

ΑΡΘΡΟ

«Εργαλειοποίηση»
του Σεντένο

Αμάρτησα
για την…
ευρωβουλή μου

▶ ΣΕΛ. 12

▶ ΣΕΛ. 2

Καλοδεχούμενα τα «δώρα»
Τουλουπάκη και Κουρουμπλή
‣ Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η εμπλοκή του Λοβέρδου από την
Εισαγγελία Διαφθοράς συσπειρώνει περαιτέρω τη βάση του κόμματος
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▶ ΣΕΛ. 7

• Με τις Πρέσπες να μην του «βγαίνουν»
πολιτικά, τη συμμαχία με τα… λιμά
της Κεντροαριστεράς να μην είναι ελκυστική
και την αύξηση του κατώτατου μισθού να μην
πολυακουμπάει τους πολίτες, ο Αλέξης Τσίπρας
ποντάρει πλέον μόνο στο χαρτί
της σκανδαλολογίας ▶ ΣΕΛ. 3

Τα κουρέλια
(της Κεντραοριστεράς)
τραγουδούν ακόμη…
• Οι «τελειωμένοι» πολιτικά Τζουμάκας,
Ραγκούσης, Μπίστης και Θεοχαρόπουλος
ξαναγίνονται πρωταγωνιστές της μίας
ημέρας στον ΣΥΡΙΖΑ ▶ ΣΕΛ. 8-9

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗ SUPER LEAGUE

Το Τρίγωνο των Βερμούδων
(για Γκαγκάτση)
• Λυσάνδρου και Μάκης Γκαγκάτσης
οι υποψήφιοι στη Λίγκα
• Ο Μαρινάκης τα ’χει σπάσει
με «Τίγρη» και Ιβάν
• Ο Ιβάν επίσης με «Τίγρη»
και Μαρινάκη
• Και ο «Τίγρης» με
Μαρινάκη και Ιβάν
• Πάνε τα παραμύθια

του Βασίλη...


Αρεοπαγίτες
(με ΣΥΡΙΖΑϊκό DNA)
• Το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο
ανανέωσε τη θητεία
της εισαγγελέως
Διαφθοράς, Ελένης
Τουλουπάκη,
παραβλέποντας
πλήθος δικονομικών
παραβάσεών της
▶ ΣΕΛ. 4-5
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ίγα χρόνια μετά το ημερολογιακό τέλος του Μεσαίωνα, ένας Δομινικανός μοναχός με το όνομα Γιόχαν Τέτζελ έκανε
χρυσές δουλειές με τα περίφημα συγχωροχάρτια. Του είχε δώσει –λένε οι ιστορικές πηγές– εντολή ο Πάπας να συγκεντρώσει κεφάλαια για την οικονομική ενίσχυση της οικοδόμησης της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, και
εκείνος έστησε την… μπίζνα με την έγχαρτη άφεση αμαρτιών και τα πληρωτέα μετά θάνατον γραμμάτια του Παραδείσου σε
Γερμανούς πιστούς. Του αποδίδεται, μάλιστα, το πειστικό επιχείρημα που χρησιμοποιούσε ότι «μόλις ο ήχος του χρυσού νομίσματος ακουστεί πέφτοντας στον δίσκο, η ψυχή αναπηδάει έξω από το καθαρτήριο πυρ», δηλαδή τον τόπο της τιμωρίας της.
Πόση σχέση μπορεί να έχει αυτή η μικρή… γουλιά Ιστορίας με την Ελλάδα του 2019; Μικρή, αλλά ικανή για να παρομοιαστεί με το πολιτικό συγχωροχάρτι που μοιράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε όλους όσοι για πολύ καιρό θεωρούσαν έγκλημα καθοσιώσεως τον πολιτικό συγχρωτισμό μαζί του, αλλά μία εβδομάδα πριν τον αποθέωναν στο
κλειστό ολυμπιακό γυμναστήριο του Γαλατσίου όπου έγινε η πρώτη πανελλαδική συνάντηση της «Προοδευτικής Συμμαχίας». Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο πρόεδρος της
κυβέρνησης δεν εισέπραξε χρήματα από τους όψιμους πιστούς τους, πουλώντας τους άφεση αμαρτιών και μετά θάνατον παραδείσους. Επίσης βέβαιο είναι, όμως, ότι έστησε ένα φτηνό όραμα προοδευτικής συλλογικότητας, επικαλέστηκε τον εύκολο –λόγω δημοκρατικών αντανακλαστικών που όμως δεν είναι προνόμιο του κόμματός του– αντίπαλο της «διαβολικής» (ακρο)δεξιάς και έκανε
προσκλητήριο φθαρμένων υλικών, πολλά εκ των
οποίων τα «αποκατέστησε» χαρίζοντάς τους μία θέση στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Η συνταγή γνωστή και πανάρχαια από τα χρόνια του… Μεσαίωνα: βάζουμε έναν εκπρόσωπο του καλλιτεχνικού στερεώματος, βρίσκουμε έναν αναγνωρίσιμο αθλητή, προσθέτουμε νυν υπουργούς που προτίθενται να μετακομίσουν στην ασφάλεια των Βρυξελλών, πασπαλίζουμε με… ξύσμα κοινωνικής διαστρωμάτωσης (ένας Ρομά, ένας εργάτης, ένας φοιτητής,
ένας αγρότης κ.λπ.), ώστε να προσποριστούμε ψήφους από κάθε τάξη, τα ανακατεύουμε και έτοιμη η σούπα.
Όσο εύκολο είναι, βέβαια, να φτιαχτεί η σούπα, άλλο τόσο εύκολο είναι να χαλάσει. Ειδικά όταν ένας εξ αυτών προσπαθήσει να «μεταπωλήσει» το συγχωροχάρτι που πήρε. Διότι αυτό έκανε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής πηγαίνοντας να
επισκεφτεί τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, ο οποίος βγάζει φλύκταινες με το που ακούει ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και αν ο δηλωμένος
«παπανδρεϊκός» υπουργός του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζει ότι συνάντησε τυχαία τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και υπεραμύνεται της κίνησής του με το επιχείρημα ότι η Δημοκρατία πρέπει να δείχνει ανεκτικότητα, η αλήθεια τελικά δεν κρύβεται. Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής διεξάγει την προσωπική εκστρατεία του για τις ευρωεκλογές, θεωρώντας
ότι μπορεί να απευθυνθεί σε μία χριστεπώνυμη δεξαμενή ψηφοφόρων, έστω και αν αυτή ακολουθεί έναν ιερέα που έχει κατακριθεί πολλές φορές για τις ακραίες θέσεις του.
Τώρα, τι σόι μέτωπο κατά της ακροδεξιάς πάει να στήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον υποψήφιο Κουρουμπλή να συναγελάζεται με τον Αμβρόσιο, είναι τουλάχιστον σουρεαλιστικό. Προφανώς, λοιπόν, βρισκόμαστε στον Μεσαίωνα, όπου η
άθροιση ψηφαλακίων –αυτός είναι ο σκοπός, μην κρυβόμαστε– αγιάζει τα μέσα, αλλά δυστυχώς δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα ένας Μαρτίνος Λούθηρος, που ενοχλημένος από την κατάπτωση της Δυτικής Εκκλησίας κατήγγειλε την πρακτική
με τα συγχωροχάρτια θυροκολλώντας ένα 95 θέσεων μανιφέστο διαμαρτυρίας στην πόρτα του ναού της Βιτεμβέργης. Αυτός
θα ήταν καλύτερος ευρωβουλευτής από τον κύριο Κουρουμπλή…

Λ

Συγχωροχάρτια
παντός καιρού…
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• Με τις Πρέσπες να μην του «βγαίνουν» πολιτικά, τη συμμαχία με τα…
λιμά της Κεντροαριστεράς να μην είναι ελκυστική και την αύξηση του κατώτατου
μισθού να μην πολυακουμπάει τους πολίτες, ο Αλέξης Τσίπρας ποντάρει πλέον
μόνο στο χαρτί της σκανδαλολογίας

Με τελευταίο
«μπαλαντέρ»
τη σκανδαλολογία
Βαριά είναι η σκιά που ρίχνει στο πολιτικό σκηνικό το
σκάνδαλο της Novartis και,
κατά έναν περίεργο τρόπο,
η τροπή που έχουν πάρει οι
εξελίξεις μοιάζει να φέρνουν σε δύσκολη θέση περισσότερο τους καταγγέλλοντες (της κυβέρνησης)
παρά τους καταγγελλόμενους (της αντιπολίτευσης).
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Κ

άτι περισσότερο από
40 ημέρες μάς χωρίζουν από το άνοιγμα της
διπλής κάλπης για τις
αυτοδιοικητικές και τις
ευρωπαϊκές εκλογές και ο Αλέξης
Τσίπρας, έχοντας πάντοτε σηκωμένο το βλέμμα του στον ορίζοντα των
εθνικών εκλογών, βλέπει ένα-ένα τα
μπαλαντέρ που ρίχνει στο προεκλογικό τραπέζι να καίγονται. Τα αντικυβερνητικά απόνερα από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν λένε να…
στεγνώσουν. Οι απόπειρες άσκησης φιλολαϊκής πολιτικής με μέτρα
αντι-λιτότητας, όπως η αύξηση του
κατώτατου μισθού, έχουν ήδη «προεξοφληθεί» από τη μνήμη των ψηφοφόρων, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Οπότε, τι
μένει; Η μερική αποπληρωμή του…
σατανικού ΔΝΤ, που αμφίβολο είναι πόσο θα οδηγήσει σε επαναπατρισμό αριστερών αναποφάσιστων,
η επίσης αμφιβόλου εκλογικής αποτελεσματικότητας γεφυροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ με ξεχασμένες (και
απαξιωμένες σε ένα βαθμό) φωνές
της Κεντροαριστεράς, άντε και το
πολυθρύλητο «ηθικό πλεονέκτημα της
Αριστεράς».
Αυτό, όμως, το τελευταίο είναι
που έχει αρχίσει να ξεθωριάζει και

τελικά να μην αφήνει πολλά περιθώρια ελιγμών στον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ στο βιράζ της προεκλογικής
περιόδου. Είναι ηλίου φαεινότερο
ότι η κυβέρνηση είχε επενδύσει
πολλά στη μάχη κατά αυτών που αποκαλούσε εκπροσώπους της διαπλοκής. Δυστυχώς για την ίδια, φαίνεται να το έκανε άγαρμπα και κάποιες φορές εξόφθαλμα μονοδιάστατα. Κι αυτό δεν είναι κάτι που της
το καταλογίζουν όσοι την αντιπολιτεύονται. Αντιθέτως, είναι μία αίσθηση που έχει αρχίσει να αιωρείται και εντός το κόμματος.
Για όσους γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ –και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης–, είναι απολύτως βέβαιο ότι μία σειρά από
βαριά ονόματα έχουν μία εγγενή δυσανεξία στο να καθίσταται η σκανδαλολογία το δόρυ της επικοινωνιακής στρατηγικής του Μαξίμου
και τη Κουμουνδούρου.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται
ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος
Βούτσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας
& Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, και φυσικά ο υπουργός Οικονομικών αλλά και άτυπος επικεφαλής της ομάδας των «53+», Ευκλείδης Τσακαλώτος. Στην ίδια λίστα
με τους… αλλεργικούς στη σκανδαλολογία οι γνωρίζοντες προσθέτουν
και άλλα στελέχη, όπως τον Νίκο
Φίλη, την Τασία Χριστοδουλοπούλου, τον Νίκο Ξυδάκη κ.ά.
Το ζήτημα, όμως, έχει κι άλλη ουρά. Ακόμη και αυτοί που εντός του
ΣΥΡΙΖΑ έβλεπαν με κάποια ανοχή
τον μπρουτάλ τρόπο με τον οποίο
πολιτεύεται λ.χ. ο Παύλος Πολάκης, πλέον ενοχλούνται που ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας έχει αυτοαναγορευτεί σε απηνή ιεροεξεταστή των λειτουργών της Θέμιδας,
καταγγέλλοντας, στοχοποιώντας ή
προαναγγέλλοντας αποφάσεις δικα-

στικών.
Ως άδειασμα των πρακτικών
Πολάκη θεωρούνται, για παράδειγμα, οι πρόσφατες τοποθετήσεις
του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης,
Σταύρου Κοντονή, ο οποίος και από το βήμα της Βουλής αλλά και σε
συνεντεύξεις του καυτηριάζει όσους
πολιτικούς δεν σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας.
Και μιας και ο λόγος για το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν θα
πρέπει να περνά απαρατήρητη η
διαφωνία όχι λίγων «συντρόφων»
της Κουμουνδούρου με τις δημόσιες δηλώσεις τού νυν υπουργού
Μιχάλη Καλογήρου, ο οποίος
θωρείται ότι κακώς έσπευσε να κατακρίνει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής απέναντι στην τακτική Δικαιοσύνη, με αφορμή τις εξελίξεις στην
υπόθεση Novartis. Θεωρούν, για
να το περιγράψουμε επιγραμματικά, ότι ως πολιτικός προϊστάμενος
των λειτουργών της Δικαιοσύνης
ο Μ. Καλογήρου δεν θα έπρεπε
να προβεί σε δίκη προθέσεων των
πολιτικών αντιπάλων του κόμματος, ισχυριζόμενος ατεκμηρίωτα ό-



τι προσπαθούν «να διασωθούν από
τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις ποινικών υποθέσεων (Novartis, θαλασσοδάνεια κ.ά.)».
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που
υποστηρίζουν όσοι εντός ΣΥΡΙΖΑ
διαφωνούν με τακτικές του τύπου
«ας ξεκινήσουν οι διώξεις κι ας βγάλει
η ανάκριση το φίδι από την τρύπα»
είναι ότι δεν μπορεί το κόμμα να
πορευτεί προεκλογικά με την παντιέρα της κάθαρσης, δεδομένου
μάλιστα ότι μέχρι να ανοίξουν οι
κάλπες καμία νομική διαδικασία
δεν θα έχει τελεσιδικήσει και ουδείς από τους εμπλεκόμενους θα έχει καταδικαστεί ή θα έχει αθωωθεί. Επομένως, μπορεί να μοιάζει
βολική η στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην πραγματικότητα θα ενισχύει το αντιπολιτευτικό επιχείρημα ότι η δικαστική έρευνα, ειδικά
στην περίπτωση της Novartis, στήθηκε από πολιτικούς οποίοι επεχείρησαν να εκμεταλλευτούν την
πραγματική διαφθορά που υπάρχει στον κλάδο του φαρμάκου,
προκειμένου να πλήξουν αντιπάλους τους.

«ΒΑΡΙΑ» ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ
ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Η NOVARTIS ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟ ΔΟΡΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

«Να το κάνουμε ροντέο…»
Αυτά, όμως, συμβαίνουν στη μία
πλαγία του ΣΥΡΙΖΑϊκού λόφου.
Διότι στην άλλη λειτούργησε το αντανακλαστικό τού «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση». Έτσι, το αίτημα
των εισαγγελέων για άρση ασυλίας
του Ανδρέα Λοβέρδου αντιμετωπίστηκε ως μία φυσιολογική εξέλιξη, αλλά την ίδια στιγμή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Λάππας,
που είναι και μέλος της εξεταστικής
για την Υγεία, προέτρεξε να δηλώσει δημοσίως ότι η ίδια διαδικασία
με αυτή του Ανδρέα Λοβέρδου δεν
αποκλείεται να ακολουθηθεί και για
ακόμη ένα ή δύο από τα πέντε πρόσωπα για τα οποία συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση της
Novartis.
Στη συνέχεια, η κυβέρνηση έριξε
το πολιτικό βάρος της στην αξιοποίηση των δηλώσεων Αθανασίου
και Βενιζέλου.
Συγκεκριμένα, το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί τον πρώην υπουργό
Δικαιοσύνης τής Ν.Δ., ότι δήθεν
παραδέχτηκε ότι «η μίζα είναι στα καθήκοντα του υπουργού», τον δε πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι προανήγγειλε κουκούλωμα της υπόθεσης
και παραγραφή των αδικημάτων από την επόμενη κυβέρνηση.
Γύρω από αυτήν τη διελκυστίνδα έχει στηθεί ένας χαρτοπόλεμος
δηλώσεων και αντιδηλώσεων, που
περισσότερο από «Πολάκια» τακτική θυμίζει –μιας και στην εισαγωγή
λέγαμε για μπαλαντέρ– αυτό που χιουμοριστικά περιέγραψε κάποτε ο
περίφημος Αμερικανός ηθοποιός,
Ντιν Μάρτιν: «Όταν οι αντίπαλοί σου
κάθονται απέναντί σου κρατώντας όλους τους άσους, ένα πράγμα σού μένει
να κάνεις: να δώσεις μια κλωτσιά και
να αναποδογυρίσεις το τραπέζι».
Το αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει ωφελημένος από αυτό το ροντέο μένει να αποδειχτεί στην πράξη…
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Ω

ς γνωστόν, την Πέμπτη,
11/4, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανανέωσε τη θητεία της κας Ελένης Τουλουπάκη με
8 θετικές ψήφους έναντι 3 αρνητικών.
Η εισήγηση του αρεοπαγίτη κ. Πέτρου Σαλίχου (που είχε ορισθεί από
την κα Ξένη Δημητρίου) αλλά και η
στήριξη της ηγεσίας του Αρείου Πάγου
(πρόεδρος ο κ. Πέππας, εισαγγελέας
η κα Δημητρίου) οδήγησαν το Συμβούλιο στην απόφαση της ανανέωσης.
Το κυριότερο όμως επιχείρημα για
την ανανέωση της θητείας της κας Τουλουπάκη ήταν η τοποθέτηση του εισηγητή κ. Π. Σαλίχου ότι «έχει αρχίσει η
διαδικασία απόδοσης ευθυνών στην υπόθεση Novartis και αν δεν ανανεωθεί η θητεία της θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος
για να ενημερωθεί ο αντικαταστάτης της».
Ως γνωστόν, η πρώτη ενέργεια για
την έρευνα της υπόθεσης Novartis της
κας Τουλουπάκη έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα, 8 Απριλίου. Με ταχύτατους ρυθμούς, μετά την κατάθεση
του πορίσματός της που αφορούσε τον
κ. Ανδρέα Λοβέρδο, πρωτοφανείς για
τον χρόνο σύγκλησης του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου με μεσοδιάστημα δύο ημερών, ο υπουργός κ.
Μιχ. Καλογήρου ζήτησε από την ηγεσία του Αρείου Πάγου η σύγκληση να
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11/4, η
κα Ξένη Δημητρίου όρισε εισηγητή
τον κ. Π. Σαλίχο, ο οποίος σε χρόνο
ρεκόρ μελέτησε τα πεπραγμένα της κας
Τουλουπάκη, κατά τη διάρκεια της
διετούς θητείας της και προέβη στη θετική για την εισαγγελέα εισήγησή του.
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Αρεοπαγίτες
(με ΣΥΡΙΖΑϊκό DNA)
• Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανανέωσε τη θητεία
της εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη,
παραβλέποντας πλήθος δικονομικών παραβάσεών της

Τι δεν είπε ο εισηγητής
Ως γνωστόν, η κα Τουλουπάκη διαδέχθηκε την κα Ελένη Ράικου στο τέλος
Μαρτίου 2017. Ο πρώτος μάρτυρας
που έκανε λόγο σε κατάθεσή του για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis ήταν τον Νοέμβριο
του 2017, δηλαδή μετά από 8 μήνες.
Επίσης, το πόρισμά της που κατατέθηκε στη Βουλή για να δοθεί άδεια
προκαταρκτικής εξέτασης για τυχόν ευθύνες δέκα πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και δύο πρωθυπουργοί, κατετέθη στις 5/2/2018. Συμπτωματικά, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο
στις 4/2/2018 στην Αθήνα για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το πόρισμα
της κας Τουλουπάκη, που κατετέθη
στη Βουλή για την άρση της ασυλίας
του Ανδρέα Λοβέρδου, εμπεριέχει
την πρώτη κατάθεση μάρτυρα που ελήφθη τον Νοέμβριο του 2018, δηλαδή
μετά από εννέα μήνες περίπου.
Ο κ. Σαλίχος αλλά και οι άλλοι αρεοπαγίτες δεν έθεσαν το ερώτημα στην
κα Τουλουπάκη, για τις ενέργειές της
κατά τη διάρκεια 17 μηνών από τους
24 της θητείας της, ώστε να τρέξει την
υπόθεση Novartis.
Απάντηση προφανώς δεν υπάρχει,
αφού ερώτημα αυτής της μορφής δεν
ετέθη. Μία εξήγηση μπορεί κάποιος να

υιοθετήσει ήταν ότι η κα Τουλουπάκη
επεδίωκε την ανανέωση της θητείας
της με το πρόσχημα ότι δεν έχει περατώσει την έρευνά της.

Αναπάντητες
δικονομικές παραβάσεις
Δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις της
κας Τουλουπάκη επί 17 μήνες στην έρευνα για την υπόθεση Novartis.
Υπάρχουν και καραμπινάτες δικονομικές παραβάσεις που όμως τα μέλη
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
δεν ήταν δυνατόν να μη γνωρίζουν, αφού ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός Τύπος με μακροσκελέστατες αναφορές
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τους είχαν θέσει πολλές φορές την κα
Τουλουπάκη προ των ευθυνών της.
Και όμως, ερωτήσεις αυτής της μορφής
δεν ετέθησαν από τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.
Η «Α», που έχει παρακολουθήσει από την πρώτη στιγμή την υπόθεση
Novartis, και χωρίς τον κίνδυνο να χαρακτηρισθεί ως «χορηγούμενη» από τη
Novartis –αφού δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από την εν λόγω εταιρεία, από
το ΚΕΕΛΠΝΟ κ.λπ.– έχει επισημάνει
τις δικονομικές αυτές παραβάσεις της
κας Τουλουπάκη, τις οποίες εκθέτει.
1] Η μηνυτήρια αναφορά των βουλευτών κ.κ. Α. Λοβέρδου, Β. Κεγκέρογλου και Ευη Χριστοφιλοπούλου
που αφορούσε τον κ. Παν. Κουρουμπλή κατετέθη στην κα Τουλουπάκη
τον Μάρτιο του 2017. Η υπόθεση αυτή
έφτασε στη Βουλή από την εισαγγελέα
στις 5/2/2018, δηλαδή μετά από 9
μήνες.
Ερώτημα: Πού πήγε το αμελλητί
που προβλέπει η σχετική νομοθεσία;
2] Η πρώτη κατάθεση μάρτυρα για
εμπλοκή πολιτικών στην υπόθεση
Novartis έγινε τον Νοέμβριο του 2017.
Η κατάθεση στη Βουλή του σχετικού
φακέλου από την κα Τουλουπάκη έγινε στις 5/2/2018.
Ερώτημα: Πού πήγε για μία ακόμη
φορά το αμελλητί;
3] Η κατάθεση μάρτυρα για εμπλοκή
του Νίκου Μανιαδάκη στην υπόθεση Novartis με την κατηγορία της δωροδοκίας κατετέθη ενώπιον της κας
Τουλουπάκη τον Νοέμβριο του 2017.
Και όμως, η κα Τουλουπάκη, κατά
παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, έχρισε τον κ. Ν. Μανιαδάκη
προστατευόμενο μάρτυρα.
4] Ο κ. Μανιαδάκης προέβη σε δημόσια καταγγελία ότι «εκβιάζετο» –επί
λέξει είπε ότι επιέζετο– από την κα
Τουλουπάκη να ψευδομαρτυρήσει εις
βάρος τριών πολιτικών προσώπων και
συγκεκριμένα εις βάρος των κ.κ. Α.
Σαμαρά, Αδ. Γεωργιάδη και Γ.
Στουρνάρα.
Ερώτημα: Εξετάστηκε η σοβαρότατη αυτή καταγγελία, καταλυτική για την

ανανέωση της θητείας της κας Τουλουπάκη, από τα αρμόδια πειθαρχικά
όργανα του Αρείου Πάγου; Εδώ πρέπει
να σημειωθεί ότι η καταγγελία του κ.
Μανιαδάκη έχει καταγραφεί και σε δικόγραφο που κατετέθη σε δικαστήριο
για την άρση της ασυλίας του. Ανέφερε
αυτό το γεγονός η κα Δημητρίου, ή ο
κ. Σαλίχος, ή κάποιος άλλος από τους
οκτώ αρεοπαγίτες που ψήφισαν υπέρ
της ανανέωσης της θητείας της;
5] Στην περίπτωση του Γιάννη Παπαντωνίου, η κα Τουλουπάκη «γνωμοδότησε» ότι δεν μπορεί να ασκήσει
δίωξη για δωροδοκία εις βάρος του.
Στην ίδια ακριβώς περίπτωση του κ.
Ανδρέα Λοβέρδου, γιατί απευθύνθηκε στη Βουλή, αφού ούτε και σ’ αυτόν,
σύμφωνα με την προηγούμενη τοποθέτησή της, μπορούσε ν’ ασκήσει δίωξη για παθητική δωροδοκία. Πιθανόν
να άλλαξε γνώμη στο μεσοδιάστημα, άγνωστο γιατί…
6] Έχει ευθύνες για τις διαρροές τόσο για την εξέλιξη που αφορά τον κ.
Νίκο Μανιαδάκη όσο και αυτή που
αφορά τον κ. Α. Λοβέρδο στην εφημερίδα «Documento».
Επειδή ήδη έχει κατατεθεί εις βάρος
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της αγωγή κακοδικίας, από τον σύζυγο
της κας Ελένης Ράικου για τις εις βάρος του διαρροές, εξετάστηκε η παράμετρος αυτή από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο;
7] Στο πόρισμά της προς τη Βουλή,
που αφορούσε τον κ. Λοβέρδο, ενσωμάτωσε τις καταθέσεις μαρτύρων, με αποτέλεσμα αυτές να γίνουν γνωστές,
καταργώντας έτσι τη μυστικότητα της ανάκρισης.
Ερώτημα: Η σοβαρότατη αυτή παράβαση γνωστοποιήθηκε στο Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο, ή δεν είχε υποπέσει στην αντίληψη του κ. Σαλίχου;
8] Ενόψει προεκλογικής περιόδου,
η κα Τουλουπάκη είχε δηλώσει σε δικαστικούς συντάκτες ότι από την αρχή
του 2019 θα σταματήσει τις έρευνες. Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου δήλωσε ότι εντός 6 μηνών θα
έχει περατώσει την υπόθεση Novartis.
Ερώτημα: Προτίθεται η ανώτατη δικαστική λειτουργός, προϊσταμένη της
Εισαγγελίας Διαφθοράς, κα Ελένη
Τουλουπάκη να εμπλακεί σε προεκλογικά παιγνίδια τόσο για τις ευρωεκλογές της 26/5/2019 όσο και για τις
βουλευτικές που θα γίνουν μέχρι τον
Οκτώβριο του 2019, «αβαντάρονας»
την παρούσα κυβέρνηση με διώξεις, όταν επί 17 μήνες δεν έκανε το παραμικρό που να ρίξει φως στην έρευνα για
εμπλοκή πολιτικών προσώπων;
Σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη και
δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η ανώτατη βαθμίδα της έχει κάτι από
το DNA του κ. Καρτερού και άλλων
αξιωματούχων της παρούσας κυβέρνησης. Όμως «η γυναίκα του
Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια,
πρέπει και να φαίνεται τίμια»... Όσον αφορά την κα. Τουλουπάκη ως
εκ Κρήτης καταγόμενη είναι φυσικό να έχει πολυπληθή συγγενικά
πρόσωπα, κουμπάρους και φίλους. Θα πρέπει να αντιληφθεί ότι
το σοβαρότερο στοιχείο που πρέπει
να την συνοδεύει είναι η πίστη στον
όρκο που έδωσε ως δικαστικός. Όλα τα άλλα δεν μετράνε.
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• Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η εμπλοκή του Λοβέρδου από την
Εισαγγελία Διαφθοράς συσπειρώνει περαιτέρω τη βάση, ενώ οι «αγκαλιές»
του Κορουμπλή με τον Αμβρόσιο καταρρίπτουν τον μύθο της προοδευτικής συμμαχίας
του Τσίπρα στη μάχη κατά της ακροδεξιάς

Καλοδεχούμενα τα… πεσκέσια από
Τουλουπάκη και Κουρουμπλή
Το αίτημα της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
Ελένης Τουλουπάκη, για άρση της ασυλίας του Ανδρέα
Λοβέρδου μάλλον λειτουργεί ευεργετικά στο Κίνημα Αλλαγής, λίγες ημέρες μετά το σόου του ΣΥΡΙΖΑ και των
Tsipras friends με την Προοδευτική Συμμαχία στο Γαλάτσι.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

τη Χαριλάου Τρικούπη
έχουν αποφασίσει να
στηρίξουν τον πρώην
υπουργό Υγείας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέα Λοβέρδο. Κάτι που φάνηκε και από
την Τρίτη το απόγευμα, όταν στη
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρώην υπουργός είχε δίπλα του την Κ.Ο. του Κινήματος.
Το ίδιο συνέβη και στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση των
δημοσιογράφων την Πέμπτη, όπου μαζί με τους αρμόδιους της επικοινωνίας Παύλο Χρηστίδη
και Σταμάτη Μαλέλη εμφανίστηκε και ο γραμματέας της Κ.Ο., Βασίλης Κεγκέρογλου, για να τονίσει με έμφαση τη στήριξη στον κ.
Λοβέρδο. Επίσης να τονιστεί ότι
το ΚΙΝΑΛ θα ψηφίσει την άρση
της ασυλίας του κ. Λοβέρδου, όπως επιθυμεί και ο ίδιος.
Εξάλλου, όπως σημειώνουν
κομματικές πηγές, η «περιπέτεια»
του Ανδρέα Λοβέρδου βολεύει
στο έπακρο τη Χαριλάου Τρικούπη. Κάποιοι τη θεωρούν ως «δώρο
της Τουλουπάκη που δεν το πήρε χαμπάρι το Μαξίμου, καθώς με αυτό τον
τρόπο μάς συσπειρώνει». Ήδη η λέξη
«σκευωρία» θεωρείται μικρή και από το ΚΙΝΑΛ διαρρέεται ότι η υπόθεση είναι copy paste της δίωξης
του Ανδρέα Παπανδρέου το
1989 για το σκάνδαλο Κοσκωτά.
Τότε ο ενιαίος Συνασπισμός έσυρε
στο Ειδικό Δικαστήριο τον Παπανδρέου, τώρα με κουκουλοφόρους στέλνει στο... απόσπασμα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ. «Το πάλεψαν
και για τον Βενιζέλο, αλλά δεν τους έκατσε και απλά ταλαιπωρούν τον Λο-

βέρδο γιατί πέρασε από το υπουργείο
Υγείας», μας έλεγε στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη που φρόντισε να
επαναφέρει στη μνήμη μας δηλώσεις του Πάνου Σκουρλέτη, του
Δημήτρη Παπαδημούλη, αλλά
και του πρώην κυβερνητικού εταίρου Πάνου Καμμένου, που απευθυνόμενοι προς την κα Γεννηματά έλεγαν: «Διώξε το δίδυμο Βενιζέλου-Λοβέρδου κι έλα μαζί μας
στην κυβέρνηση».
Στη Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, χρησιμοποιούν την «περιπέτεια» Λοβέρδου και κατ’ αναλογία
την εξισώνουν με τη δίωξη στον
Ανδρέα Παπανδρέου έχοντας
διττό στόχο. Αφενός μεν να υπενθυμίσουν στους «πράσινους| ψηφοφόρους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ
τι είχε κάνει ο Συνασπισμός στον
Ανδρέα Παπανδρέου, αφετέρου
δε να αναδείξουν ότι υπάρχει και
«καραμανλική» εμπλοκή στην υπόθεση μέσω του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Γι’ αυτό κι έλεγαν
στους δημοσιογράφους «πώς είναι
δυνατόν ο κ. Παπαγγελόπουλος ως
πρώην δικαστικός να θεωρεί μέγα
σκάνδαλο τα όσα λένε κουκουλοφόροι κατά του υπουργού που έκοψε στο
ήμισυ τη φαρμακευτική δαπάνη, και

δεν λέει κουβέντα για την πενταετία
Καραμανλή που από τα δύο δισεκατομμύρια εκτόξευσε τη φαρμακευτική
δαπάνη στα πέντε δισεκατομμύρια,
φτάνοντας η Ελλάδα να πληρώνει τα ίδια χρήματα με την Ισπανία;».

Το «στήσιμο» της
υπόθεσης
Μάλιστα, σε ενημερωτικό σημείωμα της Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζονται 5 γεγονότα που, όπως υποστηρίζουν, δείχνουν το στήσιμο
της υπόθεσης από την κυβέρνηση
και την «καραμανλική» της συνιστώσα.
• Την Πέμπτη 4 Απριλίου εμφανίζεται εσπευσμένα μάρτυρας
που ΔΕΝ προσθέτει κανένα περαιτέρω αποδεικτικό στοιχείο, απλά
επαναλαμβάνει τα γνωστά «μου είπαν», «λεγόταν» και άλλα τέτοια
φληναφήματα.
• Την Παρασκευή 5 Απριλίου (ημέρα που τα κυριακάτικα
φύλλα κλείνουν ύλη) η εφημερίδα
«DOCUMENTO» με διαφήμισή της
προαναγγέλλει αποκάλυψη στο
φύλλο
της
Κυριακής
7
Απριλίου νέας σημαντικής μαρτυρίας στην υπόθεση NOVARTIS με
τίτλο «Νέος μάρτυρας για Λοβέρδο…» και μας πληροφορεί για τη
διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή.
• Τη Δευτέρα 8 Απριλίου οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς
με έγγραφο υποβάλλουν αίτημα
στην εισαγγελέα Διαφοράς να διαβιβασθεί ο φάκελος στη Βουλή.
• Την ίδια ακριβώς ημέρα η εισαγγελέας Διαφθοράς «μελετά», αντιγράφει αυτολεξεί το πόρισμα, και
το διαβιβάζει στην Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου για τα περαιτέρω.
• Κατά ευτυχή σύμπτωση με
τους ίδιους –συνήθεις άλλωστε– ιλιγγιώδους ταχύτητας ρυθμούς η
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την
ίδια ακριβώς ημέρα, Δευτέρα 8 Απριλίου, διαβιβάζει τον σχετικό
φάκελο στη Βουλή.

Ο Βενιζέλος
Στο μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, η υπόθεση του
οποίου για το σκάνδαλο
Novartis, προς απογοήτευση της Κουμουνδούρου, αρχειοθετήθηκε, έχει βγάλει το όπλο του και
τραβά τη δική του ρότα.
Ναι μεν στηρίζει τον Ανδρέα Λοβέρδο, αλλά είναι αποφασισμένος να
κάνει τα πάντα, όπως είπε, για να οδηγήσει τους
υπαίτιους για εσχάτη
προδοσία.
«Εδώ δεν πρόκειται για
μία υπόθεση που αφορά δέκα πολιτικά πρόσωπα, εδώ πρόκειται για μία
επίθεση κατά του πολιτεύματος, πρόκειται για μία αλλοίωση θεμελιωδών
στοιχείων της συνταγματικής τάξης»,
δήλωσε ο κ. Βενιζέλος. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι
«σχεδιάζει, προαναγγέλλει, προωθεί,
δικάζει, καταδικάζει, παραβιάζει κάθε τεκμήριο αθωότητας και κάθε αρχή
και κανόνα του κράτους δικαίου».

Αντίβαρο
Στη Χαριλάου Τρικούπη στις αρχές της εβδομάδας θεωρούσαν ότι
η υπόθεση Λοβέρδου θα αποτελούσε το αντίβαρο για συσπείρωση στο ΚΙΝΑΛ έναντι του προοδευτικού σόου του Γαλατσίου, όπου ο κ. Τσίπρας ανέσυρε ζόμπι
τού βαθέως ΠΑΣΟΚ, που ο κόσμος θέλει να τα λησμονήσει.
Όμως και σε αυτό νιώθουν τυχεροί, καθώς ένας εκπρόσωπος
του βαθέως ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ως γνήσιος
πολιτικάντης, προσέτρεξε στον μητροπολίτη Αμβρόσιο, καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό για τις ομοφοβικές του απόψεις, αλλά και
για την πρόκληση σε ρατσιστική
βία δημοσιεύοντας φωτογραφίες
από τη συνάντησή τους στα Καλάβρυτα. Και δεν είναι μόνο ο Κουρουμπλής, καθώς και άλλη μία υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ, η προερχόμενη από τους ΑΝΕΛ, Έλενα
Κουντουρά, είχε επισκεφθεί τον

Αμβρόσιο για να λάβει την ευλογία του.
Οπότε, όπως επισημαίνουν στο
ΚΙΝΑΛ, «τώρα που έπεσαν οι μάσκες, οι λεγόμενοι προοδευτικοί δεν
επιτρέπεται να ομιλούν περί μάχης με
την ακροδεξιά, καθώς όχι μόνο συναγελάζονται με ακροδεξιά στοιχεία, αλλά το δείχνουν. Απλά οι λεγόμενοι
προοδευτικοί δεν είναι τίποτε άλλο από καιροσκόπους, οι οποίοι αναζητούν μία θεσούλα».
Πάντως, ο Σταμάτης Μαλέλης
έδωσε το σύνθημα με τη δήλωσή
του για τη συνάντηση Κουρουμπλή - Αμβρόσιου: «Από το…
προοδευτικό μέτωπο στην αγκαλιά της
Ακροδεξιάς, μία απάτη δρόμος. Άντε
και με τον Μιχαλολιάκο». Και φυσικά η βάση του ΠΑΣΟΚ επί τρεις ημέρες τρολάρει στο διαδίκτυο τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Όλα αυτά κάνουν την ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη να
αισιοδοξεί για καλό αποτέλεσμα
στις ευρωεκλογές. Μάλιστα, άκουσαν με μεγάλη ευχαρίστηση τα όσα δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γνωστός δημοσκόπος που
είναι το δεξί χέρι του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Ο κ. Θεοδωρικάκος προ ημερών, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού σταθμού Κόντρα, προέβλεψε άνετη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές και σημαντική άνοδο
του Κινήματος Αλλαγής.
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• Δεδομένου ότι στη Ν.Δ. δεν αποκλείουν εκλογική έκπληξη ακόμη και
τον Ιούνιο, ο Κυριακός Μητσοτάκης και τα στελέχη του κόμματος επιδιώκουν να
επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες σε όλη την επικράτεια
και να παρουσιάσουν τις προγραμματικές θέσεις τους
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ξεκαθάρισε με τον πιο επίσημο τρόπο χθες σε ομιλία
του στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών ότι η ασφάλεια των πολιτών είναι προτεραιότητα για την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά
τις ευρωεκλογές ο αρχηγός της Ν.Δ. τόνισε πως θα
αναμετρηθούν στις 26
Μαΐου η αλήθεια με το ψέμα, η πρόοδος με την καθήλωση και ο εκσυγχρονισμός με την καθυστέρηση.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Ο

πρόεδρος της Ν.Δ.
όμως έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως
η κυβέρνηση του θα
δώσει έμφαση στα
θέματα ασφάλειας, έκανε ειδική αναφορά, πως θα σταματήσει να υπάρχει άβατο στα Εξάρχεια. Επίσης τόνισε πως θα ακυρωθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου, ενώ για το
άσυλο είπε πως θα καταργηθεί.
«Είναι απαίτηση όλων των Ελλήνων, ανεξάρτητα από ιδεολογική ταυτότητα και προέλευση, να
μπει τέλος στο καθεστώς της ανομίας. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Φτάσαμε στο σημείο εγκληματικές ομάδες, όχι μόνον να οπλοφορούν, αλλά και να αφοπλίζουν άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας. Το άβατο των Εξαρχείων έχει κάνει τη ζωή αβίωτη στους πολίτες της περιοχής. Χθες, έφτασαν
στο σημείο να διαλύσουν μια ειρηνική συγκέντρωση των κατοίκων
και να ακουστούν και χυδαία συνθήματα που προσβάλουν τη μνήμη νεκρών. Έχει έρθει η ώρα να
πούμε όλοι “ως εδώ”».
«Με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα άβατα τελειώνουν» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης που προανήγγειλε κατάργηση του «ασύλου
εγκληματικότητας στα πανεπιστήμια» και κατάργηση του νόμου Παρασκευόπουλου. Ο αρχηγός της
ΝΔ ανέφερε ότι θα γίνει αμέσως
διαχωρισμός ποινικών και τρομοκρατών και θα λειτουργήσουν φυλακές υψίστης ασφαλείας. Και στις
γειτονιές θα επιστρέψει η ασφάλεια. Με την επανίδρυση της Ομάδας ΔΕΛΤΑ και την ενίσχυση της

«Καταργώ το άσυλο, τέλος
στο άβατο των Εξαρχείων»
ομάδας ΔΙΑΣ και στοχευμένες
δράσεις σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «όλοι ζητούν αυτό
που πρέπει να είναι αυτονόητο,
την ελευθερία: στην Οικονομία,
στην Παιδεία, στην Δικαιοσύνη
και στη λειτουργία των θεσμών»,
κρίσιμα πεδία που όπως είπε «ασφυκτιούν από τον κρατισμό, τον
κομματισμό και τον κυβερνητικό
αυταρχισμό. Αναφερόμενος στην
ευθύνη και στην αλληλεγγύη παντού, τους χαρακτήρισε τομείς όπου η ανεπάρκεια και η ανευθυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αφήσει βαθιά και ανεξίτηλα αποτυπώματα.

Κατήγγειλε τη δυσοσμία
κυβερνητικών
σκανδάλων
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα βιώνει τις συνέπειες της πολιτικής ανεντιμότητας
και έκανε λόγο για «δυσοσμία κυβερνητικών σκανδάλων» η οποία,
όπως είπε, «δεν κρύβεται όση λάσπη κι αν πετούν οι πραγματικοί
ένοχοι».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Ν.Δ., «έχουμε ένα αναποτελεσματικό, αλλά δαπανηρό κράτος που
βούλιαξε την οικονομία. Και που
φτωχοποιεί τους πολίτες οδηγώντας τους στο να γίνουν κομματικοί
πελάτες έναντι κάποιου επιδόματος», είπε, προσθέτοντας πως «η ελευθερία και η αλληλεγγύη είναι,
ακριβώς, αυτές που αποτυπώνουν
και τη μεγάλη μας διαφορά με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να μικραίνει διαρκώς ο εθνικός πλούτος κι ένα ακόμη μικρότερο μέρος του να δίνεται
ως “αντίδωρο” σε όλο και πιο λίγους, εμείς προκρίνουμε τη συνεχή ανάπτυξη της χώρας που να δίνει μέρισμα σε όλο και πιο πολλούς» και τονίζοντας πως δεν υπάρχει ατομική προκοπή χωρίς κίνητρα και επιβράβευση της προσπάθειας.

Πιθανές πρόωρες εκλογές
Ο πρόεδρος της Ν.Δ., Κυριάκος
Μητσοτάκης, εκτιμά ότι ο πρωθυπουργός μπροστά στο σενάριο
μιας εκλογικής συντριβής τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα προτιμήσει
να πάει σε πρόωρες εκλογές ακόμη και τον Ιούνιο, καθώς πιστεύει
ότι μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν θα μπορεί να σταθεί η
κυβέρνηση Τσίπρα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι,
πέρα από τις εξορμήσεις του κ.
Μητσοτάκη στην περιφέρεια, κλιμάκια από βουλευτές της Ν.Δ. εξορμούν ήδη από την Τρίτη σε
διάφορα σημεία της χώρας. Η οδός Πειραιώς βρίσκεται ούτως ή
άλλως σε πλήρη εκλογική εγρήγορση.

Οι πληθυσμιακές ομάδεςστόχοι
Δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και νέοι είναι οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες εστιάζουν η Πειραιώς και ο κ. Μητσοτάκης στον δρόμο προς τις κάλπες, καθώς στον τρίτο όροφο της

Πειραιώς έχουν καταγράψει ότι
στις ομάδες αυτές έχει περάσει η
«προπαγάνδα» του ΣΥΡΙΖΑ (ειδικά σε ό,τι αφορά τους δημοσίους
υπαλλήλους και το πρόγραμμα της
Ν.Δ.).
Υπό αυτό το πρίσμα, οι ειδικού
τύπου –και θεματικές– εκδηλώσεις
που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα μόνο τυχαίες δεν
είναι, καθώς η Ν.Δ. θα στοχοποιήσει αυτές τις ομάδες με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέσω της
ανάδειξης του προγράμματός της.
Μεγάλη σημασία θα δοθεί στους
δημοσίους υπαλλήλους, ενώ ήδη
ο κ. Μητσοτάκης εκπέμπει το μήνυμα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και μέσω των επισκέψεων σε
υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, όπως το πρόσφατο πέρασμά του από τα Σεπόλια, ότι κεντρική στόχευσή του είναι η μείωση της φορολογίας (και στις οικογενειακές επιχειρήσεις).

Ξεκάθαρη στρατηγική
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως
η μεγάλη διαφορά που απολαμβά-

νει η Ν.Δ. έναντι του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών
απέναντι στη διακυβέρνηση Τσίπρα.
Παράλληλα, όμως, καταγράφεται
κι ένα σχετικά υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων ψηφοφόρων, το οποίο μάλιστα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές είχε ψηφίσει τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή η «ανάγνωση» κρατά σε εγρήγορση τη Ν.Δ., ωστόσο η απάντηση είναι ξεκάθαρη και αποτυπώνεται στην εξής στρατηγική:
στην οδό Πειραιώς θέλουν να επικοινωνήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το πολιτικό τους αφήγημα και την πολιτική τους πρόταση
στους Έλληνες πολίτες. Και θέλουν
κυρίως να πείσουν για αυτό το σχέδιο, εισπράττοντας ει δυνατόν τη
θετική –και όχι την «εκδικητική»
για τον ΣΥΡΙΖΑ– ψήφο των πολιτών.
Κυρίαρχη πεποίθηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει
να υποστεί πιο συντριπτική ήττα εάν στις 26 Μαΐου κηρυχθούν μόνο ευρωεκλογές, καθώς, όπως λένε από την Πειραιώς, η στόχευση
του ΣΥΡΙΖΑ να της προκαλέσει
πλήγμα με την ταυτόχρονη διεξαγωγή των ευρωεκλογών και των
αυτοδιοικητικών εκλογών, η οποία βασίστηκε στην εκτίμηση πως
η Ν.Δ. λόγω «αντάρτικων» υποψηφιοτήτων θα είχε πρόβλημα και απώλειες από πρόσωπα που δεν θα
έδιναν τη μάχη της παράταξης, έπεσε στο κενό.
Το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα. Και για τη Ν.Δ. δεν είναι
άλλο από το στρατηγικό αδιέξοδο
στο οποίο έχει περιέλθει ο κ. Τσίπρας με τις δημόσιες διακηρύξεις
του ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, και την οδυνηρή πραγματικότητα που θα τον αναγκάσει να κάνει εκλογές νωρίτερα.
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• Ζήλεψε ο Αλέξης Τσίπρας από τη δόξα του αείμνηστου Νίκου
Νικολαΐδη και ξεκίνησε να φτιάχνει τη δική του πολιτική
τριλογία, χρησιμοποιώντας τους «τελειωμένους» πολιτικά Τζουμάκα,
Ραγκούση, Μπίστη, Ρεπούση και Θεοχαρόπουλο
Ο αείμνηστος Νίκος Νικολαΐδης ήταν ένας από τους
σημαντικότερους Έλληνες
σκηνοθέτες (από τους αγαπημένους της ανανεωτικής
αριστεράς). Θεωρείτο ένας
εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αβάν-γκαρντ και του
πειραματικού κινηματογράφου. Οι ταινίες του είχαν διχάσει πολλές φορές κοινό
και κριτικούς, λόγω των μεθόδων κινηματογράφησης,
του σεναρίου, καθώς και της
θεματολογίας. Οι χαρακτήρες στις ταινίες του ήταν συνήθως άνθρωποι που βρίσκονται στα όρια, σε παράλογες ή ακραίες καταστάσεις, που παίζουν το τελευταίο τους, συνήθως καμένο,
χαρτί. Μία από αυτές ήταν
το 1979 με τον τίτλο «Τα
Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμα”, που αποτελούσε το
πρώτο μέρος της τριλογίας
«Χρόνια της Χολέρας». Αργότερα ο Νικολαΐδης συνέχισε με τη «Γλυκιά Συμμορία» (1983) και με το «Ο χαμένος τα παίρνει όλα»
(2002).
Στα Κουρέλια πρωταγωνιστούσαν οι Άλκης Παναγιωτίδης. Κωνσταντίνος Τζούμας, Ρίτα Μπενσουσάν, Χρήστος Βαλαβανίδης (βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), Ντόρα Καλογρίδη,
Γιούλα Καζόνη, Μαριτίνα
Πάσσαρη, Αντιγόνη Αμανίτου, Δημήτρης Πολύτιμος
και Όλια Λαζαρίδου. Πέντε
φίλοι εκπρόσωποι της γενιάς του ’50 ξανασυναντιούνται μετά από πολλά χρόνια.
Ο ένας έρχεται από τη φυλακή όπου μπαινόβγαινε επί
χρόνια, ο άλλος από μία σειρά τυφλών φόνων, ο τρίτος
αφήνοντας πίσω του γυναίκα και παιδιά, ο τέταρτος από περιπλανήσεις δίχως καμία ουσία, και η πέμπτη της
παρέας, η οποία το έσκασε
από το τρελοκομείο. Δεν
γνωρίζουμε εάν στον Αλέξη
Τσίπρα αρέσουν οι ταινίες
του Νίκου Νικολαΐδη. Όμως
αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο
Αλέξης Τσίπρας είναι ένας αντιγραφέας.

Τα κουρέλια
(της Κεντραοριστεράς)
τραγουδάνε ακόμη…
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο πιθανότερο είναι να
ζήλεψε την ταινία του
Νικολαΐδη κι έτσι αποφάσισε να στήσει τη
δική του ταινία. Βρήκε
τα δικά του «κουρέλια», τον Τζουμάκα, τον Ραγκούση, τον Μπίστη, τον Θεοχαρόπουλο και άλλα «ρετάλια» της κεντροαριστεράς
κι έστησε το σόου της προοδευτικής συμμαχίας. Και για να γίνει
πιο πιστευτός ότι κάνει βουτιά στο
παρελθόν, χρησιμοποίησε και τα
πούλμαν για να μεταφέρει κόσμο,

όπως έκαναν οι συγκεντρωσιάρχες
του ΠΑΣΟΚ τις χρυσές εποχές της
δεκαετίας του ’80, ο ένας και μοναδικός Κίμων Κουλούρης και ο
συγχωρεμένος Γιώργος Παναγιωτακόπουλος.

Το μόνο λάθος που έκανε ο κ.
Τσίπρας, προφανώς όχι αυτός
αλλά ο λογογράφος του, ήταν η ατάκα: «Και να πω κάτι και σε όλους
εσάς που σήμερα βρίσκεστε σ’ αυτό
εδώ το στάδιο, πολλοί από σας κρατώντας κόκκινες σημαίες και κάποιοι από σας που κράτησαν για πολλά χρόνια τις πράσινες σημαίες. Τώρα θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί
πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά η νέα αυτή πράσινη σημαία είναι η σημαία της
πράσινης αριστεράς, είναι η σημαία
των αγώνων για έναν κόσμο με βιώσιμη προοπτική».

Δυστυχώς για τον πρωθυπουργό, αυτή η αποστροφή της ομιλίας
του δεν θυμίζει Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά Άκη Τσοχατζόπουλο κατά την προσυνεδριακή διαδικασία του ΠΑΣΟΚ πριν από το
συνέδριο του Ιουνίου του 1996, όπου γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη
ήττα από τον Κώστα Σημίτη. Τότε
υπήρξε σκληρή ιδεολογική αντιπαράθεση για το μέλλον του Σοσιαλισμού. Και από την πίκρα του
για τις δύο κατραπακιές ο «ωραίος
Μπρούμελ», που ήταν το παρατσούκλι του Άκη στο ΠΑΣΟΚ, το
έριξε στο... φαγοπότι.

Κι όμως, ο Τζουμάκας έμεινε ξύπνιος
αλήθεια είναι ότι στην εαρινή σύναξη
των... αγροφυλάκων του προοδευτισμού ο Στέφανος Τζουμάκας όχι μόνο
μίλησε, αλλά παρέμεινε και... ξύπνιος. Κάποιοι πρώην σύντροφοί του το παρατήρησαν και
σχολίασαν με κακεντρεχή τρόπο: «Ήταν νωρίς το απόγευμα η σύναξη και ο Στέφανος είχε
προλάβει να ξεκουραστεί ακόμη και εάν την
προηγουμένη είχε ξενυχτήσει».
Ο Στέφανος Τζουμάκας επί 26 χρόνια εκλέγονταν βουλευτής στη Β΄ Αθήνας (19812007). Τότε, το 2007, οι πολίτες τον βαρέθηκαν και τον άφησαν εκτός Κοινοβουλίου. Κι
αυτός σιγά-σιγά απομακρυνόταν από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, το 2011 έκανε μία προσπάθεια,
δηλώνοντας ότι θα είναι υποψήφιος για την
προεδρία, αλλά δεν κατάφερε να βρει ούτε
την υπογραφή του. Πικραμένος απομακρύνθηκε, έκανε μία προσπάθεια, ιδρύοντας ένα
κόμμα (όπως λέμε μονοπρόσωπη εταιρεία) με
τον τίτλο «Σοσιαλιστικό Κόμμα» το 2014 και

Η

τώρα είδε το φως το αληθινό, λησμονώντας
ότι το 2011 γλίτωσε το λιντσάρισμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από φοιτητές και αγανακτισμένους του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπου είχε κληθεί ως ομιλητής από την ΠΑΣΠ.
Πριν από το Γαλάτσι, ο Στέφανος Τζουμάκας είχε κάνει το πέρασμά του από τη ΣΥΡΙΖΑϊκή ΕΡΤ, προκειμένου να του ζητήσουν...
ταπεινά συγγνώμη από το Μαξίμου που ο
Βερναρδάκης το 2012 είχε γράψει στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης το περίφημο «ό,τι και
να πει ο αγαπητός Τζουμάκας, τώρα πια θα καταταχτεί στη σφαίρα του γραφικού. Στέφανε,
20 χρόνια σαχλαμάρας δεν σβήνονται έτσι».
Και ο Στέφανος, για να ανταποδώσει τη συγγνώμη, φρόντισε στην αντικειμενική εκπομπή
του ταγού της αμερόληπτης ΣΥΡΙΖΑϊκής δημοσιογραφίας Κώστα Αρβανίτη να καταγγείλει ότι ο Κώστας Σημίτης ήταν ο πρώτος Σόιμπλε. Μόνο που ο συμπαθής Στέφανος δεν
απάντησε ποτέ γιατί στήριξε τον Σημίτη, α-
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Θανάσης Θεοχαρόπουλος είναι
μία ξεκάθαρη περίπτωση ενός πολιτικάντη προηγούμενων δεκαετιών. Θα μπορούσε άνετα να είναι ο πρωταγωνιστής στο ριμέικ της ταινίας «Θανασάκης ο πολιτευόμενος».
Τι κι εάν έχουν περάσει 65 χρόνια από
την υπέροχη δημιουργία του Αλέκου Σακελάριου (πρώτη προβολή το 1954) με
πρωταγωνιστές τον Ντίνο Ηλιόπουλο, την
Άννα Συνοδινού, τον Βύρωνα Πάλλη (ο
Θανασάκης), την Τζόλυ Γαρμπή και τη Δέσπω Διαμαντίδου, ο σύγχρονος Θανασάκης (ο Θεοχαρόπουλος) ακολουθεί κατά
γράμμα το σενάριο των Σακελάριου - Γιαννακόπουλου στην πολιτική του καριέρα.
Ο τότε Θανασάκης (ο Βύρων Πάλλης)
παντρεύτηκε την κόρη μιας εύπορης οικογένειας μεγαλομπακάληδων στην Ελβετία κι επέστρεψε στην Ελλάδα αποφασισμένος να υπηρετήσει τη χώρα ως πολιτικός. Με τα χρήματα του κουνιάδου
κατέβηκε στις εκλογές, αλλά εις μάτην. Έτσι, άλλαζε συνεχώς κόμματα ξοδεύοντας και την περιουσία της συζύγου, αλλά
και πάλι δεν τα κατάφερε.
Ο σύγχρονος Θανασάκης εξέλιξε το σενάριο. Μπήκε στη ΔΗΜ.ΑΡ. και με τη βοήθεια του Φώτη Κουβέλη εξασφάλισε μία
θέση στην κυβέρνηση Σαμαρά. Διορίστηκε
Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων
και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Ιούλιο
του 2012 έως τον Ιούλιο του 2013, όπου
και παραιτήθηκε όταν η Δημοκρατική Αριστερά αποχώρησε από την κυβέρνηση.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος, μετά τις εκλογές
του Ιανουαρίου του 2015, όπου η ΔΗΜ.ΑΡ.
εξαϋλώθηκε, έβαλε μπρος το σχέδιο με την
κωδική ονομασία «βουλευτής Επικρατείας». Κατ’ αρχάς, άρπαξε το κόμμα από τον
Κουβέλη με τη βοήθεια αρκετών προβεβλημένων που δεν άντεχαν τα μπρος-πί-

Kαιροσκόπος
κηπουρός

Ο

Ό

ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η σύγχρονη εκδοχή του
«Θανασάκη του πολιτευόμενου»
σω του κυρ-Φώτη, δίχως να καταλάβουν
ότι ο χαμογελαστός νεαρός ενδιαφέρεται
πρωτίστως για την πάρτη του.
Εν συνεχεία, ο κ. Θεοχαρόπουλος κατάφερε να πείσει τους κορυφαίους της
ΔΗΜ.ΑΡ. (Χατζησωκράτη, Μαργαρίτη,
Τσούκαλη και σία) ότι η ΔΗΜ.ΑΡ. δεν έχει τύχη αν συνεχίσει μόνη της. Έτσι, ο
Θανασάκης το καλοκαίρι του 2015 κινήθηκε προς το Ποτάμι. Προσέφερε στον
Σταύρο Θεοδωράκη τη ΔΗΜ.ΑΡ. στο πιάτο, έχοντας έναν μόνο όρο: Να είναι ο ίδιος επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ο Θεοδωράκης αρνήθηκε και
το φλερτ με το Ποτάμι τελείωσε εκεί. Τον
Αύγουστο του 2015, όταν ο κ. Τσίπρας
προκήρυξε εκλογές για τον Σεπτέμβριο,
μέσα σε μία νύχτα ο Θανασάκης συμφώνησε σε όλα με τη Γεννηματά εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στο Επικρατείας.
Εξελέγη, οπότε είχε έτοιμο το παραμύθι
προς τους ΔΗΜΑΡίτες: «Το κόμμα μας έγινε και πάλι κοινοβουλευτικό».
Στις εσωκομματικές εκλογές για το ΚΙΝΑΛ ο Θανασάκης φοβήθηκε να θέσει υ-

ποψηφιότητα, διότι όλοι ήξεραν ότι μπροστά στα μεγαθήρια δεν θα είχε τύχη. Περίμενε στη γωνία. Στην αρχή σκέφθηκε την
Ευρωβουλή, αλλά όταν έμαθε ότι ανθυποψήφιοί του θα ήταν, πέραν του Νίκου
Ανδρουλάκη και της Εύας Καϊλή, και οι
Νίκος Παπανδρέου και Γιώργος Καμίνης,
έκοψε λάσπη, που λέει και ο λαός μας.
Άρχισε τις πιέσεις προς τη Φώφη Γεννηματά για να είναι εκ νέου στην πρώτη
θέση του Επικρατείας, απειλώντας ότι θα
ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Η
Γεννηματά του ξεκαθάρισε ότι επικεφαλής του Επικρατείας θα είναι ο Βενιζέλος.
Έτσι, ο Θανασάκης ο πολιτευόμενος, που
είχε διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους
με το Μαξίμου, έθεσε τους όρους του:
«Ψηφίζω τις Πρέσπες, φέρνω τη ΔΗΜ.ΑΡ.
στον ΣΥΡΙΖΑ και θα βρίσκομαι σε εκλόγιμη
θέση στο Επικρατείας». Έτσι κι έγινε, και
ο Θανασάκης ο πολιτευόμενος εξασφάλισε άλλη μία τετραετία. Μετά από τέσσερα χρόνια, έχει ο Θεός. Μέχρι τότε, όπως λέει και ο λαός μας, «ποιος ζει, ποιος
πεθαίνει»...

στη σύναξη του Γαλατσίου
φού ήταν Σόιμπλε, και για ποιον λόγο αποδέχθηκε να γίνει υπουργός Γεωργίας
τον Σεπτέμβριο του 1996; Όσο για τον Σόιμπλε, ήταν στην πρώτη γραμμή της γερμανικής πολιτικής σκηνής πολλά χρόνια πριν.
Εξάλλου, όλοι τον θεωρούσαν ως αντικαταστάτη του Χέλμουτ Κολ, ο οποίος τον είχε κάνει υπουργό από το 1984, και μάλιστα στις 12 Οκτωβρίου του 1990 είχε πέσει θύμα δολοφονικής επίθεσης.

Ο ύπνος στη Σύνοδο
Προφανώς ο κ. Τζουμάκας το κρατάει μανιάτικο στον Σημίτη για την αποπομπή του τον
Οκτώβριο του 1998, μία πραγματικά άτυχη
χρονιά για τον ίδιο. Εκείνο το καλοκαίρι ο
Τζουμάκας, ως υπουργός Γεωργίας, είχε την
έμπνευση να παραδώσει στην Πυροσβεστική τη δασοπυρόσβεση, με συνέπεια να καεί
το σύμπαν, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν ευθύνεται, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλη-

ταν ένας πολιτικός αποκαλεί
τον αντίπαλό του ως τον «πιο
ανέντιμο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης» και μετά του κάνει τεμενάδες, τότε σίγουρα χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Τι να
σου κάνουν οι ψυχαναλυτές και οι
ψυχολόγοι σε τέτοια βαριά περιστατικά; Διότι ο κ. Γιάννης Ραγκούσης,
περί αυτού ο λόγος, έχει πει κι άλλα. Όπως ότι «ο πρωθυπουργός είναι
αρρωστημένα εγωπαθής», ότι «ρίχνει
μαύρο στη Διάυγεια». Μάλιστα, είχε
πει ακόμη απευθυνόμενος προς
τον πρωθυπουργό: «Σε αντίθεση με
εσένα, ο Ανδρέας δεν έγινε πρωθυπουργός κάνοντας αντιπολίτευση σε
μια πτωχευμένη πατρίδα».
Ο Γιάννης Ραγκούσης μπορεί να
προσπαθεί να
χτίσει
ένα
προφίλ διανοούμενου, αλλά
δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κομματικό
φυτό, για τα οποία πάντα έδειχνε ενδιαφέρον ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι, ο πρώην δήμαρχος
Πάρου, εκμεταλλευόμενος το ότι ο κ.
Παπανδρέου προτιμούσε το νησί του
για τις καλοκαιρινές διακοπές, προσεφέρθη να ενταχθεί στη μεγάλη των κηπουρών σχολή. Έτσι ανέβηκε με υψηλές ταχύτητες τα σκαλιά στην κομματική πυραμίδα κι έφθασε να είναι το Νο2
του ΠΑΣΟΚ, ως γραμματέας (ναι, την
εποχή που στο Κίνημα μία χοάνη εξαφάνιζε τα εκατομμύρια ευρώ στο λεπτό)
κι έγινε βουλευτής Επικρατείας δίχως
να περάσει τη βάσανο του σταυρού. Κι
όταν αποφάσισε να είναι υποψήφιος
το 2012 στη Β΄ Αθήνας, απέτυχε να εκλεγεί.
Ο κ. Ραγκούσης, που τώρα παθαίνει ρίγη ανακαλύπτοντας την αίγλη της
αριστεράς, ήταν βαθύτατα μνημονιακός
υπουργός. Όπως θυμούνται πρώην σύντροφοί του εντός των κυβερνήσεων
Παπανδρέου ουδέποτε κατέθεσε μία
πρόταση που να πήγαινε κόντρα στις
προσταγές των εκπροσώπων των δανειστών. Και τώρα, αφού περιπλανήθηκε από εδώ και από εκεί και αφού
βρήκε επιτέλους έναν ρόλο ως μαϊντανός στην «Επιχείρηση Κεντροαριστερά»
του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισε να το παίξει τιμητής και υπέρμαχος της κάθαρσης.
Οι άσπονδοι φίλοι του, ακόμη και
από την ομάδα των κηπουρών, τον κατηγορούν για καιροσκόπο: «Ο Γιάννης
ούτε για την κάθαρση ενδιαφέρεται, ούτε
καν για την προοδευτική παράταξη. Βαρέθηκε να είναι στην απέξω και είπε να βρει
ξανά πολιτική στέγη για να τρυπώσει από
κάτω. Για να νιώσει ξανά σημαντικός και
αναντικατάστατος».

μα στην κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 1998.
Στις δημοτικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ υπέστη τεράστια ήττα και στις 30 Οκτωβρίου
στον ανασχηματισμό ο Σημίτης άφησε εκτός κυβέρνησης τον Τζουμάκα. Πολλοί
λένε πως πλήρωσε την ήττα του ΠΑΣΟΚ
στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όμως συνεργάτες τού τότε πρωθυπουργού υποστηρίζουν ότι η αποπομπή του κ. Τζουμάκα
οφειλόταν στην ελλιπή προετοιμασία του
υπουργείου Γεωργίας στη διαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Εξάλλου, ποτέ δεν έχει διαψευσθεί ότι ο
Στέφανος Τζουμάκας αποκοιμήθηκε σε μία
Σύνοδο Κορυφής των υπουργών Γεωργίας, τότε που συζητείτο η νέα ΚΑΠ. Ήταν
γνωστό τοις πάσι ότι ο κ. Τζουμάκας γνώριζε αγγλικά επιπέδου «greek lover» ή
«greek kamaki», καθώς οι σύντροφοί του
τον αποκαλούσαν «γυπαετό» για τον τρό-

πο που φλέρταρε το ωραίο φύλο.
Στη Σύνοδο Κορυφής, λοιπόν, ο κ. Τζουμάκας δεν καταλάβαινε γρι από αυτά που
έλεγαν οι άλλοι υπουργοί και γι’ αυτό χρησιμοποιούσε, είτε ακουστικά για μετάφραση, είτε του τα μετέφραζαν οι συνεργάτες
του. Όμως κάποια στιγμή αποκοιμήθηκε
στην καρέκλα. Αυτός ο υπνάκος μεταφέρθηκε στο Μαξίμου, όπου ο Κώστας Σημίτης έγινε στην κυριολεξία… Τούρκος. Κάποιοι από τους τότε συνεργάτες του στο
Μαξίμου ακόμη και σήμερα θυμούνται πως
έβγαζε αφρούς από το στόμα, όταν του μεταφέρθηκε ότι την παραμονή της κρίσιμης
συνόδου η ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον Στέφανο Τζουμάκα διασκέδαζε
μέχρι σχεδόν το πρωί σε ελληνικό μαγαζί
στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα ο υπουργός να μεταβεί στη σύνοδο άυπνος και η
Ελλάδα να είναι επί της ουσίας απούσα από τη διαπραγμάτευση.



Βρήκαν τον
δάσκαλό τους με
τον Θεοδωρικάκο

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Δεν ενέδωσαν
Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να φλερτάρει ολοένα και περισσότερο με
τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά μέχρι στιγμής τον μόνο που έχει
καταφέρει να πείσει είναι ο Ούντο Μπούλμαν
(πρόεδρος της Κ.Ο. των
ευρωσοσιαλιστών), διότι οι υπόλοιποι δεν ενέδωσαν, επιλέγοντας
Φώφη και ΚΙΝΑΛ.

«Γιώργο, μήπως θυμάσαι
τι ξέχασες;»

Έχει πάθει αφωνία
ο ΓΑΠ για τον Λοβέρδο
Σύσσωμο το ΚΙΝΑΛ έχουν σταθεί δίπλα στον Ανδρέα Λοβέρδο. Οι περισσότεροι έχουν κάνει δηλώσεις, με πρώτο και καλύτερο τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο μόνος που έχει λάμψει διά της απουσίας του
είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΚΙΔΗΣΟ. Έχουν πάθει αφωνία και τηρούν σιγή ιχθύος. Κι όμως, ο Ανδρέας Λοβέρδος, πριν
από χρόνια, όταν είχε διαβιβαστεί στη Βουλή η δικογραφία για την
ΕΛΣΤΑΤ όπου εμπλεκόταν και το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, είχε πει ότι «θα γίνει μακελειό αν επιχειρήσουν να πλήξουν πολιτικά τον Γιώργο Παπανδρέου».

Εάν δεν ξέρεις, τότε ρωτάς
Άνω-κάτω έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κουρουμπλή. Και ως φαίνεται, ο
πρώην υπουργός κινδυνεύει με έξωση από το ευρωψηφοδέλτιο. Οι
δημοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτοί που ανήκουν ιδεολογικά στην
Κουμουνδούρου, και αυτοί που σκέφτονται μόνο την τσέπη τους, πέρασαν από πριονοκορδέλα τον προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ πρώην υπουργό τους. Το εντυπωσιακό είναι πως η δημοσιογράφος Νατάσα
Γιάμαλη (φανατική οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ) κατήγγειλε με ανάρτησή της
τον Κουρουμπλή. Κι από κάτω πάτησε like ο εξαφανισθείς (λόγω Μυρσίνης Λοΐζου) Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ανάλογα έπραξαν και μεσαία στελέχη του κόμματος σε άρθρο της ηλεκτρονικής σελίδας της
«Εφημερίδας των Συντακτών» με τον τίτλο «Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να δώσει μιαν απάντηση για τον Κουρουμπλή». Ενώ και ο Βαξεβάνης τα έβαλε με τον κ. Κουρουμπλή, ανακαλύπτοντας την «παλαιοκομματικού τύπου συμπεριφορά», όπως λέει. Ρε παλικάρια, εάν δεν γνωρίζετε, να
ρωτάτε για να μαθαίνετε.

Πώς;
Άραγε πώς θα συνεννοούνται ο Γιάννης Μοίρας, ο προερχόμενος από τους ΑΝΕΛ, νέος εκπρόσωπος Τύπου της
Δούρου, με τον Ιάσονα
Δούση, πιο γνωστός ως
Τζέισον-Αντιγόνη, που
είναι υποψήφιος κι αιτήθηκε προ καιρού να διαγραφεί το φύλο του από
κάθε επίσημο έγγραφο
και να αναγνωριστεί ως
ουδέτερο φύλο;

Σε δυσμένεια
Μαθαίνω ότι τον τελευταίο καιρό έχει πέσει σε
δυσμένεια στο Μαξίμου ο
Κώστας Γαβρόγλου. Του
καταλογίζουν ότι σπατάλησε πολύ χρόνο για να
επεξεργαστεί το νέο σχέδιο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ του χρεώνεται και μία
σειρά καθυστερήσεων,
που αφορά στην ίδρυση
νέων πανεπιστημιακών
τμημάτων. Γι’ αυτό και ο
συμπαθής Μπόζο (όπως
είναι το παρατσούκλι που
του έχουν κολλήσει από
την αντιπολίτευση) δήλωσε πως δεν πρόκειται
να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για βουλευτής.

Τη βεβαιότητά του πως η νίκη της
Ν.Δ. στις ευρωεκλογές θα είναι
μεγάλη διακήρυξε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του
Kontra ο συντονιστής στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο γνωστός δημοσκόπος
και στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέφρασε
την εκτίμησή του πως η Ν.Δ. θα
καταγάγει μία ευρεία νίκη, που
δεν θα αφήνει περιθώρια στην
κυβέρνηση να προχωρήσει μέχρι
τον Οκτώβριο – ενώ ταυτόχρονα εκτίμησε ότι και το Κίνημα Αλλαγής
θα πάει πολύ καλά στην ευρωκάλπη. Πάντως, όσες φορές κι εάν προσπάθησαν να του βάλουν τρικλοποδιά για να αναφέρει ποσοστά, απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί σε αριθμούς. Έτσι, τα ΣΥΡΙΖΟπουλα του εν
λόγω τηλεοπτικού σταθμού βρήκαν τον
δάσκαλό τους.

Η διαφορά του Σεφερλή
με τον Τζουμάκα
Μεταφέρω αυτούσιο αιχμηρό σχόλιο από
παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ and Tsipras
friends στο Γαλάτσι: «Αυτή την... εαρινή σύναξη των “αγροφυλάκων” του προοδευτισμού
ούτε καν ο Μάρκος Σεφερλής. Το Δελφινάριο
πλέον είναι πολύ μικρό. Για ποιον λόγο να πάμε
στον συμπαθέστατο Σεφερλή στο Δελφινάριο και όχι
στο Γαλάτσι για να δούμε τον Τζουμάκα; Εξάλλου, μακιγιάζ κάνει
και ο Σεφερλής, μακιγιάζ και ο Τζουμάκας. Όμως, υπάρχει μία
τεράστια διαφορά. Ο εξαιρετικός κωμικός λέει αστεία και γελάει
και ο ίδιος. Τουναντίον, τα αστεία του Τζουμάκα περί σοσιαλισμού και νεοφιλελευθερισμού, την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, είναι ακόμη καλύτερα, διότι εμείς γελάμε την ώρα
που αυτός τα πιστεύει».

Με συντονιστή τον
Παν. Πικραμένο
Το βιβλίο του με τίτλο «Η περιπέτεια της
Δικαιοσύνης» θα παρουσιάσει την Πέμπτη 18 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής ο
πρώην υπουργός, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρόεδρος του ΕΣΡ,
Αθανάσιος Κουτρουμάνος, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Ιωάννης Καραβοκύρης, ο δικηγόρος Χριστόφορος Αργυρόπουλος και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Την εκδήλωση θα
συντονίσει ο Παναγιώτης Πικραμένος (πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣτΕ), ο οποίος είναι σαφώς ανακουφισμένος από τη λήξη της εμπλοκής του με την
υπόθεση Novartis. Για τον πρώην πρωθυπουργό με ανάρτησή του ο Σταύρος Θεοδωράκης απαίτησε να του ζητήσουν μία συγγνώμη, αλλά το Μαξίμου κωφεύει.
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ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ, ΚΥΡΙΕ ΡΑΓΚΟΥΣΗ; Το ραδιοφωνικό σχόλιο
του Γιάννη Ραγκούση στον News 24/7 για τη Novartis διαψεύδει όλους αυτούς
που πίστευαν ότι δεν υπάρχει πιο κάτω. «Είναι το πιο απάνθρωπο σκάνδαλο που
έχουμε ζήσει από τη μεταπολίτευση και μετά, γιατί έχει να κάνει με φάρμακα
ακριβά που αφορούν δύσκολες παθήσεις», είπε ο νυν Τσιπρο-φύλακας,
συμπληρώνοντας τα περί απανθρωπιάς με το επιχείρημα ότι το σκάνδαλο
συντελέστηκε «στα χρόνια της χρεοκοπίας, στη διάρκεια των οποίων συνετρίβη
το βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων Ελλήνων». Πόσο πιο κάτω, κύριε Ραγκούση;

Ψυχρολουσία
Παππά από τον
Τζανακόπουλο
Ασφαλώς το highlight της σύντομης κι ασήμαντης, έως τώρα, πολιτικής καριέρας του Δ.
Τζανακόπουλου είναι εκείνη η αλησμόνητη
μεταμεσονύχτια συνέντευξη που διηύθυνε για να… αποδειχθεί ότι η τραγωδία στο Μάτι οφειλόταν σε σχέδιο εμπρησμού. Αξέχαστος ο ίδιος, όπως αξέχαστα ήταν και τα «ατράνταχτα» στοιχεία που παρουσίασε με τη βοήθεια των… δορυφόρων. Την Τετάρτη, όμως, είχε μια από τις «κορυφαίες στιγμές» του. Όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει ποια είναι η σχέση Παππά-Αρτεμίου, απάντησε: «Δεν γνωρίζω τι σχέσεις έχει ο Νίκος Παππάς με τον Αρτέμη Αρτεμίου». Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ν. Παππάς όταν ενημερώθηκε για τη δήλωση του «συναδέλφου» του αντέδρασε σαν να
τον διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Και δικαίως! Τέτοιο «άδειασμα» από τον «άσπονδο φίλο του»,
αλλά και κυβερνητικό εκπρόσωπο; Ο Δ. Τζανακόπουλος ένιψε τας χείρας του. Δεν είπε π.χ. «δεν
υπάρχει τέτοια σχέση» ή ότι είναι μια «ιδιωτική σχέση». Είπε «δεν ξέρω», αφήνοντας ορθάνοιχτο
να υπάρχει κάποια σχέση, την οποία όμως ο ίδιος δεν τη γνωρίζει… Η παρασκηνιακή αντίδραση
του Ν. Παππά λέγεται ότι ήταν πολύ έντονη. Όσο άγαρμπο ήταν και το «άδειασμα» του Δ. Τζανακόπουλου. Εξ ου και η εκ των υστέρων άκαρπη προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου να
το «μαζέψει». Μαζεύονται όμως τ’ ασυμμάζευτα;

Η ποσόστωση των
γυναικών επηρεάζει
τα ψηφοδέλτια
Η ποσόστωση των γυναικών επηρεάζει και τα
ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Έτσι, στον
Βόρειο και στον Νότιο Τομέα Αθηνών, οι αρχικοί σχεδιασμοί ενδέχεται να επηρεαστούν προκειμένου να συμπεριληφθεί ο αναγκαίος αριθμός γυναικών.
Για παράδειγμα, στα Βόρεια πιθανόν να μην είναι τελικά υποψήφιος ο πρώην υπουργός Γιάννης Παπαθανασίου,
ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί τι θα γίνει στα Νότια με τον Γρηγόρη Ψαριανό που προέρχεται από το Ποτάμι και η υποψηφιότητα του οποίου (σ.σ. όπως και αυτή του Πέτρου Τατσόπουλου) είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό
της Νέας Δημοκρατίας.
Στον Δυτικό Τομέα έλειπε μία γυναίκα από το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ., και σύμφωνα με πληροφορίες αυτή βρέθηκε
στο πρόσωπο της Ράνιας Σαγιάκου, η οποία είναι δικηγόρος και δημοτική σύμβουλος με τον Ανδρέα Παχατουρίδη στο Περιστέρι, η δε οικογένειά της έχει γνωστή επιχείρηση στην περιοχή.

Ποιοι «τελείωσαν»
τον Αυτιά και έκλεισε
το κεφάλαιο Ν.Δ.;
Ο Γιώργος Αυτιάς τέθηκε νοκ-άουτ!
Το κεφάλαιο Ν.Δ. έκλεισε γι’ αυτόν.
Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος θα
παραμείνει «κάτοικος» Παλαιού Φαλήρου για τα επόμενα δύο χρόνια,
ανανεώνοντας το συμβόλαιό του με
το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου.
Μάλιστα, και σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος σχολίασε
σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του πως αποτελεί απάντηση σε όσους δεν τον ήθελαν στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι μία ενδεχόμενη υποψηφιότητα Αυτιά στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ. είχε ταράξει τα νερά, αλλά τελικά δεν προχώρησε.
Πάντως, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν ότι το «ναι»
του Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΪ για την ανανέωση του συμβολαίου του ήταν και μια έμμεση απάντηση σε εκείνους
που έβαζαν βέτο στο να μπει, ο γνωστός δημοσιογράφος,
υποψήφιος στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ.
Αλλά και ένα άμεσο «όχι» σε πιθανή μελλοντική πρόταση, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για
να είναι υποψήφιός της, αυτήν τη φορά, στα «γαλάζια»
ψηφοδέλτια των προσεχών εθνικών εκλογών.
Χωρίς, λοιπόν, τον Γιώργο Αυτιά στη… σύνθεσή της αλλά με μία συνάδελφό του, τη Βίκυ Φλέσσα, η ηγεσία της
Νέας Δημοκρατίας ολοκλήρωσε το παζλ των 42 «γαλάζιων» υποψηφιοτήτων για την Ευρωβουλή.
Όπως θα καταδειχθεί στη μεγάλη πανηγυρική εκδήλωση παρουσίασης του συνόλου των υποψηφίων ευρωβουλευτών της προσεχούς Κυριακής στον «Ελληνικό Κόσμο»,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει σημαντικό πολιτικό κεφαλαίο στα πρόσωπα του ψηφοδελτίου, ώστε μαζί με τα
κύρια διλήμματα που θα επιστρατεύσει η Πειραιώς καθ’
όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να επιτευχθεί
ο στόχος «μιας ευρείας νίκης που θα σηματοδοτήσει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ ως σύστημα εξουσίας έχει τελειώσει».
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• Πώς το Μαξίμου σκοπεύει να αξιοποιήσει τους χρησμούς
του προέδρου του Eurogroup, που είπε «ναι» στην αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ,
είπε «όχι» για τη μείωση των υπερ-πλεονασμάτων, και άφησε ανοιχτό το παράθυρο
για τη μη εφαρμογή της μείωσης του αφορολόγητου
Έναν λόγο για να χαίρονται, έναν για να λυπούνται, και έναν για να ελπίζουν ότι… θα χαρούν έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου, ακούγοντας όσα είπε
στην κάμερα του Open TV
την περασμένη Κυριακή ο
πρόεδρος του Eurogroup,
Μάριο Σεντένο. Και μπορεί
τα νέα να μοιάζουν μπαγιάτικα, αφού έχει μεσολαβήσει και ο κακός χαμός
των εξελίξεων στην υπόθεση Novartis, έχουν όμως
κεφαλαιώδη σημασία για
τον τρόπο με τον οποίο θα
πολιτευτεί η κυβέρνηση ώσπου να έρθει η ώρα της
κάλπης.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ό

πως έγραψε η «Α»
την προηγούμενη εβδομάδα, το σχέδιο
που έχει στα συρτάρια του ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, και για το οποίο είναι ενήμερος ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κάνει λόγο για μερική αποπληρωμή –της τάξεως των
4 δισ. ευρώ από τα συνολικά 9,5
δισεκατομμύρια– των δανείων του
ΔΝΤ. Κι αυτή είναι τελικά μία ιδέα
που, παρά τις αντιδράσεις κάποιων
στις Βρυξέλλες, υποστηρίζεται ένθερμα από τον Πορτογάλο οικονομολόγο και νυν ΥΠ.ΟΙΚ. της Πορτογαλίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του
Eurogroup χαρακτήρισε «πολύ σοφό τρόπο» να διαχειριστεί έτσι η Ελλάδα τα «ακριβά» δάνεια του Ταμείου εξηγώντας: «Το επιτόκιο που πληρώνουν οι χώρες για τα δάνεια του
ΔΝΤ είναι πολύ υψηλό, 5% ή και παραπάνω. Πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε, ειδικά τους Ευρωπαίους πιστωτές, για την υγιή στρατηγική της Ελλάδας. Γι’ αυτό η απόφαση έγινε δεκτή
θετικά, όταν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έκαναν το αντίστοιχο».

Αδιάλλακτος για
τα πλεονάσματα
Σε αυτό που ο Μάριο Σεντένο εμφανίστηκε πλήρως αδιάλλακτος ήταν το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων, καθώς υπογράμμισε
ότι υπάρχουν δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν από όλους όσοι βρέθηκαν γύρω από το τραπέζι των

«Εργαλειοποίηση»

Σεντένο από
την Κυβέρνηση
διαπραγματεύσεων. Συμπλήρωσε
δε ότι δεν βλέπει τον λόγο να αποκλιμακωθεί ο στόχος για τα ελληνικά πρωτογενή πλεονάσματα στο
κοντινό μέλλον.
Ως μοναδικό ενδεχόμενο μιας
τέτοιας διαπραγμάτευσης για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, ο πρόεδρος του Eurogroup
θεωρεί ένα πανευρωπαϊκά κακό
σενάριο, δηλαδή μία οικονομική
συγκυρία, που θα πλήξει την ευρωοικονομία που δεν θα επέτρεπε
την επίτευξη της δέσμευσης.
Αναφερόμενος τέλος στη μείωση του αφορολόγητου ορίου όπως
προβλέπεται να συμβεί από το
2020, ο Μάριο Σεντένο ήταν πιο
διπλωματικός λέγοντας ότι αν οι
στόχοι της Ελλάδας έχουν επιτευχθεί, τότε το θέμα θα μπορούσε να
τεθεί υπό συζήτηση και «όλοι γύρω
από το τραπέζι θα μπορούσαν να συμβιβαστούν».

Αντιπολίτευση
στην αντιπολίτευση
Κάπου εδώ ερχόμαστε στα εν Ελλάδι… συμπαρομαρτούντα της τοποθέτησης Σεντένο. Και αυτό είναι μεταξύ άλλων η έντονη αίσθηση ότι η επικοινωνιακή ομάδα του
Μαξίμου θα χρησιμοποιήσει με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα λόγια
του προέδρου του Eurogroup,
προκειμένου να αρθρώσει έναν…
αντιπολιτευτικό προς την αντιπολίτευση λόγο που επιμένει ότι η
κυβέρνηση Τσίπρα εκτός από το
3ο Μνημόνιο έφερε και ένα 4ο άτυπο μνημόνιο δεσμεύσεων.
Μάλιστα, οι πιο προχωρημένοι
σκέφτονται –ασχέτως αν δεν τολμούν να το παραδεχτούν– ότι το
«άκυρο» που έριξε ο Πορτογάλος
ΥΠ.ΟΙΚ. στα περί ενδεχόμενης
διαπραγμάτευσης για μείωση των
υπερ-πλεονασμάτων ενταφιάζει τις
ελπίδες όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της

επόμενης κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει ψηλά
στην ατζέντα του το συγκεκριμένο
θέμα. Το σκεπτικό σε Ηρώδου Αττικού και Κουμουνδούρου είναι
προφανές: αν ο πρόεδρος της Ν.Δ.
και εκ των πραγμάτων εν αναμονή
πρωθυπουργός δεν κάνει πράξη
τη σχετική εξαγγελία για προσπάθεια «ψαλιδίσματος» των πλεονασμάτων, θα εμφανιστεί εκείνος ανακόλουθος και όχι ο προκάτοχός
του που το συμφώνησε με τους δανειστές.
«Η κυβέρνηση έκανε μία στρατηγική υποχώρηση και συμφωνήσαμε
τη μείωση των συντάξεων προκειμένου να κλείσουν οι κρίσιμες αξιολογήσεις, αλλά οι στόχοι πιάστηκαν,
δημιουργήθηκε ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος και με στοχευμένη
διαπραγμάτευση πείσαμε τους δανειστές και ακυρώσαμε το μέτρο προς όφελος των συνταξιούχων. Εσείς υπο-

σχεθήκατε μικρότερα πλεονάσματα
και αποτύχατε…» είναι η ατάκα που
ήδη αποστηθίζεται από τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ για να λεχθεί στα αντίστοιχα στελέχη της Ν.Δ. όταν έρθει η ώρα.

Έρχονται οι 120 δόσεις
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να
εκμεταλλευτεί κάθε πρόσφορο δημοσιονομικό μέσο που θα της δώσει την ευκαιρία να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Είτε αυτό λέγεται
μερική αποπληρωμή των ακριβών
δανείων του ΔΝΤ που θα επιφέρει
εξοικονόμηση πόρων, είτε λέγονται νομοθετικές παρεμβάσεις τύπου 120 δόσεων, η κυβέρνηση θα
επιδιώξει να «οξυγονώσει» τον ταλαιπωρημένο οικονομικά κοινωνικό ιστό της χώρας και να πάει
στις επερχόμενες 2+1 κάλπες (αυτοδιοικητικές-ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές) έχοντας μία μικρή
έστω προίκα από φιλολαϊκά ανακουφιστικά μέτρα.
Η νομοθέτηση λ.χ. των 120 δόσεων για την τμηματική και σε βάθος δεκαετίας εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία
είναι ένα τέτοιο μέτρο που το προανήγγειλε από ραδιοφώνου ο
«τσάρος» Ευκλείδης Τσακαλώτος. Έστω και με μία δόση αυτονόμησης από τα δεδομένα εποπτικά
δεσμά των θεσμών, ο υπουργός
Οικονομικών είπε κατ’ αρχάς ότι η
πολυαναμενόμενη ρύθμιση είναι
εσωτερικό ελληνικό θέμα και δεν
εμπίπτει στη δικαιοδοσία των δανειστών ώστε να απαιτείται διαπραγμάτευση. Ξέροντας, όμως, ότι
δίχως το «ΟΚ» των Θεσμών η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει βήμα, ο
Ευκλ. Τσακαλώτος έσπευσε να
διευκρινίσει ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να νομοθετηθεί μία
«smart ρύθμιση» στην οποία θα εντάσσονται όσοι έχουν πραγματική ανάγκη και θα αποκλείονται οι
κακοπληρωτές, βοηθώντας τους
πρώτους να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα που συσσωρεύτηκαν
την περίοδο της κρίσης. «Ένα σύστημα που θα βοηθά τους ανθρώπους
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
που συσσωρεύτηκαν την περίοδο της
κρίσης», ανέφερε ο υπουργός, και
πρόσθεσε ότι η ρύθμιση αυτή «δεν
είναι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Είναι δικό μας
θέμα. Απλώς οι θεσμοί θα κοιτάζουν
με ένα μάτι να μην καταστρέψουμε
την κουλτούρα πληρωμής».
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Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
ίνουν και παίρνουν τα
σενάρια για τους λόγους που οδήγησαν την
περασμένη Τετάρτη τον
Βαγγέλη Μπαταγιάννη στην πόρτα εξόδου από τη Super League.
Μόνο που το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει από την
αποχώρηση ενός δικηγόρου, που σε
γενικές γραμμές απέτυχε από τη
στιγμή που επί των ημερών του τέθηκε υπό διαπραγμάτευση ακόμα
και η υπογεγραμμένη προκήρυξη
του πρωταθλήματος, ενώ παρέμεινε
στο πόστο του διευθύνοντος συμβούλου ο Βασίλης Γκαγκάτσης
παρά την καταδίκη του με κάθειρξη
πέντε ετών για την Kάρτα Yγείας,
αλλά και την παραπομπή του για τα
τηλεοπτικά δικαιώματα της ΕΠΟ.
Το βασικό πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου αφορά στην πιθανότητα να επιβληθούν κυρώσεις
από τη FIFA. Ακόμα και με Grexit απείλησε εμμέσως πλην σαφώς ο
Χέρμπερτ Χούμπελ.
«Εγώ θα σας το πω ωμά. Κινδυνεύετε με Grexit, επειδή παραμένουν
κάποια βασικά προβλήματα που δεν
έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία, όπως είναι η βία, το match-fixing, αυτό των πολιτικών παρεμβάσεων, η
δομή και ο οργάνωση της ομοσπονδίας σας, καθώς και η εγκατάσταση
και λειτουργία του VAR», είπε μεταξύ
άλλων ο επικεφαλής της Επιτροπής
Παρακολούθησης στους παράγοντες της ΕΠΟ κατά τη συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής την
προηγούμενη Τρίτη.
Τον Αυστριακό επιτετραμμένο
δεν έπεισαν ούτε οι δικαιολογίες ότι
για όλα ευθύνεται η ΕΛ.ΑΣ., επειδή
αφήνει ανεξέλεγκτους τους χούλιγκανς και απλά δρα κατασταλτικά όταν έχουν ήδη προκληθεί επεισόδια.
«Βρείτε λύση. Με τα επεισόδια
που γίνονται στα ελληνικά γήπεδα
δυσφημείτε το ποδόσφαιρο. Θέλουμε γήπεδα με παιδιά, με οικογένειες,
και όχι με δακρυγόνα και χημικά. Σας
βγάζουμε μία κραυγή αγωνίας, κάντε
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«Grexit αν “ανοίξει μύτη”
στον τελικό του
Κυπέλλου»
Η «ΑΠΟΨΗ» αποκαλύπτει όσα δεν είπε ο Χέρμπερτ
Χούμπελ στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΠΟ
κάτι…» πρόσθεσε ο Χούμπελ.
Κάποιοι θεώρησαν υπερβολικό
τον επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μόνο που κάνουν λάθος. Παρά την ξεκάθαρη στήριξη από τους διεθνείς φορείς, η διοίκηση
του Ευάγγελου Γραμμένου έχει
αποτύχει σε μία σειρά θεμάτων.
Οι αναφορές του Χούμπελ στην
υπόθεση του Βασίλη Γκαγκάτση
δεν έγιναν τυχαία. Όταν η FIFA και η
UEFΑ –χωρίς να προηγηθεί καταδίκη– έβγαλαν εκτός παιχνιδιού κορυφαία ονόματα του ποδοσφαίρου όπως ο Μισέλ Πλατινί, δεν γίνεται
να μένει στη Super League κάποιος
που καταδικάστηκε με πενταετή κάθειρξη, ενώ έχει και άλλες δικαστικές εκκρεμότητες.
Και μπορεί να τα έβαλε ο Χούμπελ με τον συνεταιρισμό, αλλά μερίδιο ευθύνης καταλόγισε και στην
ΕΠΟ επειδή αδιαφόρησε αν και είναι η ανώτερη αρχή στο ελληνικό
ποδόσφαιρο.
Επίσης από τη FIFΑ και την UEFΑ
χρεώνουν στον Γραμμένο και τους
συνεργάτες του την παλινωδία με
την αναδιάρθρωση. Εξ αρχής οι διεθνείς φορείς είχαν ταχθεί υπέρ της
μείωσης των ομάδων, επειδή θεωρούν ότι έτσι μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και
σαφώς καλύτερο το ποδοσφαιρικό
προϊόν. Γι’ αυτό και ενοχλήθηκαν όταν η ΕΠΟ ακύρωσε, έστω και για
μία εβδομάδα, τη δική της απόφα-

ση για την αναδιάρθρωση και ζήτησε τη διεξαγωγή πρωταθλήματος με
16 ομάδες.
Η απόφαση για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου θα ληφθεί
τον Μάιο. Τότε έχει προγραμματιστεί
να συνεδριάσει μία υπο-επιτροπή
της Επιτροπής Εθνικών Ομοσπονδιών με μοναδικό θέμα την Ελλάδα.
Ο χρόνος της συνεδρίασης δεν
είναι τυχαίος. Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο πάρκο Γουδή και όχι
μόνο, στη FIFΑ θέλουν να δουν τον
τελικό του Κυπέλλου για να πάρουν
τις οριστικές αποφάσεις τους.
Τα δύο προηγούμενα χρόνια η ΕΠΟ απέτυχε παταγωδώς στη διοργάνωση του αγώνα που σε κάθε άλλη χώρα αποτελεί γιορτή του ποδοσφαίρου. Τόσο στον Βόλο, όσο και
στο ΟΑΚΑ οι χουλιγκάνοι έδρασαν
ανενόχλητοι και οι ντροπιαστικές εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου.
«Αν ανοίξει μύτη στον τελικό, τότε
το Grexit πρέπει να θεωρείται δεδομένο», υποστηρίζουν όσοι μπορούν
και επικοινωνούν με την UEFΑ και
τη FIFΑ. Κι αυτό το ενδεχόμενο έχει
φτάσει και στα αυτιά του Γιώργου

Βασιλειάδη. Ο υφυπουργός Αθλητισμού, βέβαια, απέφυγε έως τώρα
να πάρει θέση στις συνθήκες διεξαγωγής του τελικού, αλλά προφανώς
και δεν θέλει να σκάσει στα χέρια
του η βόμβα ενός αποκλεισμού. Γι’
αυτό και ψάχνει τρόπο να επιβάλει
τους δικούς του όρους, αν και την ίδια ώρα στην ΕΠΟ συνεχίζουν να
μιλούν για παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο.
Ο Γραμμένος και οι συνεργάτες
του θέλουν να διεξαχθεί το ματς στο
ΟΑΚΑ. Με φόντο ασφαλώς τις εισπράξεις που την προηγούμενη
χρονιά ξεπέρασαν τα 500.000 ευρώ. Πολλά χρήματα για την Ομοσπονδία, που έχει αυξημένα έξοδα
εξ αιτίας των πολλών προσλήψεων.
Εκτός από τα πολλά χρήματα, όμως, το μενού της προηγούμενης
σεζόν περιλάμβανε και πολλά επεισόδια, τα οποία αν επαναληφθούν
θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Φυσικά, θα υπάρξουν επιπτώσεις
και στη σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ,
αλλά προφανώς και ο κόσμος δεν
νοιάζεται για την επόμενη μέρα του
Παναγιώτη Διακοφώτη ή του Νίκου Βακάλη.
Για το μέλλον του αθλήματος και
των ομάδων αγωνιά. Κι αυτό παραμένει αβέβαιο μέχρι τη διεξαγωγή του
τελικού και φαντάζει μαύρο και άραχλο εάν προκύψει πρόβλημα στην υποτιθέμενη γιορτή του αθλήματος.
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το ποδόσφαιρο οι
παπατζήδες είναι
συνηθισμένο φαινόμενο. Κάποιοι
καταφέρνουν κι επιβιώνουν παραθέτοντας μια σειρά από ψέματα, ενώ
γνωρίζουν καλά ότι αυτά δεν θα έχουν
κανένα αποτέλεσμα για τους αποδέκτες
τους, αλλά μόνο πρόσκαιρα κέρδη για
τους ίδιους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πρόσφατες
κραυγές από βουλευτές και προέδρους Ενώσεων
για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών στο ποδόσφαιρο, την οποία τώρα ανακάλυψαν, αφού
περίμεναν να κατατεθεί η σχετική τροπολογία του
υφυπουργού Αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη.
Θα εξηγήσουμε, όμως, γιατί αναφερόμαστε σε
επαγγελματίες παπατζήδες.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την Πέμπτη 23 Αυγούστου…
«Αποφασίστηκε να εγκριθεί “κατ’ άρθρο” η προκήρυξη του πρωταθλήματος 2018-19 της Super
League, προκειμένου να αρχίσει το πρωτάθλημα
στις 25 Αυγούστου», όπως σχετικά ανέφερε η ΕΠΟ στο δελτίο Τύπου.
Να περάσει δηλαδή, το 3-1 (υποβιβασμός από Super Legue, άνοδος από Football League)
χωρίς μπαράζ. Ποιοι ψήφισαν μεταξύ άλλων, υπέρ της εισήγησης για έγκριση της προκήρυξης, εκτός από τα μέλη της Super League που ήταν
στην Επιτροπή; Ο πρόεδρος Βαγγέλης Γραμμένος και οι Νίκος Βακάλης, Περικλής Λασκαράκης, Παναγιώτης Δημητρίου, οι οποίοι μαζί
με τον Κωνσταντίνο Βρακά, εκπροσωπούν την
ΕΠΟ στη συγκεκριμένη Επιτροπή.
Την επομένη όμως ήλθαν τα πάνω κάτω. Την
Παρασκευή 24 Αυγούστου συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και με ψήφους 10-6 αποφάσισε υπέρ του μπαράζ του 13ου με τον δευτεραθλητή της Football Leaague.
Ποιες ήταν οι 10 ψήφοι της πλειοψηφίας που
άφησαν στα κρύα του λουτρού τη Super League;
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος,
και ακόμη οι Νίκος Βακάλης, Περικλής Λασκαράκης, Παναγιώτης Δημητρίου μαζί με
τους Αστέριο Αντωνίου, Παναγιώτη Διακοφώτη, Λεωνίδα Λεουτσάκο, Λεωνίδα Θωμαΐδη, Σάββα Χατζησαρόγλου, Παναγιώτη
Ψαρόπουλο.
Στην άλλη άκρη, ήταν οι τέσσερις εκπρόσωποι
της Λίγκας, Βαγγέλης Μπαταγιάννης, Μάκης
Γκαγκάτσης, Δημήτρης Αγραφιώτης, Ευάγγελος Ασλανίδης και ακόμη ο πρόεδρος της
ΕΠΣ Ξάνθης, Γιώργος Πανίδης και της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας Τάκης Παπαχρήστος. Έτσι
διαμορφώθηκε το 10-6.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ δηλαδή, μαζί με τον αναπληρωτή πρόεδρο Νίκο Βακάλη, πρόεδρο
της ΕΠΣ Σάμου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Θεσσαλίας,
ταμία της ΕΠΟ, Περικλή Λασκαράκη, και τον
πρόεδρο της ΕΠΣ Αθήνας, Παναγιώτη Δημητρίου, στη συνεδρίαση της Πέμπτης 23 Αυγούστου είπαν «ναι» στην προκήρυξη της Λίγκας και
λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, την τροποποίησαν και πρόσθεσαν και το μπαράζ.
Η Super League στις 25 Αυγούστου 2018
προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου κατά της απόφασης, αλλά η προσφυγή
απορρίφθηκε. Κατόπιν αυτού, παρέμεινε ισχυρό
το σχέδιο της ΕΠΟ που προβλέπει στο τέλος της
τρέχουσας σεζόν τον υποβιβασμό 3 ομάδων από
την Superleague και την άνοδο μιας από τη
Football League και παράλληλα τη διεξαγωγή

Σ

Το παραμύθι
πάει σύννεφο
(στην αναδιάρθρωση)
Ο αρχιπαπατζής Βασίλης και οι παπατζήδες πρόεδροι
Ενώσεων και βουλευτές χτυπούν το ποδόσφαιρο χωρίς
κανένα όφελος, καθώς, αν δεν περάσει η τροπολογία,
η αναδιάρθρωση θα πάει έναν χρόνο πίσω, αλλά η
μείωση της Super League σε 14 ομάδες θα γίνει
μπαράζ ανάμεσα στην 13η ομάδα της Super
League με τη 2η της Football League. Με βάση
το σχέδιο αυτό, από την επόμενη σεζόν 2019-20
η Super League θα έχει 14 ομάδες. Ξεκάθαρα
πράγματα.

Όταν ο παπατζής λέγεται Βασίλης
Εκεί ήλθε ο μεγάλος παπατζής Βασίλης Γκαγκάτσης. Επειδή βρισκόταν με το ενάμισι πόδι εκτός
Super League μετά τις ποινικές του καταδίκες, ο
Βασίλης εκμεταλλεύτηκε την αγωνία των ομάδων που δίνουν μάχη παραμονής στη μεγάλη κατηγορία και άρχισε να βγάζει προς τα έξω ότι θα υποβιβαστούν δύο ομάδες, ενόψει της αναδιάρθρωσης κόντρα σε όσα έχουν αποφασίσει τα όργανα. Ο γιος του, Μάκης, διέρρευσε ότι ο Ιβάν
Σαββίδης ήθελε να μείνουν και την επόμενη σεζόν 16 ομάδες –χέστηκε αν είναι 14 ή 16– κι έτσι,
χωρίς να έχει μιλήσει ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, έγινε η δουλειά. Οι μικρομεσαίοι βρέθηκαν κοντά
στον Γκαγκάτση μπας και σωθούν, αλλά αυτός
που σώθηκε στην ψηφοφορία που έγινε στη
Super League ήταν ο Βασίλης. Στον Γιώργο Βασιλειάδη, με τον οποίο μίλαγε συχνά, δεν ανέφερε τίποτα για… 16 ομάδες. Εκεί δεν το έπαιξε αντιστασιακός ο Βασίλης. Με το μόνο που έπαιξε
ήταν η αγωνία των ομάδων που ξαφνικά βλέπουν
το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια τους…
Την αναδιάρθρωση τη θυμήθηκαν όμως κατόπιν εορτής κι άλλοι.
Mετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Μαγνη-

σίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου,
πραγματοποιήθηκε στη Βουλή συνάντηση, στην
οποία πήραν μέρος βουλευτές από την Καβάλα,
Κέρκυρα, Ημαθία και Ηράκλειο, και κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η εφαρμογή της θα πρέπει να γίνει από τη μεθεπόμενη
αγωνιστική σεζόν 2020-2021.
Ο Αλ. Μεϊκόπουλος κοινοποίησε στους παρευρισκομένους την πρόταση που έχει διατυπωθεί από πλευράς Νίκης Βόλου, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο μεταβατικού διαστήματος για
την αναδιάρθρωση, με τη Football League να είναι η δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού
ποδοσφαιρικού γίγνεσθαι, με 28 ομάδες, σε δύο
ομίλους, βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. Πρόκειται για μία πρόταση που, όπως έχει γίνει γνωστό,
έχει συνυπογραφεί από συνολικά 16 ομάδες της
Περιφέρειας, με τους βουλευτές που παρευρίσκονταν στη συνάντηση να είναι κι αυτοί απόλυτα
σύμφωνοι με το «κυανόλευκο» πλάνο.
Αποφασίστηκε μάλιστα να σταλεί επιστολή, η
οποία θα συνυπογραφεί απ’ όλους τους βουλευτές της συνάντησης προς τον πρωθυπουργό της
χώρας, Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτήν, θα αναφέρεται
η διαφωνία τους με την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης από την αμέσως επόμενη αγωνιστική σεζόν, ενώ θα επισυνάψουν στην επιστολή αυτή και
την πρόταση της Νίκης Βόλου σχετικά με το ζήτημα. Ουσιαστικά, οι βουλευτές θα υποστηρίξουν,
μέσω αυτής της επιστολής, την αποδοχή τους για
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μάδες της δεύτερης
κατηγορίας. Αυτό θα πετύχουν μόνο. Ή μήπως νομίζουν
πως υπάρχει διαδικασία να γίνουν δύο οι όμιλοι της Football
League, ανεβαίνοντας από το παράθυρο και όλοι οι δευτεραθλητές; Εδώ
υπάρχει απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τής ΕΠΟ για το τι θα γίνει. Και αντίστοιχη απόρριψη από το Διαιτητικό Δικαστήριο σε αυτόν που την προσέβαλε γιατί θεωρούσε το δικό του σχέδιο καλύτερο…
Το μόνο που θα γίνει, αν δεν περάσει η τροπολογία, είναι να καθυστερήσει έναν χρόνο ακόμη η
δημιουργία της Super League 2 και να μην πάρουν τα χρήματα που έχει υποσχεθεί η Πολιτεία οι
ομάδες του ποδοσφαίρου μέσω της ΕΡΤ.
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Πρόκληση από Αντωνίου

την αναδιάρθρωση, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, αλλά θα εκφράσουν τη διαφωνία τους σχετικά με την άμεση επιβολής της. Η συγκεκριμένη
επιστολή θα ενισχύσει την έτερη επιστολή που έστειλε, πριν από μερικές ημέρες, για το ίδιο ακριβώς θέμα, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιος ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Παπατζήδικες κραυγές
χωρίς αποτέλεσμα
Πώς νομίζουν όμως οι παραπάνω ότι θα φέρουν
τα πάνω κάτω; Άντε και μπλοκάρουν την αναδιάρ-

θρωση και δεν περάσει η νομοθετική τροπολογία
του Γιώργου Βασιλειάδη από τη Βουλή. Τη νέα
περίοδο θα παίξουν 14 ομάδες στη Super League
και 18 στη Football League. Γιατί οι προκηρύξεις
των πρωταθλημάτων του ποδοσφαίρου είναι ισχυρές. Το ποδόσφαιρο έχει αποφασίσει ότι θα
μειωθούν οι ομάδες της μεγάλης κατηγορίας.
Οι ενδιαφερόμενοι «παπατζήδες» τι κερδίζουν;
Από τη Γ΄ Εθνική νομίζουν ότι θ’ ανέβουν περισσότερες ομάδες στη Football League; Ίσα-ίσα
που θα πάνε σε μπαράζ και οι πρωταθλητές για
να προβιβαστούν τέσσερις από τους οκτώ ομίλους στη Football League και να γίνουν 18 οι ο-

Οι βουλευτές για τα ψηφαλάκια, έχοντας και άγνοια του τι συμβαίνει, μπορεί να πέφτουν σε γκέλες. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΕΠΟ πρόεδρος
της ΕΠΣ Πέλλας, Αστέριος Αντωνίου, όμως τι
είναι αυτά που δηλώνει; Πότε ακριβώς ανακάλυψε ως παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο την κίνηση
Βασιλειάδη;
Ο Αντωνίου είπε χαρακτηριστικά ότι:
«Η απόφαση είναι ειλημμένη από τις 24 Αυγούστου υπό το καθεστώς πίεσης για την έναρξη του
πρωταθλήματος. Η Super League δέχθηκε την άποψη του κ. Βασιλειάδη και προχώρησε στην αναδιάρθρωση. Επίκειται η τροπολογία του κ. Βασιλειάδη για την αναδιάρθρωση και αυτό που συζητήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει να
κάνει με την εισήγηση της Ομοσπονδίας για το πού
θα ενταχθεί η Super League 2. Το γεγονός ήταν στα
χέρια του κ. Βασιλειάδη. Η ΕΠΟ έχει αποφασίσει
υπό το εκβιαστικό καθεστώς τού να ξεκινήσει το
πρωτάθλημα. Έπρεπε να βρουν τηλεοπτική στέγη
και αυτό είναι ωμή παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο
του ποδοσφαίρου. Η ΕΠΟ οδηγήθηκε σε αυτήν τη
διαδικασία από το καλοκαίρι. Υπό πίεση ελήφθη η
απόφαση. Η Super League και η Football League ανέχθηκαν τη διαδικασία με οικονομικά ανταλλάγματα. Δε χρησιμοποιώ τη λέξη εκβιασμό, ήταν προϊόν πίεσης η αναδιάρθρωση».
Τι θεωρεί πως προσφέρει με τέτοιου είδους
θέσεις ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας; Τόσους
μήνες που είχε δημιουργηθεί το θέμα, γιατί δεν
μιλούσε; Τώρα που φθάσαμε στην επίλυση ενός
τόσο σοβαρού προβλήματος, διαπίστωσε κρατικές παρεμβάσεις; Τώρα θίγεται το αυτοδιοίκητο;
Τουλάχιστον ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου,
Νίκος Τζώρτζογλου, το κατήγγειλε μήνες τώρα. Όμως η παρέα του Βαγγέλη Γραμμένου είχε
άλλες απόψεις που κυριάρχησαν. Ξαφνικά, αυτοί
που δεν έβγαζαν μιλιά τόσους μήνες, ανακάλυψαν την επανάσταση!!
Μέχρι και ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, είδε φως και
μπήκε. Και τι έκανε; Εξέφρασε την αντίθεσή του
για την αναδιάρθρωση που προωθεί ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, και τονίζει πως αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί από τη
μεθεπόμενη σεζόν (2019-2020). Άντε να του εξηγήσεις τώρα τι συμβαίνει…
Η ουσία είναι μία. Οι όψιμοι επαναστάτες και
ζημιά μπορεί να κάνουν –ίσως ανεπανόρθωτη–
και δεν θα κερδίσουν κάτι. Τέτοιες στιγμές που το
ποδόσφαιρο βάλλεται από παντού, απαιτείται σοβαρότητα και μέτρο. Τουλάχιστον από ανθρώπους που έχουν θεσμικό ρόλο, πολύ δε περισσότερο από αυτούς που γνωρίζουν τι είναι καλό και
τι όχι για τον βασιλιά των σπορ…

Ξεκάθαρη
η μείωση
Η Ε.Ε. της
Ομοσπονδίας με
ψήφους 10-6 είχε
αποφασίσει τρεις
ομάδες να
υποβιβαστούν στη
δεύτερη τη τάξει
κατηγορία, η οποία
σύμφωνα με την
αναδιάρθρωση των
πρωταθλημάτων θα
είναι η Super League
2, ο πρωταθλητής της
Football League να
ανέβει απευθείας στη
Super League και μία
θέση να κριθεί μεταξύ
του 13ου της Super
League και του
δεύτερου της Football
League. Όλα αυτά στις
24 του περασμένου
Αυγούστου. Σχεδόν
οκτώ μήνες μετά,
θυμήθηκαν….
παρεμβάσεις.
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Του Νίκου Συνοδινού
πορεί να φθάσαμε
στο παρά… ένα, αλλά τουλάχιστον δεν
υπήρξαν πισωγυρίσματα παρά τα εμπόδια και τις ενστάσεις που τέθηκαν, κυρίως από τη Super
League αλλά και τη Γ΄ Εθνική. Η αναδιάρθρωση βρίσκεται προ των πυλών και
αυτό που απομένει είναι να περάσει από τη
Βουλή η τροπολογία που θα καταθέσει ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης για τη δημιουργία της Super League 2.
Οι αλλαγές, που ήταν αναγκαίες για να ενισχυθεί η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων, αλλά
και για να ενισχυθεί εμπορικά το προϊόν του ποδοσφαίρου, δεν θα γίνουν σε δόσεις. Η υλοποίησή τους θα είναι άμεση και το πρωτάθλημα της
Super League την περίοδο 2020-21 θα πραγματοποιηθεί με 14 ομάδες, αντί των 16 που συμμετέχουν σήμερα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα υποβιβαστούν απευθείας στη νέα κατηγορία που θα
δημιουργηθεί –τη Super League 2– οι τρεις τελευταίες ομάδες, ενώ ο 13ος θα δώσει διπλό αγώνα μπαράζ για μια θέση στον… ήλιο με τον δευτεραθλητή της Football League.
Από τη σημερινή Football League, ο πρωταθλητής (Βόλος ΝΠΣ) θα προβιβαστεί στη Super
League, ο δευτεραθλητής θα δώσει παιχνίδια κατάταξης με τον 13ο της Super League, οι υπόλοιπες ομάδες μέχρι και τη 10η θέση θα παίξουν
στη Super League 2, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα είναι στη νέα
Football League η οποία θα είναι η τρίτη τη τάξει
κατηγορία από την επόμενη σεζόν.
Οι 4 τελευταίοι της Football League πέφτουν
δύο κατηγορίες, καθώς τη σεζόν 2020-21 θα πάρουν μέρος στη Γ΄ Εθνική! Ως εκ τούτου, όλο αυτό το… ανακάτεμα δημιουργεί τεράστιο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της Football League, καθώς οι 16 ομάδες που συμμετέχουν σήμερα σε
αυτό, από τη νέα σεζόν θα παίζουν σε… τέσσερις
διαφορετικές κατηγορίες (Super League, Super
League 2, Football League, Γ΄ Εθνική).

Μ

Μπελάδες
για τον
Ηρακλή
Η είδηση της αναδιάρθρωσης βάζει σε σοβαρούς μπελάδες τον Ηρακλή που βρίσκεται στην
11η θέση της Football
League, κάτι που τον οδηγεί στην τρίτη τη τάξει
κατηγορία.
Πλέον ο στόχος της δεκάδας αποτελεί αυτοσκοπό για το σύνολο του
Μαρσέλο Τροΐζι, που μέσα στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές καλείται
να προσπεράσει τη δέκατη Δόξα Δράμας, η οποία
έχει προβάδισμα ενός
πόντου έναντι του Ηρακλή, ενώ Κέρκυρα και
Καραϊσκάκης από τρεις.
Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ακολουθεί
δύσκολο πρόγραμμα,
στο οποίο θα κληθεί να
πάρει σημαντικούς βαθμούς. Μέσα στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές οι «κυανόλευκοι» θα
ταξιδέψουν δύο φορές
στην Κρήτη, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Εργοτέλη και Πλατανιά, ενώ θα υποδεχτούν στο
Καυτανζόγλειο τον πρωτοπόρο Βόλο και τον ΑΟ
Τρικάλων.
O Ηρακλής είναι η πλέον
αδικημένη από την Πολιτεία ομάδα, και δεν αποκλείεται αν δεν τα καταφέρει αγωνιστικά ν’ αυξηθούν οι ομάδες της
Super League 2 από 12
σε 14, προκειμένου τελικά να μην υποβιβαστεί.

Φωτιά οι τέσσερις αγωνιστικές
Πλέον μετά την άνοδο και μαθηματικά του Βόλου
στη Super League, όλα τα βλέμματα στρέφονται
στη μάχη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης
που οδηγεί σε αγώνα μπαράζ με τον 13ο της
Super League. Ο Βόλος έφτασε τους 56 βαθμούς
και, με δεδομένη την απόφαση αποβολής του Αήττητου Σπάτων, θα φτάσει στο φινάλε μίνιμουμ
τους 59. Τη συγκομιδή αυτή δεν μπορεί να φτάσει
ο δεύτερος Πλατανιάς (46 βαθμοί), οπότε η ομάδα
του Χουάν Φεράντο πανηγύρισε την άνοδο στη
Super League από τις αρχές Απριλίου.
Μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος
της Football League, απομένουν τέσσερις ακόμα
στροφές. Δύο ομάδες της Κρήτης, ο Πλατανιάς
και ο Εργοτέλης, μία της Θεσσαλίας, ο Απόλλων
Λάρισας, μία της Θεσσαλονίκης, ο Απόλλων Πόντου, και μία της Αχαΐας, η Παναχαϊκή, διεκδικούν
το εισιτήριο για το διπλό μπαράζ. Πέντε ομάδες
για μία θέση, δηλαδή, με τη διαφορά του δεύτερου από τον έκτο να είναι πέντε βαθμοί!
Η κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς των
αγώνων μπαράζ θα γίνει στην ΕΠΟ στις 7 Μαΐου,
ενώ τα παιχνίδια εντός κι εκτός έδρας καθορίστηκαν να διεξαχθούν την Τετάρτη 15 και την Κυριακή 19 Μαΐου.
Στον δρόμο για την κατάκτηση της δεύτερης

Σε τέσσερις
κατηγορίες
οι ομάδες της
Football League
Η αναδιάρθρωση φέρνει τα πάνω-κάτω και τις
τελευταίες αγωνιστικές γίνεται το… έλα να δεις.
Οι μάχες για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί
στη Super League και η διατήρηση μέχρι τη 10η θέση
για συμμετοχή στη χρυσή Super League 2
θέσης που οδηγεί στο όνειρο, οι τέσσερις ομάδες
που διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο έχουν να υπερβούν μεγάλα εμπόδια. Το πρόγραμμά τους έχει καθοριστεί ως εξής:

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (46 ΒΑΘΜΟΙ)
Η ομάδα των Χανίων η οποία αποτελεί μία από
τις αθόρυβες δυνάμεις, του φετινού πρωταθλήματος, με την έως τώρα πορεία της μετά και τα
αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής βρίσκεται
πλέον στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Το συγκρότημα του Γιάννη Τάτση, το οποίο έχει σαν

μεγάλο όπλο το αήττητο της έδρα του, θα υποδεχτεί σε αυτή την 28η αγωνιστική την Παναχαϊκή, ενώ την αμέσως επόμενη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Λάρισα προκειμένου να αντιμετωπίσει
τον Απόλλωνα, παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά
στην κατάληψη της 2ης θέσης, όπως και αυτό με
τον Ηρακλή ο οποίος θα δώσει μάχη για την παραμονή του στην κατηγορία..
27η αγωνιστική: Αιγινιακός (εκτός)
28η αγωνιστική: Παναχαϊκή (εντός)
29η αγωνιστική: Απόλλων Λάρισας (εκτός)
30η αγωνιστική: Ηρακλής (εντός)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (45 ΒΑΘΜΟΙ)
Οι «κυανόλευκοι», οι οποίοι αποτελούν την έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος μετά την εντός έδρας ισοπαλία τους με τον Εργοτέλη (2-2),
υποχώρησαν πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Οι Θεσσαλοί θα υποδεχτούν την 29η αγωνιστική στην έδρα τους τον Πλατανιά, ο οποίος
έχει τον ίδιο στόχο με αυτούς. Την αγωνιστική που
ακολουθεί η ομάδα της Λάρισας θα υποδεχτεί
στην έδρα της τα Τρίκαλα και την τελευταία αγωνιστική θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει τον Ηρόδοτο, ματς τα οποία χαρακτηρίζονται ως παγίδα καθώς και οι δύο ομάδες θέλουν τους βαθμούς στη μάχη που κάνουν για να
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παραμείνουν στην κατηγορία.
27η αγωνιστική: Τρίκαλα (εντός)
28η αγωνιστική: Βόλος (εκτός)
29η αγωνιστική: Πλατανιάς (εντός)
30η αγωνιστική: Ηρόδοτος (εκτός)
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (43 ΒΑΘΜΟΙ)
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τον Ιανουάριο,
κι έπειτα και μετά τις μεταγραφές που έκανε, έχει
πραγματοποιήσει πορεία πρωταθλητισμού, κάτι
που έχει σαν συνέπεια να βρίσκεται στο -3 από τη
δεύτερη θέση και τον Πλατανιά. Το συγκρότημα
του Δημήτρη Καλαϊτζίδη στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές έχει βατό πρόγραμμα, καθώς
θα κληθεί να αντιμετωπίσει ομάδες όπως είναι ο
Καραϊσκάκης, η Δόξα Δράμας (αμφότεροι δεν έχουν εξασφαλίσει και τυπικά την παραμονή τους)
και η Σπάρτη, οι οποίες βρίσκονται χαμηλά στον
βαθμολογικό πίνακα...
27η αγωνιστική: Καραϊσκάκης (εντός)
28η αγωνιστική: Δόξα Δράμας (εκτός)
29η αγωνιστική: Σπάρτη (εκτός)
30η αγωνιστική: ΑΟΧ Κισσαμικός (εντός)

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (43 ΒΑΘΜΟΙ)
Οι «κιτρινόμαυροι» του Ηρακλείου, παρ’ ότι προηγήθηκαν δύο φορές στον εκτός έδρας αγώνα με

των «κοκκινόμαυρων» μόνο εύκολο δεν είναι,
μιας και την αγωνιστική που έρχεται αντιμετωπίζει
στην έδρα της τον Βόλο και στη συνέχεια ταξιδεύει στα Χανιά, προκειμένου να αντιμετωπίσει
τον Πλατανιά, ματς τα οποία θα κρίνουν πολλά
στην προσπάθειά της αυτή.
27η αγωνιστική: Βόλος (εντός)
28η αγωνιστική: Πλατανιάς (εκτός)
29η αγωνιστική: Ηρόδοτος (εντός)
30η αγωνιστική: Κέρκυρα (εκτός)

συμμετάσχουν στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται στη Δ΄ Εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα είναι στη Γ’
(Football League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων αποβλήθηκε από το
πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

τον Απόλλωνα Λάρισας, έφυγαν τελικά με την ισοπαλία (2-2) από τη Λάρισα κι έχασαν έτσι την
ευκαιρία να βρεθούν σε απόσταση βολής από τη
δεύτερη θέση... Η ομάδα του Νίκι Παπαβασιλείου, με δεδομένο ότι παίρνει στα χαρτιά τον αγώνα με τον Αήττητο, θα υποδεχτεί στην έδρα της
τον Ηρακλή και τον Καραϊσκάκη, οι οποίοι μετά
τις τελευταίες εξελίξεις αναμένεται να δώσουν
μάχη για την παραμονή τους, ενώ την τελευταία
αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Δράμα για να αντιμετωπίσει τη Δόξα.
27η αγωνιστική: Ηρακλής (εντός)
28η αγωνιστική: Αήττητος Σπάτων (εκτός)
29η αγωνιστική: Καραϊσκάκης (εντός)
30η αγωνιστική: Δόξα Δράμας (εκτός)

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (41 ΒΑΘΜΟΙ)
Οι Αχαιοί, οι οποίοι είχαν καταφέρει να χτίσουν
ένα αήττητο σερί δύο περίπου μηνών, που τους

1. Βόλος
2. Πλατανιάς
3. Απόλλων Λάρισας
4. Απόλλων Πόντου
5. Εργοτέλης
6. Παναχαϊκή
7. ΑΟΧ Κισσαμικός
8. ΑΕ Καραϊσκάκης
9. Κέρκυρα
10. Δόξα Δράμας
11. Ηρακλής
12. Τρίκαλα
13. Ηρόδοτος
14. Αήττητος
15. Αιγινιακός
16. Σπάρτη

* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη
Super League. Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με
τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη 10η θέση θα

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ:
14 γκολ, Βασίλης Μάντζης (Βόλος)
13 γκολ, Μιγκέλ Μπιανκόνι (Πλατανιάς), Χρήστος
Ελευθεριάδης (Παναχαϊκή)
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27η)
Σάββατο 13 Απριλίου
• Παναχαϊκή - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Αγυιάς)
• Σπάρτη - Δόξα Δράμας
(16:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
• Κέρκυρα - Ηρόδοτος (16:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
• Αιγινιακός - Πλατανιάς (16:00, «Γ. Παραλυκίδης»)
• Εργοτέλης - Ηρακλής (16:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
• ΑΟΧ Κισσαμικός - Αήττητος Σπάτων
ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ
Κυριακή 14 Απριλίου
• Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
• Απόλλων Πόντου - Καραϊσκάκης Άρτας
(16:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)

Απόλλων Σμύρνης και μετά… τι;
οριστικοποίηση της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς επισημοποιείται ο υποβιβασμός του Λεβαδειακού, μετά
απ’ αυτόν του Απόλλωνα Σμύρνης. Από ’κεί και πέρα, μία
ακόμη ομάδα θα υποβιβαστεί, ενώ η 13η θα δώσει αγώνα
μπαράζ για την παραμονή της.
Οι ΠΑΕ ΟΦΗ (25β), ΠΑΣ Γιάννινα (26β), Αστέρας Τρίπολης (28β), Ξάνθη (29β) και ΑΕΛ (30β) μάχονται για να
μείνουν στην κατηγορία. Σε σαφώς καλύτερη θέση βρίσκεται ο Πανιώνιος, που μετά τη νίκη του το Σάββατο επί
της ΑΕΛ πήγε στους 32 βαθμούς και μπορεί να αισθάνεται
πιο ασφαλής.
Το ζήτημα όμως είναι ότι η ομάδα του Κάμπου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιο πάνω από τις πέντε προαναφερθείσες ομάδες με 30 βαθμούς, είναι αυτή που στις
τρεις τελευταίες αγωνιστικές έχει να αντιμετωπίσει τις
τρεις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας και συγκεκριμένα
κατά σειρά ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και Ολυμπιακό στο φινάλε. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα της Ξάνθης των 29

Η

είχε φέρει σε απόσταση βολής από τη δεύτερη
θέση, έπειτα από τις δύο σερί ήττες από ΑΟΧ Κισσαμικό και Εργοτέλη μέσα στο «Κώστας Δαβουρλής» κατρακύλησαν πλέον στην έκτη θέση της
βαθμολογίας. Ωστόσο, συνεχίζουν να έχουν ακόμα ελπίδες για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης,
καθώς είναι στο -5 από τον Πλατανιά. Το έργο

56
46
45
43
43
41
39
38
38
36
35
29
28
22
16
14

➁

πόντων έχει ένα «σίγουρο» για νίκη παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης στα Πηγάδια και δύο δύσκολες εκτός
έδρας κόντρες σε Φάληρο με τον Ολυμπιακό και «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Άρη.
Ο Αστέρας Τρίπολης με 28 βαθμούς, αν και έχει κάνει
τη ζωή του δύσκολη, συνεχίζει να κρατά την τύχη στα χέρια του, αφού έχει να παίξει εκτός έδρας με ΠΑΣ και ΟΦΗ
και στο φινάλε εντός με Πανιώνιο, ενώ η ομάδα της Ηπείρου έχοντας 26 βαθμούς είναι κάτι παραπάνω από υποχρεωμένη να πάρει το ματς με τους Αρκάδες την προσεχή αγωνιστική πριν παίξει σε Νέα Σμύρνη και με τον
ΠΑΟΚ στους Ζωσιμάδες. Τέλος, για τον ΟΦΗ η νίκη με
τον ΠΑΣ έδωσε ανάσα καθώς έφθασε τους 25 βαθμούς,
ωστόσο τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα
για τους Κρητικούς, αφού ακολουθεί το ματς στο ΟΑΚΑ
με τον Παναθηναϊκό, εκείνο με τον Αστέρα στο Γεντί Κουλέ πριν το φινάλε στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.
Όλα αυτά και ενώ αναμένεται και η οριστική κατάληξη
της δικαστικής υπόθεσης για την ομάδα του Ηρακλείου.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ρθε η μεγάλη μέρα του
έθνους. Ο ΠΑΟΚ γίνεται πρωταθλητής Ελλάδας μετά από 34
χρόνια. Μία ισοπαλία θέλει με τον Κούγια και το σήκωσε το κατσαρόλι ο Ιβάν.
Κυριακή βράδυ στον Άγιο Δημήτριο πρέπει να γίνει η ενθρόνιση του νέου αυτοκράτορα της Θεσσαλονίκης.
Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή. Ποιος ΠΑΟΚ,
τώρα, σοβαροί να είμαστε. Ο Σαββίδης το πήρε
το πρωτάθλημα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κι
αφού το πήρε το Ιβάν, θα πρέπει να τύχει των ανάλογων τιμών λέω εγώ. Δεν μπορεί να τελειώνει
το πράγμα με πανηγύρια και ποντιακές λίρες στον
Λευκό τον Πύργο και μετά να πάνε για ύπνο.
Δεν είναι μια όποια κι όποια ημέρα η Κυριακή
14/4, σοβαροί να είμαστε. Ο Ιβάν Σαββίδης γίνεται και επισήμως ο αυτοκράτορας, και πρέπει
να τιμηθεί γι’ αυτό με διάφορες εκδηλώσεις υποταγής. Ο Μέγας Ναπολέων της συμπρωτεύουσας είναι ο Ιβάν. Όπως κι ο Βοναπάρτης ήτανε
ένα και εξήντα με τα χέρια στην ανάταση, το ίδιο
είναι κι ο Ιβάν.
Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Είδατε ποτέ κανέναν δίμετρο να είναι αυτοκράτορας; Τους
ψηλούς τούς είχανε για να κόβουνε κανένα μήλο από τις μιλιές και να βάφουνε τους τοίχους και
τα ταβάνια. Οι κανονικοί αυτοκράτορες ήτανε είτε κοντοί σαν τον Ιβάν είτε κακομούτσουνοι.
Κανονικά, δηλαδή, στη Μακεδονία ολόκληρη
πρέπει να κηρυχτεί δέκα μέρες αργία. Έτσι είναι.
Δέκα μέρες φτάνουν για πανηγύρια να το πιστέψουνε ότι ο Ιβάν πήρε το πρωτάθλημα. Και τη
δέκατη μέρα στον πολιούχο Άγιο Δημήτριο να γίνει η τελετή στέψης.
Να κληθεί και ο Ιερώνυμος από την Αθήνα,
όπως ο Μέγας Ναπολέων είχε καλέσει τον
Πάππα τον Πίου. Και να γίνει κανονική πορεία
προς την εκκλησία. Όπως ο Βοναπάρτης κατέληξε στην Παναγία των Παρισίων, το ίδιο πρέπει
να γίνει και με τον Ιβάν. Στον πολιούχο της πόλης,
Άγιο Δημήτριο.
Να γίνει πομπή κανονική από την Τούμπα μέχρι
την Αγίου Δημητρίου, ποδαράτο. Μπροστά να πηγαίνει ο Ιβάν ανεβασμένος στον Βουκεφάλα, άσπρο άλογο, που συμβολίζει την αγνότητα, κι από
πίσω να παίζουν οι κεμετζέδες και ν’ ακολουθεί ο
λαός με κραυγές «άξιος - άξιος».
Επισημότητα, όχι τίποτα καρακιτσαριό. Ενθρόνιση κανονική. Και να βαράνε οι καμπάνες χαρμόσυνα, όπως έγινε όταν απελευθερώθηκε η
Θεσσαλονίκη από τους Τούρκους κι η Μακεδονία από τους κομιτατζήδες.
Έτσι είναι. Θρήσκος άνθρωπος είναι ο Σαββίδης. Επισκέφτηκε και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Ιερώνυμο για να πάρει την ευχή
τους στο δύσκολο έργο που θα έχει στη Μακεδονία από τώρα και στο εξής. Όλο και κάποιος θα
βρεθεί και θα φιλοτεχνήσει κι ένα στέμμα αυτοκράτορα για να το φορέσει ο Ιβάν και να κάνει
τη βόλτα του στον Λευκό Πύργο και τις άλλες συνοικίες της πόλης.
Κι επειδή είναι κι αυτός κοντός σαν τον Μεγάλο Ναπολέοντα, δεν είναι κακή ιδέα να περάσει στο κεφάλι του το στέμμα του Καρλομάγνου όπως ο Γάλλος στρατηλάτης στην Παναγία
των Παρισίων. Να κρατάει στα χέρια του κι ένα
σπαθί με τον «δικέφαλο του βορρά».
Και στο τέλος της τελετής, ο Ιβάν να φύγει από τον Άγιο Δημήτριο και να ψάλει «ο Θεός να

H

Μεταγραφή
στη φιέστα
ο Ιβάν
Όπως θα διαβάσετε δίπλα, όλα είναι έτοιμα
στη Θεσσαλονίκη για
την ενθρόνιση του νέου
αυτοκράτορα Ιβάν Σαββίδη - Βοναπάρτη. Λέγεται τώρα ότι ο Σαββίδης
θ’ ανακοινώσει και μεγάλο όνομα σέντερ φορ
στη φιέστα.
Γιατί θα πάει στη φιέστα,
έστω κι αν χρειαστεί να
πληρώσει μία πενηντάρα
χιλιάρικα ευρώ. Που δεν
θα χρειαστεί, δηλαδή.
Μπορεί να πει ότι τον απήγαγαν και τον πήγαν
στην Τούμπα διά της
βίας. Αλλού είναι το θέμα. Θ’ ανακοινώσει σέντερ φορ ο Ιβάν, και καλά θα κάνει.
Καλό είναι το καλαμπούρι με τον Άκπομ και τον
Σβιντέρσκι, αλλά τα παραμύθια τελειώνουν στο
χορτάρι. Ποιος Άκπομ
και ποιος Σβιντέρσκι, σοβαροί να είμαστε. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions
League με παίκτη που
τον λένε Άκπομ; Τι ώρα;
Αυτοί είναι για να παίζουνε με τη Λαμία και να
γράφει το Σαββιδοτεχνείο ότι μοιάζουνε με
τον Ομπαμεγιάνγκ.
Στην Ευρώπη πρέπει να
τα χώσει ο Ιβάν. Και χοντρά, μάλιστα, αν θέλει
το μαρούλι. Μη σου πω
ότι θέλει και τερματοφύλακα. Ένα καλό παιχνίδι
με τον Ολυμπιακό έκανε
ο Πασχαλάκης και τον
βγάλανε ότι μπορεί να
παίξει και στην Μπαρτσελόνα. Κι αυτές οι
ΜΠΑΤΕ που τον κάνανε
σουρωτήρι;

Η ενθρόνιση
του αυτοκράτορα
Ιβάν
Σκηνικό στον Άγιο Δημήτριο όπως στην Παναγία
των Παρισίων, με Γρεναδιέρους τον Γραμμένο,
τον Γκαγκάτση και τον Μίνο, πρέπει να στηθεί για να
κάτσει στον θρόνο του ο Σαββίδης, που πήρε το
πρωτάθλημα, ξεφτίλισε του ΠΑΟΚτσήδες που πήγανε
278 άτομα στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και
έφερε την πολυπόθητη «εξυγίανση» στο ποδόσφαιρο

σώζει τον αυτοκράτορα Ιβάν». Και μετά, να περνάνε ένας-ένας να του κάνουν υποκλίσεις. Όλο ο
καλός ο κόσμος. Κι ο καλύτερος Γρεναδιέρος, ο
Ζορζ Μίνος, να δίνει τέμπο στο πλήθος με τους
πύρινους λόγους.
Έτσι είναι. Ο Σαββίδης ελευθέρωσε τον ΠΑΟΚ
από το κατεστημένο της Αθήνας. Αποτίναξε τον
ζυγό. Μπορεί να του στοίχισε η δουλειά γύρω στα

2,5 μιλιόνια ευρώ, αλλά εμπρός στη δόξα, τι είναι το χρήμα, πλάκα κάνουμε τώρα; Ο ΠΑΟΚ πήρε
πρωτάθλημα και η Μακεδονία έχει καινούργιο
Βοναπάρτη. Σε 2,5 ψωροεκατομμύρια θα κωλώσουμε;
Πρώτο τραπέζι πίστα στην ενθρόνιση του Ιβάν
πρέπει να είναι ο Γραμμένος με τον Βασιλομπίλαρο τον Γκαγκάτση. Να κρατάνε τα λάβαρα
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της εξυγίανσης δεξιά κι αριστερά.
Κι ο ινστρούχτορας Κυριάκος να εκφωνεί στο
τελετουργικό τον παιάνα της εξυγίανσης ότι ο
ΠΑΟΚ δίκαια πήρε τον πρωτάθλημα και ξαναγύρισαν οι Κυριακές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κι ο
λαός να σπάσει τα χέρια του από τα παλαμάκια.
Μέχρι να γίνει η ενθρόνιση, ωστόσο, ο Ιβάν απαγόρευσε στους ΠΑΟΚτσήδες να πάνε στη Λάρισα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ, μήπως γίνει καμιά

στραβή και τα κάνουνε μπάχαλο και αφαιρεθούν
βαθμοί από τον ΠΑΟΚ κι έχουμε άλλα ντράβαλα
με τα πειθαρχικά. Στην Ξάνθη δεν υπήρχε πρόβλημα, όλα ΠΑΟΚ ήταν. Εκεί απαγόρευσε τους
ντόπιους να πάνε στο γήπεδο.

Ο ίδιος ο Ναπολέων της Θεσσαλονίκης θα
πάει κανονικά στη φιέστα, κι ας είπε ότι θα ξαναδεί τον ΠΑΟΚ στη νέα Τούμπα. Το έγραψε η «Α»
πριν από κάνα μήνα ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο Ιβάν να πάει να παραλάβει αυτός την κούπα στη φιέστα, και μετά το πήραν χαμπάρι οι άλλοι και το μοστράρανε. Τι να γίνει, η
«Α» έχει και κοινωνικό ρόλο στους δημοσιογράφους. Να μην ξεφύγουμε, όμως.
Όπως είναι το σωστό, δηλαδή, να πάρει την
κούπα ο Ιβάν και μετά να τη δώσει στον Αντελίνο.
Ποιος το πήρε το κατσαρόλι, στο φινάλε; Ο Πορτογάλος το πήρε ή ο Ιβάν; Ο Βιεϊρίνια νίκησε τον
Αστέρα Τρίπολης ή ο Κουτσιαύτης; Στη Λαμία ο
Βαρέλα το πήρε το ματς ή ο Τσαμούρης;
Πάμε παρακάτω. Οι ΠΑΟΚτσήδες κάνανε συγκέντρωση για τη Μακεδονία. Μάλιστα. Το πήρε
χαμπάρι κανένας; Έγινε κανένα σούσουρο; Πήγε
το Open του Σαββίδη να καλύψει το γεγονός; Οι
ΠΑΟΚτσήδες δεν βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για
τη Μακεδονία, και θα βγουν χιλιάδες στους δρόμους για το πρωτάθλημα.
Μιλάμε για φοβερά πράγματα, ρε. Κι άμα γράφει κάτι η «Α» ότι είναι παραμυθιασμένοι, βγαίνουν στα social media και γίνεται πόλεμος. Πουλημένοι και τα ρέστα. Μάλιστα.
Να μας πούνε οι ΠΑΟΚάρες γιατί μαζεύτηκαν
278 άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τότε. Τόσοι είναι αυτοί από τον σύνδεσμο

Μακεδόνες κι από την Πολίχνη που
βγάλανε την ανακοίνωση;
Ούτε μια τρακοσάρα;
Εδώ σε θέλω, μάστορα. Ο
Τσίπρας ξεπούλησε τη Μακεδονία
και οι ΠΑΟΚτσήδες πανηγυρίζουν για
την κούπα. Ποια Μακεδονία, τώρα, πάει
αυτή, ξεχάστηκε. Καλά να είναι ο ΠΑΟΚ
που παίρνει τον τίτλο μετά από 34 χρόνια.
Γι’ αυτό δεν πήγε ψυχή ΠΑΟΚτσή στο συλλαλητήριο, πάει χαμένη κι η ανακοίνωση. Οι
Απολλωνιστές στην Αθήνα είχανε περισσότερο κόσμο στο συλλαλητήριο κι οι ΠΑΟΚτσήδες
δεν γεμίσανε λεωφορείο. Κι άμα τους λένε οι αρειανοί ότι παίρνουνε το πρωτάθλημα των Πρεσπών, πάνε στη ΜΕΝΤ και πλακώνονται μαζί τους.
Έτσι είναι, όμως. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ξεφτιλίκι. Κι αν την προηγούμενη φορά υπήρχε απαγορευτικό από τον Σαββίδη, πριν από το ματς
με τον Ολυμπιακό, τώρα τους άφησε ελεύθερους.
Τώρα εξηγείται, δηλαδή, γιατί δεν τους άφησε τότε ο Σαββίδης. Για να μην ξεφτιλιστούνε πριν από
το ντέρμπι.
Πάμε παρακάτω. Άπαξ και μπεις στο διαδίκτυο
και χαζεύεις, αποκλείεται να μη βρεις ωραία
πράγματα. Όπως αυτό με τα στατιστικά για τον
ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Το μελετάς το πράγμα
και το καταλήγεις. Ο ΠΑΟΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα γιατί κέρδισε άδικα τον Ολυμπιακό στο
«Καραϊσκάκης».
Αυτό έγινε. Έκανε τη μαλακία ο Βούκοβιτς με
το αυτογκόλ και ο ΠΑΟΚ πήρε έξι βαθμούς από το
ματς. Τρεις που κέρδισε κι άλλους τρεις που έχασε
ο Ολυμπιακός. Άντε κι ακόμα ένα που τίναξε τα
πέταλα ο Ολυμπιακός με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.
Έτσι το κέρδισε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
Βάλ’ τα κάτω τα πράγματα. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο «Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός έκανε 44 τελικές κι έβαλε ένα γκολ. Κι ο ΠΑΟΚ, άμα ήτανε μαγκιόρος και ο καλύτερος, γιατί δεν
τον πάτησε τον Ολυμπιακό; Ούτε τη σέντρα δεν
πέρασε.
Και φτάνουμε στο σήμερα. Ο Ολυμπιακός έχει
393 τελικές κι ο ΠΑΟΚ 301. Οι τελικές των αντιπάλων τους, 173 με Ολυμπιακό, 208 με τον ΠΑΟΚ. Οι πάσες που έχει παραπάνω ο Ολυμπιακός
δεν υπολογίζονται. Απάτη είναι οι πάσες. Άπαξ και
την έχεις την μπάλα και τη βολοδέρνεις, είναι προνόμιο αυτό; Παπαριά είναι.
Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα κλεψίματα σε σχέση
με τον Ολυμπιακό, 560 με 339, έχει και περισσότερες σωτήριες αποκρούσεις, 292 έναντι 270, και
λιγότερα λάθη, 1.021 με 1.131. Ο Ολυμπιακός,
παρ’ ότι έχει περισσότερες πάσες, λιγότερες τελικές των αντιπάλων και περισσότερες τελικές δικές του, έφαγε 16 γκολ έναντι 8 του ΠΑΟΚ κι έβαλε τον ίδιο αριθμό γκολ. Απλά πράγματα.
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Ένα σκηνικό
στα Τέμπη
Μετά το ματς με την ΑΕΛ, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα σταματήσει στα
Τέμπη, όπου θα περιμένει
την αποστολή ο Σαββίδης στο μνημείο των αδικοχαμένων παλικαριών του ΠΑΟΚ, που
γυρνώντας από την Αθήνα μετά από ματς με τον
Παναθηναϊκό έχασαν τη
ζωή τους το 1999.
Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ νεκροί μετά από σύγκρουση του λεωφορείου που
επέβαιναν με φορτηγό.
Φρικτό πράγμα τέτοιος
θάνατος. Νέα, 20χρονα
παιδιά. Όπως και τα παιδιά της Θύρας 7, αλλά
και τόσα άλλα που έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκές. Θα σου
πω μια ιστορία. Πριν από
καμιά δεκαριά χρόνια,
σταματάει ένα αυτοκίνητο μπροστά στο μνημείο
στα Τέμπη. Κατεβαίνει
μία γιαγιούλα, πάει και
αφήνει ένα λουλούδι,
κάνει και τον σταυρό
της. Εκεί ήτανε καμιά δεκαριά ΠΑΟΚτσήδες.
Ρωτάει ένας: «Γιαγιά, από
τη Θεσσαλονίκη είσαι;»
Απαντάει: «Όχι, από τον
Πειραιά, παιδί μου». Βουβαμάρα. Πρώτη φορά
στη ζωή μου είδα να πέφτει ο ένας στην αγκαλιά
του άλλου και να κλαίνε
κι όλοι μαζί ν’ αγκαλιάζουν τη γιαγιούλα.
Από τότε, κύλησε πολύ…
δηλητήριο στ’ αυλάκι. Κι
αυτά τα παιδιά έχουν αισθήματα, αλλά κάποιοι επιτήδειοι φροντίζουν να
τα απενεργοποιούν, για
να τους κατευθύνουν…
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Του Μανώλη Δράκου
ι Παναγιώτης και Γιώργος
Αγγελόπουλος ξεκαθάρισαν στο φιλικό τους περιβάλλον πως δεν φεύγουν
από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας
πως θα παραμείνουν στη θέση τους για
αρκετά χρόνια ακόμη.
To θέμα δεν είναι αυτό… Αν θα φύγουν οι Αγγελόπουλοι. Αλλά αν θα βάλουν λεφτά για να
καταστήσουν ξανά ανταγωνιστικό τον Ολυμπιακό
σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως
πάνω σε ποιους παίκτες θα στηρίξουν τη νέα προσπάθειά τους…
Ο κύκλος της ομάδας αυτής έκλεισε. Οι Έλληνες σταρ (Σπανούλης, Πρίντεζης) μεγάλωσαν,
αλλά εξακολουθούν να μοιράζονται το 70% του
μπάτζετ , ενώ οι ξένοι είναι β΄ διαλογής και δεν
κάνουν όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά ούτε
για το Ρέθυμνο και τον Κολοσσό…
Οι Αγγελόπουλοι πλήρωσαν υπεραξίες
στους Έλληνες παίκτες. Δίνουν 6-7 εκατομμύρια
τον χρόνο μόνο για Σπανούλη, Πρίντεζη, Παπανικολάου και Μάντζαρη, εκ των οποίων τα
2-3 εκατ. πάνε στην εφορία με τον υψηλό φορολογικό συντελεστή που ισχύει στη χώρα μας.
Τι θα κάνουν; Σε πρώτη φάση θα επιχειρήσουν
να αναπροσαρμόσουν το μπάτζετ. Θα πάνε σε περικοπές συμβολαίων και όποιος θέλει ας μείνει…
Το σίγουρο είναι πως οι Γιώργος Πρίντεζης
(1,3 εκατ. ευρώ), Βαγγέλης Μάντζαρης (800
χιλιάρικα) και Δημήτρης Αγραβάνης έχουν
συμβόλαιο έως το 2020, ο Κώστας Παπανικολάου (που ανανέωσε πέρσι με 900 χιλιάρικα) έως
το 2022, ενώ από τους παλιούς μένει ελεύθερος
μόνο ο Βασίλης Σπανούλης. Υπάρχει όμως η
διάθεση να του γίνει επέκταση, συνεχίζοντας την
καριέρα του στο Λιμάνι με ένα ποσό γύρω στο 1
εκατ. ευρώ. Ελεύθεροι μένουν τόσο ο Γιάνις
Στρέλνιεκς (λέγεται ότι τον προσέγγισε ο Παναθηναϊκός), όσο και ο Γιώργος Μπόγρης.
Με δεδομένη τη διανομή των χρημάτων στους
Έλληνες συνεπάγεται ότι γύρω στα 4-6 εκατ. ευρώ πάνε για τους άλλους 8-10 παίκτες της ομάδας συν τα λειτουργικά έξοδα…
Στους ξένους είναι περισσότερο πολύπλοκα τα
πράγματα, καθώς η ΚΑΕ έχει συνάψει κλειστά
διετή συμβόλαια στους Γκος, ΛεΝτέι και Τίμα, ο
οποίος θα γυρίσει το καλοκαίρι από τον δανεισμό
του στη Χίμκι.
Οι Αγγελόπουλοι πλήρωσαν υπεραξίες
στους Έλληνες παίκτες γιατί ήθελαν να χτίσουν
πάνω τους, όμως τα χρόνια περνάνε και το μπάσκετ αλλάζει. Πλέον, έγινε πιο αθλητικό και οι γηρασμένοι παίκτες του Ολυμπιακού δεν μπορούν
να ακολουθήσουν τους ρυθμούς αφού δεν έχουν
και ικανούς αντικαταστάτες μέσα στην ομάδα…
Ο Μπλατ, για παράδειγμα, έφερε τον Γκος για
αντικαταστάτη του Σπανούλη…
Πέρασε, αλλά δεν ακούμπησε! Ο μόνος που εκτέθηκε ήταν ο Μπλατ, ο οποίος συνέχιζε και συνεχίζει να επιμένει σε ένα παιδί που δεν μπορεί όχι στα παπούτσια του Σπανούλη να μπει, αλλά
ούτε στις κάλτσες. Η εμμονή του Αμερικανού προπονητή «έκαψε» και τον Γκος στα μάτια του κόσμου… O παίκτης –ξαφνικά– φορτώθηκε πολλές
ευθύνες, τις οποίες δεν μπορεί να αντέξει η πλάτη
του, και από τον πρώτο χρόνο η φανέλα τού έπεσε βαριά με αποτέλεσμα να πάρει ρόλους που δεν
μπορούσε να επωμιστεί…

Ο

Το 11ο
μπάτζετ
στην
Ευρωλίγκα
Ο Ολυμπιακός έχει το
ίδιο μπάτζετ με τον
Παναθηναϊκό στην
Ευρωλίγκα περίπου 15
εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, σύμφωνα με
την έρευνα που έκανε
το γαλλικό σάιτ basketmag.com, ο μέσος όρος
των μπάτζετ στη φετινή
EuroLeague ανέρχεται
στα 20,8 εκατομμύρια
ευρώ!
(εκ. ευρώ)
1. Ρέαλ Μ.
42
2. Μπαρτσελόνα
36
3. ΤΣΣΚΑ
36
4. Φενερμπαχτσέ
30
5. Αρμάνι
25
6. Χίμκι
24
7. Μακάμπι
23
8. Μπάγερν
20
9. Εφές
18
10. Μπασκόνια
16
11. Ολυμπιακός
15
12. Παναθηναϊκός
15
13. Ζαλγκίρις
10,7
14. Γκραν Κανάρια
10
15. Νταρουσάφακα
6
16. Μπουντούτσνοστ 5,8

Χαμηλώνουν το μπάτζετ
οι Αγγελόπουλοι

Κάνουν «ψαλίδι»
στις φίρμες.
Θα το δεχτούν;
Το μεγάλο πρόβλημα στην «ερυθρόλευκη» ομάδα είναι
η ανισομερής κατανομή του μπάτζετ των 15 εκατ. ευρώ
κυρίως στους Έλληνες (Σπανούλης, Πρίντεζης,
Παπανικολάου, Μάντζαρης), οι οποίοι δεν μπορούν
πλέον να κάνουν τη διαφορά και γι’ αυτόν
τον λόγο η πρώτη ενέργεια θα είναι περικοπές στα
συμβόλαιά τους. Κι όποιος θέλει… ας μείνει!

Ο Ζακ Λεντέι αποκτήθηκε γιατί ήταν φτηνός
(κάτι μεταξύ 200 και 500 χιλιάρικα τον χρόνο),
αλλά και γιατί μπορούσε να παίξει σε δύο θέσεις.
Απέδειξε όμως ότι ουδέποτε ήταν σέντερ το παιδί.
Ούτε ο ίδιος το πίστευε όταν δοκιμάστηκε «πεντάρι», αφού είχε δηλώσει «τεσσάρι» όταν ήρθε!
Όταν ο Μπλατ συμβιβάστηκε με την ιδέα, κατάλαβε και ο ίδιος ότι είχε μόνο ένα «πεντάρι»
στην ομάδα, τον Νικόλα Μιλουτίνοφ και τον
Μπόγρη.
Ο Άξελ Τουπάν ήταν άλλος στην Ζαλγκίρις
του Γιασικεβίτσιους και άλλος εμφανίστηκε
στον Ολυμπιακό. Ουδέποτε βρήκε θέση στους «ερυθρόλευκους» και κανείς δεν κατάλαβε γιατί…
Ο άνθρωπος έπαιζε κάτι λίγα λεπτά σε κάθε παιχνίδι και ουδείς αντιλήφθηκε για ποιο λόγο δεν

τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής του. Ακόμη και
όταν τον είχε ανάγκη η ομάδα, ο Τουπάν έμεινε
στον πάγκο.
Ο Γιάνις Τίμα ήρθε μέρα κι έφυγε… νύχτα από
τον Ολυμπιακό, γιατί ο Μπλατ που τον είχε φέρει
κατάλαβε ότι δεν του κάνει και τον έστειλε δανεικό στη Χίμκι μέχρι τέλος της χρονιάς για να πληρώσει και το συμβόλαιό του…
Ο Τίμα έδειξε το κακό του πρόσωπο στον Ολυμπιακό, είτε γιατί ξενέρωσε με την ατμόσφαιρα
στα αποδυτήρια, είτε γιατί δεν άντεξε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και έφυγε για τη Ρωσία, όπου μεταμορφώθηκε σε άλλον παίκτη όταν
είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να φουσκώνει
ξανά…
Και τελικά η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού έγινε… χειμώνα, όταν τον Γενάρη ο
Μπλατ αναγκάστηκε να φέρει τον Μπριάντε
Γουέμπερ για να λύσει τα προβλήματά του στην
περιφέρεια.
Το ωραίο είναι ότι πλέον στον Ολυμπιακό λένε
ότι η ομάδα θα πρέπει να στηριχτεί σε παίκτες σαν
τον Γουέμπερ. Μάλιστα, προβάλλεται η άποψη
του προπονητή, βάσει της οποίας είναι καλύτερο
να παίρνεις δύο παίκτες που θα σου στοιχίσουν
800 χιλιάρικα μαζί, παρά να αγοράζεις έναν με τα
ίδια λεφτά…
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Το Τρίγωνο των
Βερμούδων
(για Γκαγκάτση)
• Λυσάνδρου και Μάκης Γκαγκάτσης
οι υποψήφιοι στη Λίγκα
• Ο Μαρινάκης τα ’χει σπάσει
με «Τίγρη» και Ιβάν
• Ο Ιβάν επίσης με «Τίγρη» και Μαρινάκη
• Και ο «Τίγρης» με Μαρινάκη και Ιβάν
• Πάνε τα παραμύθια του Βασίλη...
παραίτηση του Βαγγέλη
Μπαταγιάννη από την
προεδρία της Λίγκας δεν
ήταν κεραυνός εν αιθρία. Για τους μυημένους ήταν
θέμα χρόνου να τα πάρει στο
κρανίο ο Βαγγέλης Μαρινάκης
και να στείλει αδιάβαστο τον αντιπρόεδρό του. Δεν γινόταν μέλος του ΔΣ του Θρύλου να τα έχει βρει με Γκαγκάτση – Βασιλειάδη, όταν η γραμμή της ΠΑΕ ήταν
εκ διαμέτρου αντίθετη.
Ας πάμε όμως παρακάτω.
Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα
του Μηνά Λυσάνδρου, που κατέχει
τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΑΕΚ.
Πολλά τα ερωτηματικά, όχι βεβαίως για την «Α», αλλά για τους άλλους… Και αυτό διότι δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του Μηνά, αν δεν στηριζόταν από ισχυρά στηρίγματα. Ποια
ήταν αυτά; Κατ’ αρχάς, από τον υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη –που
με τις 7 ΠΑΕ που σιτίζονται από την
ΕΡΤ– είναι φυσικό να έχει τον πρώτο
λόγο, και μετά από τον Βασίλη Γκαγκάτση, που διαβεβαίωνε την ΑΕΚ
ότι θα έχει ψήφους και από την πλευρά των ΠΑΕ που έχουν σύμβαση με
τη Nova (Κομπότης, ΟΦΗ, κ.λπ.).
Συνέχισε όμως να διαβεβαιώνει ότι
έχει εξασφαλισμένη την αποχή από
την ψηφοφορία –αν υπήρχε κι άλλος
υποψήφιος– του πρώην εργοδότη
του, Πανιωνίου, και βεβαίως συμπερασματικά και του Ολυμπιακού που
ποτέ δεν θα ψήφιζε εκπρόσωπο της
ΑΕΚ λόγω της κόντρας Μαρινάκη –
Μελισσανίδη.
Την τοποθέτηση στην προεδρία

Η

της Λίγκας του Μηνά Λυσάνδρου
επιθυμούσε διακαώς από το περασμένο καλοκαίρι ο Γιώργος Βασιλειάδης με τον οποίο είχε συνεργασία για την επικείμενη αναδιάρθρωση. Σύμφωνα με κοινή διαπίστωση, ο
Λυσάνδρου είναι ένας αξιόλογος
ποδοσφαιρικός παράγοντας, πολύ
καλός νομικός, αλλά με την επισήμανση ότι βάζει στην άκρη νόμους
και κανονισμούς όταν η εργοδοσία
του έχει άλλη άποψη, όπως έγινε και
με την περίπτωση της ψηφοφορίας
για την παραμονή του Βασίλη Γκαγκάτση στη Λίγκα, όπου ο συμπαθής
κατά τα άλλα Μηνάς «ξέχασε» τα
άρθρα του σχετικού νόμου για τα κωλύματα.
Συνεχίζουμε.
Στον ΠΑΟΚ αρχικά αδιαφόρησαν.
Με πλειοψηφία στη Super League
και στην ΕΠΟ λίγο τους ενδιέφερε
ποιος θα ήταν πρόεδρος στη Λίγκα,
που η μόνη της αρμοδιότητα είναι να
βάζει παρατηρητές και να ορίζει τους
αγώνες. Όταν όμως έβαλαν κάτω τα
κουκιά, διεπίστωσαν ότι με πρόεδρο
της Λίγκας τον εκπρόσωπο της ΑΕΚ
Λυσάνδρου και με βέβαιη την επιστροφή στο ΔΣ της ΕΠΟ του Δημοσθένη Κουπτσίδη μετά την αθώωσή του, η ΑΕΚ εξασφάλισε πλειοψηφία στην Εκτελεστική Επιτροπή της
ΕΠΟ(!!!).
Δηλαδή, να έχει ξοδέψει ο Σαββίδης κάποια εκατομμύρια ευρώ για
να εκλέξει τον Γραμμένο πρόεδρο,
και στην τελική να κάνει κουμάντο ο
Μελισσανίδης. Εκεί χάλασε η σούπα και προς μεγάλη λύπη του Βασίλη Γκαγκάτση ο ΠΑΟΚ αποφάσισε
να κατεβάσει για πρόεδρο τον γιο
του, Μάκη. Η εξέλιξη αυτή στοχο-

ποιεί περισσότερο
τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Λίγκας, αφού αν εκλεγεί πρόεδρος ο
γιος του δεν μένει
παρά να προσληφθεί και η σύζυγός
του, Βιβή, σε κάποιο πόστο στη Λίγκα, ώστε ολόκληρη η οικογένεια να
είναι μαζί…
Βεβαίως, αν εκλεγεί ο Μάκης
Γκαγκάτσης, λογικό θα ήταν να προσληφθεί και ο Κυριάκος Κυριάκος
στην επικοινωνία
του συνεταιρισμού
–που όντως πάσχει στον τομέα αυτόν– και γιατί όχι, και ο συμπαθής
Γιώργος Μίνος στον προγραμματισμό των τηλεοπτικών μεταδόσεων.
Και όπως αναφέρεται στο σλόγκαν των Συριζαίων, «Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη»…
Επί της ουσίας τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει τοποθετηθεί ότι θα στηρίξει τον Λυσάνδρου. Δεν είναι αγνώμονες οι «πράσινοι» και γνωρίζουν τη μεγάλη βοήθεια της ΑΕΚ και
του Βασίλη Γκαγκάτση στην περσινή αδειοδότηση.
Έχουμε όμως και την εξής πραγματικότητα.
Ως γνωστόν, ο Μαρινάκης τα
έχει σπάσει με Ιβάν και «Τίγρη»,
ο Ιβάν επίσης με Μαρινάκη και
«Τίγρη», όπως και ο «Τίγρης» με
Ιβάν και Μαρινάκη. Τώρα, πώς θα
τα καταφέρει ο Β. Γκαγκάτσης –

που τάζει σε όλους ότι θα τους στηρίξει– να δικαιολογηθεί στους «προστάτες» του, είναι γρίφος για τον οποίο όμως ο Βασίλης έχει έτοιμη τη
απάντηση: «Φταίει ο Γραμμένος»,
«Δεν με άκουσε ο Βασιλειάδης», «Επενέβη ο Μαρινάκης», «Επενέβη η Νέα
Δημοκρατία», και διάφορες άλλες παπαριές, όπως θα έλεγε η Ελενίτσα
Αυλωνίτου.
Άλλωστε, η «Α», αναφερόμενη
στον Γκαγκάτση, είχε παραφράσει
τη φράση «μια ζωή σαν παραμύθι», αναγράφοντας «μια ζωή με παραμύθι».
Το Τρίγωνο όμως των Βερμούδων με τους Ιβάν, «Τίγρη» και Μαρινάκη στα μαχαίρια δεν είναι εύκολο να το προσπεράσει ο βιοπαλαιστής Βασίλης, με κίνδυνο το καράβι
που χρόνια κυβερνά να κινδυνεύει με
καταποντισμό…
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ΘΕΜΑ
Ο Κουπτσίδης
δεν είναι
Γκαγκάτσης
Στα όρια του σκανδάλου
παραμένει η τακτική της
ΕΠΟ να στερεί το
δικαίωμα του Δημοσθένη
Κουπτσίδη να επιστρέψει
στην Εκτελεστική
Επιτροπή της
Ομοσπονδίας.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ
Γρεβενών δικαιώθηκε
στις δικαστικές του
περιπέτειες, αλλά παρ’ ότι
έχει ζητήσει να γυρίσει
στα καθήκοντά του στην
ΕΠΟ, αυτό δεν κατέστη
δυνατό.
Ο λόγος προφανής και
σίγουρα μη… νομικός.
Τον Δημοσθένη
Κουπτσίδη αντικατέστησε
στην Ομοσπονδία ο
πρόεδρος της ΕΠΣ
Ξάνθης, Γιώργος
Πανίδης, ο οποίος είναι
φιλικά προσκείμενος
στον Ιβάν Σαββίδη.
Αν και στα Γρεβενά πριν
από λίγο καιρό ο ισχυρός
άνδρας του ΠΑΟΚ ήταν
το τιμώμενο πρόσωπο και
τα πάντα ήταν…
ασπρόμαυρα προς τιμή
του, ο Βαγγέλης
Γραμμένος, που επίσης
είχε αποδεχθεί την
πρόσκληση του
Δημοσθένη Κουπτσίδη,
δεν είναι σίγουρος ότι ο
πρόεδρος της Ένωσης
δεν θα επιστρέψει στο
στρατόπεδο του Δημήτρη
Μελισσανίδη, με τον
οποίο έχει εξαιρετικές
σχέσεις.
Ως εκ τούτου, Ο
Κουπτσίδης παραμένει
στον πάγο μέχρι…
νεωτέρας. Δεν είναι και
Γκαγκάτσης να έχει
καταδίκες και να
παραμένει στη θέση του.

Όλα τριγύρω
αλλάζουνε και όλα
τα ίδια μένουν
Θα κρίνονται στα γραφεία οι
αποφάσεις των διαιτητών…

Αγοράζει αβέρτα η ΕΡΤ μπάλα με
λεφτά του ελληνικού λαού

Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Η αρχή έγινε από την Πειθαρχική της Super League, που σε
πρώτο βαθμό αποφάσισε ότι ο Γερμανός διαιτητής Φριτς κακώς διέκοψε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό
στο 70΄.
Η αθλητική Δικαιοσύνη με παρέμβασή της αμφισβήτησε την ορθότητα της απόφασης του
διαιτητή και αποφάνθηκε ότι
θα πρέπει να συνεχιστεί το
παιχνίδι.
Ακολούθησε η ΑΕΛ.
Σου λέει, αφού δεν ισχύουν
όσα αποφασίσει ο διαιτητής
και ο αθλητικός δικαστής τον
κρίνει, γιατί να μην αμφισβητήσω και την ορθότητα της
κάρτας που έδειξε σε δύο
παίκτες μου;
Έτσι υπέβαλε ένσταση στο
Πειθαρχικό όργανο της
Super League κατά της αποφάσεως του διαιτητή Κοτσάνη να τιμωρήσει
με κίτρινη κάρτα τους παίκτες Φατιόν και Μιλοσάβλιεβιτς.
Κατά την κρίση της ΑΕΛ, οι δύο παίκτες δεν έπρεπε να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα. Το επόμενο βήμα είναι να αμφισβητούνται
και τα πέναλτι που καταλογίζουν οι διαιτητές και να τ’ ακυρώνει ο
αθλητικός δικαστής όταν κατά την κρίση του δεν είναι σωστή η απόφασή τους.
Τελικά, η Πειθαρχική Eπιτροπή δεν είναι δικαιοδοτικό όργανο,
το… VAR είναι.

Τι έγινε; Η ΕΡΤ θέλει να πάρει και τον ΠΑΟΚ και
τον Πανιώνιο; Και το κάνει αυτό, όταν ο Κυριακού θέλει ν’ αγοράσει τη Nova.
Μπέρδεμα.
Αφού δίνει στο σύνολο 52 εκατ. ευρώ
κρατικό χρήμα, ας το κάνει 70 εκατ. ευρώ,
δεν τρέχει τίποτα. Έχει λεφτά ο Έλληνας
φορολογούμενος να πληρώνει τις ΠΑΕ.
Διότι, αν πάρει ο Παναθηναϊκός 4,2 εκατ.
ευρώ για την προσεχή σεζόν, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ δεν πρέπει να πάρει τα διπλάσια;
Πάντως, ένας άλλος μεγάλος σύλλογος σκέφτεται μια πρόταση, άτυπη είναι η αλήθεια, από την Cosmote TV...

Η «ηθική» του «Σαββιδοτεχνείου»
Το «Σαββιδοτεχνείο» ξεχνάει πολύ εύκολα.
Όταν ο Ολυμπιακός δεν επέστρεψε την μπάλα στην Τούμπα για το fair play, μιλούσε
για «ηθική».
Τώρα που ο Μπαράλες ήταν στο χορτάρι,
οι παίκτες της Λαμίας σταμάτησαν να παίζουν και ο ΠΑΟΚ έβαλε το πρώτο γκολ, δημοσίευσαν δηλώσεις του… Ντέμη και του
Κάκου ότι δεν πρέπει να σταματάει το παιχνίδι.
Ναι, πράγματι, μόνο ο διαιτητής μπορεί να
το διακόψει. Για «ηθική», μιλάμε, ωστόσο.
Για το «Σαββιδοτεχνείο» που κοροϊδεύει
τον κόσμο με το «άσπρο - μαύρο».

    




Πιο ρετρό δεν γίνεται... Είναι η ομάδα του Αθηναϊκού τη
δεκαετία του ’20. Ξέρετε ποιος είναι ο ψηλός δεξιά που
κρατάει τη σημαία της ομάδας; Ο αείμνηστος Μάνος
Κατράκης. Αν και αριστερός, ο Κατράκης έπαιξε δεξί μπακ
στον Αθηναϊκό, μέχρι το 1926. Μετά, τον κέρδισε το θέατρο
κι ο κινηματογράφος. Πριν τον Αθηναϊκό αγωνίστηκε στον
Κεραυνό.



Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Πορτογάλος Μάρκο
Σίλβα, ήταν στη Γουότφορντ την περασμένη σεζόν κι ενώ
είχε δώσει τον λόγο του ότι θα έμενε κι εφέτος, έφυγε για
την Έβερτον. Και κοιτάξτε πώς τον υποδέχτηκαν οι οπαδοί
της Γουότφορντ στο ματς με την Έβερτον. Με πλαστικά…
φίδια. Γέμισε το γήπεδο φίδια. Ο Σίλβα είπε ότι δεν είδε
τίποτα…

Τα «κοριτσάκια» του Μάτος
και η ασυλία του Βραζιλιάνου

Mε… διαιτητή από τα Γιάννινα
στην Τούμπα φουλ η εξυγίανση!

Ο Μάτος μίλησε για «κοριτσάκια» που προσποιούνται τραυματισμό
και πέφτουν κάτω για να διακοπεί το παιχνίδι, με αφορμή όσα ακούγονται ότι δεν τηρήθηκε το fair play στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με τη
Λαμία.
Και είπε αυτό, για τον Μπαράλες της Λαμίας στο ματς της Τούμπας.
Για δες ποιος μιλάει...
Αυτός ο «άντρακλας», που βγάζει ολόκληρο 90λεπτο, μόνο και
μόνο επειδή το ελληνικό ποδόσφαιρο βιώνει την εποχή της «εξυγίανσης». Σχεδόν σε κάθε ματς, ο Μάτος έπρεπε ν’ αποβάλλεται για
το «αντρικό» παιχνίδι του.
Έχει ασυλία, όμως. Γι’ αυτό και μιλάει για «κοριτσάκια». Θα μας πει
πόσες κίτρινες και κόκκινες έχει στην καριέρα του, αυτός που δεν είναι «κοριτσάκι»;

Εξαιρετικές σε βαθμό… παρεξήγησης είναι οι σχέσεις του ισχυρού άνδρα
του ΠΑΣ Γιάννινα Γιώργου Χριστοβασίλη με το αφεντικό του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη.
Αυτό έχει προκαλέσει την οργή το τελευταίο διάστημα των οπαδών
του ΠΑΣ, ειδικά όταν βλέπουν ότι δεν είναι και… πολλά τα κέρδη της ομάδας τους από
αυτή την ιδιότυπη
συνεργασία.
Κοντά στον
Χριστοβασίλη,
και ο πρόεδρος
της ΕΠΣ Ηπείρου
Κώστας Βρακάς, που υπολογίζεται στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, και ο γιος του
φορούσε τα ασπρόμαυρα. Μάλιστα, είχε καταγγελθεί για μεροληψία από τον Ολυμπιακό όταν εκτελούσε χρέη παρατηρητή.
Κι έρχεται να δέσει το γλυκό με ακόμη έναν Ηπειρώτη. Τον διαιτητή
Τάση, ο οποίος στο ματς με τη Λαμία την περασμένη Κυριακή αγνόησε
το χτύπημα στον Μπαράλες από τον Σάκχοφ.
Η φάση εξελίχθηκε καθώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν τήρησαν
το fair play κι έτσι άνοιξε το σκορ στην Τούμπα και ακολούθησε ένταση. Φουλ της… εξυγίανσης!
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Super
League:
Εποχές
παλιάς
Σοβιετίας
στο ελληνικό
ποδόσφαιρο
Δεμένο χειροπόδαρο
είναι ολόκληρο το
ελληνικό ποδόσφαιρο
επειδή 7 ομάδες έχουν
συνάψει σχέσεις με το
κράτος, με αποτέλεσμα
να κάνει ό,τι γουστάρει ο
εκάστοτε υφυπουργός
Αθλητισμού.
Θέλει 14 ομάδες ο
βεζίρης στη Super
League; Θα γίνουν 14 οι
ομάδες. Αλλιώς, ο
βεζίρης θα αποσύρει τα
τηλεοπτικά συμβόλαια
των «αστέγων» που
πληρώνει ο Έλληνας
φορολογούμενος και η
Λίγκα θα τιναχτεί στον
αέρα, αφού όσοι χάσουν
τις συμβάσεις με το
κράτος θα απειλούν να
μην κατέβουν στο
επόμενο πρωτάθλημα…
Μ’ αυτές τις συμφωνίες
της παλιάς Σοβιετίας το
ελληνικό ποδόσφαιρο
έγινε όμηρος των
πολιτικών και είναι
απορίας άξιο πώς
δέχονται τέτοιου είδους
παρεμβάσεις οι
τοποτηρητές του Τεό στη
χώρα μας από την UEFA
και τη FIFA…
Όταν το ελληνικό
ποδόσφαιρο θυμίζει τις
οικονομικές σχέσεις που
είχαν η Ντιναμό, η ΤΣΣΚΑ
και η Λομοτίβ με την
ΕΣΣΔ…
Και όλα αυτά για να έχει
τηλεοπτικό συμβόλαιο ο
Απόλλωνας του Γεωργίου
και η Κάτω Παναγιά που
θα παίζει του χρόνου στη
Super League 2…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Η Σαμούρα διαψεύδει την ΕΠΟ
τις 15/1/2019 διαβάζαμε στο Δελτίο Τύπου
που αφορούσε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην ΕΠΟ: «Ενεκρίθησαν ομόφωνα τα νέα πλάνα δράσης για την καταπολέμηση της βίας και την επικοινωνία της Ε.Π.Ο.
»Με την απόφαση αυτή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκπληρώνει δύο ακόμα προαπαιτούμενα της επιστολής της Γ.Γ. της FIFA κ. Φάτμα Σαμούρα της 18
Μαΐου 2018 [...]».
Περίπου τέσσερις μήνες αργότερα, ακόμα δεν έχουμε
μάθει ποια είναι αυτά τα πλάνα δράσης... Στην ομοσπονδία, ακατανόητο γιατί, τα κρατούν «επτασφράγιστο μυστικό»...
Πάντως –αν υπάρχουν– όποια και να είναι αυτά,
μάλλον δεν είναι αποτελεσματικά. Και η αναφορά περί

Σ

εκπλήρωσης του σχετικού προαπαιτούμενου στην επιστολή Σαμούρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως, πλέον, αποδεικνύεται.
Και αυτό δεν είναι δική μας αξιολόγηση αλλά των
διεθνών Συνομοσπονδιών... Όπως διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου για τη συνεδρίαση (9/4) της Ε.Ε. στην ομοσπονδία.
Όπου, «παρουσιάστηκε επιστολή της Γ.Γ. της FIFA κας
Φάτμα Σαμούρα σχετικά με την αναφορά της Επιτροπής
Παρακολούθησης και του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα
των FIFA/UEFA προς την επιτροπή ομοσπονδιών-μελών
της διεθνούς ομοσπονδίας, αναφορικά με την υλοποίηση
των προαπαιτούμενων της FIFA στην επιστολή του
Μαΐου του 2018».
Και μας ενημερώνει πως «ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο

FIFA/UEFA «καταχέριασαν» και
τη Super League για τη βία
Για το σοβαρό ζήτημα της βίας «τα
άκουσε», εκτός από την ΕΠΟ, και
η Super League. Ο επικεφαλής
της Επιτροπής Παρακολούθησης,
Χέρμπερτ Χούμπελ, απαίτησε –
στη συνεδρίαση της Ε.Ε. στην ομοσπονδία (9/4)– από τη λίγκα να
αφήσει τα λόγια και να κάνει πράξεις.
«Πουθενά αλλού στον κόσμο,
δεν συμβαίνει οι οπαδοί να βγαίνουν στο ημίχρονο να κάνουν επεισόδια και να ξαναγυρίζουν για να
δουν το δεύτερο ημίχρονο. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να αποκλείσετε τα πρόσωπα που
προκαλούν τη βία», ανέφερε –μεταξύ άλλων– απευθυνόμενος στον παραιτηθέντα πλέον πρόεδρο της Super League, Βαγγέλη Μπαταγιάννη.
Για να λάβει την απάντηση από τον –πλέον, πρώην– επικεφαλής της λίγκας ότι φέτος
επεισόδια έγιναν μόνο στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Προφανώς –για τον αποχωρήσαντα πρόεδρο– όσων επεισοδίων έγιναν σε άλλους αγώνες, είχε προηγηθεί... οφσάιντ. Οπότε, τα θεωρεί σαν
μη γενόμενα...
Και το «καλύτερο»; Δήλωσε, εκπροσωπώντας όλα τα
μέλη του Συνεταιρισμού:
«Δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε»... Την ομολογία ανικανότητας και αδυναμίας
προσυπογράφουν οι μεγαλομέτοχοι και παράγοντες των
ΠΑΕ στη Super League;
Μάλλον, όχι. Γι’ αυτό και ο εργοδότης του τον έστειλε «αδιάβαστο»...

πρόβλημα της βίας στα γήπεδα, για την καταπολέμηση
του οποίου οι διεθνείς ομοσπονδίες ζητούν άμεσες λύσεις»...
Οι Συνομοσπονδίες, λοιπόν, ζητούν ξανά λύσεις.
Προφανώς, γιατί οι προηγούμενες εκκλήσεις/προτροπές/απαιτήσεις δεν βρήκαν ανταπόκριση. Άρα, τα «πλάνα δράσης» –αν έχουν καταρτιστεί– είναι αποτυχημένα...

Προπονητικό κέντρο της Εθνικής

Βρακάς - Μπέος/Λασκαράκης,
σημειώσατε 1
Το θέμα του προπονητικού κέντρου για τις
Εθνικές ομάδες απειλεί να διχάσει τη διοίκηση της ΕΠΟ! Όσοι γνωρίζουν λεπτομέρειες γύρω από τις σκέψεις που κάνουν οι
συνεργάτες του Ευάγγελου Γραμμένου,
εύκολα μπορούν να προβλέψουν το μέγεθος του χάσματος ανάμεσα στον Κώστα
Βρακά και τον Περικλή Λασκαράκη.
Ο Ηπειρώτης τάσσεται υπέρ των Σπάτων. Η έκταση έχει βρεθεί και η δημοτική
αρχή δείχνει βούληση να στηρίξει την προσπάθεια της Ομοσπονδίας να φτιάξει, επιτέλους, ένα σπίτι για τις εθνικές ομάδες.
Ανάλογη βούληση, όμως, φέρεται πως
έχει και ο Αχιλλέας Μπέος. Ο αιρετός δήμαρχος Βόλου είχε ζητήσει να μάθει όλες
τις προδιαγραφές που θέτει η UEFA για το
προπονητικό κέντρο. Ο λόγος; Ονειρεύεται

να το φτιάξει στο Πήλιο. Έτσι, εκτός των άλλων, θεωρεί ότι θ’ αξιοποιήσει και το Πανθεσσαλικό. Το οποίο, μπορεί να γίνει η νέα
έδρα των Εθνικών ομάδων. Κι αφού έχει τέτοια σχέδια ο Μπέος, προφανώς τα στηρίζει και ο Λασκαράκης.
Τι αποφάσισε στη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης (9/4) η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ; «Θα δρομολογηθεί η υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σπάτων, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή του προπονητικού κέντρου των εθνικών ομάδων στην περιοχή, εφόσον η συγκεκριμένη συμφωνία επικυρωθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Η συμφωνία αφορά έκταση 40-50
στρεμμάτων, με δυνατότητα χρήσης εκ μέρους της Ε.Π.Ο. για 50 χρόνια».

 

Η παραίτηση Μπαταγιάννη,
ο διάδοχος και ο Γκαγκάτσης
ετά την αποκάλυψή μας για την
παραίτηση του Βαγγέλη Μπαταγιάννη από την προεδρία της
Super League, αυξήθηκαν τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το βασικότερο ό-

Μ

λων αφορά στον επόμενο πρόεδρο του συνεταιρισμού. Ποιος θα διαδεχθεί τον Πειραιώτη δικηγόρο;
Η πρώτη υποψηφιότητα που έχει αποφασισθεί είναι του «κιτρινόμαυρου» Μηνά Λυσάνδρου. Με τις διαφορές που υπάρχουν α-

«Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
και η παρανομία Βασιλειάδη,
Συναδινού για τα... μάτια
του Βασίλη
Οποιοσδήποτε μπει στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο πεδίο «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
(http://www.gga.gov.gr/gga/skoposths-ypiresias), ανάμεσα σε άλλους, θα
δει πώς είναι: «ε) Η εποπτεία και ο έλεγχος των πάσης φύσεως προσώπων ή φορέων που διέπονται από την αθλητική πολιτική της χώρας σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και η αξιολόγηση της
δράσης τους με βάση τον εκάστοτε διαμορφούμενο στρατηγικό σχεδιασμό και
προγραμματισμό της αθλητικής πολιτικής».
Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος
Βασιλειάδης, και ο γ.γ.Α., Ιούλιος Συ-

ναδινός, αποκλείεται –χωρίς, πάντως,
«να βάζουμε το χέρι στη φωτιά»– να μην
τον γνωρίζουν. Προφανώς, λοιπόν, αμφότεροι θεωρούν ότι (και) ο συγκεκριμένος σκοπός δεν αφορά τους ίδιους και
τον «δικό τους», Βασίλη Γκαγκάτση,
παρά μόνο τους άλλους.
Διαφορετικά, δεν θα τον ακύρωναν
τόσο προκλητικά. Διατηρώντας τον Βασιλομπίλαρο στη Super League. Θα μας
πείτε, εδώ κάνουν κουρελόχαρτο τους
νόμους που έχουν θεσμικό καθήκον και
υποχρέωση να τηρούν. Με πιθανό ενδεχόμενο –ειδικά ο γγΑ– να βρεθεί σύντομα
μπλεγμένος. Στην καταστρατήγηση του
σκοπού θα κολλήσουν;

νάμεσα στις «μεγάλες δυνάμεις», όμως, πώς θα συμπλεύσουν ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - ΑΕΚ; Όταν συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν παντού;
Έπειτα, υπάρχει και το ερώτημα για το
μέλλον του Βασίλη Γκαγκάτση. Η τοποθέτηση του Χέρμπερτ Χούμπελ ήταν ξεκάθαρη.
«Έπρεπε να τον απομακρύνει το ποδόσφαιρο»,
είπε και ξέκοψε μαχαίρι κάθε ενδεχόμενο να
εκδοθεί διαπιστωτική πράξη από τον γενικό
γραμματέα Αθλητισμού, Ιούλιο Συναδινό.
Τι θα πράξει ο διάδοχος του Μπαταγιάννη; Θα υιοθετήσει την άποψη που εξέφρασε
στη λογική της εντολής ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης; Πρόκειται για
εύλογες απορίες που θα γίνουν ακόμα πιο
σημαντικές στην περίπτωση που θέσει υποψηφιότητα και εκλεγεί στην προεδρία ο Μάκης Γκαγκάτσης, πρωτότοκος γιος του Βασίλη. Γιατί, μπορεί να ανακοινώθηκε ο Λυσάνδρου, αλλά δύσκολα θα τα βρει ο Ιβάν με τον
«Τίγρη».

Ποιοι… προσωπικοί λόγοι;
Λόγω Γκαγκάτση είδε την
έξοδο ο Μπαταγιάννης

«Λίγος» έως το τέλος, ως πρόεδρος της Super League, αποδείχθηκε ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης και πριν συμπληρώσει ένα χρόνο στην προεδρία είδε την πόρτα της εξόδου.
Τον Μπαταγιάννη είχε προτείνει ο Ολυμπιακός και το
μετάνιωσε πικρά στη συνέχεια. Ο λόγος είναι ότι ο τέως
πρόεδρος «συμφώνησε» εν τοις πράγμασι στην παράνομη
διατήρηση του Βασίλη Γκαγκάτση στη Super League.
Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός (που είχε προτείνει
τον Μπαταγιάννη για τη θέση του προέδρου, επαναλαμβάνουμε) είχε ζητήσει με εξώδικό του την άμεση απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου από τη θέση του, λόγω του κωλύματος με την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του.
Ο Μπαταγιάννης έκανε ότι… δεν κατάλαβε το αίτημα
του Ολυμπιακού και στο τέλος αναγκάστηκε να παραιτηθεί διότι αντιλήφθηκε ότι αν δεν ήταν ο Ολυμπιακός δεν
θα περνούσε ούτε έξω από τα γραφεία της Super League.
Όλα αυτά που διαρρέονται ως λόγοι της παραίτησής του
δείχνουν ότι ο Πειραιώτης δικηγόρος δεν… κατάλαβε ποτέ
τη σημασία που είχε η απόφαση του Ολυμπιακού να τον
προτείνει για πρόεδρο στη Λίγκα.
Τώρα, μπορεί με την άνεσή του να επιστρέψει στις παρέες του από το Λιμενικό στον Πειραιά και να συζητάνε μαζί
στο Δημοτικό Θέατρο ως παλαίμαχοι της ζωής παλιές ιστορίες…
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Επιθυμούσε
την αποπομπή
του Γκαγκάτση
ο Βαγγ.
Μπαταγιάννης;
Πολλοί ψάχνουν τον ακριβή διάλογο ανάμεσα στον
Χέρμπερτ Χούμπελ και τον
Βαγγέλη Μπαταγιάννη, την
ώρα που συνεδρίαζε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ανεξάρτητα με όσα είπε ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης,
έχουν σημασία και οι απαντήσεις που έδωσε ο –πλέον, πρώην– πρόεδρος της
Super League για το θέμα
του Βασίλη Γκαγκάτση.
«Ο νόμος είναι ξεκάθαρος.
Να σου δείξω το άρθρο 3
που αναφέρει στην παράγραφο 7 ότι τις κυρώσεις για
τα κωλύματα τις εφαρμόζει
το διοικητικό συμβούλιο και
όχι ο πρόεδρος», είπε στον
Χούμπελ. και συνέχισε: «Τι
να κάνω εγώ; Να αδιαφορήσω για την πλειοψηφία; Εγώ
τους ενημέρωσα κι εκείνη τη
στιγμή για τις κυρώσεις».
Αφού, λοιπόν, το παλικάρι
πίστευε ότι είναι παράνομη
η παρουσία του Γκαγκάτση
στη Λίγκα, και δεν τον αφήνε το ΔΣ να τον διώξει, γιατί
δεν έκανε μια επιστολή στο
διαιτητικό ή στην Επιτροπή
Δεοντολογίας, αφού εκπροσωπεί τη Λίγκα δικαστικώς και εξωδίκως;
Επίσης, ιδιαίτερη σημασία
έχει μία άλλη φράση του
Μπαταγιάννη. Κυρίως, επειδή εκφράζει και νομική άποψη. Σύμφωνα με όσα είπε στον Ευρωπαίο τοποτηρητή, όποιος επιθυμούσε
την αποπομπή του Γκαγκάτση μπορούσε να προσφύγει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Αν η τελευταία επισήμανση αποτελούσε και καρφί για όσους δεν
το έπραξαν, το ερώτημα είναι γιατί δεν το έπραξε ο ίδιος. Μάλλον τις ίδιες απορίες θα είχε και ο Βαγγέλης
Μαρινάκης…
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Είναι αργά για δάκρυα, Αστέριε
Αστέρας Αντωνίου, με δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «metropolis 95,5», υποστήριξε ότι ο Βασιλειάδης παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο.
Συγκεκριμένα, για την αναδιάρθρωση του ποδοσφαίρου, δήλωσε: «Η απόφαση είναι ειλημμένη από τις 24 Αυγούστου υπό το καθεστώς πίεσης για την έναρξη του πρωταθλήματος. Η Super League δέχθηκε την άποψη του κ. Βασιλειάδη και προχώρησε στην αναδιάρθρωση.
»Επίκειται η τροπολογία του κ. Βασιλειάδη για την αναδιάρθρωση και αυτό
που συζητήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει να κάνει με την εισήγηση της Ομοσπονδίας για το πού θα ενταχθεί η Super League 2.
»Το γεγονός ήταν στα χέρια του κ. Βασιλειάδη. Η ΕΠΟ έχει αποφασίσει υπό
το εκβιαστικό καθεστώς του να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
»Έπρεπε να βρουν τηλεοπτική στέγη και αυτό είναι ωμή παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου.
»Η ΕΠΟ οδηγήθηκε σε αυτή τη διαδικασία από το καλοκαίρι.
»Θέλουμε τα μπαράζ, για να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα μέχρι την τε-

Ο

λευταία αγωνιστική.
»Είναι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο
της ΕΠΟ και ο κ. Βασιλειάδης έπρεπε να
βοηθήσει γιατί η ΕΡΤ είναι εθνικός φορέας. Νομίζω πως πλέον είναι αργά για οποιαδήποτε αντίδραση.
»Υπό πίεση ελήφθη η απόφαση. Η
Super League και η Football League ανέχθηκαν τη διαδικασία με οικονομικά ανταλλάγματα.
»Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη εκβιασμό,
ήταν προϊόν πίεσης η αναδιάρθρωση».
Δηλαδή, με λίγα λόγια, τον Αύγουστο
του 2018 ψήφισε στην ΕΠΟ πιεζόμενος,
και τον Απρίλιο του 2019 –πάλι στην ΕΠΟ– κάνει λόγο για παρέμβαση του
Βασιλειάδη. Είναι αργά για δάκρυα, Αστέριε…

Πρωτάθλημα Πρεσπών:
Φιέστα στην Τούμπα με Τσίπρα και Ζάεφ
Ο Γκαγκάτσης και το Σαββιδοτεχνείο ψάχνουν τρόπο να μπάσουν τον Ιβάν Σαββίδη στην απονομή του τίτλου στον ΠΑΟΚ που θα γίνει στην Τούμπα.
Δεν το έχουν βρει ακόμη, αλλά η ιδέα που έπεσε (για τον τιμωρημένο με 3 χρόνια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, Σαββίδη) είναι να μπει ο Ιβάν… όταν αποχωρήσουν οι διαιτητές.
Μόνο ο Γκαγκάτσης και ο γιος του μπορούσαν να σκαρφιστούν ένα τέτοιο κόλπο
για να «νομιμοποιήσουν» την παρουσία Σαββίδη σε γήπεδο.
Αυτοί που έβαλαν σε ψηφοφορία στη Super League για το αν ισχύει ο… νόμος που προβλέπει τα κωλύματα του
Γκαγκάτση!
Την απονομή θα κάνει μάλλον ο Λυσάνδρου, εκτός κι αν την κάνει ο Μάκης
Γκαγκάτσης.
Η λύση είναι απλή…
Ο Σαββίδης θα κάνει ένα τηλέφωνο στον Τσίπρα και θα φωνάξουν και τον
Ζάεφ για να κάνουν όλοι μαζί την απονομή για το «πρωτάθλημα των Πρεσπών».
Τόσο αγώνα έκαναν για να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία…

Βιολιά για τον Ιβάν, μαύρο για τον Σάββα στην ΕΡΤ
ριν από δύο βδομάδες στα γενέθλια του Ιβάν Σαββίδη έκαναν ένα… χάπενινγκ στα
Πηγάδια όπου έπαιζε ο ΠΑΟΚ για να το…
γιορτάσουν στην ΕΡΤ.
Ο απεσταλμένος της κρατικής τηλεόρασης έβαλε δύο
βιολιτζήδες να παίξουν ένα ποντιακό τραγούδι για να
ευχηθεί (ο ίδιος και η κρατική τηλεόραση)… Χρόνια Πολλά στον Ιβάν
Σαββίδη!
Μία βδομάδα
μετά ο Ολυμπιακός πήγε στο Αγρίνιο να παίξει με
τον Παναιτωλικό.
Ζητήθηκε από τον
Σάββα Θεοδω-

Π

ρίδη να κάνει δηλώσεις, και μετά
το τέλος του αγώνα οι αρμόδιοι της
ΕΡΤ αποφάσισαν
να μη βγάλουν
τον Σάββα Θεοδωρίδη στον αέρα για λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν…
Δεν περίμενε κανείς τίποτα καλύτερο από τους κρατικοδίαιτους υπαλλήλους της δημόσιας τηλεόρασης, από
το να εκθειάζουν Ιβάν Σαββίδη και να ρίχνουν… μαύρο
στον Σάββα Θεοδωρίδη και στον Ολυμπιακό.
Απλά, εφ’ εξής, στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται ποτέ
κανείς να βγει ποτέ στη δημόσια τηλεόραση με το συγκεκριμένο καθεστώς…

Βάζουν 120 δόσεις στις
ΠΑΕ για χρέη εκατομμυρίων
και κάνουν κατασχέσεις σε
φτωχούς για 500 ευρώ!!!

Απίθανα πράγματα συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Η κυβέρνηση, μετά την τροπολογία για τη ρύθμιση
των χρεών των ΠΑΕ για παλαιότερες οφειλές, ετοιμάζεται να φέρει και… 120 δόσεις για όσες χρωστάνε στο
Δημόσιο.
Να ρυθμίσει το κράτος τα χρέη που δημιούργησαν
οι ΠΑΕ, πολλές εκ των οποίων χρηματοδοτήθηκαν και
μέσω των τηλεοπτικών συμβολαίων της ΕΡΤ, δηλαδή
πάλι από το Δημόσιο…
Την ίδια ώρα, όπως ακούγεται, η κυβέρνηση θέλει
να φέρει τις 120 δόσεις για όσους πολίτες χρωστάνε
στην Εφορία, αλλά με περιορισμούς τόσο στο εισόδημα,
όσο και στην περιουσία τους.
Με απλά λόγια, το κράτος θα ρυθμίσει τις οφειλές
ύψους εκατομμυρίων ευρώ των Ανωνύμων Εταιρειών
του ποδοσφαίρου και των παραγόντων, αλλά από την
άλλη πλευρά θα κάνει κατασχέσεις στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των πολιτών που χρωστάνε 500 ευρώ…
Τι ωραίοι που είναι οι Συριζαίοι…
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Φωνάζει ο Ατρόμητος, «ξύνεται» ο Περέιρα…
ε όλα τα ποδοσφαιρικά
πρωταθλήματα, οι ισχυροί
έχουν την εύνοια της διαιτησίας. Στην Ελλάδα όλοι
βλέπουν τα σφυρίγματα υπέρ του
ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ,
αλλά προφανώς αν υποστηρίζουν
κάποια ομάδα στην Ισπανία, για
παράδειγμα, δεν ακούν τι συμβαίνει στους αγώνες της Ρεάλ ή της
Μπαρτσελόνα, ή αντίστοιχα στη
Γερμανία τι γίνεται με την Μπάγερν, ή στην Ιταλία με τη Γιουβέντους.
Η ψυχολογία του διαιτητή είναι να μην αδικήσει τον ισχυρό, γιατί αυτός έχει τη δύναμη στα κέντρα αποφάσεων να ενοχλήσει, στα ΜΜΕ να φωνάξει,
στις επίσημες θέσεις του να κάνει ντόρο.

Σ

Από τις ομάδες που βρίσκονται στο γκρουπ
των Ευρωπαίων τού… τρέχοντος πρωταθλήματος, αυτή που αναμφισβήτητα αδικήθηκε περισσότερο ήταν ο Ατρόμητος.
Οι Περιστεριώτες, παρά τα κακώς καμωμένα
γι’ αυτούς σφυρίγματα, κράτησαν για μεγάλο
διάστημα χαμηλούς τόνους, καθώς ήξεραν ότι
η όποια αντίδρασή τους δεν θα είχε αποτέλεσμα. Από κάποια στιγμή και μετά
όμως, απηύδησαν και αντέδρασαν.
Το πουλάκι των υψηλών στόχων είχε πετάξει όμως.
Αλλά και να μην είχε, για τον Περέιρα… πέρα βρέχει. Όσο και ν’ αδικηθεί ο
Ατρόμητος, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φωνάξει. Όσο και να φωνάξει, όμως, δεν το ακούει κανείς…
Ο Περέιρα θα κοιμάται ήσυχος και θα συνεχίσει να εισπράττει τις βασιλικές του αποδοχές, οδηγώντας την ελληνική διαιτησία στα τάρταρα.

Τι σημαίνει «προσωρινός
ανάδοχος» για το VAR;

Να γιατί το VAR
είναι απάτη

εταιρεία Indigital είναι, λέει, ο προσωρινός ανάδοχος software του
VAR στην Ελλάδα με προϋπολογισμό 7,9 εκατ. ευρώ και για το δίκτυο που θα συνδέει το κεντρικό σύστημα με τα γήπεδα ανάδοχος
είναι ο ΟΤΕ με προϋπολογισμό 2,3 εκατ. ευρώ. Σόρι, τι σημαίνει «προσωρινός ανάδοχος»; Μπορεί ν’ αλλάξει
και να γίνει μόνιμος, ή επειδή ζούμε
στην Ελλάδα ισχύει το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού»; Δεν έπρεπε
να γίνει διαγωνισμός; Ή μήπως έγινε
και δεν μάθαμε τίποτα; Μάθαμε ότι η
σύμβαση βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο. Να θυμίσουμε ότι στο σύνολό
του το όλο project θα στοιχίσει 14 εκατ. ευρώ.

όνο η «Α» έγραψε ότι το VAR
είναι μια απάτη και χρησιμοποιείται όπως γουστάρει ο κάθε διαιτητής και οι μπανιστιρτζήδες
στο καμαράκι. Και δεν είναι θέσφατο. Είδατε τι έγινε στο παιχνίδι της Τότεναμ με Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ με την Πόρτο. Στο πρώτο, ο
διαιτητής δίνει το πέναλτι, αφού συμβουλεύτηκε το VAR. Ωραία μέχρι εδώ.
Πριν σουτάρει ο Αγουέρο το πέναλτι, τουλάχιστον ένας παίκτης της Τότεναμ έχει μπει μέσα στην περιοχή, και είναι αυτός που διώχνει την μπάλα, μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα της Τότεναμ. Το πέναλτι έπρεπε
να επαναληφθεί. Το VAR γιατί δεν δούλεψε; Μέχρι το πέναλτι ήταν η αποστολή του; Στο παιχνίδι της Λίβερπουλ ο Σαλάχ κάνει σκαριά σε αντίπαλο,
τρεις κόκκινες μαζί, όχι μία. Πού ήταν το VAR; Είπαμε ότι θα πέσει τρελό γέλιο στην Ελλάδα.

Η

Μ

«Ψαλίδι» στα εισιτήρια, μεταξύ
συγγενών και φίλων ο τελικός
λοι θεωρούν δεδομένο πως αν ο τελικός Κυπέλλου είναι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, τα εισιτήρια που θα εκδοθούν θα είναι πολύ περιορισμένα σε αριθμό. Και πάντως κατά πολύ λιγότερα συγκριτικά με πέρυσι.
Ο Βασιλειάδης με τον Γραμμένο μπορεί να λένε (στους δημοσιογράφους) ότι δεν έχουν συζητήσει το θέμα, αλλά η… καρδούλα τους το
ξέρει… Τρέμουν το ενδεχόμενο να γίνει ξανά του... Βόλου και να δέρνονται στην αψίδα του Καλατράβα οι οπαδοί των δύο ομάδων.
Ο Βάγγος δεν θέλει εξωτερικό, για να μην του λένε ότι εφαρμόζει
τις διατάξεις του Γκιρτζίκη. Ενώ ο Βασιλειάδης δεν θέλει να μαζευτεί
στο ΟΑΚΑ πολύς κόσμος, αφενός μεν γιατί το γήπεδο είναι ακατάλληλο, αφετέρου γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα…

Ό

Γι’ αυτό, το πιο πιθανό σενάριο είναι να γίνει το παιχνίδι μεταξύ...
συγγενών και φίλων!
Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχαν πάρει από 17.196 εισιτήρια και συνολικά εκδόθηκαν 40.000 με αυτά που κράτησε η ΕΠΟ. Το 2014 στον
τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, οι δύο ομάδες είχαν πάρει από
21.200 εισιτήρια για το ΟΑΚΑ.
Η τάση τού «κάθε πέρυσι και καλύτερα» εφαρμόζεται πιστά από τη διοίκηση του Βαγγέλη Γραμμένου που βλέπει τα περσινά 40.000 εισιτήρια και… ζαλίζεται.
Πλέον όμως επικοινωνιακά κάπως πρέπει να το βγάλουν προς τα
έξω. Κάτι η Αστυνομία, κάτι ο υπουργός, θα τη βρουν την άκρη, και οι
φίλαθλοι που περιμένουν πώς και πώς τον τελικό θα τον δουν από
τους τηλεοπτικούς τους δέκτες πλην των λίγων προνομιούχων.
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Γιατί
διεκδικεί την
καταγραφή
του στα
εγχειρίδια, για
τις γκάφες
που πρέπει να
αποφεύγει
ένας νομικός

Του Γιώργου
Σταυροκοπίδη
έχρι τώρα,
ο Αλέξης
Κούγιας
διεκδικούσε κι έβρισκε σε καθημερινή βάση το ετήσιο 10λεπτο
που δικαιούται από τη δημοσιότητα μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, στις οποίες πολλές φορές
απευθυνόταν μόνος του.
Μετά από το μεγάλο επίτευγμά
του με την τοποθέτησή του για τον
Βασίλη Γκαγκάτση ο μεγαλομέτοχος(;) της ΠΑΕ ΑΕΛ μπορεί να μείνει
στην ιστορία και για ακόμα ένα λόγο: ο Κούγιας μπορεί να μπει στα
εγχειρίδια για τους πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής. Όχι, όμως, ως
πρότυπο. Ο γνωστός ποινικολόγος
βρίσκεται ένα βήμα από την καταγραφή του ως παράδειγμα προς αποφυγή! Τι είπε ο Κούγιας στη συνεδρίαση της Super League για το
αίτημα του Ολυμπιακού να απομακρυνθεί ο Βασίλης Γκαγκάτσης έπειτα από την καταδίκη του σε πενταετή κάθειρξη;
Ότι κακώς διορίστηκε στον συνεταιρισμό ο άλλοτε πρόεδρος της ΕΠΟ από τη στιγμή που είχε παραπεμφθεί για κακούργημα. Αλλά υποστήριξε ότι εφόσον έγινε η πρώτη
δίκη, μόνο αν τελεσιδικήσει η υπόθεση θα πρέπει να αποπεμφθεί ο
Βασιλομπίλαρος.
Πρόκειται για την ανοησία του
αιώνα. Κι αυτό αποδεικνύεται από
τη στάση του Κούγια στην ψηφοφορία. Ενώ εκφράστηκε υπέρ του
Γκαγκάτση, ο δικηγόρος έβαλε τον
εκπρόσωπο της Λάρισας, τον Σωτήρη Μάρκου, να ψηφίσει υπέρ
του αιτήματος που υπέβαλε ο Ολυμπιακός για άμεση απομάκρυνση
του καταδικασθέντα διευθύνοντος
συμβούλου. Ο λόγος; Ο Κούγιας
γνώριζε ότι ο νόμος προβλέπει κυρώσεις για οποιονδήποτε αποτρέψει έκπτωση παράγοντα ή απόλυση
στελέχους που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας με τα κωλύματα. Κι επειδή ο Μάρκου είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον

Μ

Ο Κούγιας με την
τοποθέτησή του,
στο ΔΣ της Super
League, για τον
Βασίλη Γκαγκάτση,
διεκδικεί με
αξιώσεις την
καταγραφή του στα
εγχειρίδια των νέων
δικηγόρων για όσα
πρέπει να
αποφεύγουν κατά
τη διάρκεια της
καριέρας τους.
Αλλά για τον
Κούγια είναι ψιλά
γράμματα αυτά.
Δημοσιότητα θέλει
και προσφέρει
ακόμα και την ψυχή
του. Για τις
υπηρεσίες του, ούτε
λόγος να γίνεται. Σ’
τις δίνει σήμερα και
τις πληρώνεις
ακριβά αύριο, όταν
σε κρεμάει στα
μανταλάκια επειδή
δεν του αρέσουν
όσα λες…

Αλέξης Κούγιας

Ψεύτης με πτυχίο
(και δικηγόρου...)
δήμο Αγιάς και έχει βλέψεις ακόμα
και για τη δημαρχία, ο παμπόνηρος
Αλέξης θέλησε να τον προστατέψει.
Μη βρεθεί ο άνθρωπος αντιμέτωπος με μια διαπιστωτική πράξη
του Ιούλιου Συναδινού και μετά
τρέχει χωρίς να φτάνει. Κάτι που εξήγησε αργότερα ο Κούγιας στον
Γκαγκάτση. Του είπε, δηλαδή, ότι
δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά για να μην μπλέξει ο Μάρκου.
Το τρομερό ήταν ότι του είπε πως
αν χρειαζόταν και την ψήφο της Λάρισας, τότε θα ρίσκαρε και θα του
την έδινε.
Έπαιξε, δηλαδή, μπαλίτσα εκ του
ασφαλούς ο άρχοντας! Πούλησε εκδούλευση στον Ολυμπιακό ότι συντάσσεται μαζί του. Αγόρευσε υπέρ
του Γκαγκάτση, αλλά ψήφισε εναντίον του κι έπειτα του ζήτησε συγγνώμη. Και τέλος προστάτεψε και
τον διευθύνοντα σύμβουλο της Λάρισας, αν και δεν θα είχε πρόβλημα
να τον θυσιάσει.
Εκείνο που δεν είπε ο παντογνώστης δικηγόρος ήταν πως ο πελάτης
του, Βασίλης Γκαγκάτσης, διώκεται για κακούργημα και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΕΠΟ. Ένα
θέμα που το ξέρει πολύ καλά, αφού
ως δικηγόρος του Γκαγκάτση πέτυχε την αναβολή της εκδίκασης για
να «αποφύγουν» τον εισαγγελέα
Χαρ. Τζώνη, που στην υπόθεση της
Κάρτας Υγείας εισηγήθηκε τα πέντε
χρόνια κάθειρξης.
Όχι βέβαια πως αλλάζει κάτι, διό-

τι στη νομική ένα από τα πρώτα
πράγματα που μαθαίνει κάποιος
πρωτοετής φοιτητής είναι ότι και η
άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Γι’
αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι ο
Κούγιας διεκδικεί με αξιώσεις την
καταγραφή του στα εγχειρίδια των
νέων δικηγόρων για όσα πρέπει να
αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της
καριέρας τους.
Οι προθέσεις του Κούγια, βέβαια, είχαν φανεί νωρίτερα. Με τις
δηλώσεις του στο «Metropolis
95,5» στις 8 Μαρτίου. «Αν είχαμε να
κάνουμε με μία ομοσπονδία θα είχαμε
πρόβλημα, έχουμε να κάνουμε με ένα
συνεταιρισμό και ο κ. Γκαγκάτσης είναι υπάλληλος και δεν έχει πρόβλημα
με τη δουλειά του. Δεν απαγορεύεται
να υπάρχει σε έναν συνεταιρισμό, είναι ιδιωτικός υπάλληλος, δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα, μόνο ηθικό», υ-

ποστήριξε ο δικηγόρος.
Μετά τα όσα είπε, έπρεπε η μύτη
του να ξεπεράσει του Πινόκιο! Ψεύτης κατ’ εξακολούθηση. Ο Γκαγκάτσης προσελήφθη από τη Super
League ως διευθύνων σύμβουλος!
Δεν επιτρέπεται να είναι ούτε «ειδικός συνεργάτης της Super League,
ούτε μπορεί και να αναλάβει καθ’ οιονδήποτε τρόπο έργο –δηλαδή, του
νομικού– και να εκπροσωπεί, να διοικεί ή να μετέχει στη διαχείριση του
φορέα» (Νόμος 2725/99, άρθρο 3).
Γι’ αυτό, άλλωστε, κουβαλάει μαζί του στον συνεταιρισμό τον Σωτήρη Μάρκου και τον βάζει να ψηφίσει επειδή ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα. Του το στερεί ο νόμος επειδή έχει εμπλακεί σε δικαστικές περιπέτειες με τον Αχ. Μπέο. Έπρεπε, όμως, κάτι να πει ο Αλέξης και αράδιασε όσα κατέβασε η κούτρα του.
Χωρίς, βέβαια, να σκεφτεί ότι έτσι γίνεται θέμα συζήτησης για την
άγνοιά του ακόμα και για εκείνους
που περνούν ακόμα κι έξω από τις
σχολές Νομικής. Αλλά για τον Κούγια είναι ψιλά γράμματα αυτά. Του
αρκεί μία κωλοτούμπα σε άλλη δημόσια εμφάνισή του για να αποδείξει ότι κυβιστήσεις μπορούν να κάνουν και κάποιοι δικηγόροι…
Δημοσιότητα θέλει και προσφέρει ακόμα και την ψυχή του. Για τις
υπηρεσίες του, ούτε λόγος να γίνεται. Σ’ τις δίνει σήμερα και τις πληρώνεις ακριβά αύριο, όταν σε κρεμάει στα μανταλάκια επειδή δεν του
αρέσουν όσα λες
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ DEAL ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ REPSOL
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, ΚΛΕΙΝΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ «ΤΡΥΠΑΝΙΑ»

Το… χρονόμετρο της αλήθειας ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα για
τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, καθώς μετά και τις πρόσφατες υπογραφές που έπεσαν
στις δύο τελευταίες συμβάσεις παραχώρησης
για έρευνες στον Κόλπο
της Κυπαρισσίας και στο
Ιόνιο Πέλαγος, μένει να
πάρουν μπρος τα «τρυπάνια» και να διαπιστωθεί στους επόμενους 2448 μήνες αν άξιζε η αναμονή…

Η ώρα της αλήθειας για
τους υδρογονάνθρακες
ράλληλα ότι ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος είναι συμπαίκτης μεγάλων εταιρειών στις έρευνες υδρογονανθράκων σε 7
περιοχές στην Ελλάδα, οι οποίες μετά την υπογραφή των συμβάσεων για την Κρήτη θα αυξηθούν σε εννέα.

Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης

Σ

ε διάστημα δύο έως
τεσσάρων ετών θα
έχουμε μία πρώτη ισχυρή εικόνα για
τις δυνατότητες αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, η οποία θα έχει
εξαιρετικά πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία». Η
πρόβλεψη ανήκει στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος
ήταν παρών στην τελετή υπογραφής των αναδόχων του ενεργειακού πρότζεκτ που είναι
ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων και η ισπανική
Repsol.
Όπως προαναφέρθηκε, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν
στο οικόπεδο 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και στο Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια της Κεφαλονιάς
και πλησίον της Κέρκυρας, και
το ερώτημα είναι κατά πόσο
πλούσια είναι τα σπλάχνα της
θαλάσσιας περιοχής που βρέχει
τη νότιο Ιταλία και τη δυτική Ελλάδα. Η πιο… συνετή απάντηση που δίνουν οι γνώστες του
θέματος είναι ότι το ποτήρι των
προβλέψεων είναι μισογεμάτο,
επικαλούμενοι το στοιχείο ότι
ειδικά σε ό,τι αφορά το βορειοδυτικό τμήμα του Ιονίου Πελάγους, αυτό είναι γεωλογικά όμοιο με την περιοχή της νοτιοανατολικής Αδριατικής (Ιταλία),
όπου έχουν ανακαλυφθεί οικονομικά αξιοποιήσιμα κοιτάσμα-

«

Στον χάρτη των
υδρογονανθράκων
η Ελλάδα

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση υπογραφής σύμβασης για την
παραχώρηση και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για δύο
θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, που έγινε παρουσία του υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη (A), και του προέδρου
και διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛ.ΠΕ., Στ. Τσοτσορού

τα πετρελαίου. Τον δείκτη αισιοδοξίας για καλά μαντάτα πυροδοτεί, παράλληλα, το έμπρακτο ενδιαφέρον που δείχνουν
για τις ενεργειακές προοπτικές
που παρουσιάζει η Ελλάδα εταιρείες-κολοσσοί της παγκόσμιας
αγοράς, όπως η αμερικανική
ExxonMobil, η γαλλική Total
και η ιταλική Edison.

Ήταν κάτι που υπογράμμισε
και ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.,
Στάθης Τσοτσορός, ο οποίος
στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής των συμβάσεων έκανε ξεχωριστή αναφορά στη συνεργασία των ΕΛ.ΠΕ. με τους Ισπανούς της Repsol για την περιοχή του Ιονίου, θυμίζοντας πα-

Όπως προαναφέρθηκε, ασφαλείς προβλέψεις για το μέγεθος
των κοιτασμάτων δεν μπορούν
να γίνουν, ωστόσο είναι πανθομολογούμενο ότι το σύνολο της
Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της χώρας
μας, μπαίνει στον χάρτη των υδρογονανθράκων με δυνατότητες που διαμορφώνουν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για ολόκληρη την περιοχή. Αυτό δεν το
πιστοποιούν μόνο οι σχετικές εκτιμήσεις του υπουργείου Ενέργειας, αλλά το αποδεικνύουν
και οι ίδιες οι εταιρείες που ενισχύουν την «εμπλοκή» τους στα
ελληνικά ενεργειακά πράγματα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα

όσα είπε ο διευθυντής Διεθνών
Δραστηριοτήτων της Repsol,
Mikel Erquiaga, σημειώνοντας ότι το πρόσφατο συμβόλαιο που υπέγραψε η ισπανική
εταιρεία με τα ΕΛ.ΠΕ. είναι το
τρίτο που «τρέχει» η Repsol από
το 2015 έως σήμερα. μεγάλη
διαδρομή που ξεκίνησε το
2015. Μάλιστα, ο Mikel
Erquiaga επανέλαβε τη δέσμευση του ομίλου της Repsol
για έρευνες στην Ελλάδα, ενώ
χαρακτήρισε ως κλειδιά της επιτυχίας τού πρότζεκτ την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από το συμβόλαιο, την επιλογή σωστών τοπικών συνεργατών όπως είναι τα
Ελληνικά Πετρέλαια, την καλή
συνεργασία με την κυβέρνηση
και τους αρμόδιους φορείς του
Δημοσίου, καθώς επίσης και τις
σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, όπως και τον σεβασμό του
περιβάλλοντος. Διαβεβαίωσε δε
ότι ο όμιλος με συνεργασίες τόσο με ελληνικές όσο και με ξένες εταιρείες έχει αναδείξει σε
προτεραιότητα τα ζητήματα της
περιβαλλοντικής προστασίας.

Παράθυρο για νέο διαγωνισμό
πώλησης του 50,1% των ΕΛ.ΠΕ.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης
των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης, αναφέρθηκε στο θέμα της αποκρατικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Σταθάκης σημείωσε
ότι σε πρώτη φάση θα αποτιμηθούν τα
«πώς» και τα «γιατί» της αποτυχημένης

διαγωνιστικής διαδικασίας που προηγήθηκε με τη μη κατάθεση προσφορών από
τις Carlyle-Glencore και VitolSonatrach. Ο υπουργός πρόσθεσε, εξάλλου, ότι σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική
το κατώφλι για τις προσφορές ήταν ένα
τίμημα ισόποσο με 5-7 φορές το EBITDA
(κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων). Κάτι τέτοιο προφανώς δεν συνέβη,
αλλά διά στόματος Σταθάκη η κυβέρνηση

δηλώνει ότι δεν υπάρχει βιασύνη ούτε
πίεση από καμία πλευρά για την αποκρατικοποίηση, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκηρυχθεί νέος
διαγωνισμός για το προς πώληση μετοχικό ποσοστό του 50,1%.
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ΔΕΗ
Βραβείο-τιμή για
την κοινωνική
προσφορά της
Μπορεί τα καλώδια της ΔΕΗ να
μεταφέρουν για δεκαετίες το
ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη την
Ελλάδα, αλλά στην πρώτη της
απόπειρα να δημιουργήσει…
ρεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης
και ανθρωπιάς η δημόσια
επιχείρηση βγήκε
«πρωταθλήτρια». Η… κούπα, δε,
που της απονεμήθηκε στον
διαγωνισμό Health & Safety
Awards ήταν το χρυσό βραβείο
που κέρδισε η ΔΕΗ στην
κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας &
Ασφάλειας», για την εκστρατεία
ενημέρωσης που «έτρεξε» σε
εθνικό επίπεδο, για τη δωρεά
οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.
Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με
τον Εθνικό Οργανισμό
Μεταμοσχεύσεων του Υπουργείου
Υγείας και με την ευγενική
υποστήριξη του Ιδρύματος
Ωνάση, ύστερα από πρόταση του
Πανελλήνιου Συλλόγου
Μεταμοσχευμένων ΚαρδιάςΠνεύμονα «Σκυτάλη», τον
περασμένο Νοέμβριο του 2018 η
ΔΕΗ σχεδίασε και απέστειλε μαζί
με τους έντυπους λογαριασμούς
της περίπου 7.500.000
ενημερωτικά δελτία τα οποία
περιείχαν το μήνυμα «Δωρεά
Οργάνων: μια συζήτηση που
πρέπει να γίνει».
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις
στατιστικές, ένας και μόνο δότης
μπορεί να σώσει έως 7
συνανθρώπους του, αλλά
δυστυχώς στη δωρεά οργάνων η
Ελλάδα είναι ουραγός στην
παγκόσμια σχετική κατάταξη.
Αυτό το δεδομένο μεγιστοποιεί τη
συνεισφορά της ΔΕΗ (σ.σ. για
πρώτη φορά αξιοποίησε το δίκτυο
επικοινωνίας της για κοινωνικούς
σκοπούς) στην προσπάθεια
πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης της ελληνικής
κοινωνίας ως προς το εν λόγω
ζωτικό θέμα.
Ν.ΤΣ.

COSMOTE: ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

Μάθε… γιαγιά μου
(τεχνολογικά) γράμματα
ια όσους πιστεύουν ότι η τεχνολογία και η χρήση της είναι προνόμιο των νεότερων
σε ηλικία χρηστών η
COSMOTE σπάει το στερεότυπο και, μέσω τού δωρεάν προγράμματος «Τεχνολογία για Όλους», προσφέρει
τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και
τα ψηφιακά μέσα.
Τα μαθήματα του προγράμματος, το οποίο
επιμελείται επιστημονικά ο ψυχολόγος-γεροντολόγος Δρ. Δημήτρης Καμπανάρος,
ξεκινούν τον Μάιο σε Αττική και Θεσσαλονίκη και, μέσω αυτών, οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που δεν διαθέτουν προη-

Γ

γούμενη εμπειρία μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα tablet και τις τεχνολογίες αφής,
να πλοηγούνται στο internet, να αξιοποιούν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία τους, να κάνουν χρήση διαφόρων
εφαρμογών όπως οι χάρτες Google, Notes,
e-mail, κάνοντας έτσι την καθημερινότητά
τους καλύτερη και πιο εύκολη.
Εδώ και μια επταετία η COSMOTE ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες των ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας μέσα από δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 11.000 άτομα.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΟΤΕ Academy (Μαρούσι
& Θεσσαλονίκη) και στα «Ανοιχτά Σχολεία»
του δήμου Αθηναίων (Παγκράτι, Πετράλωνα, Αμπελόκηποι). Οι ενδιαφερόμενοι για

το πρόγραμμα μπορούν να τηλεφωνούν στα
210-6249300 (Αττική) και 2310-361154
(Θεσσαλονίκη), από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-21:00. Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία» του δήμου Αθηναίων υλοποιείται με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον συντονισμό του Athens
Partnership και υποστηρικτή δράσεων το
Kοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.
Για την ιστορία να πούμε ότι εκπαιδευτικός φορέας του προγράμματος είναι η ΟΤΕ Academy, την τηλεφωνική εξυπηρέτηση υλοποιεί η COSMOTE e-Value, ενώ τον
τεχνολογικό εξοπλισμό (tablet) του προγράμματος προσφέρει η LENOVO.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Τεχνολογία για Όλους», ο chief marketing officer
Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, Πανα-

Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν πέσει θύμα τουλάχιστον

Τ

η δυσκολία αντιμετώπισης των ψηφιακών κινδύνων εκ μέρους της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότη-

τας καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της
τελευταίας έρευνας της Kaspersky Lab,
σύμφωνα με τα οποία περισσότερες από
τις μισές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (54%)
αντιμετώπισαν ψηφιακές επιθέσεις και τις
συνέπειές τους κατά τους τελευταίους 24
μήνες. Τα πιο κοινά αποτελέσματα των επιθέσεων ήταν: διαταραχή υπηρεσιών
(31%), θέματα ακεραιότητας δεδομένων
(18%) και απώλεια δεδομένων (15%).
Οι επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ισπανία αντιμετωπίζουν τους με-

γαλύτερους κινδύνους, με το 64% των ερωτηθέντων να επιβεβαιώνουν τέτοιες εμπειρίες την τελευταία διετία. Ειδικότερα,
ένας στους πέντε ερωτηθέντες (21%) δήλωσε ότι ο αριθμός των ψηφιακών επιθέσεων στις επιχειρήσεις τους έχει αυξηθεί
τους τελευταίους 12 μήνες σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος, ενώ για το 42%
παρέμεινε περίπου ο ίδιος. Επιπλέον, η
πολυπλοκότητα των ψηφιακών επιθέσεων αυξάνεται, καθώς ένας στους πέντε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τον
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Σημαντική διάκριση για την εξωστρεφή INTRACOM Defense
κόμη μία τιμητική διάκριση προσέθεσε στην επιχειρηματική τροπαιοθήκη της η ΙNTRACOM Defense
Electronics (IDE), φεύγοντας από τα
«CREATIVE GREECE - Awards 2019» με το
βραβείο εξωστρέφειας, και όχι άδικα αφού
τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές της η IDE
φθάνουν στο 98% του κύκλου εργασιών της.
Η επιτυχία δε της IDE παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν

Α

σε δημοσιονομικά-οικονομικά αντίξοες συνθήκες εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και μέσα σε ένα ισχυρό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Τα CREATIVE GREECE - Awards 2019 αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ετήσιες
εκδηλώσεις επιβράβευσης της επιχειρηματικής αριστείας και στη φετινή εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Απριλίου το «παρών» έδωσαν ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, εκπρόσωποι πολιτι-

κών κομμάτων, επιχειρηματικής κοινότητας,
διαφόρων φορέων βιομηχανίας, επιμελητήριων καθώς και μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Το βραβείο παρέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος της IDE, Γεώργιος Τρουλλινός, ο οποίος δήλωσε ότι η τιμή και ταυτόχρονα σημαντική διάκριση για την IDE επιβεβαιώνει τη
στρατηγική της εταιρείας σαν ηθική αναγνώριση της εργασίας του υψηλού επιπέδου προσωπικού της και την προσήλωσή της στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Ο CEO της IDE, Γ. Τρουλλινός,
παραλαμβάνει το βραβείο στα CREATIVE
GREECE - Awards 2019

Έλληνες φοιτητές
έγιναν CEO της
P&G για 2 ημέρες
ια μια ακόμη χρονιά η P&G έφερε κοντά 21 φοιτήτριες και
φοιτητές από 6 χώρες της Ευρώπης, σε ένα εκπαιδευτικό
διήμερο επιχειρηματικών προκλήσεων για τους διευθύνοντες συμβούλους τού αύριο. Ανάμεσά τους και 9 Έλληνες
φοιτητές που συμμετείχαν στον παγκόσμιο διαγωνισμό «CEO
Challenge 2019», τον οποίο διοργάνωσε ο κολοσσός τής
Procter & Gamble. Μάλιστα, ένας εξ αυτών αποτέλεσε μαζί με έναν Σέρβο και μία Ρουμάνα φοιτήτρια την τριάδα που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με το επιχειρησιακό πλάνο της και
κέρδισε μία θέση για τον πανευρωπαϊκό τελικό στην Κωνσταντινούπολη, που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Απριλίου.
Υπό την καθοδήγηση των στελεχών της P&G, οι φοιτητές
κλήθηκαν να αναπτύξουν την επιχειρηματική στρατηγική ενός
από τα brand του ομίλου, βασιζόμενοι σε πραγματικά στοιχεία.
Οργανωμένοι σε ομάδες από διαφορετικές χώρες, ανέλαβαν
τη θέση των Chief Executive Officers, συνεργάστηκαν μεταξύ
τους, έχοντας δίπλα τους στελέχη της P&G που ως μέντορες
τους καθοδηγούσαν με τις γνώσεις και τις συμβουλές τους.
Μέσω του καινοτόμου προγράμματος της P&G, οι φοιτητές
είχαν την ευκαιρία να βιώσουν πώς είναι να γεφυρώνονται οι
δεξιότητες που αναπτύσσουν στο πανεπιστήμιο με εκείνες που
απαιτούνται στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων σε έναν
από τους καλύτερους οργανισμούς ανάπτυξης ταλέντων στον
κόσμο. Έπρεπε να λειτουργούν περισσότερο σαν επιχειρηματίες παίρνοντας ρίσκο, αγκαλιάζοντας την αβεβαιότητα, δοκιμάζοντας και μαθαίνοντας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δημήτρης, μέλος της νικήτριας ομάδας που δήλωσε ότι βίωσε
«μία πρωτόγνωρη εμπειρία», καθώς «για πρώτη φορά αισθάνομαι ότι κατάλαβα πώς λειτουργεί πραγματικά μία επιχείρηση».
Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία τετραετία που «τρέχει» το
CEO Challenge της P&G στη ΝΑ Ευρώπη, συνολικά 130 μαθητές
από διαφορετικές χώρες έχουν βιώσει την εμπειρία του προγράμματος και πολλοί από αυτούς εργάζονται τώρα με την P&G. Ν.ΤΣ.

Γ

γιώτης Γαβριηλίδης, εξήγησε ότι πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας χάνουν τα οφέλη της
ψηφιακής εποχής επειδή δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, και υπογράμμισε ότι
«στην COSMOTE, διαχρονικά υλοποιούμε προγράμματα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των ηλικιών και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα». Ν.ΤΣ.

μίας ψηφιακής επίθεσης τους τελευταίους 24 μήνες
τομέα της πληροφορικής δήλωσε ότι οι δράστες
δεν άφησαν κανένα στοιχείο για την ταυτότητά
τους.
Με το πλήθος των ευαίσθητων δεδομένων
που πλημμυρίζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων
είναι ζωτικής σημασίας ο άμεσος εντοπισμός μιας
παραβίασης δεδομένων, προκειμένου να ληφθούν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης περιστατικών. Ενώ είναι καλό ότι πάνω από
τα 2/3 (72%) των ερωτηθέντων οργανισμών ανακαλύπτουν παραβίαση σε 8 ή και λιγότερες ώρες, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ευμεγέθες πο-

σοστό της τάξης του 25% των επιχειρήσεων που
δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν παραβιαστεί, επομένως δεν αναλαμβάνουν δράση κατά τις
πρώτες ώρες μετά την επίθεση. Όπως έχει διαπιστωθεί σε προηγούμενες έρευνες, η ταχύτητα ανίχνευσης είναι κρίσιμη για τη μείωση των οικονομικών επιπτώσεων μιας επίθεσης – η άμεση ανίχνευση σημαίνει $456.000 κόστος ανάκτησης,
σε σύγκριση με 1,2 εκατομμύρια δολάρια για επιχειρήσεις που χρειάζονται περισσότερο από μία
εβδομάδα για να ανιχνεύσουν μια απειλή που εισήλθε στην περίμετρό τους. Ν.ΤΣ.
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• Με τη βοήθεια των ειδικών η «Α» προσπαθεί να ξεδιαλύνει το νέο τοπίο
που προκαλείται από την πρόσφατη ψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο της οδηγίας σχετικά
με τη μεταρρύθμιση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ε.Ε.
Την Τρίτη 26 Μαρτίου
2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ
μια Οδηγίας που, αν υπερψηφιστεί και από το Συμβούλιο, θα αλλάξει το διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαίου
πνευματικής ιδιοκτησίας
στην Ε.Ε., για την οποία
λίγες επεξηγήσεις δόθηκαν παραδόξως τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι, όμως, λίγοι αυτοί που
υποστηρίζουν ότι όπως ο
εμβληματικός «Αντώνιος»
του Κωνσταντίνου Καβάφη καλείται να αποχαιρετίσει αλληγορικά την Αλεξάνδρεια που χάνει, έτσι
και οι σημερινοί χρήστες
θα οδηγηθούν στον αποχαιρετισμό του ελεύθερου
διαδικτύου και κυρίως της
ενημέρωσης.
Πριν φτάσουμε στα συμπεράσματα, η
«Α» απευθύνθηκε σε μία ειδικό, την κα
Αιμιλία Γιβροπούλου , νομική σύμβουλο σε ζητήματα
ψηφιακής πολιτικής στην
ομάδα Greens/EFA στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
προσπαθώντας να ξεδιαλύνει το νέο τοπίο που
προκαλείται από την πρόσφατη ψήφιση της επίμαχης οδηγίας, ξεκινώντας
από τη διαδικασία που μας
έφερε εδώ και «ψηλαφώντας» στις αμφιλεγόμενες
διατάξεις του κειμένου
που προκάλεσαν μεγάλη
αναστάτωση και έντονες
αντιπαραθέσεις ανάμεσα
σε δύο αντιμαχόμενες
πλευρές, τους χρήστες και
τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των δημιουργών.

Γράφει η Αιμιλία Γιβροπούλου(*)
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Τ

ον Σεπτέμβρη του
2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
την πρότασή της σχετικά με τη μεταρρύθμιση
του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
εκσυγχρονισμός τού εν λόγω δικαίου είχε αναγνωριστεί αναγκαίος από καιρό. Η πρόταση, όμως,
που ανακοινώθηκε απέτυχε να εξυπηρετήσει τον σκοπό της για δύο
πολύ σημαντικούς λόγους:
α) Κατά πρώτον, η Επιτροπή
πρότεινε μια Οδηγία –ένα νομοθετικό δηλαδή όργανο το οποίο δίνει οδηγίες στα κράτη μέλη σχετικά
με το πώς θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους– και όχι
έναν Κανονισμό που θέτει σαφές
νομοθετικό περιεχόμενο, το οποίο
όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν ομοιόμορφα.
β) Η πρόταση Οδηγίας περιέχει
ρυθμίσεις που αγγίζουν ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ τομείς
που τους απασχολούν ζητήματα
πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι, για

παράδειγμα, το κείμενο περιέχει ορισμένες ρυθμίσεις που αφορούν
εξαιρέσεις του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας για λόγους «εξόρυξης» κειμένου και δεδομένων,
για εκπαιδευτικούς οργανισμούς,
για τη συντήρηση υλικού πολιτισμικής κληρονομιάς και άλλα. Τα
πιο επίμαχα και αμφιλεγόμενα άρθρα όμως ήταν τα Άρθρα 11 και
13 της πρότασης – νυν Άρθρα 15
και 17 του τελικού κειμένου.
Στα επιμέρους τώρα, το Άρθρο
11 –νυν Άρθρο 15– αφορά ένα
συγγενικό δικαίωμα για τους εκδότες ειδησεογραφικού περιεχομένου. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι εκδότες έχουν ήδη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
αρκεί το έργο τους να πληροί την
προϋπόθεση της «πρωτοτυπίας»
του δημιουργού που προβλέπει ο
νόμος. Το καινούργιο αυτό συγγε-

νικό δικαίωμα τους δίνει ένα κατά
τεκμήριο πνευματικό δικαίωμα, το
οποίο δεν θα χρειάζεται να πληροί
την εν λόγω προϋπόθεση.

Γιατί όμως αυτό το άρθρο
προκαλεί τόση πολλή
σύγχυση;
• Αρχικά, το δικαίωμα αυτό απευθύνεται στους εκδότες, και όχι
στους δημοσιογράφους, που σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση
της πρότασης ήταν και ο άμεσος ωφελούμενος της πρότασης. Στο κείμενο υπάρχει μια πρόβλεψη για
την εύλογη ανταμοιβή των δημοσιογράφων από τους εκδότες, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα κέρδη τους από την εν λόγω ρύθμιση.
Αυτό όμως είναι κάτι υποκειμενικό, που σημαίνει ότι θα είναι στη
διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε
εκδότη να ορίσει το επιπλέον αυ-

τό ποσό της «εύλογης» αμοιβής.
• Επιπρόσθετα, το δικαίωμα αυτό
είναι τόσο ευρύ που επεκτείνεται
πέρα από το κείμενο του εκάστοτε
ειδησεογραφικού άρθρου. Από τη
ρύθμιση επηρεάζονται και μικρά
αποσπάσματα αλλά και οι υπερσύνδεσμοι που περιέχουν μέρος
του κυρίως κειμένου. Για τον λόγο
αυτό, εισήχθη μια εξαίρεση από το
δικαίωμα για μεμονωμένες λέξεις
και μικρά αποσπάσματα. Η εξαίρεση όμως αυτή είναι ακόμη ασαφής
και δεν είναι ξεκάθαρο τι προστατεύει.
• Επίσης, οι μεγάλοι εκδότες, δηλαδή όσοι είναι πιο ισχυροί στη
συγκεκριμένη αγορά, θα αποκτήσουν δυσανάλογη δύναμη στις
διαπραγματεύσεις με τις πλατφόρ-

α
τ
έ
ρ
ι
α
χ
ο
Απ
ο
υ
τ
κ
ί
δ
α
το δι

)
η
σ
ω
ρ
έ
μ
η
ν
ε
(και την

…
ι
ε
γ
ύ
ε
φ
που ξε-



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 13/14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 33

στά, τόσο η Google όσο και άλλες
εταιρείες που δημιουργούν τέτοιες
τεχνολογίες αναγνώρισης περιεχομένου, θα κερδίσουν κάτι εξτρά
με την πώληση των μηχανισμών
αυτών στις μικρότερες πλατφόρμες. Τέτοιες εταιρείες στην Ευρώπη έχουν μόνο η Γαλλία και η Σουηδία προς το παρόν.
Κατά συνέπεια, οι μικρές πλατφόρμες θα παραγκωνιστούν για
μια ακόμα φορά, μιας και δεν θα
έχουν το απαραίτητο εργατικό δυναμικό και οικονομικό υπόβαθρο
είτε να υιοθετήσουν τα εν λόγω
φίλτρα ή να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία
χρειαστεί να ακολουθήσουν για το
παραμικρό.

Φίλτρα σε ό,τι είναι προς
δημοσίευση

μες. Ως αποτέλεσμα, η διάδοση
των ειδήσεων και γεγονότων θα
μπορεί να δημοσιευθεί μόνο αν η
εκάστοτε πλατφόρμα αγόρασε την
άδεια του εκάστοτε εκδότη.

Οι «λευκές»/δωρεάν
άδειες
Αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο πρόβλημα. Οι πλατφόρμες δεν είναι υποχρεωμένες να αγοράσουν την άδεια κανενός. Επομένως, όπως είδαμε να συμβαίνει ήδη στη Γερμανία και την Ισπανία παλαιότερα, οι
ισχυρές πλατφόρμες όχι μόνο δεν
θα πληγούν από τη νομοθεσία αυτή. Αντιθέτως, η δύναμή τους να
δώσουν ορατότητα και αναγνωσιμότητα στον εκάστοτε εκδότη είναι
τόσο μεγάλη που θα καταφέρουν
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να αποκτήσουν «λευκές», δηλαδή δωρεάν άδειες, όπως συνέβη στη Γερμανία με τη Google.
Κατά συνέπεια, μικροί εκδότες
δεν θα καταφέρουν να φτάσουν με
την ίδια δύναμη στις διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες πλατφόρμες,



με κίνδυνο τη σημαντική μείωση
της ορατότητάς τους στο διαδίκτυο,
και οι μικρές πλατφόρμες δεν θα
έχουν τους αναγκαίους πόρους να
αγοράσουν άδειες από όλους τους
εκδότες, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η οποιαδήποτε δύναμή τους στην εν λόγω αγορά.
Τέλος, η ρύθμιση αυτή αγγίζει
όλους εμάς, τους χρήστες του διαδικτύου και το θεμελιώδες δικαίωμά μας στην πρόσβαση στην
πληροφορία, μιας και η πρόσβαση αυτή θα εξαρτάται από τη συμφωνία των μερών σε προγενέστερο της δημοσίευσης επίπεδο.

Το αμφιλεγόμενο Άρθρο
13 (νυν Άρθρο 17)
Σκοπός τής εν λόγω ρύθμισης είναι η προληπτική προστασία του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Μέχρι σήμερα, γνωρίζοντας τον ανεξέλεγκτο όγκο πληροφοριών που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, οι πλατφόρμες δεν είχαν
ευθύνη για το περιεχόμενο που α-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ, Ο,ΤΙ ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΑ
ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΙΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ. ΑΠΟ
ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΥΤΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟN
ΝΟΜΟ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΧΩΡΑ

νέβαινε σε αυτές, εκτός αν γνώριζαν για το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο και δεν ενεργούσαν άμεσα για
την αντιμετώπισή του. Επίσης, βάσει ισχύουσας νομοθεσίας, οι διαδικτυακές πλατφόρμες απαγορεύεται να ελέγχουν με τρόπο γενικό
την κίνηση που υπάρχει σε αυτές.
Το Άρθρο 13 –νυν 17– αρχικά υποχρεώνει όλες τις πλατφόρμες που φιλοξενούν περιεχόμενο
να λάβουν άδειες που θα τους επιτρέπουν την αναφόρτωση υλικού.
Προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες, οι άδειες αυτές θα πρέπει
να είναι πολλές προκειμένου να
μπορέσουν να καλύψουν οποιοδήποτε έργο από οποιοδήποτε μέρος της γης κι αν προέρχεται. Αυτό
μπορεί να αφορά μουσική, βίντεο,
εικόνα, φωτογραφία, κείμενο, κώδικα και άλλα πολλά.
Επιπλέον, ζητάει από τις πλατφόρμες να εξασφαλίσουν την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση. Σε
περίπτωση παραβίασης, οι πλατφόρμες θα είναι καθ’ όλα υπεύθυνες. Οι υπέρμετρες αυτές ευθύνες
δεν μπορούν παρά να ωθήσουν
τις πλατφόρμες στην υιοθέτηση
«τεχνολογικών μέσων», δηλαδή
φίλτρων που θα ελέγχουν συνεχώς και με τρόπο γενικό κάθε τι
που θα ανεβαίνει σε αυτές. Τα
φίλτρα αυτά μπορεί να μην περιέχονται στο κείμενο του νόμου με
τόση ξεκάθαρη ορολογία, η υιο-

(*) WHO IS WHO
Η κα Αιμιλία Γιβροπούλου
είναι δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο
και την πολιτική του διαδικτύου. Εργάζεται ως νομική
σύμβουλος σε ζητήματα ψηφιακής Πολιτικής στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα
Greens/EFA, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στον μηκυβερνητικό οργανισμό
European Digital Rights
(EDRi) και ως σύμβουλος
πολιτικής στον τομέα του
διαδικτύου.
θέτησή τους όμως θα είναι αναγκαία προκειμένου να αποφύγουν
υψηλά πρόστιμα και άλλες συνέπειες. Μάλιστα, ο υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας ήδη ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα προβεί στην άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας
στη νομοθεσία και ζήτησε από τους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης καθώς επίσης και από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να υιοθετήσουν τέτοια «τεχνολογικά μέσα».
Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο
Γερμανός επίτροπος Oettinger.

Μεγαλύτερη δύναμη στις
ήδη ισχυρές πλατφόρμες
Για ακόμη μια φορά, το εν λόγω
Άρθρο δίνει μεγαλύτερη δύναμη
στις ήδη ισχυρές πλατφόρμες, μιας
και αυτές θα είναι οι μόνες που θα
μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά στις καινούργιες τους υποχρεώσεις. Η Google μάλιστα έχει ήδη σε εφαρμογή την τεχνολογία της ContentID, βάσει των όρων χρήσης της. Μάλιστα, μιας
και βρίσκεται ήδη ένα βήμα μπρο-

Τέλος, αλλά και το πιο σημαντικό
είναι ότι για ακόμη μια φορά ο
χρήστης, δηλαδή όλοι εμείς θα αντιμετωπίσουμε τις δυσανάλογες
συνέπειες της νομοθεσίας. Από
την εφαρμογή της νομοθεσίας και
μετά, ό,τι ανεβάζουμε στο διαδίκτυο θα περνάει από φίλτρα πριν
δημοσιευθεί. Από τα φίλτρα αυτά
κινδυνεύει και το περιεχόμενο που
είναι σύμφωνο με τον νόμο, μιας
και οι αλγόριθμοι δεν είναι τόσο
εξελιγμένοι ώστε να καταλάβουν τι
είναι νόμιμο και τι παράνομο στην
εκάστοτε χώρα.
Έτσι, περιεχόμενο που ανήκει
στις κατηγορίες παραδείγματος χάριν της παρωδίας, πολιτικού λόγου,
κριτικής ή ακόμα και περιστασιακής αναπαραγωγής που είναι νόμιμες εξαιρέσεις στο δικαίωμα της
πνευματικής ιδιοκτησίας και αναπόσπαστο κομμάτι της ελευθερίας
της έκφρασης, κινδυνεύουν να φιλτραριστούν και να μπλοκαριστούν
από τα τεχνολογικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες θα έχουν
τη δυνατότητα να προσβάλουν την
απόφαση αυτή του αλγορίθμου, αλλά ο μόνος κριτής περί έννομου και
παράνομου περιεχομένου στην περίπτωση αυτή θα είναι η εκάστοτε
πλατφόρμα και όχι κάποια ανεξάρτητη δικαστική αρχή.
Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για θεμελιώδη και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας. Η ελευθερία
της έκφρασης, της πρόσβασης
στην πληροφορία αλλά ακόμα και
το δικαίωμα του απορρήτου θα θυσιαστούν με πανηγυρικό τρόπο
στον βωμό του κέρδους των βιομηχανιών, των ίδιων των βιομηχανιών που εκμεταλλεύονται τους
δημιουργούς τόσα χρόνια μέσα από τις άνισες και άδικες συμφωνίες που υπογράφουν μαζί τους.
Για ακόμη μια φορά, η διακριτική
ευχέρεια δίκαιου διαμοιρασμού
των κερδών θα δοθεί τα χέρια λίγων και ισχυρών.

 

Μια δικηγορίνα ονόματι…
Κιμ Καρντάσιαν!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

Όταν είσαι άνθρωπος πολυπράγμων, τι να σου
κάνουν μόνο τα φώτα της δημοσιότητας στο Χόλιγουντ, στο Instagram και στην τηλεόραση!
«Ψάχνεσαι» και για άλλους ορίζοντες, όπως
ακριβώς συμβαίνει και στη διάσημη (για όλα τα
παραπάνω) Κιμ Καρντάσιαν, η οποία σκέφτεται
σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει στροφή στην καριέρα της και να… ξεδιπλώσει το ταλέντο της και
στη δικηγορία!
Αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε σε συνέντευξη
που παραχώρησε στην «Vogue», αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι έχει ξεκινήσει και τις ανάλογες
σπουδές.
Αυτό κι αν είναι στροφή στην ποιότητα…
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Έξαλλη η Κορίνα Τσοπέη
με τον τραγουδιστή-δραπέτη
που παρίστανε τον γιο της!
• Τι ζητάει από την ελληνική Δικαιοσύνη η πρώην Μις Υφήλιος

Μ

ετά τον σάλο που προκλήθηκε πρόσφατα με την αποκάλυψη
της «σατανικής» δράσης του τραγουδιστή-δραπέτη, ο οποίος
κατάφερε να… ρίξει στάχτη στα μάτια μιας αρκετά μεγάλης
μερίδας της εγχώριας σόουμπιζ παριστάνοντας τον γιο της, η
Μις Υφήλιος 1964, Κορίνα Τσοπέη, ξεσπάει:
«Ζητώ την παραδειγματική τιμωρία του. Δεν θέλω να πέσει κανείς άλλος θύμα τέτοιων ανθρώπων», δήλωσε στην «Espresso» από το Λος Άντζελες όπου βρίσκεται, και συνέχισε υποστηρίζοντας τα εξής: «Νομίζω ότι μία φορά τον είχα
δει στη ζωή μου. Μου συστήθηκε μέσα από μία παρέα. Δεν ήξερα τίποτα περισσότερο για αυτόν τον άνθρωπο! Όλα αυτά τα γεγονότα είναι απαράδεκτα. Δεν μου έχει
ξανατύχει κάτι τέτοιο πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή, πώς μπορείς να κοροϊδεύεις ξενοδοχεία, εστιατόρια και έναν ολόκληρο λαό λέγοντας ότι είσαι γιος κάποιου χωρίς
να είσαι;»
Στο ερώτημα εάν προτίθεται να κινηθεί νομικά, χωρίς δεύτερη σκέψη απάντησε: «Επειδή είμαι στην Αμερική, δεν είχα σκεφτεί αυτή την πτυχή, γιατί ξέρω
πώς λειτουργεί το σύστημα. Αυτό που ζητάω είναι να τον τιμωρήσει το ελληνικό
κράτος όπως του αξίζει!»
Ευχόμαστε πραγματικά λίαν συντόμως η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της
και η ίδια η γοητευτική Κορίνα Τσοπέη να αφήσει οριστικά πίσω της αυτήν
τη δυσάρεστη εμπειρία…

Περιμένουν τον «πελαργό»
Μπαλατσινού - Κικίλιας;
Με το που έγινε γνωστή η είδηση για τον επικείμενο γάμο της Τζένης Μπαλατσινού με τον Βασίλη Κικίλια –που
θα τελεστεί τον Ιούνιο, όπως είπε χαμογελώντας μέχρι
τα… αυτιά ο μέλλων γαμπρός– δεν ήταν λίγοι αυτοί που
έσπευσαν να συμπεράνουν ότι η ξαφνική αναγγελία
προέκυψε επειδή συγχρόνως πρόκειται να τους επισκεφθεί και ο «πελαργός».
Ισχύει τελικά η συγκεκριμένη φήμη;

Προς το παρόν, όχι – όπως ανακάλυψε η εκπομπή
«Happy Day» επικοινωνώντας με το περιβάλλον της μέλλουσας κας Κικίλια.
«Μας το διέψευσε κατηγορηματικά, δεν γίνεται ο γάμος επειδή υπάρχει εγκυμοσύνη αλλά μόνο γιατί υπάρχει
έρωτας», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
Αφού υπάρχει έρωτας, όλα τα υπόλοιπα είναι… ψιλά
γράμματα!
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• Καταστράφηκε και το κατάστημα που διατηρούσε η μητέρα της

«Χαμογελά
και
προχωράει»
η Αγγελική
Ηλιάδη
μετά τις
δηλώσεις
της πρώην
πεθεράς της!
Αφού ειπώθηκαν αρκετά
από την πλευρά της
μητέρας του
ποδοσφαιριστή του
ΑΠΟΕΛ, Σάββα
Γκέντσογλου, σχετικά με τη
σχέση τους –η οποία
οδήγησε στην απόκτηση
ενός υπέργλυκου αγοριού–
, η εντυπωσιακή
τραγουδίστρια, Αγγελική
Ηλιάδη, ανέβασε στο
Instagram μια
φωτογραφία από την
περίοδο της εγκυμοσύνης
της συνοδεύοντάς τη με
την εξής λεζάντα:
«Επικεντρώσου στο καλό,
στα όμορφα που έχεις στη
ζωή σου, στην οικογένειά
σου. Κράτα μακριά την
αρνητικότητα! Όσο
περισσότερο αγαπάς τον
εαυτό σου, τόση λιγότερη
ανοησία θα ανεχτείς»
Ή, αλλιώς, «χαμογελά και
προχωράει», όπως λέει και
ένα παλαιότερο άσμα της..!

Απαρηγόρητη η
Ελένη Πετρουλάκη για
τη θεομηνία στην Ιεράπετρα:
«Η ψυχή μου κλαίει!»

Ε

ίναι νωπές ακόμη οι μνήμες από την καταστροφή που προκλήθηκε προ ημερών
στο παραλιακό θέρετρο Μακρύς Γυαλός
στον νομό Λασιθίου, της Κρήτης. Εκεί,
όπου βρίσκεται η οικογένεια της γνωστής γυμνάστριας και επιχειρηματία, Ελένης Πετρουλάκη, και όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν και
το κατάστημα που διατηρούσε η μητέρα της στην περιοχή, το οποίο πλέον δυστυχώς καταστράφηκε μετά τις έντονες νεροποντές.
«Έγινε υπερχείλιση των χειμάρρων και κατέβηκαν τα νερά από τα γύρω βουνά μαζί με πέτρες, παίρνοντας ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους! Κινδύνεψαν τρία παιδάκια,
τα οποία έσωσε τελικά ένας δύτης. Και πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, από ό,τι άκουσα παραλίγο να πνιγούν. Ο
μπαμπάς μου βρέθηκε αποκλεισμένος σε ένα βουνό και η
μαμά μου, η οποία ήταν στην Αθήνα, κοντά μου, άκουγε
από το τηλέφωνο ότι καταστρέφεται η περιοχή μας!» δήλωσε η Ελένη Πετρουλάκη, προσθέτοντας:
«Οι συντοπίτες μου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση
και η ψυχή μου κλαίει αυτήν τη στιγμή. Θα ήθελα αυτές
τις τραγικές ώρες που ζούμε στις πληγείσες περιοχές όλοι
να είναι ενωμένοι για τον τόπο μου, γιατί χρειάζεται γαλήνη για να τα φτιάξουμε ξανά από την αρχή».
Η ισχύς εν τη ενώσει σε όλο της το μεγαλείο.
Και ιδίως σε τέτοιες λυπηρές καταστάσεις…

Έγινε 33 ετών και το…
πανηγύρισε η Ελένη Τσολάκη!
Κάποτε ήταν συνήθης η τακτική των γυναικών να κρύβουν την ηλικία τους μετά από κάθε κεράκι που έσβηναν στην τούρτα, περνώντας την ηλικία των 30. Όχι πια, όμως!
Αυτό απέδειξε και η όμορφη παρουσιάστρια, Ελένη Τσολάκη, η οποία όχι απλά γιόρτασε δεόντως τα 33 της χρόνια, αλλά έκανε στο Instagram και μια ανάρτηση-υπενθύμιση προς όλες τις γυναίκες σε αντίστοιχη ηλικία. Και όχι μόνο:
«Κάποτε ήταν μακριά τα 33 αλλά τώρα τα αγαπώ, τα απολαμβάνω και τα χαίρομαι. Δεν φοβάμαι πια να μεγαλώσω γιατί όσο μεγαλώνω μαθαίνω, κοιτάζω τους φόβους μου στα μάτια και
τους ξεπερνώ, δεν φοβάμαι να προσπαθήσω, να πέσω και να σηκωθώ!»
Και φυσικά συμφωνούμε! Απόλυτα!
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Μ ι λ ώ ντ α ς

στην κάμερα της εκπομπής
«Happy Day» η
πρώην παίκτρια
του ριάλιτι μόδας
«My Style Rocks»,
Εύα
Μπάση,
μοιράστηκε (για πολλοστή φορά) με το
κοινό τον λόγο για τον οποίο δήλωσε
συμμετοχή στην εν λόγω εκπομπή: «Στο
παιχνίδι μπήκα για να πάρω δημοσιότητα!» Ναι, το έχουμε συνειδητοποιήσει
αυτό κα Μπάση. Και να μη θέλαμε, έχετε φροντίσει να μας το δώσετε να το
καταλάβουμε άπειρες φορές έως τώρα…
Απαντώντας ο Πέτρος Ίμβριος

στον Μιχάλη Πλεμμένο για το
τραγούδι «Αν υπάρχει Παράδεισος»,
που είχε γράψει η Ναταλία Γερμανού
για εκείνον, ανέφερε: «Αν αγαπάς κάποιον δεν πρέπει να
του γράψεις τραγούδι, πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα
ή να είσαι εκεί κάθε
μέρα και να δείχνεις την αγάπη σου. Τώρα,
αν γράψεις και ένα τραγούδι ακόμα καλύτερα!» Και ο νοών νοείτω…
Με αφορμή την απόφαση του

ΣΚΑΪ, να μην είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η παρουσιάστρια
στο επόμενο «My Style Rocks», καθώς
η συνεργασία της με τον τηλεοπτικό κανάλι φαίνεται πως ολοκληρώθηκε, η
Αφροδίτη Γραμμέλη υποστήριξε
πως: «ΣΚΑΪ και Acun
Medya συμφώνησαν από κοινού να φρεσκάρουν τα πρόσωπα γενικά, και επειδή ο ΣΚΑΪ
δεν τρελαινόταν να έχει
την Κωνσταντίνα στο
δυναμικό του, αποφάσισαν ότι και αυτό ήταν ένα πόστο που έπρεπε να φρεσκαριστεί». Ευκαιρία και για την ίδια την παρουσιάστρια να αναδιοργανωθεί…



Το δικό της κανάλι στο YouTube
πρόκειται να εγκαινιάσει η Καίτη Γαρμπή παρουσιάζοντας την εκπομπή «Πείτε το στην Καίτη», όπου θα έχει τον ρόλο της ψυχολόγου, αφού είναι κάτι που την ενδιαφέρει πολύ: «Ενδιαφέρομαι πολύ γι’
αυτό. Εξάλλου και
στο καμαρίνι μου αυτό κάνω, κάνω την
ψυχολόγο. Δεν με ενδιαφέρουν οι δημόσιες σχέσεις, με ενδιαφέρουν οι σχέσεις ψυχής». Της ταιριάζει «γάντι» και αυτή η ιδιότητα. Ψηφίζουμε Καίτη δαγκωτό…

ΤΑ ΕΙΠΕ… ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ Η ΒΕΦΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟΥ!
Στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στον Κωνσταντίνο Ντάφλο η
αλλοτινή «εθνική» μας μαγείρισσα, Βέφα Αλεξιάδου, έδωσε την απάντησή της
σχολιάζοντας τη δήλωση του σεφ Λευτέρη Λαζάρου ότι την εποχή της τηλεοπτικής μαγειρικής της δράσης δεν μπορούσε να τη βλέπει στην τηλεόραση! «Όποιος δεν μπορεί να βλέπει κάποιον, να κλείνει το κουμπί της τηλεόρασης», δήλωσε η
κυρία Βέφα μας, χωρίς φόβο αλλά με πολύ… πάθος! Και πολύ καλά έκανε, γιατί ό,τι κι αν πει εκείνη της το συγχωρούμε! Κυρία Βέφα είναι αυτή! Χαλάλι!

media
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

«Καταλαβαίνω τους
ανθρώπους, αρκεί
να μην τους ερωτευτώ!»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Μίλησε
με πάσα
(τολμηρή)
λεπτομέρεια
στην εκπομπή
του
Αρναούτογλου

Η

γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια
Κατερίνα Γιατζόγλου απάντησε θετικά στην
πρόσκληση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, κι
έτσι βρέθηκε δίπλα του στην εκπομπή του, όπου μίλησε και για τον έρωτα, και τις σχέσεις,
δηλώνοντας –μεταξύ άλλων– πως αν το καλοσκεφτείς δεν υπάρχουν μόνο δύο άτομα σε μια σχέση, αλλά… παραπάνω!
«Στις σχέσεις δεν είναι μόνο δύο. Είσαι εσύ κι ο άλλος. Είστε
δύο. Οι γονείς σας, άλλοι τέσσερις και βάλε. Μετά βάλε τους φόβους μας, ανεβαίνει το νούμερο. Οι εγωισμοί μας, ανεβαίνει κι άλλο το νούμερο. Και μετά είναι το παρελθόν μας, οι πρώην. Οπότε
γινόμαστε πάνω-κάτω είκοσι άνθρωποι.
»Η τεστοστερόνη είναι η απόλυτα καταστροφική ορμόνη για όλη
αυτή την ιστορία, γιατί όταν είσαι “ντοπαρισμένος” με τεστοστερόνη όταν είσαι ερωτευμένος, δεν λειτουργείς νορμάλ. Γι’ αυτό λέμε πάντα ότι ένας τρίτος βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Θα σου πω
κάτι που έγραψα σε ένα βιβλίο: “Καταλαβαίνω τους ανθρώπους,
αρκεί να μην τους ερωτευτώ!”» τόνισε η τολμηρή στις δηλώσει
της καλεσμένη, κάνοντάς μας να αναλογιστούμε ότι, ναι, τελικά μπορεί όντως να έχει δίκιο..!

Το «Πουλάκι Τσίου» απέκτησε όνομα και ακούει στο… Stefany Loca
Επιτέλους, έγιναν τα… αποκαλυπτήρια!
Βρέθηκε το (πολύ εντυπωσιακό) πρόσωπο, η φωνή του οποίου είχε δώσει
στο παρελθόν τη φωνή της στο περιβόητο «Πουλάκι τσίου». Το θυμάστε;
Αυτό που ακούγαμε μέρα-νύχτα, όπου
κι αν βρισκόμασταν;
Η φωνή ανήκει στη νεαρή τραγουδίστρια Stefany Loca, που βρέθηκε πρόσφατα προσκεκλημένη στην εκπομπή
«The 2night Show» προβαίνοντας

στην παραπάνω αποκάλυψη! «Μου είχε γίνει εφιάλτης αυτό το τραγούδι. Όπου πήγαινα, οι μαμάδες, τα ξαδερφάκια μου τα μικρά είχαν όλοι το “Πουλάκι
τσίου”. Κανείς δεν ήξερε ότι ήμουν εγώ», εκμυστηρεύτηκε, μεταξύ άλλων,
η καλλιτέχνιδα που τώρα δραστηριοποιείται περισσότερο στο εξωτερικό.
Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγούδι
που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
μας… σημάδεψε όλους!
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ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ… ΓΙΑΓΙΑ Η ΕΛΛΗ ΣΤΑΗ; Μπορεί να είναι μια δυναμική γυναίκα,
που έχει αποδείξει περίτρανα μέχρι στιγμής ότι μπορεί να καταφέρει όλα όσα βάλει στόχο στη ζωή
της, αλλά σίγουρα έχει και μια πιο ευαίσθητη πλευρά, που κρατάει μόνο για εκείνη και την οικογένειά της. Αυτήν την πλευρά της αποκάλυψε η Έλλη Στάη και στη συνέντευξη που παραχώρησε
στον «Τηλεθεατή» η κεντρική παρουσιάστρια ειδήσεων του «Open», απαντώντας στην ερώτηση αν
θα ήθελε να αποκτήσει εγγόνι από τον νιόπαντρο γιο της.
«Μακάρι να συμβεί. Δεν μπορώ να πω κάτι πριν το δω, αλλά φαντάζομαι θα μου αρέσει πάρα πολύ», ανέφερε. Και δεν έχουμε παρά να της το ευχηθούμε! Ολόψυχα!
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νεχίσει και για τα επόμενα δύο χρόνια
να βρίσκεται στο
στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, επιλέγοντας τη
δημοσιογραφική πορεία, σε αντίθεση
με άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι
αναζητούν διέξοδο στην Ευρωβουλή.

 μιναρίων για τα Νέα Μέσα, που

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των σε-

«Eurovision 2019»

οργάνωσε η ΕΣΗΕΑ, στο πλαίσιο της
προσπάθειάς της να παράσχει στους
δημοσιογράφους πρακτικές και εξειδικευμένες γνώσεις, απαραίτητες για
τη μετάβασή τους από τα παραδοσιακά ΜΜΕ στο νέο περιβάλλον της ψηφιακής δημοσιογραφίας. Για τον νέο
κύκλο, η οργάνωση του οποίου βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο,
θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση το
προσεχές διάστημα.

Γιατί δεν έδωσε
το 100% η
Ντούσκα στην
πρώτη live
εμφάνισή της;

Γ

ια την όχι και τόσο επιτυχημένη
πρώτη live εμφάνισή της με το
τραγούδι «Better Love», «στο
«Eurovision Preparty», στο Άμστερνταμ, αλλά και για όσους έσπευσαν να την… καταδικάσουν, μίλησε
η φετινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον
λαμπερό διαγωνισμό τραγουδιού, η Κατερίνα Ντούσκα.
«Ήμουν άρρωστη και η δασκάλα μου είπε να κάνω αφωνία. Θα μπορούσα να μην
ανέβω στη σκηνή. Επέλεξα να ανέβω και
να είμαι εκεί για τους φανς», δήλωσε η

«Δεν έχω περάσει
ποτέ καλύτερα
σε κακή μου
εμφάνιση»,
δηλώνει η ίδια
Κατερίνα Ντούσκα σε συνέντευξή της
στον Alpha Κύπρου, δίνοντας την εκδοχή της για τον λόγο που δεν μπόρεσε να

 για

αποδώσει το 100% των δυνατοτήτων
της, διαβεβαιώνοντας όμως πως η φωνή της δεν θα έχει καμία σχέση στον ημιτελικό της «Eurovision 2019», τον
Μάιο.
Συμπλήρωσε ακόμη πως «δεν έχω περάσει ποτέ καλύτερα σε κακή μου εμφάνιση», δείχνοντας σε όλους ότι όχι μόνο
τολμάει να ρίχνεται στη μάχη και ας μην
είναι πάντα σε άψογη (φωνητική) φόρμα αλλά και ότι παρά τις δυσκολίες βρίσκει τη δύναμη και διατηρεί την αισιοδοξία της!

Το κοινωνικό μήνυμα του Ζησάκη
μέσα από το νοσοκομείο!
Από το δωμάτιο του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του ο ηθοποιός και παίκτης του
«Your Face Sounds Familiar», Ευθύμης Ζησάκης, ανάρτησε μια φωτογραφία συνοδεύοντάς τη με ένα πολύτιμο μήνυμα!
Αυτή η άσχημη εμπειρία είναι που θα τον κρατήσει και εκτός του
ριάλιτι μεταμφιέσεων του« Ant1», στο επεισόδιο που θα προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή. «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό!
Προσοχή στα μηχανάκια και στην άσφαλτο!» Αυτό είναι που λένε ότι,
μέσα από κάτι αρνητικό, πολλές φορές μπορεί να προκύψει κάτι πολύ θετικό όπως είναι και αυτή η υπενθύμιση. Σιδερένιος!

Έγκριση
38
συμβάσεις
μίσθωσης
έργου και για
το 2019 ζητά
ο «Αθήνα 9,84» από το υπουργείο Εσωτερικών. Οι 38 συμβάσεις αφορούν
διάστημα 12 μηνών με δαπάνη για το
2019 στο ποσό των 481.940 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ. Η έγκριση ζητείται για κάθε ειδικότητα, 29 δημοσιογράφους, 5
μουσικούς επιμελητές και 4 μουσικούς
παραγωγούς.

 νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ, καθώς το

Με «Voice» θα ξεκινήσει δυνατά η

πετυχημένο σόου ταλέντων έχει αποφασιστεί ότι θα συνεχίσει και τέταρτη
χρονιά στο κανάλι με την ίδια συνταγή. Θα ακολουθήσει μακρά
περίοδος
οντισιόν
μέσα στους
επόμενους
μήνες για
να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από Σεπτέμβρη.

 λειας, αποφάσισε τη διακοπή με-

Το ΕΣΡ, με απόφαση της Ολομέ-

τάδοσης των τηλεοπτικών σταθμών
Γνώμη του Πολίτη, Εγνατία TV, Euro
Channel, Πέλλα TV, Time Channel,
που εκπέμπουν στη Θεσσαλονίκη από
συχνότητες που δεν επιτρέπεται, καθώς αυτές έχουν περιέλθει από το
2014 στην Digea. Οι σταθμοί έχουν τη
δυνατότητα προσφυγής επί της απόφασης στο ίδιο το ΕΣΡ ή σε διοικητικά δικαστήρια, καθώς για το θέμα έχουν καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ.
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ΙχνηΛΑΤΩΝΤΑΣ…

«Τα μαθηματικά
με βοήθησαν
να αντιληφθώ
τη μουσική»

με την Καίτη Νικολοπούλου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ED FAR

Ο Ισοκράτης υποστήριζε ότι όσον αφορά το σώμα πρέπει να είσαι φιλόπονος, και όσον
αφορά την ψυχή πρέπει να είσαι φιλόσοφος («Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη
δε ψυχή φιλόσοφος»). Είναι δύο χαρακτηριστικά που σπάνια διαθέτει συγχρόνως ένας
άνθρωπος. Ο Ed Far (Eddy Farmakis) ωστόσο απέδειξε ότι τα διαθέτει και μάλιστα
πλουσιοπάροχα, καθώς υπηρετεί με πάθος την επιστήμη του ως εξειδικευμένος οδοντίατρος, και παράλληλα αφήνει την ψυχή του να πετάξει μέσω της μουσικής, καλλιεργώντας το πνεύμα του και προσφέροντας στους άλλους όσα ο ίδιος τόσο αγάπησε.
Πριν από λίγες ημέρες είχαμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε στο Γυάλινο, όπου μας
πρόσφερε τη μέθεξη, μέσα από μια μουσική πανδαισία από ήχους, λέξεις, νότες… Έτσι,
τον πλησιάσαμε για να τον γνωρίσουμε καλύτερα, κι εκείνος αφέθηκε σε αυτήν τη συνέντευξη με την ευγένεια που τον χαρακτηρίζει, εξηγώντας μας ότι «τα μαθηματικά με
βοήθησαν να αντιληφθώ και να καταλάβω κάποια στοιχεία στη μουσική». Εξάλλου,
όπως ο ίδιος πιστεύει, «δεν μπορούμε να τρέξουμε, αν δεν μάθουμε να περπατάμε»…
• Κύριε Φαρμάκη, μας έρχεστε
από τον Καναδά. Εκεί κολλήσατε το μουσικό «μικρόβιο»;
«Το μικρόβιο της μουσικής είναι μάλλον συνδυασμός περιβάλλοντος και καταβολών. Μεγαλώνοντας ως παιδί, πάντα υπήρχε μουσική στο σπίτι. Και
Hendrix και Doris Day ως ακούσματα,
αλλά και η ελληνική λαϊκή μουσική και
το κλαρίνο. Μιλώντας δε για καταβολές
και παραδοσιακή μουσική, ο Νίκος Καρακώστας (ο οποίος για πολλούς θεωρείται ο κορυφαίος κλαρινίστας που πέρασε ποτέ) είναι άμεσος συγγενής της
μιας γιαγιάς μου. Πολλοί, δε, συγγενείς
από εκείνη την πλευρά του σογιού έχουν έφεση στη μουσική.

»Πάραυτα, δεν ασχολήθηκα με κάποιο όργανο μέχρι το πανεπιστήμιο».
• Σπουδάσατε οδοντιατρική.
Και παραμένετε οδοντίατρος,
σωστά;
«Η οδοντιατρική ήταν και παραμένει
πρώτη αγάπη και επιλογή. Την αντιλαμβάνομαι ως συνδυασμό ψυχολογίας, ιατρικής και τέχνης (ειδικά μέσα
από το πρίσμα της Παιδοδοντίας, που
είναι η εξειδίκευσή μου). Οι τεχνικές
εξελίσσονται, η ηθική όμως πρέπει να
παραμένει βασικός πυλώνας στην εφαρμογή της επιστήμης».
• Ο Πυθαγόρας έλεγε πως η



ΤΟ ΠΡΩΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ,
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

μουσική είναι στενά συνδεδεμένη με τα μαθηματικά. Και η Ιατρική βασίζεται επίσης στα μαθηματικά. Η εξέλιξή σας και στις
δύο ασχολίες σας πιστεύετε πως
έχει σχέση με τα λεγόμενα του
Πυθαγόρα;
«Λατρεύω τα μαθηματικά από πολύ
μικρή ηλικία. Η προσωπική μου θεώρηση είναι ότι οτιδήποτε σύνθετο
πρέπει πρωτίστως να γίνει αντιληπτό
μέσα από μικρά, απλά βήματα και ακολούθως να γίνει ανασύνθεση, ώστε
να αντιληφθούμε την ολότητα. Αυτό
θεωρώ ότι ισχύει και στην οδοντιατρική και στη μουσική.
»Δεν μπορούμε να τρέξουμε, αν
δεν μάθουμε να περπατάμε. Στην οδοντιατρική διδάχθηκα θεωρία και
πράξη. Στη μουσική είμαι αυτοδίδακτος. Τα μαθηματικά όμως με βοήθησαν να αντιληφθώ και να καταλάβω
κάποια στοιχεία στη μουσική και με
τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων έμαθα να γράφω και να διαβάζω μουσική
(πολύ αργότερα όμως)».

πιλέξαμε οδοντιατρική αλλά διαφορετικές ειδικότητες. Το ίδιο ισχύει και
στη μουσική. Εγώ λατρεύω τις pop μελωδίες (άσχετα από το μουσικό είδος/γένος), ενώ ο αδελφός μου λατρεύει κλασικό μελωδικό hard rock
και metal, κυρίως 80s».

• Η διαδρομή με τον αδελφό
σας είναι παράλληλη τόσο στην
επιστήμη σας όσο και στη μουσική;
«Ακριβώς αυτό συνέβη. Και οι δυο ε-

• Θα μπορούσατε να ασχοληθείτε και με ελληνικό στίχο;
«Είμαι δίγλωττος. Γράφω και ελληνικό στίχο. Θεωρώ ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη όλων (κατά

• Ποιο είδος μουσικής συνταράζει το είναι σας;
«Οι pop μελωδίες, ασχέτως από το
μουσικό γένος που ανήκει το τραγούδι. Μια ιδιαίτερη αδυναμία έχω στο
μελωδικό progressive metal (το οποίο
είναι εξ ορισμού πολυρρυθμικό)».
• Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που σας επηρέασαν διαχρονικά;
«Οι επιρροές είναι πάρα πολλές για να
τις αναφέρω όλες. Μερικές επιρροές είναι οι AC/DC, Accept, Twisted Sister,
ARK, Dream Theater, Lady Gaga,
Buckethead, Michael Schenker, Sting,
Χατζηδάκης, Αττίκ, Σογιούλ, Χατζηαποστόλου, Ρακιντζής. Και όχι μόνο».

κοινή ομολογία).
»Δεν αποκλείω να εκδώσω τραγούδια μου με ελληνικό στίχο».
• Μιλήστε μας λίγο για τη μουσική σας διαδρομή…
«Ξεκίνησα ως αυτοδίδακτος κιθαρίστας στο πανεπιστήμιο. Μια εβδομάδα πριν από την πρώτη μας συναυλία
(Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών) δεν είχαμε μπασίστα, και αποφάσισα να
παίξω μπάσο (θεωρούσα ότι ήταν τετράχορδη κιθάρα). Όμως αυτό που αγόρασα ήταν 5χορδο μπάσο!!! Και μέσα στην όλη δύσκολη κατάσταση, ο
τραγουδιστής δεν εμφανίστηκε στη
συναυλία, με αποτέλεσμα να αναλάβω
καθήκοντα τραγουδιστή!!! Οπότε,
στην πρώτη μου εμφάνιση έγινα μπασίστας - τραγουδιστής. Μερικά χρόνια αργότερα, γνωρίστηκα με τον Α-
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λέξη Γεράρδη και έκτοτε είμαι μπασίστας του. Έχω παίξει σε αρκετά συγκροτήματα, από έντεχνο ελληνικό μέχρι AOR και Heavy Metal.
»Το 2008 δημιούργησα με τον αδελφό μου και τον Σωκράτη Αγγελάκο
το προσωπικό μου συγκρότημα, τους
Liquid Luck (καθ’ ότι θεωρώ ότι η τύχη είναι ρευστή)».

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΓΙΩΡΓΟ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

«Βόυτσεκ» του Γκέοργκ
Μπύχνερ – Circus Mundi

• Παρ’ όλο τον χρόνο που αφιερώνετε στην επιστήμη σας, έχετε
κυκλοφορήσει και cd. Κάτω από
ποιες συνθήκες και με ποιους
συνεργαστήκατε γι’ αυτό;
«Έχω κυκλοφορήσει οκτώ τραγούδια
μέχρι σήμερα. Δύο με την Heaven
[BAD (Bold and Dare) και Best I
Can], και άλλα έξι (IDEA και IDEA
Re-mixes) αλλά πάντα με υπό την αιγίδα της Insideout Music (Κυπριανός
Γρηγορίου).
»Στίχοι, μουσική, μπάσο, φωνητικά, ενορχήστρωση και παραγωγή είναι
δικά μου.
»Στα τραγούδια μου πάντα επιλέγω
μουσικούς που μπορούν να αποδώσουν
το στυλ των τραγουδιών, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να προσθέσουν τη δική
τους ταυτότητα. Μερικοί από αυτούς είναι παγκοσμίου φήμης μουσικοί (όπως
ο drummer Marco Minnemann).
»Αξίζει να σημειωθεί πρωτίστως ο
Αχιλλέας Διαμαντής ως συνεργάτης
(συμπαραγωγός, sound engineer,
mixing, mastering και κιθαρίστας).
»Οι συνεργάτες μου είναι: Katalina
(φωνητικά), Λευτέρης Γιαννάκου, Αχιλλέας Διαμαντής, Πρίαμος Μωράκης
(κιθάρες). Marco Minnemann, Πάνος
Βασιλόπουλος, Σωκράτης Αγγελάκος,
Σεραφείμ Μπέλλος (τύμπανα και κρουστά), Ηλίας Καλούδης, Γιώργος Κουρελής, Γρήγορης Λαμπριανίδης (πλήκτρα), Παναγιώτης Τζικούδης και Γιώργος Δεσύλλας (πνευστά), Stuart
Clayton (Μπάσο - Best I Can), Azio
(κρουστά)».

ια τον Γκέοργκ Μπύχνερ (18131837) προορισμός του δραματουργού είναι να αναδημιουργεί την Ιστορία με τρόπο πιο άμεσο και ζωντανό,
σε σχέση με τις μεθόδους του ιστορικού.
Μέλημά του είναι να μας τοποθετεί στο
επίκεντρο μιας εποχής, να μας τροφοδοτεί περισσότερο με χαρακτήρες παρά
με χαρακτηρισμούς και με μορφές παρά
με περιγραφές, αποφεύγοντας να εμφανίζεται ηθικός ή ανήθικος. «Δεν επιθυμώ
να δημιουργήσω έναν κόσμο καλύτερο από
εκείνον που έφτιαξε ο Θεός, που, σίγουρα,
τον έφτιαξε έτσι όπως θα έπρεπε να είναι»,
απαντούσε σε όσους αξίωναν την παρουσίαση εξυψωμένων μορφών ζωής.
Στην αυγή του 19ου αιώνα στη Γερμανία
η θεώρηση της τέχνης, ως εξιδανικευμένης
αλήθειας στον αντίποδα της πεζής εμπειρικής πραγματικότητας, υπήρξε ένα αίτημα
που βρήκε την έκφρασή του στη φιλοσοφία
του Καντ και του Χέγκελ και στο οποίο ανταποκρίθηκαν τόσο ο Γκαίτε όσο και ο
Σίλλερ. Ωστόσο, ο Μπύχνερ ισχυρίζεται ότι η εξιδανικευμένη πραγματικότητα αποδεικνύεται κατώτερη από τη φύση (στον
βαθμό που εξαιρεί από την εξέταση ένα ση-

• Αυτό το διάστημα εμφανιστήκατε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Πώς είδατε την αντίδραση
του κόσμου στη δουλειά σας;
«Ο κόσμος αγαπάει και στηρίζει τις
εμφανίσεις μου, και τον ευχαριστώ
για αυτό».

«Βόυτσεκ», του Γκέοργκ Μπύχνερ

• Παρουσιάζεστε κάπου συγκεκριμένα ή κάνετε σποραδικές
εμφανίσεις;
«Επιλέγω αραιότερες εμφανίσεις για
να μην κουράζω το κοινό μου».
• Ένα από τα μελλοντικά μουσικά σας όνειρα;
«Να συνεχίσω να είμαι ερασιτέχνης
(εραστής της τέχνης), και να εξελίσσομαι αγγίζοντας την ψυχή του ακροατηρίου μου».

Γ
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μαντικό μέρος της πραγματικότητας), ενώ
για το δράμα υποστηρίζει πως πρέπει να ασχολείται όχι με ανθρώπους-μαριονέττες με
προσποιητό πάθος, αλλά με ανθρώπους με
σάρκα και αίμα, των οποίων οι πράξεις να
μπορούν να εγείρουν συναισθήματα.
Στον «Βόυτσεκ» ο Γερμανός στοχαστής θα
μετατρέψει ένα πραγματικό περιστατικό του
καιρού του σε φιλοσοφικό συλλογισμό. Το
1821 στη Λειψία ο Γιόχαν Κρίστιαν Βόυτσεκ μαχαιρώνει την πόρνη Γιοχάνα Κριστιάνε Βουστ: μια τραγική ιστορία μέσω της
οποίας θα διοχετευτούν οι προβληματισμοί
του για την αναμέτρηση του ατόμου με τους
μηχανισμούς της κοινωνίας και της εξουσίας, και, κυρίως, με την ίδια τη «φύση». Σε
αυτό το δράμα του δυστοπικού κόσμου και
του έκθετου σε αυτόν ανθρώπου θα ακουστεί το προανάκρουσμα της πρώτης εξπρεσιονιστικής κραυγής (Skrik), ως αναπλήρωσης της αδυναμίας άρθρωσης λόγου,
συνθήκη που και αυτή θα διατυπωθεί πολύ
αργότερα στο Παράλογο.
Πριν χρόνια ο Ούγγρος σκηνοθέτης Άρπαντ Σίλινγκ συνέλαβε μια εκδοχή του
«Βόυτσεκ», με τίτλο «W-Worker’s Circus»,
στο περιβάλλον ενός τσίρκου (προσφιλής

χώρος για τους κατοπινούς εξπρεσιονιστές,
όπως τον Βέντεκιντ, αλλά και για τον Ράινχαρντ και τους φουτουριστές), όπου ο προλετάριος εργάτης ταυτίζεται με το χειραγωγούμενο ζώο που ανακτά τα ένστικτά του. Η
Κατερίνα Ευαγγελάτου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ακολούθησε παρόμοια τροχιά
αναπαράστασης, αλλά με την προσωπική
της «σκηνική γραφή» (écriture scénique). Ο
Βόυτσεκ (Γιώργος Γάλλος), στο μεγάλο
circus mundi της εκμετάλλευσης του ανθρώπου και της εξαλλοίωσης της φύσης του, μετατρέπεται με αριστοτεχνικό τρόπο στον
θλιμμένο πιερότο με το τραυματισμένο βλέμμα, τη διαλείπουσα ομιλία και τη βραδυφλεγή ψυχή. Οι σωματικότητες των ερμηνευτών
αρύονται από τη μεγερχολντική «βιομηχανική», ενώ στη συνολική ατμόσφαιρα διαγράφονται χαρακτηριστικές εξπρεσιονιστικές
μορφές (όπως εκείνη του Γιατρού-Σωτήρη
Τσακομίδη που ανακαλεί κάτι από τον Νοσφεράτου του Φρίντριχ Βίλχελμ Μούρναου). Η συγκεκριμένη εκδοχή επενδύει στο
ύφος, όχι όμως ομφαλοσκοπικά ή ανερμάτιστα, καθώς αυτό εδραιώνεται επάνω στις
αισθητικές συντεταγμένες του νέου δράματος που κομίζει η γραφή του Μπύχνερ.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Συντελεστές
Μετάφραση: Σπύρος Α. Ευαγγελάτος
Δραματουργία-Σκηνοθεσία:
Κατερίνα Ευαγγελάτου
Κίνηση-Χορογραφία: Πατρίσια Απέργη
Σκηνικό: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Πούλιος
Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ
Δραματολογική έρευνα: Έρι Κύργια
Φωτογραφίες: Μιχάλης Κλουκίνας
Κατασκευή σκηνικού: Γιάννης Νίτσος
Βοηθός σκηνοθέτη: Αθηνά Σακαλή
Βοηθός χορογράφου: Εμμανουέλα Σακελλάρη
Βοηθός σκηνογράφου: Φιλάνθη Μπουγάτσου
Βοηθός Παραγωγής: Πάνος Σβολάκης
Διεύθυνση Παραγωγής: Όλγα Μαυροειδή

Ερμηνεύουν
Γιώργος Γάλλος-ΒΟΫΤΣΕΚ, Έλενα Μαυρίδου-ΜΑΡΙΑ, Σωτήρης
Τσακομίδης-ΓΙΑΤΡΟΣ, Χάρης Χαραλάμπους-ΛΟΧΑΓΟΣ, Λευτέρης
Πολυχρόνης-ΑΡΧΙΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ, Γιώργος Ζυγούρης-ΑΝΤΡΕΣ,
Μιχάλης Μιχαλακίδης-ΤΕΛΑΛΗΣ, ΕΡΓΑΤΗΣ, ΕΒΡΑΙΟΣ, Στέλιος
Θεοδώρου-Γκλίναβος-ΤΡΕΛΟΣ ΚΑΡΛ, ΘΕΑΤΡΙΝΟΣ, Μάνος ΠετράκηςΘΕΑΤΡΙΝΟΣ, ΕΡΓΑΤΗΣ, ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ, Αγγελική Αναργύρου-ΜΑΡΓΚΡΕΤ,
ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΛΟΓΟ, και τα παιδιά: Ιάκωβος Δουλφής, Τζώρτζης Καθρέπτης,
Αλέξανδρος Καραμούζης, Νίκος Μικελάκης, Πάμπλο Σότο
Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με την εταιρεία ΛΥΚΟΦΩΣ
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