναψυχής, και οι ΠΑΟΚτσήδες
ξανασήκωσαν το πανό στην Τούμπα ότι
«η Μακεδονία είναι μία και είναι εδώ»,

Μ

στο ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα. Πάμε
παρακάτω. Οι ΠΑΟΚτσήδες με εντολή
του Σαββίδη είχαν ακυρώσει το προηγούμενο συλλαλητήριο που θα έκαναν
πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Έβγαλαν και μία ανακοίνωση, ότι δεν
ήθελαν να παίξουν πολιτικά παιχνίδια.
Τότε η «Α» είχε γράψει ότι είναι ασόβαροι πώς ένα μέγιστο θέμα, που αφορά
την ίδια τους την υπόσταση, το έκαναν
«πολιτική διαφορά». Τώρα, όμως, δεν
είναι «πολιτική διαφορά»; Τότε ο Ιβάν
τούς είχε απαγορεύσει να τρέχουν
στους δρόμους, γιατί τα είχε καλά με
τον Τσίπρα.
Και τώρα που γρατσουνίστηκαν, όλοι
έξω. Κι ο Ιβάν φέρθηκε δυο φορές μάγκας. Και την έφερε στον Τσίπρα από τη
μία, αλλά δεν πλήγωσε και τους ΠΑΟΚτσήδες που με τα χίλια ζόρια κρατιόντουσαν και δεν κατέβηκαν στους δρόμους.
Διότι, εκτός από ΠΑΟΚτσήδες, είναι
Μακεδόνες πάνω απ’ όλα. Κι οι γονείς
τους κι οι παππούδες τους. Το παραμύθι
του Τσίπρα δεν το ’χαψε κανένας, αλλά
τους φρέναρε για λίγο ο Σαββίδης.

Ο Βασιλειάδης πρώτος
σε προβολή μετά τον Τσίπρα
Ο «Μπραντ Πιτ του Κολωνακίου», ξέρετε,
αυτός που όπως έγραψε κατά καιρούς η
«Α», λέει «μισό λεπτό να πάρω ένα τηλέφωνο
τον Αλέξη» και λέει αλήθεια διαπιστωμένα,
πήρε θέση για την αναδιάρθρωση του Βασιλειάδη. Κι επειδή είναι «γάτος» παλαιάς
κοπής… ΠΑΣΟΚ, είπε το εξής φοβερό: «Πες
μου, ποιος από την κυβέρνηση έχει τη μεγαλύτερη προβολή τον τελευταίο καιρό, μετά τον

Τσίπρα. Ο Βασιλειάδης είναι με τις αναδιαρθρώσεις του». Φοβερός; Σου λέει κάθε μέρα
καιρό τώρα ο Βασιλειάδης είναι στον αφρό
της δημοσιότητας. Δημιουργεί εικόνες στον
ψηφοφόρο. Ο Μπραντ, ακόμα, είπε ότι αναδιάρθρωση δεν θα γίνει, γιατί τα μαγείρεψε έτσι ο Βασιλειάδης, ώστε να κατηγορήσει την ΕΠΟ στο τέλος. «Άσε, που θα ξεμπλέξει κι η ΕΡΤ με τα τηλεοπτικά».

Ας μη γίνει ο τελικός
φέτος, ο βρεγμένος
τη βροχή δεν
τη φοβάται

Ακόμα δεν έγινε -τυπικά- γνωστό το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου και στην ΕΠΟ συζητούν τι θα γίνει με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ! Τεράστια προσβολή για τη Λαμία και τον Αστέρα, που ναι
μεν έχασαν 2-0, αλλά τους… απαγορεύεται να ελπίζουν σε ανατροπή στους επαναληπτικούς.
Κάποιος από τους «Εκτελεστικούς», γνωστός για το
χιούμορ του, είπε «ας μη γίνει ο τελικός και μια χρονιά, ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται». Ο δε
Giorgis έκανε και post, να γίνει στην Κρήτη χωρίς
φιλάθλους. Τόσο πολύ ενδιαφέρεται για τους ΠΑΟΚτσήδες, που θα ήθελαν να ξαναδούν τον ΠΑΟΚ να
σηκώνει την κούπα.
Το άλλο για τον μικρό Γιωργάκη είναι το εξής: Δεν
μπορεί να ελέγξει τους ΠΑΟΚτσήδες να μην κάνουν
φασαρίες αν ο τελικός γίνει στο ΟΑΚΑ;
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Super League:

Λιγότερα
και από το…
Λίχτενσταϊν
τα εισιτήρια
που κόβονται
στο ελληνικό
πρωτάθλημα
Στο πρωτάθλημα των
θαυμάτων και της αξιοπιστίας οι έξι από τις 16 ομάδες που παίρνουν μέρος έχουν κατά μέσο όρο
λιγότερα από 1.800 εισιτήρια στους αγώνες τους.
Πληθυσμιακά η Ελλάδα
είναι κοντά στο Βέλγιο,
την Ολλανδία, την Ουγγαρία. Σε επίπεδο προσέλευσης φιλάθλων όμως μάλλον βρίσκεται κοντά στο
Λίχτενσταϊν και την Ισλανδία.
Δύο ομάδες της Αθήνας
κόβουν λιγότερα από 900
εισιτήρια. Ο Απόλλων
Σμύρνης, που στο ματς με
τον Παναθηναϊκό είχε 609
εισιτήρια, έχει πέσει στα
864 κατά μέσο όρο. Ο Ατρόμητος είναι ακόμη πιο
κάτω με 834.
Ο Λεβαδειακός που εδρεύει σε μια μικρή πόλη
κόβει 1.300 εισιτήρια, η
Ξάνθη 1.487, η Λαμία που
είχε μεγάλες επιτυχίες στο
κύπελλο μόλις 1.730, ενώ
ο ιστορικός Πανιώνιος έχει προσγειωθεί στα
1.788.
Αλλά και στους μεγάλους
η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Όταν η ΑΕΚ έχει
9.877 και ο Παναθηναϊκός
8.076 αντιλαμβάνεται όποιος ασχολείται με το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι
το προϊόν είναι απαξιωμένο. Αλλά, αφού ο τίτλος
πάει στη Θεσσαλονίκη,
ποιος ασχολείται με… λεπτομέρειες
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Κυνηγούν
το φάντασμα
της ΕΠΟ
στη Super
League
Συναγερμό προκάλεσε
στη Super League ένα
δημοσίευμα που εμφάνιζε τον Χορστ Χούμπελ
και τον Πιετρ Φούσεκ έτοιμους να απαιτήσουν
την ανάληψη του πρωταθλήματος από την ΕΠΟ. Στο Μαρούσι άρχισαν να ψάχνονται.
Θεώρησαν ότι το θέμα
βγήκε από το πάρκο Γουδή για να μετρήσουν αντιδράσεις. Κάτι σαν δημοσκόπηση. Αλλά άρχισαν να ψάχνουν μήπως
και είχε βάση. Όλοι έκαναν τα τηλεφωνήματά
τους. Πρώτος και καλύτερος ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης.
Εδώ που τα λέμε, απόλυτα φυσιολογικά, απεύχεται ο δικηγόρος από τα
Καμίνια να σκάσει στα
χέρια του η διάλυση της
Super League. Ειδικά από τη στιγμή που απέτρεψε το μοιραίο ο Γιώργος
Στράτος, ο οποίος απείλησε με διάλυση κοτζάμ
Παναθηναϊκό και, μάλιστα, στα ντουζένια του.
Ο Μπαταγιάννης συζήτησε με πολλούς την
προοπτική να αναλάβει
η ΕΠΟ το πρωτάθλημα.
Μέχρι και τον Βασίλη
Γκαγκάτση ενεργοποίησε, επειδή θεωρούσε βέβαιο πως ο καταδικασμένος με πενταετή κάθειρξη διευθύνων σύμβουλος της λίγκας όλο και
κάτι μπορούσε να μάθει
για τις προθέσεις των ξένων.
Στις συζητήσεις του, ωστόσο, ο πρόεδρος του
συνεταιρισμού εξέφραζε
τη σιγουριά ότι «δεν πρόκειται να γίνει κάτι επειδή
στην ΕΠΟ δεν μπορούν
να χωρίσουν δύο γαϊδάρων άχυρο». Το φάντασμα, πάντως, συνέχισαν
να το κυνηγούν.



ο θέατρο του παραλόγου, της καταπάτησης
κάθε ψήγματος λογικής
συνεχίζεται με αμείωτη
ένταση στο δύσμοιρο ελληνικό
ποδόσφαιρο.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης, ο εξ απορρήτων του και πραγματικός κουμανταδόρος της Super League, Βασίλης Γκαγκάτσης, ο τυπικά πρόεδρος της λίγκας, Βαγγέλης Μπαταγιάνης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
Ευάγγελος Γραμμένος, και η πλειοψηφία των συν αυτώ, συνεχίζουν
να πρωταγωνιστούν σ’ ένα κακοστημένο και κακοπαιγμένο θέατρο
σκιών.
Ο υφυπουργός έχει εμμονή με τη
φράση «επιστροφή στην κανονικότητα» και «εφαρμογή των νόμων»,
αρκεί αυτές να μην αφορούν τον
Βασιλομπίλαρο.
Ευαγγελίστηκε την αναδιάρθρωση, επικαλούμενος το διαπιστωμένο γεγονός ότι το επαγγελματικό
ποδόσφαιρο δεν αντέχει τον αριθμό των ομάδων που υπήρχαν. Γι’ αυτό, επιχειρηματολογεί, πρέπει να υπάρξει μείωση. Και το πόνημά του
αυξάνει τις επαγγελματικές κατηγορίες και τις ΠΑΕ...
Επίσης, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι ποδοσφαιρικές εταιρείες που θα υποβιβαστούν από τη Super League στην
υπό δημιουργία Super League 2 έχουν εξασφαλισμένα συμβόλαια. Οι
άλλες θα κληθούν να τις ανταγωνιστούν με «ψίχουλα» (έσοδα, στην
καλύτερη, περίπου στο 50%).
Ο πρόεδρος της (υφιστάμενης)
Football League, Λεωνίδας Λεουτσάκος, έχει «βραχνιάσει» να ζητάει εδώ και μήνες σοβαρή συζήτηση
με όλους τους εμπλεκόμενους.
Γραμμένος, Γκαγκάτσης, Μπαταγιάννης (συμπτωματικά;) αδιαφορούσαν και... πετούσαν την μπάλα στην εξέδρα.
Με συνέπεια, στο παραπέντε, να
γίνονται διάφορες τσαπατσουλιές
και «ομορφιές». Με τις αποφάσεις
και τους κανονισμούς να μετατρέπονται σε κουρελόχαρτα. Προσέξτε
λειτουργία οι... «σωτήρες»/θεματοφύλακες του ποδοσφαίρου.
Η Super League υπέγραψε τις
συμβάσεις των 7 «άστεγων» με την
ΕΡΤ. Με την απαράβατη προϋπόθεση να γίνει αναδιάρθρωση. Τώρα η
λίγκα ζητάει να μη γίνει, αλλά να ισχύσουν οι συμβάσεις... Χωρίς βέβαια να έχει κάποια τεκμηριωμένη

Τ

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Αυτή η στάνη
(ΕΠΟ, Super League, ΓΓΑ)
τέτοιο τυρί βγάζει

αντιπρόταση...
Τον Γενάρη η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε να δημιουργήσει μια ολιγομελή ομάδα ειδικών (με εκπροσώπους της ομοσπονδίας και των δύο λιγκών) που
θα έφτιαχνε το νομικό πλαίσιο για
την αναδιάρθρωση. Και το οποίο θα
πρότεινε στον υφυπουργό, για να
νομοθετήσει. Μέχρι σήμερα η ομάδα δεν έχει κάνει ούτε μια συνάντηση...
Όμως, την Τετάρτη (3/4) συνεδρίασε η (έχουσα συμβουλευτικό
χαρακτήρα) Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και συζήτησε το
θέμα της τροπολογίας Βασιλειά-

δη. Ως συνήθως χωρίς –ομοσπονδία και λίγκες που την αποτελούν να
έχουν– επεξεργασμένες θέσεις, τεκμηριωμένες (αντι)προτάσεις, σχέδιο...
Η ΕΠΟ συμφωνεί με κάποια κομμάτια της τροπολογίας, διαφωνεί με
άλλα. Ήδη στελέχη της έχουν τοποθετηθεί, στο προσκήνιο ή/και το παρασκήνιο, αρνητικά για άμεση εφαρμογή της αναδιάρθρωσης. Αντίθετα, δεν λένε κουβέντα για την
παραβίαση των κανονισμών που απαιτεί η λίγκα. Ο υφυπουργός περίμενε απάντηση έως τις 5 Απριλίου.
Δέχτηκε σχετικό αίτημα της ΕΠΟ,
και μετέθεσε την ημερομηνία απά-

ντησης στις 9/4. Μία ημέρα νωρίτερα θα συναντηθεί με εκπροσώπους
του ποδοσφαίρου...
Η Ε.Ε. της ομοσπονδίας –που είναι αρμόδια να αποφασίσει– θα συνεδριάσει (όπως και η Football
League) στις 9/4. Και θα πάρει την
όποια απόφαση, χωρίς να έχει την
εισήγηση της ομάδας ειδικών που η
ίδια δημιούργησε...
«Ανοίχτε τα τρελάδικα
να βγει ο κόσμος έξω,
την τρέλα πια των γνωστικών
δε γίνεται ν’ αντέξω».
«Ανοίχτε τα τρελάδικα» 1983 (Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης Σούκας, Ελένη Βιτάλη)

Οι ενστάσεις και οι απορίες
στον Άρη για τον Πηλαδάκη
Αιφνιδίασε πολύ κόσμο και ενόχλησε αρκετό η παρουσία του Αντώνη
Ρέμου και του Κώστα Πηλαδάκη στη σουίτα του Θόδωρου Καρυπίδη κατά τη διάρκεια του αγώνα Άρης - ΟΦΗ. Οι οπαδοί των γηπεδούχων αντιμετώπισαν με δυσπιστία το δίδυμο που στο παρελθόν συνδέθηκε με άλλες ομάδες. Ο Ρέμος με τον Ηρακλή, ενώ ο Πηλαδάκης αρχικά με τον Ηλυσιακό κι έπειτα με τη
Λάρισα. Κάποια στιγμή, μάλιστα, βρέθηκαν και οι δύο απέναντι στον Άρη. Οπότε εκ των
πραγμάτων υπήρχε αρνητική προδιάθεση.
Η εμφάνιση των δύο φίλων δημιούργησε και εύλογες απορίες, οι οποίες συζητήθηκαν
σε όλα τα ποδοσφαιρικά στέκια, που έχουν οι δημιουργήσει οι φίλοι του Άρη. Ειδικά η
παρουσία του Πηλαδάκη, ο οποίος επαγγελματικά δεν βιώνει και τις καλύτερες μέρες του, όπως ακούγεται
στην επιχειρηματική πιάτσα, αλλά ουδέποτε έκρυψε την πρόθεσή του να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, έστω και
αν η πτώχευση της Λάρισας του στερεί το δικαίωμα της ενασχόλησης. Στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, έχουν καεί
στον χυλό με τόσους σωτήρες και γι’ αυτό φυσούν και το γιαούρτι. Συχνά-πυκνά, άλλωστε, ακούν διάφορα για
τη ρευστότητα του Καρυπίδη και το τελευταίο που επιθυμούν είναι τα πάρε-δώσε του μεγαλομετόχου με τον
Πηλαδάκη ή με οποιονδήποτε άλλο είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με άλλη ομάδα. Το αφεντικό των «κίτρινων», πάντως, διεμήνυε σε όλους τους τόνους πως η επίσκεψη ήταν καθαρά φιλική και τίποτα περισσότερο.
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Κι αν ανταμώσουν στο αστυνομικό τμήμα
«κόκκινοι» και «πράσινοι»;
Στα ψιλά πέρασε η απόφαση της διοίκησης της Ξάνθης να προσφέρει στον ΠΑΟΚ, ακόμη και τη Θύρα Α1 που φιλοξενούσε τους φανατικούς της οπαδούς. Για τον λόγο αυτό εξάλλου οι οργανωμένοι του ΑΟΞ αποφάσισαν αποχή μέχρι τέλους της σεζόν. Δεν είχε γίνει ξανά στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Να ξεσπιτώσεις τον κόσμο σου.
Είναι σαν να παίξει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με την Μπάγερν στο Champions League και ν’ αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης ότι θα δώσει τη Θύρα 4 στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας. Με κίνητρο τι Το χρήμα Μάλλον κάποιοι αντιμετωπίζουν τις ΠΑΕ, με όρους Ανώνυμης Εταιρείας. Κι όμως, πίσω από κάθε ΠΑΕ υπάρχει ένας κόσμος. Αυτός είναι η ψυχή της.
Λεπτομέρεια. Οι Κάσα Καμαρά και Δήμος Μπαξεβανίδης είχαν συμπληρώσει κάρτες με τη φανέλα της Ξάνθης
και αποφασίστηκε να εκτίσουν, όπως κι έγινε, την ποινή τους στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που ήταν… χαμένο
δηλαδή.

Kαλεσμένος την Τρίτη στo Οpen για την Εθνική
και την Κυριακή έφαγε… 5 από τον Βαζάκα!
ε ύφος… χιλίων καρδιναλίων παρουσιάστηκε στην εκπομπή του Open ο
Γιάννης Χριστόπουλος.
Ο Έλληνας προπονητής είχε κληθεί από το
κανάλι ως… ειδικός για να μιλήσει για το παιχνίδι της Εθνικής στη Ζένιτσα με τη Βοσνία.
Με περισπούδαστο ύφος ο Καλαματιανός προπονητής
ανέλυσε και πριν από το ματς, αλλά και
μετά, όλα τα… μυστικά του ποδοσφαίρου, αυτά που εμείς
οι άσχετοι τηλεθεατές αδυνατούμε να

Μ

κατανοήσουμε…
Όλοι έμειναν ικανοποιημένοι με
την ανάλυσή του
και στο κανάλι πανηγύριζαν που είχαν καλεσμένο έναν τέτοιο γνώστη
του ποδοσφαίρου.
Αυτό έγινε Τρίτη.
Την Κυριακή ο Χριστόπουλος με την ομάδα του, την Καλαμάτα, έφαγε 5 γκολ από τον
Ασπρόπυργο του Βαζάκα για το πρωτάθλημα
της Γ΄ Εθνικής και εκδιώχθηκε κακήν-κακώς
από τον κόσμο του ιστορικού συλλόγου. Προφανώς, δεν είχε αναλύσει τον Ασπρόπυργο…

Ο Ντέμης μπορεί να κάνει υποδείξεις
στις Φιλιππινέζες του, όχι στον Μαρτίνς…
Την τακτική «να σε σφάξω, αγά μου» προτείνει ο Ντέμης Νικολαΐδης να ακολουθήσουν
στον Ολυμπιακό και να μη διαμαρτύρονται για τη διαιτησία.
Το… συνέστησε παλιότερα στον Σάββα Θεοδωρίδη και το επανέλαβε πριν από μερικές μέρες
απευθυνόμενος στον προπονητή του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς.
Ο Ντέμης Νικολαΐδης, μέσα από την εκπομπή Total Football στο Open, σχολίασε τις δηλώσεις του τεχνικού του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, για τη διαιτησία του Γκεστράνιους
στο ματς με τον Ατρόμητο λέγοντας ότι: «Όσο μιλάει για διαιτησία, κάνει κακό στον εαυτό του ο
Μαρτίνς».
Έτσι θέλει και ο Ιβάν να κάνουν στον Ολυμπιακό. Να τους «σφάζουν» και να μη μιλάνε… Οπότε δικαιολογημένα ο Ντέμης που δουλεύει στο κανάλι του Σαββίδη κάνει τέτοιου είδους
συστάσεις.
Υποδείξεις αυτής της μορφής γίνονται μόνο στις Φιλιππινέζες –αν έχεις– του σπιτιού σου…

Χωρίς τέλος το γλείψιμο της ΕΡΤ στον Σαββίδη
υτή η κωμωδία με τον τηλεαστέρα της ΕΡΤ, Γιώργο Μίνο, πρέπει
να σταματήσει.
Ανοίγεις να δεις την «Αθλητική Κυριακή»,
και βλέπεις τις ποντιακές λίρες να παίζουν
και τον Μίνο να τρώει γλυκά που του έφεραν από τις γύρω περιοχές.
Πόση φτήνια…
Άσε για το γλείψιμο στον εορτάζοντα Ιβάν Σαββίδη, λες και η κρατική τηλεόραση είναι το Open.
Η κυβέρνησης της «Αριστεράς» ΕΡΤ, που υποτίθεται πως δεν πρέπει να εξισώνεται με τα ιδιωτικά κανάλια που σκοπό έχουν την τηλεθέαση και μόνο, θα έπρεπε να
δείχνει μια σοβαρότητα.
Τουναντίον, ο ευτελισμός πάει σύννεφο.
Την επόμενη φορά, να βάλουν τον Μίνο να χορεύει καρσιλαμάδες.

Α

Γελάσανε και τα… καμένα
αυτοκίνητα στην Ξάνθη!
λήθεια, περίμενε κανένας ότι ο ΠΑΟΚ δεν
θα έφευγε νικητής από την Ξάνθη;
Αφού έχει καλύτερη ομάδα,
είχε και 5.000 κόσμο στο
πλευρό του, αποκλείεται να
μην κέρδιζε.
Υπάρχουν, βέβαια, και μερικοί κακεντρεχείς που λένε
ότι ο Σέρβος γκολκίπερ της
Ξάνθης, Ζίφκοβιτς, στο
πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ έπαιξε τον ρόλο της… καρέκλας ή του κομοδίνου.
Δεν θα πάει με τίποτα στον ΠΑΟΚ.
Ο δε Λουτσέσκου μήπως θυμήθηκε τι είχε γίνει στην Ξάνθη, όταν ήταν αυτός
προπονητής εκεί και έπαιζε κόντρα στον ΠΑΟΚ;
Κάποια αυτοκίνητα είχαν καεί.
Άσχετο: Ο Ζήσης Βρύζας παρακολούθησε το παιχνίδι στα «Πηγάδια»;

Α
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ε εκατοντάδες παιδικά
χαμόγελα
και ενθουσιασμό γέμισε το Εθνικό «Καυτανζόγλειο» Στάδιο, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του τέταρτου φεστιβάλ των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ
για εφέτος, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.
Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού συμμετείχαν συνολικά 1.200 παιδιά από 16 ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Μακεδονίας
και της Ηπείρου, μαζί με τους 1.800 γονείς/κηδεμόνες τους. Τα παιδιά πήραν μέρος σε πλήθος από
δραστηριότητες που προωθούν με τον πιο ευχάριστο τρόπο το ευ αγωνίζεσθαι, τον σεβασμό, την
αφοσίωση και την ομαδικότητα. Αγωνίστηκαν σε
παραολυμπιακά αθλήματα, συμμετείχαν σε αγώνες ποδοσφαίρου χωρίς σκορ και βαθμολογία, έμαθαν τις βασικές αρχές του ράγκμπι και του κρίκετ, εξασκήθηκαν στην ξιφασκία, το τζούντο, την
ποδηλασία, τον στίβο, την τοξοβολία, το χάντμπολ
και το σκάκι. Επιπλέον, παρακολούθησαν μαθήματα ρομποτικής, καθώς και μία σειρά από άλλες
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών
συμμετείχαν σε επιστημονικό σεμινάριο για θέματα διατροφής και ψυχολογίας, από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ. Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού
παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού,
Ιούλιος Συναδινός, καθώς και πρώην και νυν
διακεκριμένοι αθλητές, οι οποίοι έδωσαν στα παιδιά πολύτιμες κατευθύνσεις. Ανάμεσά τους, οι ολυμπιονίκες Βούλα Πατουλίδου, Αλέξανδρος
Νικολαΐδης και Άρης Γρηγοριάδης, ο δευτεραθλητής Ευρώπης Κώστας Μπανιώτης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Λάκης Παπαϊωάννου,
οι παραολυμπιονίκες Στέλλα Σμαραγδή και
Στέλιος Μαλακόπουλος και πολλοί άλλοι.

Μ

ΟΠΑΠ
Μια ακόμα «χρυσή»…
σελίδα του Φεστιβάλ
Αθλητικών Ακαδημιών

Οι Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ
ταξιδεύουν στην Αλεξανδρούπολη

ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Αθήνας

Στο πλαίσιο του προγράμματος των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ, θα πραγματοποιηθούν ακόμη τέσσερα φεστιβάλ έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η επόμενη διοργάνωση θα φιλοξενηθεί τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη. Τον Μάιο θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ στην Αθήνα και τον Ιούνιο

στον Βόλο (διπλή διοργάνωση).
Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ, που υλοποιείται εφέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά, υποστηρίζει παιδιά ηλικίας από 6 έως 13 ετών, από 128 ερασιτεχνικές ακαδημίες ποδοσφαίρου, από 49 νομούς
της Ελλάδας.
Οι μικροί αθλητές λαμβάνουν προπονητικές
κατευθύνσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς
και επιστημονική υποστήριξη από ειδικευμένους
παιδοψυχολόγους και διατροφολόγους. Επιπλέον, τους παρέχονται αθλητικό υλικό και πλήρης
ασφαλιστική κάλυψη.
Στο πρόγραμμα έχουν πάρει μέρος έως σήμερα 33.000 μικροί αθλητές μαζί με τους γονείς/κηδεμόνες τους, καθώς και 1.300 προπονητές. Επίσης, έχουν διοργανωθεί 34 φεστιβάλ, σε όλη
την Ελλάδα.

«Τροφή για σκέψη» το δωρεάν σεμινάριο
με τον «μαχητή» Παναγιώτη Βασιλόπουλο
Συγκίνηση και έμπνευση για τα νέα παιδιά, η θέλησή του
να ξεπεράσει τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς
«Τροφή για σκέψη» αποτέλεσε για τους σπουδαστές
Αθλητικών Επαγγελμάτων του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας,
το δωρεάν σεμινάριο Προπονητικής με τον διεθνή
μπασκετμπολίστα, Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Ο οποίος συγκίνησε και ενέπνευσε τα νέα παιδιά με τη
«μαχητική στάση» του κόντρα στους τραυματισμούς,
που πήγαζε, όπως τους είπε, από «τη δύναμη της θέλησης».
Πάθαινε ρήξεις χιαστών και έλεγε «εγώ θα επανέλθω»… Και πάντα τα κατάφερνε! Παρά τους συνεχείς τραυματισμούς του, όχι μόνο επανήλθε, αλλά
παίζει ξανά στην Α1 Εθνική (Γ.Σ Περιστερίου) και
στην Εθνική Ελλάδος!

Ο εν ενεργεία, διεθνής καλαθοσφαιριστής μίλησε
στους σπουδαστές Προπονητικής, Φυσικοθεραπείας, Αθλητικής Δημοσιογραφίας και Διαιτολογίας
του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα
προς μίμηση για τον καίριο ρόλο της δύναμης της
θέλησης, στην επανένταξη ενός αθλητή μετά από
σοβαρούς τραυματισμούς!
Στο μοναδικό Masterclass Προπονητικής & Φυσικοθεραπείας, με θέμα «Η δύναμη και η θέληση για
την επανένταξη του αθλητή μετά από σοβαρούς τραυματισμούς», που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος μίλησε στους σπουδαστές για τα εμπό-

δια των τραυματισμών στην καριέρα του.
Αλλά και για το πώς κατάφερε να τα υπερκεράσει
με τη δύναμη της θέλησής του, έχοντας πάντα, φυσικά, συμμάχους του, επαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές.
Σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης για ισχυρό
βιογραφικό.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΠΑ ΤΟΥ «ΔΡΑΚΟΥ» ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ
Παρά το ασφυκτικό «man to man», προσωπικά από τον Αλέξη Τσίπρα,
ο Παναγιώτης Γιαννάκης αρνήθηκε να είναι υποψήφιος
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η δεύτερη φορά που ο, γνωστός και
ως, «Δράκος» έριξε… τάπα στον απερχόμενο πρωθυπουργό. Η πρώτη
ήταν όταν, μερικούς μήνες πριν, πάλι ο Τσίπρας «πρέσαρε» τον
Γιαννάκη να είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ για τον δήμο της Αθήνας.

Γι’ αυτό έσβησε την πασχαλινή…
λαμπάδα του Πετρόπουλου
ο Τσακαλώτος
Οι αναφορές του κ. Πετρόπουλου περί δώρου του Πάσχα προκάλεσαν τη δημόσια αποδοκιμασία του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου. Ωστόσο, σύμφωνα με
πληροφορίες, η αντίδραση του κ. Τσακαλώτου είχε άλλη αφετηρία. Ο υπουργός Οικονομικών δεν επιθυμούσε το ενδεχόμενο των
παροχών να μπει στην ατζέντα, ενώ ακόμη
δεν είχε ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για την προστασία της πρώτης κατοικίας και εκκρεμεί η οριστική απόφαση του Eurogroup για την εκταμίευση του ενός δισ. από τα
κέρδη των ελληνικών ομολόγων. Επίσης, όπως επισημαίνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, «η κοινωνική
πολιτική της κυβέρνησης δεν ανακοινώνεται από τους υφυπουργούς της αλλά από τον υπουργό Οικονομικών ή από τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Ο αδύναμος κρίκος
στο σύστημα Μαξίμου
Τον Νίκο Παππά έχει βάλει στο στόχαστρό της η αξιωματική αντιπολίτευση, η
οποία επιμένει σε αυτό που αποκαλεί
«σκάνδαλο που αφορά
το τρίγωνο ΑρτεμίουΠετσίτη-Λαυρεντιάδη».
Η Ν.Δ. θεωρεί ότι
ο Νίκος Παππάς αφενός είναι «ο αδύναμος κρίκος στο σύστημα Μαξίμου» λόγω της πολυσχιδούς δραστηριότητάς του, που αγγίζει και οικονομικά πεδία, και αφετέρου, καθώς είναι ο πιο κοντινός στον Αλέξη Τσίπρα, οι
βολές εναντίον του αγγίζουν τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
Εντάσσεται δε η επιμονή στις οικονομικές υποθέσεις στην
επιχείρηση κατεδάφισης του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς, που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Γιαννάκου, Ρωμανός
και Κυμπουρόπουλος
στο Μαρούσι
«Μπορούν να συνυπάρξουν ο εθελοντισμός και η πολιτική;» Σε αυτό το ερώτημα θα κληθούν να απαντήσουν την ερχόμενη Παρασκευή, 12 Απριλίου, στις 20:00 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, 6
πρόεδροι Εθελοντικών Οργανώσεων, ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και 3 πολιτικοί με το δικό τους στίγμα: τo ιστορικό στέλεχος της Ν.Δ., πρώην υπουργός και ευρωβουλευτής, Μαριέττα Γιαννάκου, ο ανερχόμενος και
δυναμικός τέως αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος και υποψήφιος βουλευτής στον
βόρειο τομέα της Β΄ Περιφέρειας Αθηνών, Νίκος Ρωμανός, και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής
του κόμματος και ψυχίατρος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Την εκδήλωση διοργανώνει η Β4 Νομαρχιακή Οργάνωση της Ν.Δ., ενώ στο τέλος, και
με δεδομένο το προεκλογικό κλίμα, θα ακολουθήσει συζήτηση με τους παρισταμένους.

Στα «χαρακώματα»
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
ενόψει των εκλογών
Εκτός από τους πασοκογενείς, που θα συνεργαστούν
με τον ΣΥΡΙΖΑ μέσω της Προοδευτικής Συμμαχίας, και
θα πιέσουν τους παλιούς του κόμματος, και νέα κυβερνητικά στελέχη αναμένεται να δώσουν τη μάχη του
σταυρού. Κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την εκλογική επιβίωση, όπως δείχνουν
τα δημοσκοπικά ευρήματα, τουλάχιστον για την ώρα.
Από το 2015 έως σήμερα,
πολλά νέα κορυφαία στελέχη
αναδείχθηκαν και θα διεκδικήσουν με αξιώσεις για πρώτη
φορά μια θέση στο Κοινοβούλιο. Όπως ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, που μάλλον οδεύει
στο Επικρατείας, η Έφη Αχτσιόγλου, που ακούγεται για την Α΄
Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Ζαχαριάδης για τον Βόρειο Τομέα
της Β΄ Αθήνας, ο Αλέξης Χαρίτσης για τον Νότιο Τομέα, η Ράνια Σβίγκου στον Δυτικό Τομέα,
ο Γιώργος Βασιλειάδης στον
Νότιο Τομέα, ο Λευτέρης Κρέτσος στον Νότιο Τομέα, η Ελευθερία Χατζηγεωργίου στην Α΄
Θεσσαλονίκης, ο Στέργιος Πιτσιόρλας στον Νότιο Τομέα, ο
Γιώργος Τσίπρας στη Δυτική
Αττική και ο Παναγιώτης Ρήγας
στον Δυτικό Τομέα, αναμένεται να βρεθούν στα ψηφοδέλτια.
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• Ο Περισσός θα συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία
με μότο «ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε επάγγελμα την κοροϊδία»

Η 3η εντολή
στόχος του ΚΚΕ

Μ

ία φράση του Δημήτρη Κουτσούμπα
στην ομιλία του προς
τους νέους στη Φιλοσοφική Αθηνών, την
Τετάρτη, έδειξε τους πραγματικούς στόχους του ΚΚΕ για τις εκλογικές αναμετρήσεις που ακολουθούν και ειδικά τις
εθνικές εκλογές.
«Ας τους χαλάσουμε τα σχέδια με ένα
πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Για να εμποδίζει αντιλαϊκά μέτρα, να ξεσηκώνει το λαό. Μόνο
ο συλλογικός αγώνας, η δράση, ανοίγει
δρόμους για να ζήσουμε καλύτερα. Όσο
πιο πολλοί και πιο δυνατοί γίνονται οι κομ-

μουνιστές, τόσο πιο πολλές εστίες αγώνα
φουντώνουν. Οι πολλές κάλπες που έχουμε
μπροστά μας, να γίνουν πολλές ευκαιρίες
για να τους χαλάσουμε τα αντιλαϊκά σχέδια», τόνισε μεταξύ άλλων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το ΚΚΕ μπορεί
να αναδειχθεί τρίτο κόμμα, ειδικά στις
εθνικές εκλογές.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι Κίνημα Αλλαγής-Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ
βρίσκονται στα ίδια πάνω-κάτω ποσοστά. Και στον Περισσό εκτιμούν πως
όλα είναι ανοιχτά και μπορούν να κάνουν την έκπληξη και να λάβουν αυτή
την 3η εντολή.

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

Με λάβαρο το Μακεδονικό
σε όλες τις εκλογές
«Η ψυχή των Μακεδόνων πληγώθηκε και
προδόθηκε με την κατάπτυστη συμφωνία
των Πρεσπών». Αυτή η δήλωση του Βασίλη
Λεβέντη δείχνει το πώς θα κινηθεί στην
προεκλογική εκστρατεία η Ένωση Κεντρώων. Θα επιμείνει στο Μακεδονικό προσπαθώντας να αλιεύσει ψήφους, τόσο για να
εκλέξει ένα τουλάχιστον βουλευτή στην επόμενη Ευρωβουλή, αλλά το πιο σημαντικό
για να είναι παρούσα στην επόμενη Βουλή.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, «οι Μακεδόνες θα ησυχάσουν μόνο όταν ακυρωθεί η συμφωνία
των Πρεσπών και θεραπευτεί έτσι η πολιτική ατιμία που έγινε εις βάρος
της χώρας μας», εξηγώντας ότι «υπάρχουν νομικά κενά και αδυναμίες
στη συμφωνία των Πρεσπών, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν υπέγραψε ο Πρόεδρος των Σκοπίων τη συμφωνία και επιπλέον δεν έγινε
δημοψήφισμα, δεν συνεδρίασε η Βουλή και δεν συνεκλήθη το Συμβούλιο
των Πολιτικών Αρχηγών».
Όμως όλα δείχνουν πως η Ένωση Κεντρώων ετοιμάζεται για αλλαγή
ηγεσίας. Ήδη ο Μάριος Γεωργιάδης έχει σημαίνοντα ρόλο στις επιλογές
των προσώπων σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, αλλά
και αυτούς, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις εθνικές εκλογές. Για το θέμα των βουλευτικών εκλογών, ο κ. Λεβέντης υπογράμμισε ότι «οι δημοσκοπήσεις δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα και αποκάλυψε ότι κάνει και το κόμμα του έρευνες κοινής γνώμης οι οποίες δείχνουν εντελώς διαφορετικά ευρήματα».
Τέλος, για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Λεβέντης δήλωσε: «Ο
λαός θέλει κυβέρνηση και όχι συνεχείς εκλογές. Είμαστε θετικοί στο να συζητήσουμε την επόμενη μέρα. Θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα για να
δούμε σε ποια σημεία μπορούμε να συνεργαστούμε, στη βάση όμως της ισοτιμίας και της διαφάνειας. Πρέπει τα κόμματα εξουσίας να κάνουν μεγάλες υποχωρήσεις για να κυβερνηθεί η χώρα».

Σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές στο
ΚΚΕ εκτιμούν πως και πάλι το κόμμα
θα καταφέρει να εκλέξει δύο ευρωβουλευτές και ποντάρουν πολλά στην ενεργοποίηση της Σεμίνα Διγενή. όπως
χαρακτηριστικά λένε: «Το πείραμα της
Αλέκας Παπαρήγα με τη Λιάνα Κανέλλη
απέδωσε καρπούς με τη δυναμική παρουσία της στα πάνελ. Κάτι ανάλογο αναμένουμε και με τη Σεμίνα».
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές το ΚΚΕ
ενδιαφέρεται να κρατήσει τους δήμους
που είχε κερδίσει στις εκλογές του
2014, δηλαδή Καισαριανή, Πετρούπολη, Χαϊδάρι και φυσικά την Πάτρα, που

για τον Περισσό είναι η μητέρα των μαχών. Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα ο νυν
δήμαρχος Κώστας Πελετίδης προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αναμένεται ότι θα είναι στον δεύτερο γύρο
και εκτιμάται ότι πολύ δύσκολα θα ηττηθεί. Τέλος, το ΚΚΕ θα συνεχίσει τη
σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση
και οι φράσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα, «το ΚΚΕ συγκρούστηκε με το
κύμα της απάτης των ψευδαισθήσεων που
καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ», αλλά και το «ο
ΣΥΡΙΖΑ έκανε επάγγελμα την κοροϊδία»,
αναμένεται να αποτελέσουν το μότο του
ΚΚΕ στην προεκλογική εκστρατεία.

Με το van
του Ποταμιού
γυρίζει
την Ελλάδα
ο Θεοδωράκης
Με περιοδείες του Σταύρου Θεοδωράκη με το χαρακτηριστικό van και του
συνόλου των στελεχών του σε όλη τη
χώρα θα κλιμακώσει το Ποτάμι το προσεχές διάστημα την προεκλογική δραστηριότητά του. Στόχος είναι, όπως επισημαίνεται, «να μεταφερθεί το μήνυμα του Ποταμιού σε κάθε άκρη της χώρας». Ήδη η αρχή έγινε με τριήμερη περιοδεία σε Ναύπλιο, Τρίπολη, Σπάρτη, Αρεόπολη και Καλαμάτα.
Άλλωστε, οι ευρωεκλογές του Μαΐου αποτελούν μεγάλο στοίχημα για τη Σεβαστουπόλεως. Στόχος
είναι, μετά τις περιπέτειες της αποχώρησης από το Κίνημα Αλλαγής και της διάλυσης της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας από τα απόνερα της συμφωνίας των Πρεσπών, να επιτευχθεί η επιστροφή του
κόμματος στο πολιτικό σκηνικό. Ο ίδιος ο κ. Θεοδωράκης, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, έχει
θέσει ως πήχη τη διατήρηση των δύο εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις οποίες είχε κερδίσει
στις κάλπες του 2014, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Οι πιο λογικοί στη Σεβαστουπόλεως
κάνουν λόγο πως η εκλογή ενός ευρωβουλευτή θα αναγκάσει όλους να πανηγυρίσουν.
Με αυτά τα δεδομένα, κίνηση υψηλού συμβολισμού θεωρείται η ανακοίνωση της υποψηφιότητας
του πρέσβη επί τιμή Γιώργου Κακλίκη, μιας και συνιστά, επί της ουσίας, μια προσωποποίηση των
θέσεων περί συναίνεσης τις οποίες έχει εκφράσει το Ποτάμι όλο αυτό το διάστημα στον τομέα των εθνικών θεμάτων. Κυρίως δε, εν μέσω των αντιπαραθέσεων που έχουν πυροδοτηθεί στο πολιτικό
σκηνικό, με αφορμή κυρίως τη διαπραγμάτευση και τη συμφωνία για το ονοματολογικό. Ο κ. Κακλίκης συμπορεύεται με το Ποτάμι από τη γέννηση της παράταξης το 2014, ενώ είναι σύμβουλος του κ.
Θεοδωράκη επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, διαμόρφωσε την πρόταση της παράταξης για σύσταση συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, η οποία αντανακλά και τις πτυχές της πολιτικής του
Ποταμιού στα εθνικά θέματα.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του υπογράμμισε την ανάγκη «να
σταλούν στο Ευρωκοινοβούλιο σοβαροί άνθρωποι που γνωρίζουν τα προβλήματα και θα δώσουν λύσεις για τη
χώρα, και όχι απλώς τηλεοπτικοί αστέρες και άλλα άτομα που μπορεί να φημίζονται για πολλά, αλλά όχι για την
πολιτική και ευρωπαϊκή τους αντίληψη».
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• Το πρόσωπο-κλειδί που επέλεξε ο Γιώργος Πατούλης για να διαδραματίσουν
κομβικό ρόλο στη Περιφέρεια Αττικής μιλά στην «Α» για την απόφασή του
να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών του Δυτικού Τομέα της Αττικής

«Υπερ-απαραίτητη
η “Νέα Αρχή”
για την Αττική»
Ένα από πιο «δυνατά χαρτιά», με έντονη κοινωνική δράση και
προσφορά που έχει συμπεριλάβει στον συνδυασμό «Νέα Αρχή
για την Αττική» ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος
Πατούλης, είναι ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, Δημήτρης Μουλιάτος.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Α

υτοδημιούργητος, έχοντας
ζήσει πολύ φτωχικά χρόνια, ο Δημήτρης Μουλιάτος με σκληρή δουλειά και υπομονή για περισσότερα από 30 χρόνια βρισκόταν
δίπλα από έναν πάγκο Λαϊκής Αγοράς
ως έμπορος νωπών ψαριών, περνώντας αργότερα στον χώρο του συνδικαλισμού, με αποτέλεσμα να κατέχει πια
τη θέση του προέδρου της Β΄ Λαϊκής
Αγοράς Αθηνών, αλλά και του γενικού
γραμματέα της Παναττικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
Δικαίως είναι λοιπόν ένα από τα
πρόσωπα-κλειδιά που επέλεξε ο Γιώργος Πατούλης για να διαδραματίσουν
κομβικό ρόλο στη Περιφέρεια Αττικής.
Ο Δ. Μουλιάτος γεννήθηκε στην Αθήνα, ωστόσο η Δυτική Αττική αποτέλεσε
το «λιμάνι» αλλά και το ορμητήριό του.
Μεγάλωσε στις γειτονιές των Αγίων Αναργύρων, κατοικεί επί σειρά ετών στις
παρυφές της Κηπούπολης με την Πετρούπολη και δραστηριοποιείται γενικότερα σε όλο τον Δυτικό Τομέα.

«Θα είμαστε στο πλευρό τους,
τους θέλουμε στο πλευρό μας»
Μιλώντας στην «Α» για την απόφασή
του να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών του Δυτικού Τομέα της Αττικής, τόνισε τα εξής:
«Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δράσης στον χώρο του συνδικαλισμού

αποφάσισα να διεκδικήσω την ψήφο των
συμπολιτών μου και να στρατευτώ στο
πλευρό του Γιώργου Πατούλη, γιατί είναι
υπερ-απαραίτητη η Νέα Αρχή για την Αττική. Είναι ένα νέο ξεκίνημα που πρέπει
να κάνουμε όλοι μαζί οι πολίτες της Δυτικής Αττικής, θα είμαστε στο πλευρό τους
αλλά και τους θέλουμε στο πλευρό μας».
Για τον στόχο που έχει θέσει και θα
επιδιώξει να πετύχει στην επόμενη μέρα στην Περιφέρεια Αττικής, δήλωσε
χαρακτηριστικά:
«Στόχος μου και επιθυμία μου είναι να
βοηθήσω στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του δυτικού τομέα, όπως την ασφάλεια, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Επισκέπτομαι συχνά όλες τις γειτονιές και βλέπω τα προβλήματα και τις ανησυχίες των κατοίκων που δεν νιώθουν
καμία ασφάλεια και πολλές φορές έχει
χρειαστεί να πάρουν οι ίδιοι τον νόμο στα
χέρια τους.
»Δεν λέμε ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αυτό που λέμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Ειδικά στα
θέματα της ασφάλειας, πρέπει να στηρίξουμε το έργο της Αστυνομίας, και εμείς
από την πλευρά μας πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές και τον φωτισμό, ειδικά
στις γειτονιές με μεγάλη παραβατικότητα.
Ο δυτικός τομέας είναι πολύ παραγωγικός
αλλά και δημιουργικός. Δημιουργεί επιστήμονες, αθλητές, καλλιτέχνες, αλλά δυστυχώς αυτό δεν έχει ανάλογη αναγνωρισιμότητα. Αυτό το έργο και την προσφορά πρέπει και να αναγνωρίσουμε αλλά και
να προβάλουμε».



«Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με
το τι δεν έκαναν οι προγενέστεροι στην Περιφέρεια. Ο κόσμος τούς
έχει ήδη κρίνει. Εμείς είμαστε εδώ για
να προλάβουμε το αύριο που έχει αυτός ο τομέας ανάγκη»
«Να γίνει πρότυπο
για όλη την Ευρώπη
η ελληνική Λαϊκή Αγορά»
Ιδιαίτερη έμφαση θέλει να δώσει ωστόσο και σε έναν χώρο που γνωρίζει
πάρα πολύ καλά, τις Λαϊκές Αγορές,
που έχει άλυτα προβλήματα και ο ίδιος
ξέρει καλύτερα από τον καθένα ποιες
παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν:
«Ο περισσότερος κόσμος μπορεί να ε-

πισκέπτεται τις Λαϊκές Αγορές όμως δεν ξέρει την προσφορά τους στην κοινωνία μας
και την παρουσία τους στα χρόνια της κρίσης. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Λαϊκές Αγορές έχουν παίξει σημαντικό κοινωνικό
ρόλο βοηθώντας τους συνανθρώπους μας
όχι μόνο στα Κοινωνικά Παντοπωλεία με
τόνους προϊόντων αλλά και σε συλλόγους
όπως η “Φλόγα” με παιδιά που πάσχουν
από νεοπλασματική ασθένεια, πάντα όμως
με μια αξιοπρεπή σιωπή. Εμείς θέλουμε
να εκσυγχρονίσουμε τον χώρο των Λαϊκών
Αγορών και τη λειτουργία τους, όπως με ομοιόμορφους πάγκους, καθαρές αγορές.
Να γίνουν οι Λαϊκές Αγορές στη χώρα μας
πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Από τη
στιγμή μάλιστα που οι Λαϊκές Αγορές δεν
επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό
για τη λειτουργία τους πληρώνοντας το ημερήσιο δικαίωμα όλοι οι πωλητές προς
την Περιφέρεια, από την καθαριότητα μέχρι την εποπτεία και όχι έχει σχέση με τη
λειτουργία αυτών. Ο Γιώργος Πατούλης έχει σκύψει το κεφάλι πάνω σε αυτό το θέμα
κι έχει ευαισθητοποιηθεί γνωρίζοντας τον
αγώνα όλων των πωλητών για την προσφορά των Λαϊκών Αγορών προς την κοινωνία».
Και ο Δημήτρης Μουλιάτος κατέληξε λέγοντας τα εξής:
«Από την πρώτη στιγμή που ο Γιώργος
Πατούλης μού έκανε την τιμητική πρόταση να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό
του, την αποδέχθηκα χωρίς δεύτερη σκέψη
γιατί όσα χρόνια είναι σε θέσεις ευθύνης
έχει αποδείξει έμπρακτα ότι είναι ένας άνθρωπος που διαθέτει την ικανότητα να πετυχαίνει τους στόχους του επιλέγοντας άριστους συνεργάτες. Θα προσπαθήσω να
φανώ λοιπόν αντάξιος της εμπιστοσύνης
αυτής ώστε από την 27η Μάιου, να ξεκινήσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη προσπάθεια
για να αποκτήσει η Αττική τη χαμένη της
αίγλη και να αναδείξουμε τις μεγάλες προοπτικές εξέλιξης που έχει. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με το τι δεν έκαναν οι προγενέστεροι στην Περιφέρεια. Ο κόσμος τούς
έχει ήδη κρίνει. Εμείς είμαστε εδώ για να
προλάβουμε το αύριο που έχει αυτός ο τομέας ανάγκη».
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ΤΟ… ΕΥΤΥΧΕΣ ΝΑΥΑΓΙΟ
ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι γαμπροί το έσκασαν,
η νύφη τη… γλίτωσε!!!
Ένας Βρετανός συγγραφέας του 19ου αιώνα ισχυριζόταν ότι ένας από τους βασικούς κανόνες για τους πωλητές είναι να παινεύουν τις άσχημες πλευρές του εμπορεύματος και να αφήνουν τα καλά σημεία του να
μιλήσουν μόνα τους. Στην περίπτωση της πώλησης των
ΕΛ.ΠΕ., ο κανόνας θα ήταν υπό νορμάλ συνθήκες αυτοεκπληρούμενος: άσχημες πλευρές στην επιχείρηση
δύσκολα θα έβρισκε κάποιος για να τις «μασκαρέψει»,
όσο για τα καλά επιχειρηματικά σημεία του εγχώριου ενεργειακού κολοσσού, αυτά «φωνάζουν» από μακριά!
Κι όμως, πώληση δεν υπήρξε. Το γιατί έχει πολλές αναγνώσεις. Ωστόσο, η δεύτερη σκέψη ότι τα ΕΛ.ΠΕ.
γλίτωσαν από ένα ευτελούς ανταλλάγματος ξεπούλημα τείνει να γίνει η κυρίαρχη παραδοχή…

Ο διευθύνων σύμβουλος
του ΤΑΙΠΕΔ, Ρικάρντο Λαμπίρης

ποιήσεων διεκδικούσαν να κάνουν δικό τους (σ.σ. σε ποσοστό 50,1%) οι δύο διεκδικήτριες κοινοπραξίες, που ήταν από τη μία πλευρά το σχήμα
Glencore-Carlyle και από την
άλλη η σύμπραξη των εταιρειών Vitol και Sonatrach. Για το
πώς, τώρα, φτάσαμε στο σημείο
κανένα από τα δύο κονσόρτσιουμ να μην υποβάλει δεσμευτική οικονομική προσφορά, η επίσημη εκδοχή κάνει λόγο για
εξελίξεις που έλαβαν χώρα
πρόσφατα στο διεθνές περιβάλλον και οι οποίες οδήγησαν

στην απόφαση απόσυρσης του
ενδιαφέροντός τους για τα
ΕΛ.ΠΕ.. Η αγορά, όμως, άλλα
ψιθυρίζει. Για παράδειγμα, συζητιέται έντονα ότι οι υποψήφιοι επενδυτές έκαναν πίσω όταν
στα κείμενα της συμφωνίας αγοραπωλησίας διάβασαν όρους
που παρείχαν στους μετόχους
της μειοψηφίας (ελληνικό δημόσιο και όμιλος Λάτση) το δικαίωμα του βέτο, που επέβαλαν
την παρουσία τους στο διοικητικό συμβούλιο και που προέβλεπαν την ύπαρξη αυξημένης
πλειοψηφίας προκειμένου να

Του Νίκου Τσαγκατάκη
εν χρειάζεται αποδείξεις το γεγονός ότι ο
Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων είναι ένα από τα πιο
βαριά –αν όχι το βαρύτερο– «ασημικό» της δημόσιας περιουσίας που είχε σε περίοπτη θέση
στη βιτρίνα του το ΤΑΙΠΕΔ. Αρκούν τα οικονομικά αποτελέσματα που πετυχαίνει τα τελευταία
χρόνια η διοίκηση Τσοτσορού,
καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αποκορύφωμα το
2018, μία από τις καλύτερες χρονιές ιστορικά από πλευράς επιδόσεων διυλιστηρίων, με υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων
καθώς και αυξημένη υπερ-απόδοση, όπου τα ΕΛ.ΠΕ. κατέγραψαν ιστορικά υψηλά σε παραγωγή με 15,5 εκατ. τόνους (+3%),
αυξημένες πωλήσεις με 16,5 εκατ. τόνους (+4%) και εξαγωγέςρεκόρ ύψους 9,4 εκατ. τόνων,
που αναδεικνύουν τον Όμιλο σε
έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στην Ελλάδα.

Δ

Πού… χάλασε
Αυτό το «πετράδι» του στέμματος των ελληνικών αποκρατικο-

λάβει αποφάσεις η γενική συνέλευση.
Ενστάσεις φέρεται να ακούστηκαν από τους επενδυτές ακόμη και για την πολυκλαδική
μορφή του ομιλικού «δέντρου»
των ΕΛ.ΠΕ. (πολλές θυγατρικές,
διάφοροι τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης κ.λπ.).
Όλα τα παραπάνω μοιάζει να
συνετέλεσαν αθροιστικά στο να
ανακρούσουν πρύμναν οι δύο
κοινοπραξίες και να μη βάλουν
το χέρι στην τσέπη. Και το… βάθος αυτής της τσέπης είναι που
επιβεβαιώνει την προαναφερθείσα εκτίμηση ότι ίσως τελικά
το ναυάγιο της αποκρατικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ. –με το τίμημα
που αυτή πήγε να γίνει– να τα έσωσε από το «ξεπούλημα».

Είναι… λίγα
τα λεφτά, Άρη
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αποκρατικοποίηση του ελληνικού ενεργειακού ομίλου θα έκλεινε ένα ευμέγεθες μέρος της
δημοσιονομικής δέσμευσης της
Ελλάδας προς τους εταίρουςδανειστές να εισπράξει και να
εισφέρει στα κρατικά ταμεία ποσά περί τα 2 δισ. ευρώ, που θα
προέρχονται από πωλήσεις των

συμμετοχών του Δημοσίου.
Αυτό όμως δεν θα μπορούσε
και δεν έπρεπε να γίνει… μπιρ
παρά! Διότι αν μιλάμε για έναν
ενεργειακό εξαγωγικό όμιλο
σαν τα ΕΛ.ΠΕ. που «κοστολογείται» με όρους ανταγωνιστικής
ελεύθερης αγοράς, υπεραξίας
και προοπτικών και όχι με στεγνή χρηματιστηριακή αποτίμηση, τότε για την απόκτηση του
50,1% που βγήκε προς πώληση (σ.σ. το ελληνικό Δημόσιο
κατέχει το 35,48% των ΕΛ.ΠΕ.
και δίνει το 20%, ενώ η συμφερόντων Λάτση «Paneuropean»
μετέχει με 45,47% και παραχωρεί το 30,1%) οι μέχρι πρότινος
διεκδικητές των μεριδίων θα έπρεπε να ρίξουν στο τραπέζι περί τα 5 δισ. ευρώ και όχι το περίπου 1,5 δισεκατομμύριο που
συζητιόταν ως αντίτιμο.
Είναι, άλλωστε, μία θέση που
μετά το ναυάγιο άρχισε να υποστηρίζεται και από κύκλους του
ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίοι επικαλούνται ότι δεν ήταν διατεθειμένο
το Ταμείο να ξεπουλήσει, μόνο
και μόνο για να πει ότι έκανε
μία αποκρατικοποίηση.
Όπως προαναφέρθηκε, τα
ΕΛ.ΠΕ. βγήκαν μερικώς προς
πώληση κουβαλώντας μια διόλου ευκαταφρόνητη προίκα,
που δεν αφορά μόνο τα συνεχόμενα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που «γράφουν» κάθε
χρονιά. Είναι και το κοινωνικό
αποτύπωμα που αφήνει στη
χώρα ο ενεργειακός Όμιλος, με
σημαντικές και επαναλαμβανόμενες δράσεις εταιρικής ευθύνης σε τομείς όπως ο αθλητισμός, η Υγεία και η Παιδεία.
Αυτό, άραγε, πόσο θα πλήρωνε
για να το αποκτήσει ένα κονσόρτσιουμ και πώς θα δεσμευόταν να το συνεχίσει;
Αν και όχι τόσο ρητορικό, το
παραπάνω ερώτημα ενδεχομένως απαντηθεί όταν ο διαγωνισμός για την πώληση των
ΕΛ.ΠΕ. ξαναμπεί στις ράγες και
επανακάμψει το επενδυτικό ενδιαφέρον υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Για την ώρα, όμως, ακόμη κι αν ισχύουν οι αιτιάσεις
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ότι «η χώρα δεν μπορεί να πληρώνει άλλο την ανικανότητα και τις ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ», σε αυτή
την περίπτωση στην οδό Πειραιώς θα πρέπει να λένε ευτυχώς που δεν πουλήθηκαν τα
ΕΛ.ΠΕ. Διότι, όπως και να το
κάνουμε, ήταν πολύ… λίγα τα λεφτά, Άρη, που θα έλεγε αντιστρέφοντας την επική κινηματογραφική ατάκα του ο αείμνηστος Σπύρος Καλογήρου…
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το 2019 σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας πορείας της ελληνικής οικονομίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τελευταίου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018, την αποσαφήνιση του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας και την υπαγωγή
της Ελλάδος στο βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του
ευρώ, η ελληνική οικονομία καλείται να λειτουργήσει σε ένα νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής. Όλοι μας, ιδιώτες, επιχειρήσεις, πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες, καλούμεθα να
αποδείξουμε ότι τα μαθήματα από την κρίση έχουν γίνει κτήμα μας.
Το 2018 η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε και καταγράφηκε ρυθμός ανόδου 1,9%. Κινητήριες δυνάμεις ήταν η άνοδος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών,
που αντανακλά τη βελτίωση της εξωστρέφειας της οικονομίας, καθώς και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που υποστηρίχθηκε από την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Η ομαλή εκτέλεση και ολοκλήρωση του προγράμματος, η βελτίωση της εμπιστοσύνης και η
συνακόλουθη επιτάχυνση της ανάπτυξης οδήγησαν στην επιστροφή των καταθέσεων στις
τράπεζες. Αυτή η εξέλιξη με τη σειρά της επέτρεψε την αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών, το σημαντικό περιορισμό και σχεδόν μηδενισμό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη μικρή ανάκαμψη της τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά και την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών
και στην κίνηση κεφαλαίων.
Όλα τα προηγούμενα οδήγησαν στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και επέτρεψαν την επιστροφή στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές
μετά από ένα έτος, το Φεβρουάριο του 2019, όταν το Ελληνικό Δημόσιο, επωφελούμενο και
από το θετικό διεθνές επενδυτικό κλίμα, εξέδωσε επιτυχώς πενταετές ομόλογο. Η επιτυχής
έκδοση πενταετούς ομολόγου ήταν ένα πρώτο βήμα, ώστε η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα.
Η επιτυχής έκδοση δεκαετούς ομολόγου το Μάρτιο του 2019, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης δημόσιου χρέους το 2010, αποτελεί ένα πιο αποφασιστικό βήμα προς την
ίδια κατεύθυνση, δηλαδή την επανασύνδεση της χώρας με τις αγορές. Η πρόσφατη υπερψήφιση από τη Βουλή της διάταξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας επίσης συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, αφού αναμορφώνει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και δικλίδες ασφαλείας.
Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018, σε συνδυασμό
με την αυξημένη εκταμίευση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για το
σχηματισμό του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, έχουν βελτιώσει σημαντικά τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα. Εντούτοις, καθώς οι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου παραμένουν κάτω από την επενδυτική βαθμίδα και ελλείψει πρόσβασης σε προληπτική γραμμή στήριξης, η Ελλάδα παρέμεινε εκτός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕKT), το οποίο θα συνέβαλλε στην ενίσχυση
της οικονομικής δραστηριότητας και στην περαιτέρω βελτίωση του αξιόχρεου των ελληνικών τίτλων. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες.
Εμφανίζουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας σε πιθανές αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και επηρεάζονται από την αβεβαιότητα σχετικά με τη διατήρηση της μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περιθώριο απόδοσης (spread) των ελληνικών δεκαετών ομολόγων ακόμη παραμένει λίγο
κάτω από τις 400 μονάδες βάσης, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των αποδόσεών
τους. Αυτό το επίμονο φαινόμενο πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά.
Το 2019 αποτελεί έτος σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία. Στο διεθνές περιβάλλον, η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου λόγω του εντεινόμενου εμπορικού
προστατευτισμού ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην άνοδο των ελληνικών εξαγωγών.
Στο εγχώριο περιβάλλον, η αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία των μεταρρυθμίσεων
και οι περιορισμοί από την πλευρά της χρηματοδότησης επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις. Η υψηλή φορολόγηση τα τελευταία χρόνια περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική της
οικονομίας, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκρατεί τη
βελτίωση της εμπιστοσύνης και δημιουργεί φορολογική κόπωση, με συρρίκνωση της φορολογικής βάσης και εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.
Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί
στα ίδια επίπεδα με το 2018, παρά την περαιτέρω επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης τόσο διεθνώς όσο και, κυρίως, στην ευρωζώνη. Αυτό όμως προϋποθέτει την απρόσκοπτη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων χωρίς καθυστερήσεις και την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν πρωταρχική σημασία για την ολοκλήρωση της επιτυχούς μετάβασης σε ένα βιώσιμο και εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1,9% και το 2019, με τις εξαγωγές
και την ιδιωτική κατανάλωση να παραμένουν οι βασικοί αναπτυξιακοί μοχλοί. Ωστόσο,
προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες απώλειες που υπέστη η ελληνική οικονομία σε όρους προϊόντος και απασχόλησης κατά τη μακρά περίοδο της ύφεσης, απαιτούνται ταχύτεροι
ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης.
Τα χαμηλά επίπεδα των επενδύσεων, η ανεπαρκής εγχώρια αποταμίευση, το υψηλό – αν και
μειούμενο – απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η μεγάλη απώλεια υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου κατά τα χρόνια της ύφεσης, καθώς και οι διαγραφόμενες χαμηλές
προσδοκίες για την πορεία του δυνητικού προϊόντος μεσομακροπρόθεσμα λόγω των ισχνών δημογραφικών εξελίξεων και της βραδείας ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών
στην παραγωγική διαδικασία, είναι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή
δυναμική. Παράλληλα, οι προοπτικές της οικονομίας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών και από τις εισροές διεθνών κεφαλαίων
στη χώρα.
Στο εσωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στο δημοσιονομικό πεδίο, η ενδεχόμενη εφαρμογή των
αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές προγενέστερες περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων των
συνταξιούχων, αποτελεί το σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον.
Καθώς μάλιστα η χώρα εισέρχεται στον εκλογικό κύκλο, ενισχύονται οι κίνδυνοι επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και δημοσιονομικής χαλάρωσης, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η οικονομική αβεβαιότητα. Ελλοχεύει συνεπώς ο κίνδυνος ανατροπής
της σημαντικής προόδου που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019
Η άνοδος του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2018 και οι προοπτικές για το 2019 δηλώνουν ότι
η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι όχι μόνο η
διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, αλλά και η σημαντική ενίσχυσή της, ώστε να καταστεί δυνατή η καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και τούτο διότι η αναπτυξιακή δυναμική δεν έχει ακόμη εδραιωθεί επαρκώς, όπως αποτυπώνεται από τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής των επενδύσεων, το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης επί του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και το υψηλό – παρά τη μείωσή
του – ποσοστό ανεργίας. Επιπλέον, ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική δρα η συνεχιζόμενη περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προοπτικές ανάπτυξης το 2019 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα από την πορεία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, αλλά και από τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Ειδικότερα για την ευρωζώνη, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη και το
2019, με σημαντικά χαμηλότερο όμως ρυθμό (1,1%), καθώς ήδη καταγράφεται αξιοσημείωτη υποχώρηση σε σύγκριση με τους υψηλούς ρυθμούς των προηγούμενων ετών. Για
την αποτροπή του κινδύνου περαιτέρω επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην ευρωζώνη και τη
διασφάλιση σταθερής πορείας σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) αποφάσισε το Μάρτιο του 2019 τη διατήρηση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της
νομισματικής πολιτικής μέσω της διατήρησης αμετάβλητων των βασικών επιτοκίων μέχρι και
το τέλος του έτους και της διεξαγωγής μιας νέας σειράς τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας δύο ετών. Η απόφαση αυτή βοηθά στη βελτίωση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών συνθηκών και στηρίζει την αναπτυ-

ξιακή προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τόνισε επίσης, όπως κάνει παγίως εδώ και καιρό, ότι και η
δημοσιονομική πολιτική στην ευρωζώνη πρέπει, στις περιπτώσεις κρατών-μελών όπου
παρατηρείται η ύπαρξη ικανού δημοσιονομικού περιθωρίου, να βοηθά και αυτή την αναπτυξιακή δυναμική.
Κύριοι αναπτυξιακοί παράγοντες της ελληνικής οικονομίας το τρέχον έτος προβλέπεται
να είναι η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές, οι οποίες όμως εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό. Η ιδιωτική κατανάλωση θα υποστηριχθεί από τη διατήρηση της
θετικής πορείας του τουρισμού, τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και τη
βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ οι επενδύσεις θα ενισχυθούν κυρίως από τη σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων.
Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε σε 0,8% το 2018 από 1,1% το 2017. Η απουσία σημαντικών νέων αυξήσεων στην έμμεση φορολογία κατά το 2018, η ταχεία υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου από τον Οκτώβριο, αλλά και οι έντονες επιδράσεις βάσης, συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που συγκράτησαν τον
πληθωρισμό σε χαμηλότερα επίπεδα. Για το 2019 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να καταγράψει βραδύτερο ρυθμό, λόγω των χαμηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου,
καθώς και λόγω του έντονου ανταγωνισμού στην εγχώρια λιανική αγορά τροφίμων.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά το 2017 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης,
για τρίτο συνεχές έτος, σε σχέση με το στόχο του προγράμματος. Το 2018 αναμένεται επίσης υπέρβαση, σύμφωνα τόσο με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2019 όσο
και με την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος.
Εντούτοις, για άλλη μία χρονιά, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) περικόπηκαν έναντι του αρχικού στόχου. Παρατηρήθηκε εξάλλου μεγάλη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της γενικής κυβέρνησης
προς τους προμηθευτές τους, παρά τις στοχευμένες εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης. Τα φαινόμενα αυτά, που επαναλαμβάνονται τα τελευταία έτη, στερούν πολύτιμους πόρους από την πραγματική οικονομία, μεγεθύνουν το πρόβλημα της ανεπαρκούς
χρηματοδότησης της ιδιωτικής οικονομίας και επιβαρύνουν το μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης, όπως άλλωστε επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση ενισχυμένης
εποπτείας.
Για το 2019 προβλέπεται η εφαρμογή μιας επεκτατικής δέσμης δημοσιονομικών μέτρων ύψους περίπου 0,6% του ΑΕΠ, μερικώς αντισταθμιζόμενης από τη μείωση των δαπανών του
ΠΔΕ κατά 0,3% του ΑΕΠ.
Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς ο δημοσιονομικός κίνδυνος που ελλοχεύει για το 2019 από ενδεχόμενες πιέσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική επέκταση εν όψει του εκλογικού κύκλου.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2018 προσδιορίστηκαν από την επιταχυνόμενη επιστροφή των τραπεζικών καταθέσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών με πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά και ως εκ τούτου σημαντικό περιορισμό και σχεδόν μηδενισμό της έκτακτης ενίσχυσης σε
ρευστότητα (ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη μικρή ανάκαμψη της τραπεζικής χρηματοδότησης καθώς και τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, η κερδοφορία παρέμεινε αδύναμη.
Στις αρχές του 2018 διενεργήθηκε πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, στην οποία συμμετείχαν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητά τους σε υποθετικές διαταραχές για την τριετία 20182020. Το αποτέλεσμα της άσκησης έδειξε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν παρουσιάζουν
κεφαλαιακό έλλειμμα.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Ωστόσο, βασικό πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθεί να είναι το υψηλό απόθεμα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς τους, το οποίο δεν επιτρέπει
την ενίσχυση της πιστοδοτικής τους ικανότητας. Οι τράπεζες αξιοποιούν τις δυνατότητες που
τους παρέχει το βελτιωμένο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσω του οποίου έχουν αρθεί
σημαντικά θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που αποτελούσαν τροχοπέδη στην προσπάθειά
τους να μειώσουν το υπέρογκο ύψος των ΜΕΔ. Οι σημαντικές αυτές μεταρρυθμίσεις έχουν
αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, όπως φαίνεται από τη μείωση του αποθέματος των ΜΕΔ σε
81,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 (ή 45,4% του συνόλου των δανείων), από 107,2 δισεκ. ευρώ που ήταν στην κορύφωσή τους το Μάρτιο του 2016. Εντούτοις, το απόθεμα αυτό παραμένει σε εξαιρετικώς υψηλά επίπεδα.
Οι τράπεζες υπέβαλαν στο τέλος Μαρτίου του 2019 στην ΕΚΤ και στην Τράπεζα της Ελλάδος
αναθεωρημένους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, ενσωματώνοντας τις
πρόσφατες αλλαγές στη στρατηγική τους μετά το Σεπτέμβριο του 2018, αλλά και τυχόν
διαφορετικές παραδοχές για το μακροοικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την προηγούμενη υποβολή στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, στόχευση των τραπεζών ήταν η διαμόρφωση
των ΜΕΔ στο τέλος του 2021 στα 34,1 δισεκ. ευρώ, ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 21,2% του συνόλου των δανείων. Με τη νέα υποβολή οι τράπεζες στοχεύουν
σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του λόγου των ΜΕΔ, λίγο κάτω από το 20%. Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωσή του, το ποσοστό αυτό παραμένει περίπου εξαπλάσιο του μέσου όρου
της ΕΕ-28, συνεπώς πρέπει να επιταχυνθεί η μείωσή του.
Η επιτυχής επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να επιτύχει
διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, λόγω δομής και μεγέθους, αλλά και των νοικοκυριών, γίνεται κυρίως μέσω
τραπεζικού δανεισμού. Η απαλλαγή των τραπεζών από το πρόβλημα των ΜΕΔ θα συμβάλει
στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και στην αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησής τους, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου σε
διατηρήσιμη βάση που θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιτελέσουν εκ νέου το διαμεσολαβητικό τους ρόλο. Θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους και η δυνατότητά τους να απορροφούν
κλυδωνισμούς από ενδεχόμενες μελλοντικές διαταραχές. Θα αυξηθεί η οργανική κερδοφορία τους και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σε σταδιακή αύξηση της
προσφοράς δανείων και σε μείωση των επιτοκίων δανεισμού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο
και για τα νοικοκυριά, εξέλιξη που θα επιτρέψει την άνετη χρηματοδότηση της πραγματικής
οικονομίας.
Οι ελληνικές αρχές πρέπει σύντομα να καταλήξουν σε νέα, πιο συστημικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει από καιρό προτείνει μία συστημική λύση, η οποία προβλέπει τη
μεταβίβαση σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένη
στους ισολογισμούς των τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα δύο πολύ σημαντικά προβλήματα, τα ΜΕΔ και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται σε συνεννόηση για την προώθηση προς έγκριση στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και, τελικώς, για την υιοθέτηση τέτοιου είδους
συστημικών λύσεων για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ.
Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, η νέα νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της πρώτης
κατοικίας αποτελεί το πρώτο βήμα προς την πλήρη αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την ολιστική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων. Η εφαρμογή της
νέας ρύθμισης, η οποία περιέχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και δικλίδες
ασφαλείας, αποσκοπεί στην προστασία των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην
αποφυγή δημιουργίας ηθικού κινδύνου έναντι των συνεπών οφειλετών και στην ελεγχόμενη
επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ως επακόλουθο των διατάξεων της Φερεγγυότητας ΙΙ, η εγχώρια ασφαλιστική αγορά διακρίθηκε το 2018 από βελτίωση της ωριμότητάς της όσον αφορά την ενίσχυση της διακυβέρνησης και του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιολόγηση των κινδύνων και της φερεγ-

γυότητας με τελικό σκοπό την καλύτερη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίων, αλλά και την
προστασία των ασφαλισμένων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνέχισαν εντός του 2018 την
προσπάθεια περιορισμού των μακροχρόνιων εγγυήσεων που παρέχουν τα ασφαλιστικά
προϊόντα. Ειδικότερα, ο χρονικός ορίζοντας των καλύψεων μειώνεται και οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκάστοτε επικρατούσες
οικονομικές συνθήκες. Οι πρακτικές αυτές λειτουργούν θετικά τόσο για την επιχείρηση, με
ενίσχυση της φερεγγυότητάς της, όσο και για τον ασφαλισμένο, με μείωση του κόστους ασφάλισης και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν επαρκή διαχρονική προστασία, ώστε να καταβάλλονται στους ασφαλισμένους τα κέρδη των επενδεδυμένων αποταμιεύσεών τους.
Στις ασφαλίσεις ζωής σχεδιάζονται και διατίθενται όλο και περισσότερο ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η στρατηγική αυτή αφενός ενισχύει τη χρηματοοικονομική ισορροπία της ασφαλιστικής επιχείρησης και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παρέχει υψηλότερη απόδοση στις αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων, εκθέτοντάς
τους όμως σε κινδύνους που καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι. Επομένως, η ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης από την επιχείρηση προς τους ασφαλισμένους είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή εκτίμηση των κινδύνων και την αποφυγή απωλειών. Με το ν.
4583/2018 η Ελλάδα ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ 2016/97 στην εθνική της νομοθεσία και ανατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος το έργο της εποπτείας των διαμεσολαβητών και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων.
Οι προοπτικές για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά είναι ευνοϊκές. Αναλυτικότερα, με βάση
την πρόσφατη πρόταση ευρωπαϊκού Κανονισμού για τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής, διανομής και εποπτείας ενός Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού
Προϊόντος (Pan-European Personal Pension Product – PEPP), δίνεται η δυνατότητα στις
ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αναλάβουν νέο ρόλο παρέχοντας προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα σε αποταμιευτές που θέλουν να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές
τους απολαβές. Κατ’ αναλογία, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και περιβαλλοντικών κινδύνων.
Επιπλέον, για την ακριβέστερη εκτίμηση των κινδύνων και την αποτελεσματικότερη τιμολόγηση των προϊόντων τους, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως είναι η ανάλυση δεδομένων μεγάλης συχνότητας και
εύρους σε πραγματικό χρόνο (big data analytics), η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση (machine learning).
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Παρά τη θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα και καταγράφεται σε σημαντικά
οικονομικά μεγέθη, οι κίνδυνοι, εγχώριοι και εξωτερικοί, παραμένουν.
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από ενδεχόμενη περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας το
2019 λόγω της αύξησης του εμπορικού προστατευτισμού, γεωπολιτικών κινδύνων και ευπαθειών στις αναδυόμενες οικονομίες. Η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί
σημαντική πηγή ανησυχίας που, σε συνδυασμό με την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με το
Brexit, ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην άνοδο των ελληνικών εξαγωγών και του
τουρισμού.
Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η ενδεχόμενη εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές προγενέστερες περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων, αποτελεί το σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο μεσοπρόθεσμα. Και τούτο διότι η πρόσθετη δαπάνη δρα επιβαρυντικά στην ανάλυση βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, καθώς
οδηγεί στην αναθεώρηση προς τα άνω της συνταξιοδοτικής δαπάνης και τροφοδοτεί αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική πολιτική και την οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού
συστήματος.
Στους εγχώριους κινδύνους περιλαμβάνονται επίσης η υψηλή φορολόγηση και γενικότερα
το μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και τυχόν ανάκληση μεταρρυθμίσεων ή
καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. Επιπλέον, στην αγορά εργασίας η αύξηση του κατώτατου μισθού που νομοθετήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, παρότι εκτιμάται ότι θα
αποφέρει βραχυχρόνια οφέλη όσον αφορά την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και
κατ’ επέκταση της ιδιωτικής κατανάλωσης, μεσοπρόθεσμα αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση, κυρίως των νέων, καθώς και την ανταγωνιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του μέσου μισθού πρέπει να συμβαδίζει με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ώστε να διασφαλιστούν τα οφέλη σε όρους ανταγωνιστικότητας και
απασχόλησης από την επίπονη μεταρρυθμιστική προσπάθεια από το 2010 μέχρι σήμερα.
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: αφενός να επιτύχει ισχυρούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και αφετέρου να εξασφαλίσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που
έχει αναλάβει, όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου
2018 και από το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.
Η ελληνική οικονομία κατά τη μακρόχρονη περίοδο προσαρμογής επέτυχε να διορθώσει
πολλές ανισορροπίες σε κρίσιμα οικονομικά μεγέθη. Εντούτοις, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ευπάθειες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σε μεγάλο βαθμό κληρονομιά της
κρίσης, αλλά ο πολυδιάστατος και αλληλένδετος χαρακτήρας τους αποκαλύπτει χρόνιες αδυναμίες.
Ειδικότερα:
– Η μόνιμη επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές με
βιώσιμους όρους αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση στο άμεσο μέλλον. Η ύπαρξη
ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, αν και χρήσιμη, είναι προσωρινό μέσο αναχρηματοδότησης των δανειακών αναγκών του Δημοσίου και με περιορισμένη αποτελεσματικότητα
σε περίπτωση μελλοντικών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί
να υποκαταστήσει την ανάγκη εξόδου στις αγορές σε τακτά χρονικά διαστήματα και με
βιώσιμους όρους.
– Το υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνει το κόστος δανεισμού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική. Παρότι η βιωσιμότητα του χρέους έχει βελτιωθεί σημαντικά με τα μέτρα που υιοθέτησε το Eurogroup, από
το 2012 μέχρι και τα πλέον πρόσφατα του Ιουνίου 2018, η αποκλιμάκωση του χρέους εξαρτάται αφενός από τη δυνατότητα επίτευξης των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών
στόχων και αφετέρου από την προσήλωση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια ώστε να
εξασφαλιστεί υψηλή αύξηση του ΑΕΠ.
– Η διατήρηση μεγάλων πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων για μια παρατεταμένη περίοδο (3,5% του ΑΕΠ ετησίως μέχρι το 2022 και 2,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο
την περίοδο 2023-2060), όταν μάλιστα συνοδεύεται από υψηλή φορολογία, επιδρά
αρνητικά στην ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα του χρέους.
– Το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών
αποτελεί τροχοπέδη στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, αφού δεσμεύει τραπεζικά κεφάλαια και χρηματοδοτικούς πόρους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες. Η επιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, γεγονός που θα ενισχύσει την πρόσβαση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην τραπεζική χρηματοδότηση.
– Το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό και είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υψηλή ανεργία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, δημιουργεί ανισότητες που απειλούν την κοινωνική συνοχή, απαξιώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο, αποδυναμώνει κάθε κίνητρο για καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση και
εργασία και αυξάνει το κύμα εξερχόμενης μετανάστευσης.
– Η χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, με τάση μάλιστα υποχώρησης.
– Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων παραμένει αρνητικός και υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις ανάγκες ενίσχυσης του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας, ύστερα μάλιστα από μια παρατεταμένη περίοδο αποεπένδυσης. Εξάλλου, η συνεχιζόμενη περι-

κοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δυσχεραίνει την επιτάχυνση της ανάπτυξης, αφού μειώνει τη συνολική ενεργό ζήτηση, αποδυναμώνει την ποιότητα των δημόσιων υποδομών και αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.
– Οι χαμηλές εγχώριες αποταμιεύσεις. Η αύξηση του κατά κεφαλήν ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος, ιδίως των χαμηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων, η οποία υποστηρίχθηκε από την αύξηση της απασχόλησης κυρίως των νέων και των εργαζομένων με
συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, διοχετεύθηκε από τα νοικοκυριά
στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα το ποσοστό της αποταμίευσης στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να παραμένει σε αρνητικό έδαφος.
Η
– καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το δείκτη αποτελεσματικής
επίλυσης εμπορικών διαφορών της έκθεσης Doing Business για το 2019 της Παγκόσμιας
Τράπεζας, απαιτείται τριπλάσιος χρόνος για την εκδίκαση μιας υπόθεσης και την εκτέλεση
της απόφασης, καθώς και διπλάσιος χρόνος για την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας, σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, η γρήγορη και
αξιόπιστη επίλυση των δικαστικών διαφορών εντός ενός διαφανούς και σταθερού νομικού πλαισίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισχυροποίηση του κράτους δικαίου και
κατ’ επέκταση την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
– Η ποιότητα των θεσμών και ο σεβασμός στις ανεξάρτητες αρχές. Χώρες με αδύναμους θεσμούς διακρίνονται από μικρότερο βαθμό ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ο οποίος
εκδηλώνεται με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης οικονομικών διαταραχών και μεγαλύτερη δυσκολία απορρόφησής τους.
– Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται δραματική επιδείνωση των δημογραφικών δεδομένων της Ελλάδος, με κύρια χαρακτηριστικά τη
μείωση του πληθυσμού της, την ταχεία γήρανσή του και τον εξαιρετικά χαμηλό δείκτη γονιμότητας. Η διαχρονική αλλαγή των ποσοτικών και ποιοτικών πληθυσμιακών δεδομένων
επιταχύνθηκε από το μαζικό πρόσφατο κύμα εξερχόμενης μετανάστευσης τμήματος του
πληθυσμού σε ηλικία αναπαραγωγής. Η δημογραφική κρίση είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και οικονομία στο άμεσο μέλλον, καθώς η ταχεία συρρίκνωση του πληθυσμού και η ραγδαία γήρανσή του επηρεάζουν δυσμενώς μεσομακροπρόθεσμα το δυνητικό προϊόν και το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.
– Ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Με βάση το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα για το 2018 κατατάσσεται προτελευταία μεταξύ
των 28 χωρών της ΕΕ, το οποίο σημαίνει ότι ο ρυθμός ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας παραμένει αργός, με αποτέλεσμα η χώρα να χαρακτηρίζεται ψηφιακά
ανώριμη. Κατά συνέπεια, είναι απολύτως αναγκαία η ανάληψη δράσεων πολιτικής για την
αποτροπή του κινδύνου της τεχνολογικής υστέρησης και του χαμηλού ψηφιακού αλφαβητισμού.
– Η κλιματική αλλαγή και η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο επαναπροσδιορισμός της
έννοιας της ανάπτυξης σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας με την υιοθέτηση της “κυκλικής”
(circular) οικονομίας είναι κρίσιμος για την πορεία μας στο μέλλον. Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2019, από τους πέντε σοβαρότερους
κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, οι τρεις είναι περιβαλλοντικοί και όλοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Για την επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων είναι απαραίτητο ένα ελάχιστο σύνολο παρεμβάσεων πολιτικής:
Πρώτον, συνέχιση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να
διαφυλαχθούν τα ως τώρα οικονομικά επιτεύγματα, να ενισχυθεί η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και να βελτιωθεί περαιτέρω η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, ώστε να
καταστεί δυνατή η μόνιμη επιστροφή της στις διεθνείς αγορές με βιώσιμους όρους. Στο
πλαίσιο αυτό, υψηλή προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν την
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την ασφάλεια δικαίου, ιδιαιτέρως στις χρήσεις
γης, και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης.
Δεύτερον, μείωση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να απελευθερωθούν κεφάλαια για υγιείς επενδύσεις, να διευκολυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού τομέα και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Παράλληλα, οι
συντελούμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο οφείλουν να προάγουν πρότυπα ηθικής συναλλακτικής συμπεριφοράς.
Τρίτον, αλλαγή στο μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της μείωσης
των υπέρμετρα υψηλών φορολογικών συντελεστών, του περαιτέρω εξορθολογισμού των
δημόσιων δαπανών και της ενίσχυσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Θα ήταν
μάλιστα ευκταίο να συνδυαστεί η αλλαγή αυτή με ρεαλιστικότερους στόχους πρωτογενών
πλεονασμάτων, δεδομένου ότι με το δημόσιο χρέος κοντά στο 170% του ΑΕΠ, μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα αύξησης του ΑΕΠ είναι 1,7 φορές πιο πολύτιμη για τη μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ από ό,τι μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα πρωτογενούς πλεονάσματος.
Τέταρτον, συνέχιση με μεγαλύτερη ένταση της προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες βοηθούν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών,
στην ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας και στην αξιοποίηση του ανενεργού ανθρώπινου δυναμικού της, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις με ενίσχυση των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και να
αρθούν σημαντικά αντικίνητρα για τους επενδυτές.
Πέμπτον, ενδυνάμωση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία). Σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες τάσεις, στις σύγχρονες προσπάθειες συμβιβασμού μεταξύ της
λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας, δηλαδή του καπιταλισμού, και της δημοκρατίας, η
επένδυση στη γνώση και η δυνατότητα πρόσβασης όλων σε αυτήν είναι καταλυτικής σημασίας τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αν και δημιουργεί μια μεγάλη δεξαμενή υψηλά καταρτισμένων
ανθρώπων, αδυνατεί να τους εφοδιάσει με εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στο
νέο ψηφιακό κόσμο. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης υπό την προϋπόθεση της ταχείας προσαρμογής της εργασίας σε ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν η γνώση, οι δεξιότητες, η ατομική πρωτοβουλία,
η κινητικότητα, η ευελιξία και η συνεργασία. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι στρατηγικές καίριας σημασίας για την επιτυχή προσαρμογή της αγοράς εργασίας. Αναγκαίος επομένως είναι ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας εκείνων των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η στενότερη
συνεργασία της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία συμβάλλει στην επίτευξη του
στόχου αυτού.
***
Το 2019 είναι έτος σημαντικών προκλήσεων, καθώς οι κίνδυνοι, εγχώριοι και εξωτερικοί,
παραμένουν. Δεν υπάρχουν επομένως περιθώρια εφησυχασμού. Η επιτυχής πορεία της Ελλάδος στη νέα, μετά την κρίση, ευρωπαϊκή κανονικότητα συνεπάγεται αυστηρές δεσμεύσεις
για τη διασφάλιση των μέχρι σήμερα πολύ σημαντικών επιτευγμάτων, την άσκηση συνετής
οικονομικής πολιτικής για την εξάλειψη των εναπομενουσών ανισορροπιών και την απαρέγκλιτη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της ασφαλούς μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα βιώσιμο παραγωγικό πρότυπο με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τη γνώση και την κοινωνική συνοχή και, παράλληλα, με σεβασμό προς τις κοινωνικές ευαισθησίες και το φυσικό περιβάλλον. Τα οφέλη είναι σημαντικά: ταχεία μείωση του ποσοστού ανεργίας, αναστροφή του κύματος εξερχόμενης μετανάστευσης, αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, αύξηση της αμοιβής εργασίας και των εισοδημάτων.
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Συνεκτικό αναπτυξιακό
σχέδιο σε 5 άξονες
Γράφει
ο Χρήστος Σταϊκούρας (*)

ρκετές ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν, να καινοτομούν, να παράγουν
και να εξάγουν, να αυξάνουν το
μερίδιο αγοράς, να διατηρούν
και να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, παρά το γεγονός ότι
η χώρα «σέρνεται» σε μία κατάσταση παραλυτικής στασιμότητας, με την Κυβέρνηση να θέτει
διαρκώς εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.
Εμπόδια όπως είναι, ενδεικτικά, η αυξημένη φορολογία,
το υψηλό μη-μισθολογικό κόστος, η συστηματική υποεκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, η
αργή και χαμηλή αξιοποίηση
των κοινοτικών κονδυλίων και
των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η αλλεργία
στην υλοποίηση διαθρωτικών
αλλαγών και οι χρονοβόρες
διαδικασίες αδειοδότησης.
Με αποτέλεσμα, οι ρυθμοί
μεγέθυνσης της οικονομίας να
παραμένουν ισχνοί, ο ρυθμός
καθαρών επενδύσεων να είναι
αρνητικός, το λειτουργικό κεφαλαιακό απόθεμα να συρρικνώνεται, το ιδιωτικό χρέος να διογκώνεται και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας να υποχωρεί.
Μια χώρα όμως οφείλει,
προκειμένου να ανταποκριθεί
στο ασταθές, αβέβαιο και με αυξημένους κινδύνους εγχώριο
και διεθνές περιβάλλον, να πε-

Α

τύχει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, να δημιουργήσει πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις
απασχόλησης και να ενισχύσει
την κοινωνική συνοχή, μέσα από την υλοποίηση ενός συνεκτικού αναπτυξιακού σχεδίου.
Ένα σχέδιο που θα ενισχύει
την ποσότητα και θα βελτιώνει
τη σύνθεση και την ποιότητα του
πλούτου της χώρας, με τόνωση
των επενδύσεων και ενίσχυση
της εξωστρέφειας, θα ενισχύει
την παραγωγικότητα και τη
διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, θα αναστρέψει τη «διαρροή»
επιστημόνων και επιχειρήσεων,
θα βοηθήσει τη χώρα να ανταποκριθεί στον δομικό μετασχηματισμό της εργασίας, εξαιτίας
της τεχνολογικής επανάστασης.
Ένα σχέδιο με βασικούς άξονες:
• 1ος Άξονας: Την απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και τη συνολική μείωση
φορολογικών συντελεστών και
ασφαλιστικών εισφορών.
Με την ταχύτερη και μεγαλύτερη μείωση της φορολόγησης
των επιχειρήσεων, τις υπερ-αποσβέσεις για επενδύσεις κεφαλαίου, τα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα
και καινοτομία, τη συνολική
μείωση ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή
για τα φυσικά πρόσωπα, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση κ.ά.
Αυτή η μείωση των φόρων
μπορεί να πραγματοποιηθεί υλοποιώντας τις δεσμευμένες οροφές δαπανών σε όλους τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, επεκτείνοντας την αξιολόγηση των δαπανών στο σύνολο
της δημόσιας διοίκησης, μη
διογκώνοντας τον δημόσιο τομέα, επεκτείνοντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενισχύοντας

τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
• 2ος Άξονας: Την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλοεπενδυτικό πρόσημο.
Με την απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος, την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ασφαλιστικού συστήματος τριών
πυλώνων, την υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, την αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας, τη δημιουργία
ενός καλύτερου και όχι ενός μεγαλύτερου κράτους, με απλούστερες δομές, σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες αξιολόγησης, τον περιορισμό του κρατι-

κού εναγκαλισμού στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη ενός εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας,
καινοτομίας και τεχνολογίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση
θα μπορούσε να συμβάλει μία
ευρεία συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα άγγιζε κρίσιμα
πεδία, όπως είναι η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη, η δικαιοσύνη και η δημοσιονομική πειθαρχία. Δυστυχώς, και αυτή «σκόνταψε» στις
ιδεοληψίες της Κυβέρνησης.
• 3ος Άξονας: Την τόνωση

της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την εκτέλεση του Προ-

Η μεΙωΣΗ των φΟρων μπΟρεΙ να

πραγματΟπΟΙΗθεΙ υλΟπΟΙωνταΣ τΙΣ
δεΣμευμενεΣ ΟρΟφεΣ δαπανων Σε ΟλΟυΣ
τΟυΣ φΟρεΙΣ τΗΣ γενΙκΗΣ κυβερνΗΣΗΣ,
επεκτεΙνΟνταΣ τΗν αξΙΟλΟγΗΣΗ των
δαπανων ΣτΟ ΣυνΟλΟ τΗΣ δΗμΟΣΙαΣ
δΙΟΙκΗΣΗΣ, μΗ δΙΟγκωνΟνταΣ τΟν
δΗμΟΣΙΟ τΟμεα, επεκτεΙνΟνταΣ τΙΣ
ΗλεκτρΟνΙκεΣ ΣυναλλαγεΣ, ενΙΣΧυΟνταΣ
τΙΣ ΣυμπραξεΙΣ δΗμΟΣΙΟυ καΙ ΙδΙωτΙκΟυ
τΟμεα

γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και τη σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης, αντιμετωπίζοντας ορθολογικά το
υψηλό συσσωρευμένο απόθεμα
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο τραπεζικό σύστημα.
• 4ος Άξονας: Την ενίσχυση
της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Με ένα κράτος που θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα περιορίσει τη
ρυθμιστική γραφειοκρατία, εποπτεύοντας όμως την αγορά με
ισχυρούς και αποτελεσματικούς
θεσμούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Και με επιχειρήσεις που θα
λειτουργούν με υπευθυνότητα,
στοχεύοντας στην ικανοποίηση
όλων των stakeholders, υιοθετώντας κανόνες και βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης
και επιδεικνύοντας αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη.
• 5ος Άξονας: Την ενίσχυση
της κοινωνικής αλληλεγγύης
προς τους πιο αδύναμους πολίτες.
Με την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, την αύξηση
των επιδομάτων ανεργίας, την
επαναφορά των επιδομάτων
για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες, την υιοθέτηση κινήτρων για τη στήριξη της
οικογένειας, την υλοποίηση
προγραμμάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για μακροχρόνια ανέργους.
Αυτό το ολοκληρωμένο και
ρεαλιστικό σχέδιο άσκησης οικονομικής πολιτικής είναι ικανό να τονώσει την επιχειρηματικότητα, να απελευθερώσει μη
παραγωγικά δεσμευμένους ή αδρανείς πόρους της οικονομίας
και να επαναφέρει τη χώρα σε
ανοδική πορεία, με στόχο την
ολόπλευρη ισχυροποίησή της.
Η υλοποίησή του όμως προϋποθέτει μία μεταρρυθμιστική,
υπεύθυνη και αξιόπιστη, φιλελεύθερη και κονωνική Κυβέρνηση. Μία Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
(*) Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας είναι
βουλευτής Φθιώτιδας και τομεάρχης
Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας
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με την Καίτη Νικολοπούλου

Σεμίνα Διγενή:
«Κίτρινο Υποβρύχιο»
(εκδόσεις Πατάκη)
• Με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της
το ασφυκτικά γεμάτο καφέ του Public Πειραιά πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες η παρουσίαση του πολυσυζητημένου
βιβλίου της Σεμίνας Διγενή «Κίτρινο Υποβρύχιο»
των Eκδόσεων Πατάκη.
Για το βιβλίο (αλλά και για τη συγγραφέα) µίλησαν ο
συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, ο κριτικός κινηµατογράφου στον Alpha TV και στη Lifo Θοδωρής
Κουτσογιαννόπουλος, ο δηµοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής Χρήστος Φερεντίνος και η δηµοσιογράφος του VICE Μελπομένη Μαραγκίδου.
Την παρουσίαση συντόνισε ο δηµοσιογράφος και
διευθυντής προγράµµατος του Καναλιού ΕΝΑ 90,4
FM, Παναγιώτης Φύτρας, ενώ χαιρέτισε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ του Καναλιού, Στέλιος Μπρατσόλης.
Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης
Αβραμίδης.
Με υπέροχες µουσικές και τραγούδια πληµµύρισαν
τον χώρο της παρουσίασης οι: Στέλιος Βαμβακάρης,
Πένυ Μπαλτατζή, Δώρος Δημοσθένους, Γιώργης
Χριστοδούλου, Λένα Αλκαίου, Νίκος Πλατύρα-

Σ

χος, Βίκυ Καρατζόγλου και Σπύρος Λούκος.
Ανάµεσα στους πολυάριθµους φίλους του «Κίτρινου Υποβρύχιου», το οποίο έχει γίνει ήδη µπεστ σέλερ, οι: Ελένη Γερασιμίδου, Μάξιμος Μουμούρης,
Δήμητρα Πέτρουλα, Διαμάντω Μανωλάκου, Ρένα
Θεολογίδου, Μιχάλης Λεάνης, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Χρήστος Κεχαγιάς, Ανδρέας Μάνεσης,
Τριαντάφυλλος Δελής, Νινέτα και Ντέζυ Λεμπέση, Πάνος Σουρούνης, Δημήτρης Χαλιώτης, Γκέλυ Γαβριήλ, Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, Δημήτρης
Γιώτης, Δημήτρης Κανέλος, Γιώργος Τσούκαλης,
Αντώνης και Αγγελική Ξένου, Αθηνά Λεκκάκου
κ.ά.
Το επόµενο ραντεβού µε το «Κίτρινο Υποβρύχιο»
και τη συγγραφέα του είναι στο Βιβλιοπωλείο Public
Τσιµισκή, στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 10 Απριλίου
στις
7µ.µ.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν µε τη
Σεμίνα Διγενή ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης και ο παρουσιαστής και συγγραφέας Γιάννης
Σερβετάς.

Η πλούσια διαδρομή της
Η Σεμίνα Διγενή γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στη Σιένα και Ηλεκτρονική Δηµοσιογραφία στη Ρώµη.
Υπήρξε µέλος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας STAMPA ESTERA. Εργάστηκε στις εφηµερίδες Ελευθεροτυπία, Αυγή, Εξόρµηση, Απογευµατινή, Έθνος της Κυριακής, Αδέσµευτος Τύπος, Realnews, στην ιταλική
Αvanti!, στα ραδιόφωνα του ΣΚΑΪ, του Αντέννα, του Δευτέρου Προγράµµατος της ΕΡΤ, στον Realfm και σε πολλά
περιοδικά.
Υπήρξε αρχισυντάκτρια, project manager, σκηνοθέτις και εισηγήτρια πολλών τηλεοπτικών projects που σηµείωσαν µεγάλη επιτυχία. Επίσης, παρουσίασε δεκάδες εκποµπές στη δηµόσια και στην ιδιωτική τηλεόραση από το
1982 µέχρι το 2009: «Τρεις στον αέρα», «Εδώ και Σήµερα», «Μade in Greece», «Ιστορίες γι’ Αγρίους», «Μηχανή
του Χρόνου», «Πες το στη Σεµίνα», «Άνθρωποι», «Ώρα Ελλάδος», «Αταίριαστοι», «Εντιµότατοι Φίλοι», «Κοίτα τι έκανες», «Τοp Stories» κ.ά.
Διετέλεσε Διευθύντρια Προγράµµατος του τηλεοπτικού σταθµού Alpha, Σύµβουλος Προγράµµατος στην ΕΡΤ
και παραγωγός ντοκιµαντέρ που γυρίστηκαν σε Αµερική, Κούβα, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Κίνα, Μογγολία,
Νότια Αφρική, Σρι Λάνκα, Γερµανία κ.α.
Έχει βραβευτεί µε 18 βραβεία για το έργο της στην ελληνική τηλεόραση και έχει ιδρύσει την εταιρεία επικοινωνίας
Brainco S.A. και το site onlytheater.gr.

Το βιβλίο
H Σεμίνα Διγενή στο πρώτο βιβλίο
της γράφει για όλα αυτά για τα
οποία δεν μίλησε ποτέ. Ένα
απρόβλεπτο και συναρπαστικό
κείμενο. Μια σύνθεση μεταξύ
μαρτυρίας, ρεπορτάζ και
μυθοπλασίας. Ζωή και καριέρα
γεμάτες εξερευνήσεις κι αταξίες.
Επιβάτες του «Κίτρινου
υποβρυχίου» δεν είναι μόνο οι θρυλικές προσωπικότητες της
ελληνικής και διεθνούς πολιτικής και καλλιτεχνικής ζωής που
συνάντησε η συγγραφέας, αλλά και τα μέλη μιας παράξενης –
υπαρκτής– ελληνικής οικογένειας, οι πρωταγωνιστές αδιέξοδων
ερώτων και οι υπαίτιοι τραυμάτων που δεν έκλεισαν ποτέ.
Όλοι αυτοί, σε μια μαγική περιστροφική σκηνή, με ολοζώντανα
τα παρασκήνια μιας ταραχώδους προσωπικής και δημοσιογραφικής
διαδρομής, από το 1975 στις εφημερίδες κι από το 1982 στην
τηλεόραση.
Ένα ντοκουμέντο, το αφηγηματικό νήμα του οποίου ξετυλίγεται
με το «Yellow Submarine» των Beatles. Τα τραγούδια και η
μουσική όχι απλώς δίνουν τον τόνο της αφήγησης, αλλά και
συμβάλλουν μ’ έναν πρωτότυπο τρόπο στην εξέλιξή της.
Το «Κίτρινο υποβρύχιο» της Σεμίνας τους περιέχει όλους. Υπερβαίνει
την αυτοβιογραφική καταγραφή και χαρτογραφεί το κλίμα και
την ατμόσφαιρα της Ελλάδας από τη «χαμένη άνοιξη» της
δεκαετίας του 1960 στα ευφορικά 80’s, στην ευμάρεια των 90’s,
μέχρι τους δαιδάλους τους καταιγιστικής εθνικής κρίσης. Η
Αθηνά Λεκκάκου και ο Γιώργος Πανηγυρόπουλος οι δημιουργοί
των φωτογραφιών.
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Στον αέρα διέκοψε τον Δήμο Βε
ρύκιο η Σταματίνα Τσιμτσιλή
στην εκπομπή «Happy Day», πριν εκείνος ολοκληρώσει τη φράση του με τον
κατάλογο των επιχειρηματιών που συνόδευσαν τον πρωθυπουργό στο ταξίδι
του στα Σκόπια, λέγοντας με (μάλλον)
απαξιωτικό τρόπο: «Δεν έχω άλλο χρόνο». Και η απάντηση του Βερύκιου;
«Καληνύχτα». Καληνύχτα και από εμάς.
Και ο νοών νοείτω…
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΝ «ANT1» Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΩ… ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ! Το… μαντήλι αποφάσισε να κουνήσει στο εδώ και οκτώ χρόνια τηλεοπτικό
σπίτι της η παρουσιάστρια, Δούκισσα Νομικού, έχοντας τον πολυτιμότερο λόγο! Με αφορμή τους πρώτους μήνες της δεύτερης εγκυμοσύνης που διανύει, έκρινε ότι πλέον έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Μάλιστα, έκανε και σχετική ανάρτηση στο Instagram: «Αυτή την περίοδο επέλεξα να απέχω από την τηλεόραση αφού έχω την
ευλογία να ζω την μαγεία της εγκυμοσύνης για δεύτερη φορά στη ζωή μου. Βέβαια, πρώτα ο Θεός, σε
λίγο καιρό θα επανέλθω στη δική μας μαγική μοναδική επικοινωνία». Με το καλό!

media
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

«Όταν χώρισαν
οι γονείς μου,
δεν ήθελε να
με αναλάβει
κανείς τους!»

Το «αντίο» με τον δικό της χαρα
κτηριστικό τρόπο δήλωσε γραπτά
η Έλενα Ακρίτα με αφορμή τον θάνατο
του γνωστού δημοσιογράφου, Βασίλη
Λυριτζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα
ξημερώματα της
Τρίτης νικημένος
από τον καρκίνο:
«Ήταν από τους λίγους συναδέλφους
που είχε ήθος, ακεραιότητα, ποιότητα.
Δεν μάσαγε τα λόγια του, δεν έκανε εκπτώσεις, δεν χαμήλωνε το ανάστημά του. Δεν
έγερνε κατά πού φυσάει ο άνεμος ο Βασίλης κι αυτό είναι σπάνιο, σπανιότατο στην
δημοσιογραφία των καιρών». Και συμφωνούμε απόλυτα. Δυστυχώς…
Το ενδεχόμενο να μαζέψει ορι
στικά… τη βαλίτσα του και να μεταβεί μόνιμα στο εξωτερικό σχολίασε
στο
περιοδικό
«Λοιπόν» ο φετινός κριτής του
«YFSF», Αλέξης
Γεωργούλης: «Δεν
έχω σκεφτεί ποτέ να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου, δεν θέλω να το κάνω». Κι εμείς
μαζί σου, Αλέξη…
Σε αποκαλύψεις σχετικά με την υ
γεία της προέβη πρόσφατα η γνωστή παρουσιάστρια Αθηναΐς Νέγκα,
αναφερόμενη στη λεύκη από την οποία
πάσχει εδώ και τριάντα χρόνια: «Νομίζω
πως το να είσαι αναγνωρίσιμος έχει σημασία μόνο όταν μπορείς να μιλήσεις για
κάποια πράγματα για
αυτό και η συγκεκριμένη ανάρτηση. Αν
δείτε κάποιον με χεράκι ή ποδαράκι με
λευκά μεγάλα σημάδια, μην πολυρωτάτε».
Ήθελε πολλά κότσια για να το κάνει αυτό! Και μπράβο της!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Τ

η Ναταλία Γερμανού υποδέχθηκε στην εκπομπή
«Μετά τα Μεσάνυχτα» η Ελεονώρα
Μελέτη και έκαναν μια πολύ
ενδιαφέρουσα και βαθιά ανθρώπινη συζήτηση.
Η γνωστή παρουσιάστρια
μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον
χωρισμό των γονιών της αποκαλύπτοντας μια πτυχή
που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Όταν αποφάσισαν να χω-

Η εκ βαθέων εξομολόγηση της παρουσιάστριας
στην Ελεονώρα Μελέτη
ρίσουν, κανείς από τους δύο
δεν ήθελε να την αναλάβει για
να τη μεγαλώσει.
«Οι γονείς μου ήταν πολύ ισχυροί χαρακτήρες και, όταν
χώρισαν, κανείς από τους δύο
δεν ήθελε να με αναλάβει, να με
μεγαλώσει. Η μητέρα μου ήταν
είκοσι χρόνων, ήταν πολύ μικρή.
Είχε δηλώσει εξ αρχής ότι δεν

θέλει να κάνει μικρή παιδί. Πιέστηκε από τον μπαμπά Φρέντυ,
ο οποίος της είπε “κάνε εσύ το
παιδί τώρα κι εδώ θα είμαι εγώ
να σε βοηθήσω”».
Η κουβέντα των δύο γυναικών έκλεισε με μια δήλωση
της Ναταλίας Γερμανού,
που δείχνει πόσο έντονα μπορεί να καταγραφεί μια τέτοια

κατάσταση στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού.
«Είναι επώδυνο το συναίσθημα της απόρριψης που νιώθεις».
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μέσα από
τέτοιες καταστάσεις γίνονται
δυνατοί και ανίκητοι!
Και εκείνη έχει αποδείξει
ότι είναι μία από αυτούς!

Η στενή φιλία Σεφερλή - Σαμαρά… δεν μένει πια εδώ!
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «The
2night Show», ο hair stylist Τρύφωνας Σαμαράς αναφέρθηκε και στον Μάρκο Σεφερλή, με τον οποίο τον συνέδεε παλαιότερα
στενή φιλία. Τα πράγματα, όμως, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά του, έχουν πλέον
αλλάξει.
«Με τον Μάρκο δεν είμαστε κολλητοί όπως

ήμασταν. Οι σχέσεις ξεθωριάζουν. Τον ευχαριστώ γιατί μου έδωσε άλλοτε την ευκαιρία
και εμφανίστηκα σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο.
Ωστόσο τον αγαπάω και χαίρομαι που ο κόσμος τον αγαπάει και στο θέατρο είναι σταρ.
Όσο και να τον πολεμάνε…» εκμυστηρεύτηκε
αποδεικνύοντας ότι οι σχέσεις μπορεί να ξεθωριάζουν, η αληθινή όμως εκτίμηση όχι...
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ΠΡΩΤΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΤΑΜΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ «EUROVISION» Στην Κύπρο βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες η Τάμτα για την παρουσίαση του τραγουδιού «Replay», με το οποίο θα
εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. Μιλώντας στις κάμερες αναφέρθηκε και στο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη μέση της αλλά και πώς αντέδρασε μαθαίνοντας ότι θα εμφανιστεί πρώτη στη
σκηνή του πρώτου ημιτελικού. «Προσπαθώ, κάνω τα πάντα, κάνω τις φυσιοθεραπείες μου, προσπαθώ να γίνω καλά και
να τα δώσω όλα, γιατί είναι κρίμα να μη με αφήσει η υγεία μου να κάνω αυτό που θέλω. Ο Θεός επιμένει να με κάνει πιο
δυνατή και μου βάζει συνέχεια προκλήσεις. Θα αντέξω. Θέλει μία δύναμη να βγεις πρώτη και να ανοίξεις ένα τέτοιο διαγωνισμό. Είναι λίγο αγχωτικό αλλά, μέσα μου, μου αρέσει και θέλει δύναμη!» Και κάτι μας λέει ότι θα τα καταφέρει!

Σοκαρισμένη εμφανίστηκε
η Κατερίνα Καινούριου
στην εκπομπή
του Αρναούτογλου!

«Μπορείς να
με κατηγορήσεις
για χίλια δυο,
αλλά για
ρατσισμό ποτέ!»

Σ

το πλατό του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δεν δίστασε να απαντήσει σε όλους όσοι την αποκάλεσαν ρατσίστρια,
σχετικά με τα σχόλια που είχε κάνει για το κορεάτικο
συγκρότημα BTS, αλλά και για την τρανσέξουαλ
Caitlyn Jenner, που είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη χώρα μας.
«Βεβαίως και ζήτησα συγγνώμη! Παίξαμε ένα συγκρότημα που δεν ήξερα, είπα την άποψή μου και βγήκα ξαφνικά ρατσίστρια και δέχτηκα
bullying. Μπορείς να με κατηγορήσεις για χίλια δυο, αλλά για ρατσισμό ποτέ! Σχολιάστηκα για ρατσισμό και με άλλα περιστατικά που έγιναν στη συνέχεια. Έχω φίλους ομοφυλόφιλους, τρανσέξουαλ. Προς
Θεού, δεν ήθελα να θίξω κανέναν!» υποστήριξε η παρουσιάστρια.
Παρεξηγήσεις συμβαίνουν, σχόλια γίνονται, αλλά ένα είναι σίγουρο: το bullying δεν δικαιολογείται από όποιον κι αν προέρχεται. Ποτέ και σε καμία περίπτωση!

Τελικά είναι ο Κωστόπουλος ο λόγος
απομάκρυνσης της Βέλλη από το «Όλα Λάθος»;
Mετά τη θορυβώδη πρόωρη λήξη της συνεργασίας του με την Άννα Μαρία Βέλλη,
και την απομάκρυνσή της από το καστ
των συνεργατών της νέας εκπομπής του
Ant1 «Όλα Λάθος», ο Πέτρος Κωστόπουλος θεώρησε σκόπιμο να ξεκαθαρίσει το
κατά πόσο ευθύνεται ό ίδιος για την τροπή που πήρε το θέμα.
Επέλεξε, λοιπόν την εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου» για να ρίξει… φως, λέγοντας τα εξής:

«Δεν έχει καμία σχέση η αποχώρηση της
Άννας Μαρίας με εμένα, ουδεμία σχέση. Έχει σχέση ότι είχε στο μυαλό της ένα κόνσεπτ το οποίο είχε συζητήσει και όταν βρέθηκε στο πλατό κατάλαβε ότι το κόνσεπτ
δεν ήταν έτσι. Είναι πολύ γλυκό και έξυπνο
παιδί». Και για το τέλος άφησε το καλύτερο: «Στη θέση της θα έρθει άλλος άνθρωπος και καλύτερα να είναι άντρας λέω
εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναμένουμε..!
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που κυκλοφορούν
στα δημοσιογραφικά
γραφεία, η Νέα Τηλεόραση ΑΕ (Star) προετοιμάζεται να καταθέσει προσφυγή στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά
της απόφασης της Ραδιοτηλεοπτικής
Αρχής για τη διακοπή μετάδοσης της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη «Αλήθειες με τη Ζήνα» επί τρεις ημέρες, εξαιτίας της προσβολής μνήμης νεκρού. Αναμένονται νεότερα το προσεχές διάστημα…
Η έλλειψη προσωπικού στο
 συνιστά
σοβαρό παράγοντα ανά-

ΕΣΡ

σχεσης στη λειτουργία της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής. Το αίτημα προς την κυβέρνηση είναι η πρόσληψη 100 εργαζομένων, κυρίως ειδικών επιστημόνων,
οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν άμεσα τις υποθέσεις,
ώστε να μην υπάρχει πλέον το φαινόμενο το ΕΣΡ να εκδίδει αποφάσεις για
ιστορίες που έγιναν προ τετραετίας. Σήμερα η Αρχή λειτουργεί με 39 άτομα
προσωπικό.
Η καθημερινή ενημερωτική εκπο μπή
«Καλημέρα Ελλάδα» με τον

Γιώργο Παπαδάκη
συνεχίζει να τερματίζει πρώτη καταγράφοντας τον Μάρτιο
20,5% μέσο όρο τηλεθέασης στο δυναμικό
κοινό «18-54», όπως
αναφέρει το επίσημο
δελτίο Τύπου του Ant1.
Το ιστορικό αρχείο των εφημερί δων
της Θεσσαλονίκης μεταφέρε-

ται από το υπόγειο του κτιρίου επί της
οδού Εθνικής Αμύνης 27, όπου τα μηχανήματα της ψηφιοποίησης δουλεύουν ασταμάτητα. Μέχρι σήμερα έχουν
γίνει 400.600 λήψεις φωτογραφιών
των σελίδων. Πρόκειται για τόμους εφημερίδων που εκδόθηκαν μέχρι το
1967, στη διάρκεια της δικτατορίας και
στην περίοδο 1974-1982. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 115.000 ευρώ, είναι μέρος της προσφοράς που έχει κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στον
Δήμο Θεσσαλονίκης.

Οι εκλογικές αναμετρήσεις του
 Μαΐου
και το ενδεχόμενο εθνικών

εκλογών τον Σεπτέμβριο φρενάρουν
τους διαφημιζόμενους από το να διαθέσουν χρήματα στον κλάδο για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Ως αποτέλεσμα
αυτού, εξανεμίζεται το όφελος από τη
μείωση του ειδικού φόρου τηλεόρασης
από το 20% στο 5% για τους αδειούχους
τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.
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• Η «Α» βρέθηκε
στο «Politia Tennis Club»
για να στηρίξει και αυτή το σύνθημα
«Κρατάμε τη φλόγα αναμμένη!»




Ρεπορτάζ: Βίκυ Καλοφωτιά

Μ

ε το σύνθημα «Κρατάμε τη φλόγα αναμμένη!» και την καρδιά ανοιχτή στο τρυφερό
κάλεσμα που απηύθυνε η οικογένεια Νούλια προς όλους όσοι επιμένουν να απλώνουν το χέρι στον συνάνθρωπο παρά τη
σκληρότητα της εποχής μας, πραγματοποιήθηκε το βράδυ
της Τετάρτης μια όμορφη, φιλανθρωπική εκδήλωση στο
«Politia Tennis Club», που χαράχτηκε με τα πιο ανεξίτηλα
χρώματα στην ψυχή και τον νου καθενός ξεχωριστά.
Την εκδήλωση, η οποία συνδύασε τη μόδα και τον χορό
μέσα από την κοινωνική αλληλεγγύη και την αγάπη για τα
παιδιά, άνοιξαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονιών Παιδιών
με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» και του Κέντρου Ενημέρωσης Δοτών Μυελού των Οστών «Χάρισε Ζωή», που
έβαλαν κι εκείνοι το καθοριστικό τους λιθαράκι για να λάβει σάρκα και οστά η εν λόγω βραδιά.
Τα χαμόγελα έλαμπαν σε όλα τα πρόσωπα, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές συγκίνησης με τις εικόνες που προβλήθηκαν
σε βίντεο, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά της αίθουσας την ιστορία του μικρού Λάμπρου, που νίκησε τον καρκίνο αποδεικνύοντας ότι «αν η ασθένεια εντοπιστεί εγκαίρως και υπάρξει
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η κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, τότε τρία στα τέσσερα παιδιά καταφέρνουν
να θεραπευτούν», όπως ανέφεραν οι ομιλήτριες και μέλη των παραπάνω συλλόγων.
Ήταν μια βραδιά που χωρίς αμφιβολία διέθετε από όλα: ενημέρωση, latin
χορευτικά, και μια πανδαισία χρωμάτων από εντυπωσιακά μαγιό, χειροποίητα κοστούμια, καφτάνια, βραδινά
φορέματα και στο κλείσιμο της εκδήλωσης ονειρεμένα νυφικά φορέματα από τον οίκο μόδας «Τρανούλη». Ο σχεδιαστής Αναστάσιος Τρανούλης επέλεξε σαν guest star το top model Τάρια Μπούρα αλλά και την κόρη της,
Ραφαέλα Μητροπούλου, για να αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ευφάνταστες και αέρινες δημιουργίες που φέρουν τη χαρακτηριστική
υπογραφή ενός οίκου μόδας που είναι
συνυφασμένος με την ποιότητα και το
στοιχείο του διαχρονικού.
Η Ραφαέλα έκανε τα πρώτα της βήματα στην πασαρέλα συνοδευόμενη από τον Αναστάσιο και τη μητέρα της,
φορώντας ένα πριγκιπικό νυφικό με

κεντημένο μπούστο, ενώ η Τάρια
Μπούρα φόρεσε ένα ξεχωριστό φόρεμα που αναδείκνυε την καλλίγραμμη
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σιλουέτα της, και όπως πάντα κέρδισε
τις εντυπώσεις!
Απαστράπτουσα και η αδελφή του

σχεδιαστή, Αθηνά Τρανούλη, συνέβαλε από την πλευρά της προκειμένου
όλα να λειτουργήσουν άψογα, κάνοντας
αρκετούς από εμάς να απορούμε πώς
καταφέρνει να συνδυάζει με την ίδια αφοσίωση και επαγγελματισμό, τόσο το
σχεδιαστικό κομμάτι του οίκου μόδας,
όσο και την απόφασή της να εμπλακεί
με τα κοινά ως υποψήφια με τον Γιώργο Πατούλη, στον κεντρικό τομέα Αθηνών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης,
των επιχειρήσεων, της πολιτικής αλλά
και πλήθος κόσμου που έδωσε το «παρών» για να προσθέσει τη δική του ξεχωριστή πινελιά, με τα έσοδα να πηγαίνουν στον Σύλλογο «ΦΛΟΓΑ».
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους
βρέθηκαν οι: Τάσος Μπιρσίμ, κα Μακρυπλίδη (Γενική Διεύθυνση Ομίλου
ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ), κος Καγιάς
(Executive Pastry Chef ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ
(MICHELIN), Σοφία Κολοβού, Χρήστος Μαυράκης και Τάσος Μητρόπουλος, Βασίλης Κόκκαλης (υποψήφιος για την περιφέρεια Αθηνών με
τον Γιώργο Πατούλη), η πασίγνωστη
λαϊκή τραγουδίστρια Γιώτα Γιάννα, η
Ρίτσα Αινίτου (επιχειρηματίας), η
Εύη Τριτσιμπίδα, η Ξανθή Μπέρση
(κόρη του Προξένου της Κολομβίας),
η Δέσποινα Λυμπεροπούλου (σύζυγος Προξένου της Ισλανδίας), Σοφία
Μπαλοπούλου, ο πρώην δήμαρχος
Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης και η σύζυγος δημοσιογράφου της «Ναυτεμπορικής», Γαλάτεια Μουσούρη.
Την παρουσίαση συντόνισε με τον
δικό της χαρακτηριστικό τρόπο η ηθοποιός και παρουσιάστρια Νένα Χρονοπούλου, δημιουργώντας και εκείνη
από την πλευρά της ένα κλίμα ζεστασιάς και φιλικότητας, που έκανε το κοινό να νιώσει οικεία από το πρώτο κιόλας λεπτό.
Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει σε διοργανωτές και κοινό, που απέδειξαν περίτρανα ότι εξακολουθεί να χτυπάει πιο
δυνατά από ποτέ άλλοτε η καρδιά όλων
στον παλμό της προσφοράς και της αγάπης προς το συνάνθρωπο!
Αυτό φανερώνουν, μεταξύ των άλλων, και τα λόγια που μοιράστηκαν οι
εκπρόσωποι του Κέντρου Ενημέρωσης
Δοτών Μυελού των Οστών, μεταφέροντας λεξούλες που εκφράστηκαν κάποια στιγμή από τα χείλη ενός παιδιού
που νοσεί, αλλά ελπίζει ότι θα βρεθεί
δότης για να του χαρίσει τη ζωή: «Μαμά, θα ψάξουμε σε έναν άλλον άνθρωπο
“τουβλάκια” τα οποία θα γράφουν κάπως
το όνομά μου». Και είναι το μόνο σίγουρο ότι θα βρεθούν και ότι θα βρίσκονται πάντοτε αυτά τα «μαγικά τουβλάκια». Το απέδειξε πέρα για πέρα και με
τον πιο όμορφο και ουσιαστικό τρόπο
όλη η εξαιρετική αυτή βραδιά!
Υπάρχει ακόμη ελπίδα!
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▶ ΣΕΛ. 19

Στον «πάγκο»
του Τσίπρα
ο Ιβάν
Ο πρωθυπουργός «Πούτιν
της Ελλάδας» δεν πήρε
στην αποστολή στα
Σκόπια τον Σαββίδη
(μπορεί να ήταν ντεφορμέ
ή τιμωρημένος λόγω
καρτών), ενώ προκλήθηκε
πρόβλημα και με τη νέα
Τούμπα λόγω αρχαίων,
χρηματοδότησης και
κατασκευαστικής
εταιρείας ▶ ΣΕΛ. 20-21











• Όταν τα νόμιμα
συμφέροντα του Ολυμπιακού
προσκρούουν στους δικούς
του ανθρώπους, όπως ο
Βαγγέλης Μπαταγιάννης,
εύκολα γίνεται αντιληπτό πως
ο Θρύλος από «πρώτος στην
πόλη» βρέθηκε «δεύτερος στο
χωριό»… ▶ ΣΕΛ. 16

 





FIFA-UEFA
Ξηλώνουν Περέιρα,
Βέλα, Ντερβισάι
Στη γωνία η ΕΠΟ
Πρώτο βιολί ο Χούμπελ
• Μετά τις εκθέσεις-κόλαφο κατά της ΕΠΟ,
ο Αυστριακός επικεφαλής της Επιτροπής
Παρακολούθησης προαλείφεται από FIFA/UEFA
για… ενθρόνιση με υπερεξουσίες για ν’ αποφευχθεί
το GRExit , στη «γωνία» ο εκλεγμένος Γραμμένος
και τέλος Περέιρα και Τριτσώνης ▶ ΣΕΛ. 13

