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«Εν δυνάμει
πρωθυπουργός
στη ΔΕΘ ο Κυριάκος»

ΣΕΛ.

10-11

• Πρόταση-έκπληξη του προέδρου της Ν.Δ. στη ΔΕΘ
για τη ρύθμιση χρεών των μικροοφειλετών ▶ ΣΕΛ. 9
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Στον αφρό τα δάνεια
των κομμάτων για
να γυρίσει η παρτίδα
▶ ΣΕΛ. 4

Βολεύει Τσίπρα-Καμμένο
ο «άφωνος» Καραμανλής
▶ ΣΕΛ. 8

Αποσυμφόρηση ΤΩΡΑ
(ή λουκέτο στη Μόρια)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Έρμαιο
των
εξελίξεων
ο Αλέξης
• Έχοντας ποντάρει τα ρέστα της πολιτικής του επιβίωσης στο μη κόψιμο των συντάξεων,
ΣΕΛ.
στην κυβέρνηση τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά που τους άναψαν τα fake news του ΑΠΕ
4-6
• Διαψεύδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων αλλά και το ίδιο το Μαξίμου ο Τσακαλώτος
• Τα παιχνίδια τακτικής και το ενδεχόμενο αιφνιδιασμού με επίκεντρο τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών

▶ ΣΕΛ. 30

Παραπομπή Ρέστη,
κώλυμα για Πιλάβιο,
μακάρι για Λεκκάκο
ΣΕΛ.

Άλλα κόλπα
η Τούμπα
με Ιβάν

22-25

«Εμφύλιος» στον ΠΑΟΚ,
«προδότες» Τσίπρας, Σαββίδης!
Με βαριές κατηγορίες παραπέμπεται στο 3μελές
Εφετείο Κακουργημάτων ο Β. Ρέστης, υπάρχει
κώλυμα για ενεργοποίηση Πιλάβιου, ενώ ο Στ.
Λεκκάκος το σκέφτεται ▶ ΣΕΛ. 13-14

www.iapopsi.gr

Ο Σ.φ. ΠΑΟΚ Πολίχνης και ο Σφ ΠΑΟΚ Αθηνών
«επαναστάτησαν», βρέθηκαν «εκτός γραμμής» των ήπιων τόνων
που χάραξε ο ιβάν και με ανακοίνωσή τους κατακεραυνώνουν τον
πρωθυπουργό με τα «δωράκια» για την Τούμπα, που σκοπό έχουν
να ξεχαστεί το ξεπούλημα της Μακεδονίας

• Μετά από 3,5
χρόνια διακυβέρνησης
ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτηκε
τον ΠΑΟΚ, του έταξε
γήπεδο, με τον Ιβάν
να έχει αφωνία
για το Μακεδονικό
▶ ΣΕΛ. 20-21
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16 σελιδεσ

Ευτυχώς, καλή μου, που θα μειώσει ο Τσίπρας τον ΕΝΦΙΑ
και θα πληρώνουμε λιγότερα για τις… χελιδονοφωλιές
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πίσημη πρώτη για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη με τον αέρα του μελλοντικού πρωθυπουργού. Η επόμενη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άλλωστε θα τον υποδεχθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο για να κάνει και τα εγκαίνια ως είθισται.
Το Σαββάτο το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μιλήσει ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά θα
παρουσιάσει το πρόγραμμα της κυβέρνησής του που θα εφαρμοστεί μέσα στο 2019. Και στη συνέντευξη Τύπου δεν θα προχωρήσει σε εξαγγελίες, αλλά θα είναι οι προγραμματικές του δηλώσεις επί της ουσίας. Η περίοδος διακυβέρνησης της
χώρας από τη Νέα Δημοκρατία ξεκινά –προφανώς– από τώρα.
Για αυτό και η αποστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη οφείλει να έχει δύο μέτωπα. Από τη μία να προετοιμάσει το έδαφος
για την περίοδο της διακυβέρνησης. Να επιλέξει προσεκτικά
τα πρόσωπα που θα απαρτίσουν την κυβέρνησή του. Όχι
για να τους φέρει κοντά του, αλλά για να τους υποχρεώσει
να είναι έτοιμοι χωρίς περίοδο προσαρμογής να παράξουν
έργο. Τα νομοσχέδια που θα υλοποιούν τις δεσμεύσεις του
κόμματος θα πρέπει να ετοιμαστούν από τώρα. Και να κατατεθούν στη Βουλή αμέσως μετά την ορκωμοσία.
Και από την άλλη, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα
πρέπει να κάνει σαφές προς όλους πως ο αγώνας αυτός δεν
είναι προσωπικός και δεν στοχεύει στην προβολή συγκεκριμένων στελεχών. Είναι ο αγώνας του κόμματος για να περισώσει ό,τι άφησε όρθιο η λαίλαπα της (δήθεν) Αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα πρέπει να φτάσει στις κάλπες ως μια
γροθιά, χωρίς προσωπικές πολιτικές, χωρίς αντιπαλότητες. Όλοι μέσα στο κόμμα θα πρέπει να σέβονται τις διαφορετικές
απόψεις, όμως οφείλουν να ακολουθούν τη γραμμή που χαράσσει εκείνος που έχει και την ευθύνη, ο πρόεδρος.
Ο δε Κυριάκος, από την πλευρά του, οφείλει να προστατέψει και το κόμμα και τη χώρα. Ναι στην πολυφωνία, όχι στον
όχλο που δεν οδηγεί πουθενά. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει, να γίνει στρατιώτης, τότε να παροπλιστεί και να εκδιωχθεί…
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίζει κορώνα-γράμματα όχι μόνο τη δική του υστεροφημία, αλλά ολόκληρου του κόμματος
που έχει ταυτιστεί με τη Δημοκρατία στη χώρα και την εφαρμογή σύγχρονων μεταρρυθμίσεων. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν δίστασε να θυσιάσει την εξουσία που είχε στα χέρια του επιμένοντας σε πολιτικές που είχε ανάγκη ο τόπος. Δικαιώθηκε από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αρχικά και ο Κώστας Σημίτης στη συνέχεια
εφάρμοσαν τις πολιτικές του. Ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής διαμόρφωσε την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.
Αυτή είναι η ιστορία που κουβαλά η Νέα Δημοκρατία, και ο σημερινός πρόεδρος οφείλει να προστατέψει με κάθε τρόπο…

Ε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
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H ώρα του
Κυριάκου

03_R_OTE_852_APOPSI 9/14/18 4:40 PM Page 1

04 skandala_852_APOPSI 9/14/18 5:35 PM Page 4

4 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
www.iapopsi.gr

• Μέχρι τέλους θα παλέψει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
για την πολιτική της επιβίωση (ή τις δυνατόν μικρότερες απώλειες)
επενδύοντας στην σκανδαλολογία για να γυρίσει το παιχνίδι.

Στον αφρό συντάξεις
και δάνεια κομμάτων
(για να γυρίσει η παρτίδα)
Μέχρι τέλους θα παλέψει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
για την πολιτική της επιβίωση (ή τις δυνατόν μικρότερες
απώλειες). Με όπλα τις συντάξεις και τη σκανδαλολογία
επιχειρεί να γυρίσει το παιχνίδι και να εκθέσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Λιγότερο όμως από ένας μήνας
μένει για να φανεί αν ο ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου έχει την παραμικρή ελπίδα.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Β

ούτυρο στο ψωμί του
Μαξίμου είναι το άνοιγμα εκ νέου του φακέλου
για τα δάνεια των κομμάτων. Ιδιαιτέρως από
τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καλείται για εξηγήσεις μιας και τα δάνειά του δεν θεωρούνται… επισφαλή. Αν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η υπογραφή εκείνου
που εξαίρεσε το κυβερνών κόμμα
(είναι άραγε η κα Ξένη Δημητρίου που έδωσε εντολή η υπόθεση
να βγει από το αρχείο;) σήμερα
στην κυβέρνηση μπορούν να ευελπιστούν σε πολιτικά οφέλη. Ειδικά έναντι της Νέας Δημοκρατίας,
μιας και το θέμα έρχεται σε μια ιδανική στιγμή, λίγες μέρες αφ’ ότου έγινε γνωστό ότι το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχασε πρωτόδικα σε προσφυγή που έκανε συστημική τράπεζα.
Ήδη στους διαδρόμους της
Βουλής κυβερνητικά στελέχη σχεδόν μονολογώντας διερωτώνται
πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να βάλει σε τάξη τη χώρα, όταν
έχει χρεοκοπημένο κόμμα. Όσο,
δε, αφορά το άλλοτε ΠΑΣΟΚ και
νυν ΚΙΝ.ΑΛ., προς ώρας κρατούν
χαμηλούς τόνους.
Η ουσία, πάντως, δεν αλλάζει:
σε μια χρυσή συγκυρία(;) η υπόθεση που ήδη έχει εξεταστεί πίσω
στο 2012 και μπήκε τότε στο αρ-

χείο, επανέρχεται και ήδη έχουν
κληθεί δεκάδες τραπεζικά στελέχη
να καταθέσουν.
Οι κλήσεις απεστάλησαν από
τον εισαγγελέα Γεώργιο Καλούδη, στον οποίο και θα δοθούν οι
εξηγήσεις, και βασίστηκαν στο πόρισμα της Εξεταστικής της Βουλής,
αλλά και σε πορισματική αναφορά
που είχε κάνει στο παρελθόν ο ίδιος είχε εντοπίσει ευθύνες για τη
χορήγηση των επίμαχων δανείων,
ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος σε δικό της πόρισμα είχε πει ότι όλα έγιναν καλώς.

Κερδίζει χρόνο…
Ακόμα και να μην προκύψουν ευθύνες, η κυβέρνηση θα έχει κερδίσει χρόνο εκμεταλλευομένη μια
τυπική διαδικασία, ενώ εκτιμάται
πως θα χρησιμοποιήσει στο έπακρο την υπόθεση για να πλήξει
τους πολιτικούς της αντιπάλους –
κυρίως επικοινωνιακά– ενόσω στο
παρασκήνιο θα γίνεται αγώνας για
να κερδηθεί το στοίχημα των συντάξεων.
Παρά βέβαια τις διαβεβαιώσεις
ότι όλα θα πάνε καλά, ακόμα και ο
ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Euronews μετά την επεισοδιακή του εμφάνιση στο Ευρωκοινοβούλιο, ομολόγησε πως
πρόκειται για ένα διαρθρωτικό
μέτρο: «Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τον δρόμο των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων
είναι και η συνταξιοδοτική μεταρ-

και θα γίνει σαφές αν όντως η κυβέρνηση μπορεί να παρακάμψει
αυτό το μέτρο.
Το κυβερνητικό αίτημα κυριάρχησε στην πρώτη συνάντηση
του οικονομικού επιτελείου με
τους επικεφαλής των κλιμακίων
των θεσμών.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος
Χουλιαράκης ανέφεραν πως ο
δημοσιονομικός χώρος για το
2019 θα είναι μεγαλύτερος από τα
700 εκατ. ευρώ που προβλέπει το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και
αυτό μπορεί αφ’ ενός να ακυρώσει
το μέτρο για τις συντάξεις και αφ’
ετέρου να επιτρέψει την υλοποίηση κάποιων από τα αντίμετρα.
Το θέμα συζητήθηκε αποκλειστικά από τη δημοσιονομική σκοπιά, με την κυβέρνηση να εκτιμά
ότι η μη εφαρμογή του μέτρου δεν
θα επιφέρει απώλεια του στόχου
για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ το 2019 και τους θεσμούς
να μην ανοίγουν προς ώρας τα
χαρτιά τους.

Τον Νοέμβριο
οι αποφάσεις



ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ,
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΧΡΟΝΟ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΗ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΝΩ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΗΣ

ρύθμιση, που της έδωσε τη δυνατότητα να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά. Άρα, λοιπόν, οι δομικές μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει επ’ ουδενί
να αντιστραφούν και δεν θα αντιστραφούν», είπε χαρακτηριστικά.
Επί της ουσίας, η ελπίδα της
κυβέρνησης έναντι των αντιστεκόμενων θεσμών είναι μια μικρή (εξάμηνη) αναβολή, ώστε το θέμα

να επανεξεταστεί αργότερα και να
μην κυριαρχεί στην προεκλογική
εκστρατεία.
Οι αισιόδοξοι του Μαξίμου υποστηρίζουν πως η άρνηση των
Θεσμών είναι προσωρινή και μέχρι να κατατεθεί το προσχέδιο του
προϋπολογισμού (τον Οκτώβριο),
οπότε και τότε θα αποτυπωθεί η
πραγματική εικόνα της οικονομίας

Αποφάσεις θα ληφθούν, άλλωστε,
στη συνεδρίαση του Eurogroup
τον Νοέμβριο. Για το ενδεχόμενο
μη έγκρισης του ελληνικού αιτήματος, κυβερνητικός παράγοντας
δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία τόσο για τον δημοσιονομικό χώρο, όσο και για τη μη διαρθρωτική φύση του μέτρου («παρουσιάσαμε πίνακες», ανέφερε, «με τη
βιωσιμότητα του ασφαλιστικού χωρίς
τη μείωση των συντάξεων») δεν θα υπάρξει πρόβλημα. «Δεν πιστεύω
πως υπάρχει κάποιος υπουργός, ιδίως
σοσιαλδημοκράτης, ο οποίος θα θέλει
ντε και καλά να κοπούν οι συντάξεις...» είπε εμφατικά.
Από τις Βρυξέλλες πάντως, οι
Κλάους Ρέγκλινγκ και Ζαν
Κλωντ Γιουνκέρ ξεκαθαρίζουν
πως δεν υπάρχουν περιθώρια υποχωρήσεων. Μάλιστα, ο πάντα
πιο διαλλακτικός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως «τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί πρέπει να εφαρμοστούν».
Από την κυβέρνηση σπεύδουν
να εξηγήσουν πως ο πρόεδρος δεν
είπε τίποτε παραπάνω από τα αυτονόητα, θέτοντας ως προτεραιότητα τους στόχους που υπάρχουν
στη συμφωνία, και όχι το πώς θα
φτάσουμε εκεί.
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Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις Βρυξέλλες ο ψεύτης του Μαξίμου, ο οποίος έδωσε στο
Αθηναϊκό Πρακτορείο την
«είδηση» ότι κυβέρνηση
και δανειστές συμφώνησαν στην ακύρωση του μέτρου για τις συντάξεις! Ο
ευφάνταστος μάλιστα
ψεύτης υποστήριξε ότι
γνώση είχε λάβει και η αντιπολίτευση. Και όλα αυτά περί τις 06.00΄ της Παρασκευής, για να προλάβουν και την ειδησεογραφία της ημέρας. Μόνο που
υπολόγισαν χωρίς τον Ευκλείδη Τσακαλώτο…
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Π

ρέπει να είναι η πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία
που κορυφαίος υπουργός διαψεύδει
όχι μόνο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων αλλά και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, άλλωστε, δεν είχε άλλη επιλογή για να διασώσει την όποια τιμή της κυβέρνησης, αλλά κυρίως να
προστατέψει τον εαυτό του απέναντι στο fake news που το ΑΠΕ κυκλοφόρησε για να εξυπηρετήσει τα
μεγάλα αφεντικά. Δεν είναι εξάλλου
η πρώτη φορά που η διοίκηση του
ΑΠΕ αλλοιώνει (και παραποιεί) ειδήσεις, αποκρύπτοντας τα δυσάρεστα για την κυβέρνηση. Από αυτό
το σημείο όμως μέχρι εκείνου που
έγινε την Παρασκευή το πρωί, η απόσταση είναι χαοτική.
Βέβαια, το μυαλό και οι γνώσεις
του συντάκτη δεν φτάνουν να καταλάβει τον ρόλο που έχουν πλέον οι
συναντήσεις με τους θεσμούς. Εποπτικός είναι ο ρόλος τους και παρακολουθούν την πορεία που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Καμία απόφαση δεν θα μπορούσε να ληφθεί παρά μόνο να γίνει off the record συζήτηση. Όλες
οι αποφάσεις θα ληφθούν στο
Eurogroup του Νοεμβρίου (διαβάστε αναλυτικά στη διπλανή σελ. 4).
Ακόμα και αν οι εκπρόσωποι
των Θεσμών σχολίασαν θετικά ένα
τέτοιο ενδεχόμενο, αυτό δεν είναι
δεσμευτικό και πολύ περισσότερο
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• Βροχή διαψεύσεων για το
fake news του Αθηναϊκού
Πρακτορείου Ειδήσεων που
προκάλεσε μέχρι και
τις αντοχές του Ευκλείδη
Τσακαλώτου – Εκνευρισμός
στην πλατεία Συντάγματος για
το δημοσίευμα που μπορεί να
κοστίσει ακριβά

Ο ψεύτης
του Μαξίμου
δεν είναι ανακοινώσιμο!

Επέμεναν στο ψέμα
Το θράσος των υπευθύνων του ΑΠΕ είναι τέτοιο που, μόλις άρχισαν
οι διαψεύσεις να παίζουν βροχή,
αντί να βρουν έναν εύσχημο τρόπο –άλλωστε έντονη ήταν και η αντίδραση του ίδιου του υπουργού
Οικονομικών– να ανακαλέσουν επέμειναν στην «αποκάλυψή» τους!
Έτσι, ανάγκασαν «Έλληνα αξιωματούχο» να τους διαψεύσει οριστικά και αμετάκλητα!
Πιο συγκεκριμένα, με δηλώσεις
του σε οικονομικούς συντάκτες τό-

νισε χαρακτηριστικά πως «εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους ότι αυτό που
μεταδίδει το ΑΠΕ δεν μπορεί να είναι
αλήθεια. Είναι λάθος, γιατί δεν γίνεται διαπραγμάτευση, συζήτηση γίνεται. Άρα (οι θεσμοί) δεν μπορούσαν
ούτε να συμφωνήσουν, ούτε να διαφωνήσουν, ούτε να εγκρίνουν».
Η ίδια πηγή αποκάλυψε ότι,
στις συναντήσεις με τους θεσμούς,
δεν «κλείδωσε» ούτε καν το πακέτο
των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ (που επίσης υποστήριξε με τηλεγράφημά του το ΑΠΕ),
αλλά μένουν ανοικτά πόσο θα κοστίσει και πώς ή πότε θα εφαρμο-

στούν, για κάποια τουλάχιστον από τα μέτρα.
«Αυτό που έγινε στις συζητήσεις με
τους θεσμούς ήταν ότι συμφωνήθηκε
το δημοσιονομικό κόστος για κάποια
από τα μέτρα (ΕΝΦΙΑ, μείωση φόρου
επιχειρήσεων κ.λπ.), τα οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες διαφορές, αλλά έχει γίνει
σύγκλιση. Θα γίνουν τεχνικά κλιμάκια
που θα εξετάσουν πολλά θέματα».
Όπως είπε χαρακτηριστικά,
«συμφωνήσαμε σε κάποια μέτρα ποιο
θα ήταν το δημοσιονομικό κόστος αν
τα κάναμε, συμφωνήσαμε για το πώς
θα συγκλίνουμε, για το πόσος θα εί-

Τι είδαν τα κλιμάκια στην Αθήνα
Στην επίσημη δήλωση τους μετά την πρώτη μετα-προγραμματική αποστολή στην Ελλάδα, τα κλιμάκια
των Θεσμών αναφέρουν μεταξύ άλλων πως έγιναν συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση και τις κυριότερες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία κατά την μετά το πρόγραμμα περίοδο, καθώς και σχετικά με την πορεία των εργασιών και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της
δέσμευσης της Ελλάδας να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βασικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Μεταξύ αυτών, υπήρξαν συζητήσεις όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν την προετοιμασία του σχεδίου
δημοσιονομικού προγράμματος της Ελλάδας για το 2019, που θα υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 15
Οκτωβρίου, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η αποστολή ήταν επίσης μια ευκαιρία συναντήσεων με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών εταίρων και τραπεζών, με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής τους
στην μετά το πρόγραμμα περίοδο και την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε βασικά ζητήματα πολιτικής.
Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα εκδοθεί τον Νοέμβριο, μαζί με τη φθινοπωρινή
δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της Επιτροπής.

ναι ο δημοσιονομικός χώρος (αν είναι π.χ. 850 εκατ. ευρώ όπως λένε οι
θεσμοί ή αν είναι λίγο λιγότερα ή παραπάνω), ανταλλάξαμε απόψεις για
την πορεία των μεταρρυθμίσεων, συζητήσαμε τη διαδικασία για το τι και
πώς θα γίνει με τον κατώτατο μισθό,
και η συζήτηση συνεχίζεται»…

Εκνευρισμός στην
Κομισιόν
Και διόλου τυχαίο δεν είναι πως ο
αναπληρωτής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Αλεξάντερ Βιντερστάιν,
επανέλαβε τη φράση του προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ, πως «pacta sunt
servanda» (δηλαδή, οι συμφωνίες
πρέπει να τηρούνται, ερωτηθείς
σχετικά.
«Υπάρχει μόνο μία πηγή. Ο πρόεδρος μίλησε on the record την Τετάρτη. Η θέση μας είναι σαφής: ό,τι έχει
συμφωνηθεί πρέπει να εφαρμοστεί»,
είπε ο ίδιος εκπρόσωπος.
Ωστόσο, ο Α. Βιντερστάιν δεν
θέλησε να απαντήσει στην ερώτηση τι ακριβώς εννοούσε ο πρόεδρος Γιούνκερ με αυτήν τη φράση,
εάν δηλαδή αναφερόταν στον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος
3,5% ή συγκεκριμένα στο μέτρο της
περικοπής των συντάξεων.
Ο Α. Βιντερστάιν ανέφερε, τέλος, ότι η πρώτη μεταμνημονιακή
αποστολή των θεσμών ολοκληρώθηκε και θα δημοσιευθεί σύντομα
η σχετική δήλωσή τους.
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Ο μεγαλύτερος εφιάλτης του Αλέξη Τσίπρα και των περί
αυτού συνεργατών-συμβούλων είναι να αναγκαστεί να
προσφύγει στις κάλπες πριν από τον Μάιο του 2019. Αν
συμβεί αυτό, όλες οι προσπάθειες των τελευταίων ετών
που απαίτησαν έως και… μεθοδεύσεις, θα πέσουν στο κενό και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσει από το μηδέν.
Ρεπορτάζ:
Θεοδόσης Παπανδρέου

Α

ν μιλήσει κανείς με τα
στελέχη του στενού
πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ
θα αντιληφθεί εύκολα
πως έχουν αποδεχθεί
την επερχόμενη εκλογική ήττα και
ελπίζουν μόνο σε ένα θαύμα. Που
δεν θα τους φέρει πρώτους, αλλά
τουλάχιστον δεν θα δώσει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία και
θα μειώσει τη διαφορά μεταξύ των
δύο κομμάτων σε διαχειρίσιμη απόσταση. Με δεδομένο, λοιπόν,
αυτό, υπάρχει ένα σενάριο που
τρομοκρατεί το Μέγαρο Μαξίμου:
εκείνο που οι εθνικές εκλογές θα
προηγηθούν των αυτοδιοικητικών.
Το γιατί είναι εύκολο να απαντηθεί,
αλλά η ουσία κρύβεται πολύ πιο
βαθιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει ξεκαθαρίσει πως, αν γίνει
πρωθυπουργός, η πρώτη του κίνηση θα είναι να καταργήσει τον
«Κλεισθένη», τον νόμο του Πάνου
Σκουρλέτη, που φέρνει τα πάνω
κάτω στην αυτοδιοίκηση. Αν συμβεί αυτό, αυτόματα η εκλογική αναμέτρηση θα γίνει με τις προβλέψεις

του «Καλλικράτη». Αυτό όμως ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήδη σχεδιάζει το μέλλον του, δεν το θέλει.
Ο «Κλεισθένης» και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο μόνος τρόπος να
δημιουργήσει στέρεες βάσεις στο
κόμμα και να επαναδιεκδικήσει την
επιστροφή του κάποια στιγμή.

Στον αέρα…
Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στον
αέρα χωρίς κομματική βάση στην
πραγματικότητα. Και αυτό είναι αρκετό για να μην επιτρέπεται στα
στελέχη του να ελπίζουν για αντιστροφή της κατάστασης. Όμως, οι
αναγκαστικές συνεργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν μελλοντικά να αλλάξουν τα δεδομένα.
Με την απλή αναλογική τα στελέχη (ή οι συνεργαζόμενοι) έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να εκλεγούν, ενώ, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ακόμα και να μπουν στη
διοίκηση. Αυτό θα τους δώσει ισχύ και θα τους φέρει πιο κοντά
και στους πολίτες, οπότε και θα είναι ευκολότερο να στρατολογήσουν μελλοντικούς «μαχητές» για
τις εκλογές. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Πάνος Σκουρλέτης δεν

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΝ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
δίστασε να συγκρουστεί ακόμα και
με ομόσταβλα στελέχη της αυτοδιοίκησης που αντελήφθησαν νωρίς
ότι με τον «Κλεισθένη» χάνουν την
ευκαιρία να διοικήσουν ανεξάρτητα τους δήμους που βρίσκονται.

Νυν υπέρ πάντων
οι… συντάξεις!
Πίσω στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχουν μόνο δύο λόγοι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας να θυσιάσει τον

«Κλεισθένη». Ο ένας έχει να κάνει
με την προοπτική έστω να γυρίσει
το παιχνίδι. Μολονότι έως σήμερα
καμία μέτρηση δεν δείχνει κάτι τέτοιο, στο περιβάλλον του πρωθυπουργού εκτιμούν πως με την κατάθεση του προϋπολογισμού θα
φανεί πως τα πράγματα αλλάζουν
προς το καλύτερο και αυτό θα επιτρέψει στα κομματικά στελέχη να
βγουν στους δρόμους και τα καφενεία και να προσπαθήσουν να πείσουν πως έρχονται καλύτερες μέρες. Μένει περίπου ένας μήνας για
να φανεί αν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα καταφέρει να ικανοποιήσει κάποια από τα «θέλω» του Αλέξη Τσίπρα ή αν οι πιέσεις των δανειστών θα τον υποχρεώσουν να
μείνει πιστός στα συμφωνηθέντα.
Ο άλλος λόγος έχει να κάνει με
τη διαφορά που θα καταγραφεί μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου
αλλά και συνολικά των κομμάτων
που θα μπουν στη Βουλή. Αν η

Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει την
αυτοδυναμία –σενάριο που θεωρούν πολύ πιθανό στο Μέγαρο
Μαξίμου–, τότε εκτιμάται πως πολύ δύσκολα θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν
το Ποτάμι είναι στη Βουλή. Κυβερνητικός παράγοντας εξηγούσε στην
«Α» πως όλα τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους δείχνουν πως
πολύ δύσκολα σύσσωμο το κόμμα
του Σταύρου Θεοδωράκη να έμπαινε σε κυβέρνηση συνεργασίας
με τη Νέα Δημοκρατία. «Ακόμα λοιπόν και αν μπουν στη Βουλή, το ποια
στελέχη σε επίπεδο προσώπων θα εκλεγούν έχει τη δική του σημασία.
Γιατί μπορεί κάποιοι να πουν “ναι”
στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αν οι
περισσότεροι δεν δεχθούν τότε και
πάλι δεν υπάρχει πλειοψηφία», σχολιάζει.
Στην περίπτωση, λοιπόν, αυτή
ο Αλέξης Τσίπρας θα προτιμήσει
να πάρει το ρίσκο και να πάει στις
κάλπες με την ελπίδα πως είτε θα
καταφέρει με κάποιο «μαγικό» τρόπο να σχηματίσει κυβέρνηση, είτε
να γυρίσει το παιχνίδι στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Καταλυτικής σημασίας παράγοντας στην απόφασή του φυσικά θα
έχει και η πορεία της διαπραγμάτευσης για τις περικοπές στις συντάξεις. Αν δεν καταφέρει η κυβέρνηση να πάρει την πολυπόθητη
(τουλάχιστον) αναβολή του μέτρου, τότε εκτιμάται πως οι συνέπειες θα είναι ολέθριες.

• Ο πρωθυπουργός εξετάζει
εναλλακτικά σενάρια για το επόμενο
διάστημα, με μόνο δεδομένο πως οι
εκλογές θα γίνουν το αργότερο τον
Μάιο του 2019

Έρμαιο
των εξελίξεων
ο Αλέξης
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Θα φάνε τα...
μουστάκια
τους...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Νταραβέρι

Πόσο αληθινά είναι τα χαμόγελα
των δύο κυριών στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη

«Στον απόηχο της ΔΕΘ»,
η εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών
Το καλοκαίρι πέρασε, ήρθε το φθινόπωρο και
μαζί τους επανεκκινούν και οι εκδηλώσεις του
«Κύκλου Ιδεών» του Ευάγγελου Βενιζέλου.
Το Think Tank του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη στο
ξενοδοχείο King George στις 19.00 ανοιχτή
συζήτηση με θέμα: «Στον απόηχο της ΔΕΘ. Η
πορεία της χώρας μέχρι τις εκλογές». Ομιλητές θα είναι οι Νίκος Βέττας (Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μιλτιάδης Νεκτάριος (Καθηγητής της Ασφαλιστικής Επιστήμης
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Γιώργος Προκοπάκης (Σύμβουλος επιχειρήσεων), Γιώργος Στρατόπουλος (Αναλυτής αγορών), Γκίκας Χαρδούβελης (πρώην Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς), και φυσικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τον συντονισμό έχει αναλάβει
η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Λάκισαν από την παράταξη
του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλαμαριά
Μαλλιά-κουβάρια έχουν γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ στην Καλαμαριά λόγω των
δημοτικών εκλογών. Αφορμή η απόφαση της Κουμουνδούρου να στηρίξει στις αυτοδιοικητικές εκλογές τον νυν δήμαρχο, προερχόμενο από το
ΠΑΣΟΚ, τον Θόδωρο Μπακογλίδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση στον δήμο Καλαμαριάς με οκτώ δημοτικούς συμβούλους και οι
τέσσερις λάκισαν για να φτιάξουν αντάρτικο ψηφοδέλτιο, αφήνοντας
μόνο τον αρχηγό τους Μανόλη Λαμτζίδη με τη μισή δύναμη. Οι φευγάτοι
είναι οι Δέσποινα Αγγελοπούλου, Νεκτάριος Βουλγαράκης, Σταύρος
Μαβίδης, και Άρης Τεμεκενίδης. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους τονίζουν: «Ελάτε μαζί μας, να ξαναστήσουμε την Καλαμαριά μας». Ο δε Λαμτζίδης, που έμεινε μόνος του, στηρίζει την απόφαση της Κουμουνδούρου.

Το νταραβέρι του Απόστολου Κατσιφάρα με
τον ΣΥΡΙΖΑ για να λάβει
στήριξη και από το κυβερνητικό κόμμα έχει εκνευρίσει πολλούς Αχαιούς.
Ήδη έχουμε παραιτήσεις,
ενώ ο γραμματέας της
Νομαρχιακής Επιτροπής,
Γ. Αθανασόπουλος, πρότεινε το ΚΙΝΑΛ να στηρίξει άλλον υποψήφιο.
«Δεν είμαστε παράρτημα
του ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο Αθανασόπουλος.

Ο γιος
Σίγουρη πρέπει να θεωρείται η υποψηφιότητα
του Δημήτρη Οικονόμου
στην Α΄ εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με το
Κίνημα Αλλαγής. Είναι ο
γιος του Παντελή Οικονόμου, που υπήρξε βουλευτής και υπουργός
των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ.

Χουνέρι
Χουνέρι έπαθε ο Δημήτρης Καβαδέλλας, βουλευτής Αττικής της Ένωσης Κεντρώων, ο οποίος
όταν επιχείρησε να εισέλθει στη ΔΕΘ του ζήτησαν
εισιτήριο, μη αναγνωρίζοντας την πρόσκληση
που επέδειξε. Γι’ αυτό κι έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της
Βουλής.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που προέβλεπαν ότι Όλγα Γεροβασίλη και
Κατερίνα Παπακώστα θα... φάνε
τα μουστάκια τους, που λέει ο λαός μας, όταν έγινε γνωστό ότι θα
συνυπάρξουν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και ήδη οι
πρώτες διαρροές είναι γεγονός,
καθώς συνεργάτες της Γεροβασίλη σχολιάζουν στους δημοσιογράφους την αδημονία της κας
Παπακώστα να προβάλλεται στα
ΜΜΕ, πριν «καλά-καλά ενημερωθεί για τα θέματα της αρμοδιότητάς
της στο υπουργείο». Και για να λέμε και του στραβού το δίκιο, η πρώην βουλευτής της Ν.Δ., με το που ορκίστηκε υφυπουργός, έχει πάρει
σβάρνα κανάλια και ραδιόφωνα. Και
οι της Γεροβασίλη μετρούν ήδη τέσσερις συνεντεύξεις δίχως να υπολογίζουν και την παρουσία της στη ΔΕΘ, ως
αρχηγός του κόμματος, αυτό της Νέας
Ελληνικής Ορμής.

Γκρίνιες για τον Καμίνη
στο ΚΙΝΑΛ
Έχουν αρχίσει οι γκρίνιες στο ΚΙΝΑΛ για
τον Καμίνη και την απόφασή του να μετάσχει στην εκδήλωση με θέμα «Ένα μέλλον
για όλους - Μία Ευρώπη που το διασφαλίζει
- Ένα προοδευτικό κίνημα που θα το οικοδομήσει», στην οποία κεντρικός ομιλητής θα
είναι ο πρόεδρος ευρωομάδας των Σοσιαλιστών - Σοσιαλδημοκρατών, Ούντο Μπούλμαν. Στην
εκδήλωση θα μιλήσουν ακόμη η Λούκα Κατσέλη, η οποία
έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στις επαφές του Αλέξη Τσίπρα με
τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, και ο Ξενοφών Κοντιάδης.
Να σημειωθεί ότι ο Μπούλμαν χαρακτηρίζεται πιο φιλοσυριζαίος ακόμη και από τον Πιτέλα.

Οι αναταράξεις
του ανασχηματισμού
Μαθαίνω ότι από τον ανασχηματισμό είναι πολλοί οι δυσαρεστημένοι. Και αυτοί που περίμεναν να μπουν και αυτοί που βγήκαν, όπως επίσης και ότι λόγω του ανασχηματισμού έχουν αυξηθεί οι
πολέμιοι του Δημήτρη Τζανακόπουλου εντός του κόμματος. Και
μάλιστα, όχι στη μαρίδα, αλλά μεταξύ ιστορικών στελεχών του κόμματος. Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι σιγά-σιγά. Οι πλέον δυσαρεστημένοι από τον ανασχηματισμό φαίνονται να είναι η Ράνια Σβίγκου και ο Γιάννης Μπαλάφας. Η πρώτη, αν και είχε την πλάτη
του Παππά, κόπηκε από τον Τζανακόπουλο. Τουλάχιστον αυτό
διαρρέουν οι δικοί της. Εγώ απλά να πως η κυρία ένιωθε σίγουρη
και είχε ετοιμάσει και το κατάλληλο ταγεράκι για την ορκωμοσία.
Και τώρα της έμεινε στην κρεμάστρα. Ο δε Μπαλάφας λέει ότι,
παρά το γεγονός πως έδινε μάχες στα τηλεοπτικά παράθυρα, κόπηκε. Μάλλον γιατί άλλο το υπουργείο και άλλο τα πάνελ. Τέλος, εκτός του Παππά, έχουν κόψει την «καλημέρα» στον Τζανακόπουλο και οι Δραγασάκης, Βούτσης και Φίλης.
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• Βούτυρο στο ψωμί του Μαξίμου το άνοιγμα εκ νέου
του φακέλου για τα δάνεια των κομμάτων,
ειδικά από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καλείται να εξηγήσει
πώς και τα δικά του δάνεια δεν είναι επισφαλή!

Ο «άφωνος» Καραμανλής
βολεύει Τσίπρα-Καμμένο
Σε... βολικό άλλοθι για όσους εγκατέλειψαν, πιθανότατα
επειδή δεν θα μπορούσαν να είχαν κομβικό ρόλο, τη Νέα
Δημοκρατία εξελίσσεται ο «καραμανλισμός». Ένα πολιτικό ρεύμα που σημάδεψε τη φιλελεύθερη κεντροδεξιά
παράταξη και που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς και
υμνείται από τον... Πάνο Καμμένο, τον Ευάγγελο Αντώναρο και την Κατερίνα Παπακώστα.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

Τ

ην ίδια ώρα, ο Κώστας
Καραμανλής επιμένει
σε μία ιδιότυπη πολιτική αφωνία που εύλογα
γεννά πολλά ερωτηματικά και σκέψεις ως προς τη στάση
του. Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την
αποχώρησή του από την πρώτη
γραμμή της πολιτικής ζωής του τόπου και με μοναδική εξαίρεση την
παρέμβασή του πριν από το δημοψήφισμα - παρωδία του 2015, ο
«άφωνος» πρώην πρωθυπουργός
επιμένει να ανέχεται τον οποιονδήποτε μιλά εξ ονόματός του. Το πιο
πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το «ουδέν σχόλιο», με το
οποίο τοποθετήθηκαν συνεργάτες
του όταν ρωτήθηκαν από δημοσιογράφους για τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου
Καμμένου, στο πλαίσιο της 83ης
ΔΕΘ.
«Με τον Αντώναρο έχουμε μια συνεργασία για πολλά χρόνια από τότε
που ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση. Είναι “καραμανλικός” και όπως κι εγώ
πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία του
Κώστα Καραμανλή που δεν είχε τότε
αντιπρόεδρο των Άδωνι Γεωργιάδη και
τον Μάκη Βορίδη», είπε ο πρόεδρος
των ΑΝ.ΕΛ., και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «τη Νέα Δημοκρατία που
πίστευε στην εθνική συνύπαρξη, που
αναγνώρισε το ΚΚΕ, τη Ν.Δ. του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που συγκυβέρ-

νησε με τον Φλωράκη και τον Κύρκο,
την εκπροσωπεί ο Αντώναρος και η
Παπακώστα και όσοι διαγραφόμαστε
από τη Ν.Δ.». Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να πει ο Πάνος Καμμένος,
που εμφανίζεται ως ο αυθεντικός
εκπρόσωπος του «καραμανλισμού», για να προκαλέσει την αντίδραση του ανιψιού του εθνάρχη
Κωνσταντίνου Καραμανλή;

«Παίζουν»
με το όνομά του
Τα πράγματα είναι απλά και ιδίως
η «Α» τα έχει επισημάνει πλειστάκις. Όσο ο «άφωνος» πρώην πρω-

θυπουργός δεν αντιδρά στα όσα ακούγονται, τότε ο καθένας μπορεί
να υποθέσει τα πάντα. Από το ότι
δεν τον ενοχλεί κάποιοι να «παίζουν» με το όνομά του και με την
παράταξη που ίδρυσε ο θείος του
και ο ίδιος υπηρέτησε ο πρόεδρος
και σήμερα υπηρετεί(;) ως βουλευτής, μέχρι το ότι απολαμβάνει
όλον αυτόν τον ντόρο. Τι κι αν η
Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση των
τελευταίων ετών, το να κερδίσει
μία επικείμενη εκλογική αναμέτρηση που θα κρίνει πάρα πολλά
και για την παράταξη όσο και –πολύ περισσότερο– για τον τόπο. Είναι σαφές ότι οι Πάνος Καμμένος, Ευάγγελος Αντώναρος και



Κατερίνα Παπακώστα δεν θέλουν η κάλπη να αναδείξει νικητή
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ερώτημα, όμως, που μετά απ’ όλα
αυτά γεννιέται, είναι τι θέλει ο Κώστας Καραμανλής.
Γιατί εάν θέλει να δει τη Νέα
Δημοκρατία να επικρατεί στις εθνικές εκλογές –όποτε κι αν αυτές
γίνουν–, τότε οφείλει με πειστικό
και ξεκάθαρο τρόπο να κάνει δύο
πράγματα:
Πρώτον, να επιβάλει σιωπητήριο σε αυτούς που επικαλούνται
τον «καραμανλισμό» και επιμένουν
να ομιλούν εξ ονόματός του, εμφανίζοντας εαυτούς ως τη «γνήσια»
Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, να
δώσει ξεκάθαρη γραμμή προς το

ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗ Ν.Δ. ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΣΧΕΔΟΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ
ΣΤΟΜΑΤΑ ΟΣΩΝ ΜΙΛΟΥΝ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

κομμάτι εκείνο των ψηφοφόρων
που τον στηρίζει, τον αγαπά, τον
πιστεύει, τον ψηφίζει –επιλέξτε εσείς όποιο ρήμα θέλετε– για το
πού θα πρέπει να δώσουν την ψήφο τους. Είναι μαθηματικό βέβαιο
πως τη σημερινή κατάσταση στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης –που όσο κι αν δεν το ομολογεί κανείς δημόσια είναι προβληματική– την απολαμβάνουν
μόνο αυτοί που δεν θέλουν τη
Ν.Δ. στην εξουσία και πολύ περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας.

Τι οραματίζεται
για τον ίδιο
Δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του
ο Κώστας Καραμανλής όσον αφορά το πολιτικό του μέλλον. Εάν,
δηλαδή, θέλει να εκλεγεί για μία ακόμη τετραετία συνεχίζοντας να είναι ο πιο «άφωνος» Έλληνας βουλευτής, εάν οραματίζεται εαυτόν σε
ρόλο Προέδρου της Δημοκρατίας,
εάν θέλει κάποια στιγμή να πάει
σπίτι του αρκούμενος στον τίτλο
του πρώην πρωθυπουργού. Ξέρουμε, όμως, ότι αυτή η σιωπή κοστίζει στο κόμμα του. Εάν του είναι
αδιάφορο, δεν έχει παρά να το πει
και αμέσως μετά να επιλέξει τι θα
κάνει.
Έχει, όμως, ιστορική υποχρέωση να ξεκαθαρίσει τη θέση του!Όσον δεν το κάνει, ο Πάνος Καμμένος θα μπορεί ανενόχλητος να
υποστηρίζει ότι «εγώ εκπροσωπώ την
κοινωνική δεξιά, εγώ είμαι η Νέα Δημοκρατία», η Κατερίνα Παπακώστα να λέει ότι «η Ν.Δ. έχει υποστεί
μετάλλαξη» κι ότι «είναι ένα συνονθύλευμα ακροδεξιάς πολιτικής ακολουθώντας την μόδα άλλων χωρών της
Ευρώπης» και, τέλος, ο Ευάγγελος
Αντώναρος να δίνει συνεντεύξεις
«Στο Κόκκινο» μιλώντας για «βοθρολύματα» που υπάρχουν στην
κεντροδεξιά παράταξη.
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• Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει μία σειρά
δεσμεύσεων που θα αφορά την ελάφρυνση του συνόλου των
πολιτών, σε αντίθεση με την «ταξική πολιτική» που εφαρμόζει και υπόσχεται
να εφαρμόσει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό η κυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου
στου εγγυημένου εισοδήματος, ως
μέσο στήριξης των ασθενέστερων
κοινωνικών ομάδων.

Οι 6 άξονες
Μητσοτάκη
για φόρους
και εισφορές
Με κεντρικό μήνυμα το
«Μπορούμε» θα εμφανιστεί στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία εμφάνιση που
σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παίξει σημαντικό
ρόλο στον στόχο της αυτοδυναμίας μετά τις εθνικές
εκλογές.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

«Η

Ελλάδα μπορεί
και πρέπει να
βγει από μια εποχή παρακμής», σημειώνουν από την Πειραιώς και εξηγούν πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και τα στελέχη της Ν.Δ. έχουν και το
όραμα και το σχέδιο να πάνε την Ελλάδα μπροστά. Γιατί οι Έλληνες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε μια νέα
εποχή δημιουργίας». Ένα στοιχείο
που σκοπεύει να αναδείξει, τόσο
στην ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς το Σάββατο όσο και
στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πως οι πολιτικές στη μετά-Μνημόνιο εποχή πρέπει να ισχύουν και
να αφορούν όλους τους Έλληνες

πολίτες, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα
επισημάνει ότι το σχέδιό του δε περιλαμβάνει διαχωρισμούς και αποκλεισμούς κοινωνικών ομάδων
και τάξεων, σε αντίθεση με εκείνο
του Αλέξη Τσίπρα.
Όσον αφορά αυτή καθ’ αυτή την
ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα έχει έντονα
τα οραματικά στοιχεία για την Ελλάδα του μέλλοντος μέσα από την
υλοποίηση όμως ενός συγκεκριμένου σχεδίου. Στην ατζέντα του κ.
Μητσοτάκη βρίσκονται και δεσμεύσεις για μέτρα ελάφρυνσης,
που θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και δε θα προϋποθέτουν την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων. Με την κίνηση αυτή θέλει να

Ρύθμιση 120 δόσεων

στείλει το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν «ταξικές πολιτικές» –όπως
αυτές που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ
και η σημερινή κυβέρνηση–, αλλά
ότι αντιθέτως υπάρχουν πολιτικές
για όλους και για όλες, καθιστώντας σαφή μία ακόμα μεγάλη δια-

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΚΠΛΗΞΗ ΘΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ 120
ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ
3.000 ΕΥΡΩ

φορά του από τον πρωθυπουργό.
Μεταξύ των άλλων θα υπάρξει ρητή δέσμευση για:
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 25%. (Οι κύριες εισφορές θα μειωθούν από το 20%
στο 15%)
• Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.
• Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στη φορολογία φυσικών
προσώπων, για εισοδήματα μέχρι
10.000 ευρώ, από το 22% στο 9%.
• Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 29% στο 20%.
• Μείωση της φορολογίας στα μερίσματα από το 15% στο 5%.
• Μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο στο 11%.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι
στην ομιλία του θα υπάρξει ειδική
αναφορά στο εργαλείο του ελάχι-

Οι προτάσεις για το ασφαλιστικό
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει στην αναγκαιότητα ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος, με
τρεις πυλώνες:
* Ο ΕΦΚΑ θα εξακολουθήσει να είναι ο φορέας για τον πρώτο πυλώνα που θα είναι υποχρεωτικός,
δημόσιος και αναδιανεμητικός.
* Στον δεύτερο πυλώνα που θα είναι επίσης υποχρεωτικός, οι πολίτες θα αποταμιεύουν σε ένα προσωπικό τους «κουμπαρά» μέρος των εισφορών τους, μπορώντας να επιλέξουν είτε έναν δημόσιο φορέα, είτε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία.
* Προαιρετικά θα μπορεί ο ασφαλισμένος στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα να επιλέξει και συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή, κάτι που γίνεται ούτως ή άλλως σήμερα, καθώς όποιος το επιθυμεί
μπορεί να έχει επιπλέον ασφάλιση σε ιδιωτικές εταιρείες.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιμείνει ιδιαίτερα στη χρησιμότητα του δεύτερου πυλώνα, λέγοντας πως η ρύθμιση αυτή θα δημιουργηθεί για να μη διακυβεύονται στο μέλλον οι συντάξεις
αναλόγως της οικονομικής συγκυρίας.

Την ίδια ώρα, το «γαλάζιο» κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει και
την αντιμετώπιση του ιδιωτικού
χρέους, το οποίο παρουσιάζει ανησυχητικά αυξητικές τάσεις παρά
τα σκληρά μέτρα της εφορίας. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
στενοί συνεργάτες του έχουν ετοιμάσει συγκεκριμένη ρύθμιση για
τα χρέη στην εφορία. Από την επεξεργασία που έχει κάνει το οικονομικό επιτελείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουν καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι από τα 100
δισ. ευρώ που μέχρι το τέλος του
2017 οφείλονται στην εφορία, το
μεγαλύτερο μέρος δεν επιδέχεται
είσπραξης. Τα χρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε πτωχυμένες επιχειρήσεις. Με βάση αυτό το σκεπτικό, o πρόεδρος της Ν.Δ. θα
προτείνει τις εξής ρυθμίσεις:
1) Με οδηγό τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και με επικαιροποίηση των σχετικών κριτηρίων της ΑΑΔΕ, η Ν.Δ. τάσσεται υπέρ της διαγραφής των «ανείσπρακτων οφειλών».
2) Όσες οφειλές χαρακτηριστούν «εισπράξιμες», θα μπορούν
να ρυθμιστούν σε μια νέα ρύθμιση μέχρι 120 δόσεις. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει σε οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ, που αφορούν
πάνω από 3 εκατομμύρια οφειλέτες. Αυτές θα σπάσουν σε δύο
κομμάτια. Το ένα από αυτά θα παγώσει και θα αντιμετωπιστεί, όταν
αποπληρωθεί και η τελευταία
ρυθμισμένη δόση.
3) Για οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ, η ένταξη στη ρύθμιση θα γίνεται χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις,
ουσιαστικά μόνο με την αίτηση του
οφειλέτη. Αντίθετα, για μεγαλύτερες οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, θα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Στην Πειραιώς, αποδίδουν μεγάλη σημασία στη ρύθμιση των
«κόκκινων» δανείων. Όχημα για τη
βελτίωση της κατάστασης που επιβαρύνει και τον τραπεζικό τομέα
θα είναι η επικαιροποίηση του
«στρατηγικού κακοπληρωτή». Στην
επικαιροποίηση αυτή αναμένεται
θα αναφερθεί εκτενώς στην ομιλία
του ο κ. Μητσοτάκης.
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«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται φέτος τη ΔΕΘ ως ο
επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Και είναι η πρώτη φορά που ένας εν δυνάμει πρωθυπουργός δεν θα αναλωθεί
στο σύνηθες πακέτο παροχών, αλλά θα παρουσιάσει το ρεαλιστικό και συγκροτημένο σχέδιο της Ελλάδας τού αύριο. Της Ελλάδας που απαιτεί και δεν επαιτεί». Με αυτά τα
λόγια προαναγγέλλει ο βουλευτής Β’ Αθηνών και τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέα Δημοκρατίας,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, τη φετινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην
«Α». Στη μεγάλη συνέντευξη που ακολουθεί, ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας δεν παρέλειψε φυσικά να εξαπολύσει
σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, όχι μόνο για τις παροχολογικές –όπως τις χαρακτηρίζει– εξαγγελίες της, αλλά για το σύνολο της διακυβέρνησης τόσο στα εθνικά θέματα όσο και στο μεταναστευτικό.
Συνέντευξη στον
Νίκο Τσαγκατάκη
• Την περασμένη εβδομάδα στη
ΔΕΘ ο πρωθυπουργός προέβη
σε εξαγγελίες που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι διαπραγματεύεται με τους δανειστές το θέμα
της μη μείωσης των συντάξεων…
«Ο κ. Τσίπρας μάς έχει συνηθίσει στη
Θεσσαλονίκη σε παραστάσεις ψεύδους και άκρατης παροχολογίας. Αυτό
που είδαμε να γίνεται το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ήταν άλλη μια παράσταση από τον απερχόμενο πρωθυπουργό, μια παράσταση που εντάσσεται στο πλαίσιο
του θεάτρου του παραλόγου, εφόσον
όλες οι εξαγγελίες που έκανε και ό,τι
εξαγγέλλει αφορούν στην επόμενη κυβέρνηση και όχι τη δική του».
• Αυτό το διήμερο θα βρίσκεται

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος
της Ν.Δ. Έχει ειπωθεί ότι δεν θα
μοιράσει υποσχέσεις και παροχές. Έχετε εικόνα κατά πόσο όσα ειπωθούν είναι εφικτό να γίνουν;
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει
συνηθίσει τους πολίτες στις εύκολες
υποσχέσεις. Αντιθέτως, εδώ και χρόνια έχει οικοδομήσει το προφίλ ενός
μετρημένου και συνετού πολιτικού σε
ό,τι λέει. Με γνώμονα πάντα την αξιοπιστία και του ίδιου, αλλά και της παράταξής μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται φέτος τη ΔΕΘ ως ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας.
Και είναι η πρώτη φορά που ένας εν
δυνάμει πρωθυπουργός δεν θα αναλωθεί στο σύνηθες πακέτο παροχών,
αλλά θα παρουσιάσει το ρεαλιστικό
και συγκροτημένο σχέδιο της Ελλάδας τού αύριο. Της Ελλάδας που απαιτεί και δεν επαιτεί. Που κρατά τους
νέους της και δεν τους ωθεί στο εξωτερικό. Και που παράγει νέο πλούτο με
επενδύσεις, χωρίς να αναζητά κρατικά
έσοδα μόνο από φόρους και επιδρομές στην τσέπη των πολιτών και στο
υστέρημα των συνταξιούχων. Αυτή είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε

«Εν δυνάμει
πρωθυπουργός στη
ΔΕΘ ο Κυριάκος»
«Η Ελλάδα τού αύριο απαιτεί, δεν επαιτεί»
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«Με δυναμώνουν,
δεν με πτοούν, οι επιθέσεις
των κουκουλοφόρων»



«Η Ελλάδα, σήμερα, έχει ανάγκη από οικονομική
σταθερότητα, εθνική ενότητα και πολιτική υπευθυνότητα. Τρίπτυχο που μόνο μία αυτοδύναμη, σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση μπορεί να υπηρετήσει»
στη Ν.Δ., αυτή είναι η Ελλάδα που
“μπορούμε” να οικοδομήσουμε».
• Πώς βλέπετε το μετεκλογικό
τοπίο, σε περίπτωση που η Ν.Δ.
είναι πρώτη αλλά όχι αυτοδύναμη;
«Ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία
δεν είναι οι μετεκλογικές συνεργασίες,
αλλά οι ευρείες κοινωνικές συμμαχίες. Ένα από τα πράγματα που ανέδειξε η κρίση, άλλωστε, είναι ότι οι
κυβερνήσεις συνεργασίας δεν φάνηκαν ικανές να βγάλουν τη χώρα από
αυτήν. Η Ελλάδα, σήμερα, έχει ανάγκη από οικονομική σταθερότητα, εθνική ενότητα και πολιτική υπευθυνότητα. Τρίπτυχο που μόνο μία αυτοδύναμη, σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση μπορεί να υπηρετήσει».
• Με φόντο το δημοψήφισμα
στα Σκόπια στα τέλη Σεπτεμβρίου, η κλεψύδρα για το Μακεδονικό αρχίζει σιγά-σιγά να αδειάζει. Τελικά, είναι τόσο βλαπτική
για τα εθνικά συμφέροντα η
Συμφωνία των Πρεσπών;
«Από την πρώτη στιγμή, έχω, προσωπικά, επισημάνει ότι η συμφωνία αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα σε
διεθνές επίπεδο από την ανακοίνωσή
της κιόλας. Και αν η κυβέρνηση επιμένει να ισχυρίζεται ότι υπήρχαν χώρες που αναγνώριζαν το συγκεκριμένο
κράτος με σκέτο το όνομα “Μακεδονία”, εγώ σας υπενθυμίζω ότι αυτό από μόνο του δεν ήταν αρκετό, προκειμένου τα Σκόπια να επιτύχουν τη διαχρονική επιδίωξή τους και να γίνουν
μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή τη δυνατότητα
να το κάνουν, επιτέλους, πράξη, τους
το δίνουν σήμερα δύο άνθρωποι: ο κ.
Τσίπρας με τον κ. Καμμένο. Όπως, επίσης, δίνουν τη δυνατότητα στους

κατοίκους του να αναγορεύονται Μακεδόνες και στα προϊόντα που παράγουν να τα εμπορεύονται ως μακεδονικά. Και, αν κάποιοι, όπως ο κ. Καμμένος, διατρανώνουν συνεχώς ότι δεν
θα κυρώσουν τη συμφωνία στη Βουλή, καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι,
τόσο το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο
του ΝΑΤΟ, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να σταματήσουν
τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογήσει, επειδή θα φοβηθούν που τον
Γενάρη οι ΑΝΕΛ θα αλλάξουν τη στάση τους πάνω στο θέμα αυτό».
• Η κατάσταση στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου με τους
πρόσφυγες και μετανάστες τεί-

νει να γίνει εκρηκτική. Τι προτείνετε για τη διαχείριση του μεταναστευτικού;
«Αναφέρεστε σε ένα ζήτημα το οποίο,
τα τελευταία τρία χρόνια, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στα εκλογικά αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί, παράλληλα, το ζήτημα, στο οποίο η κυβέρνηση έχει αποτύχει δραματικά, παρ’ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει λάβει την
υψηλότερη χρηματοδότηση που έχει
λάβει ποτέ χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας το πλεονέκτημα της
θεσμικής κατοχύρωσης και από δύο
συμφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρ’ όλα αυτά, η ομολογία ανικανότητάς της αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει αλλάξει τρεις υπουργούς,
ενώ έχουν παραιτηθεί με έντονες μομφές και οι τρεις της γενικοί γραμματείς.
»Δύο είναι, σήμερα, οι δομικές μας

• Στις αρχές του καλοκαιριού κουκουλοφόροι επιτέθηκαν –
και δεν ήταν η πρώτη φορά– στο πολιτικό γραφείο σας στο
κέντρο της Αθήνας. Με αφορμή και τη συνολική δημόσια συζήτηση που γίνεται για τον νόμο Παρασκευόπουλου, θεωρείτε ότι η πρωτεύουσα διολισθαίνει σε συνθήκες ανομίας
και παραβατικότητας;
«Για τρίτη φορά, μέσα λίγα χρόνια, το πολιτικό μου γραφείο έγινε στόχος κουκουλοφόρων και ομάδων αντιεξουσιαστών. Και για πολλοστή
φορά, το τελευταίο διάστημα, το κέντρο της Αθήνας μετετράπη σε κέντρο ανομίας και παραβατικότητας. Είναι σαφές ότι η καταδίκη σε τέτοιου είδους επιθέσεις οφείλει να είναι άμεση, καθολική, κατηγορηματική και απόλυτη. Γιατί –πάνω από όλα– αποτελούν πλήγμα για την ίδια τη Δημοκρατία μας. Μέχρι και τώρα, όμως, από την κυβέρνηση
δεν έχω ακούσει καμία τέτοια ανακοίνωση. Είναι, επίσης, σαφές ότι
οι επιθέσεις αυτές προσωπικά δεν με πτοούν. Το αντίθετο. Με δυναμώνουν, ώστε να συνεχίσω να υπηρετώ με τον ίδιο ζήλο και τις ίδιες αξίες
το συμφέρον της πατρίδας και των συμπολιτών μου. Εκείνο που τονίζω
είναι ότι η διαχρονική και σταθερή ανοχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στο καθεστώς ανομίας που επικρατεί στην Αθήνα, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και καλλιεργεί τον
φόβο στην καθημερινότητά τους. Τα Εξάρχεια, σήμερα, αποτελούν άβατο, όχι μόνο για την ελληνική αστυνομία, αλλά ακόμα και για απλούς
πολίτες. Και η κυβέρνηση, καθημερινά, αποδεικνύει ότι αδυνατεί να συγκρουστεί με τις κάθε λογής συλλογικότητες και τους διάφορους αντιεξουσιαστικούς κύκλους. Ξεκαθαρίζω, όμως, ότι το τέλος της σημερινής
κυβέρνησης θα σημάνει ταυτόχρονα και το τέλος αυτών των σχέσεων και
των φαινομένων».
διαφορές με την κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Πρώτον, ότι για τη Νέα Δημοκρατία τα σύνορα της πατρίδος δεν
είναι ανοιχτά και προσπελάσιμα για
τον κάθε παράνομο μετανάστη. Η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα και τα
σύνορα αυτά οφείλει να τα φυλάττει.
Τελεία και παύλα. Δεύτερον, για εμάς
άλλο πρόσφυγας και άλλο παράνομος
μετανάστης. Διαφορά που η κυβέρνηση, ακόμα και σήμερα, επιμένει να
μην αντιλαμβάνεται. Εμείς θεωρούμε
ότι οι μετανάστες που εισέρχονται πα-

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

«Αμείλικτα και αναπάντητα τα ερωτήματα
που αναδύθηκαν μέσα από τις στάχτες»
• Έχει συμπληρωθεί ένας και πλέον μήνας από την εθνική τραγωδία στο Μάτι και η Εισαγγελία
διεξάγει έρευνα για το θέμα. Τι έφταιξε –με εξαίρεση τα όλα όσα έχουν ακουστεί– και φτάσαμε
στον χαμό τόσων ανθρωπίνων ζωών;
«Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή αυτής της καταστροφής τήρησε απολύτως υπεύθυνη στάση. Απέφυγε τους εύκολους αφορισμούς, πόσω μάλλον τη μικροκομματική εκμετάλλευση μιας εθνικής τραγωδίας. Τα ερωτήματα, ωστόσο, που προκύπτουν σήμερα από μια υψηλού κύρους επιστημονική επιτροπή που η ίδια ζήτησε να
συνδράμει στο θέμα των ερευνών, είναι αναγκαίο να απαντηθούν από την κυβέρνηση, πέραν της έρευνας που διεξάγει η Δικαιοσύνη. Είναι γεγονός ότι η Αττική και η χώρα ολόκληρη βίωσε μια πρωτοφανή και ανείπωτη τραγωδία. Τα ερωτήματα που αναδύθηκαν, όμως, μέσα από τις στάχτες είναι αμείλικτα. Και σε αυτά δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από την κυβέρνηση. Καμία! Παρά μόνο δριμύτατα “κατηγορώ”! Προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς
επειδή μετέδιδαν εικόνες που δεν “άρεσαν”, ακόμα και προς τους ανθρώπους, που έχασαν τα σπίτια τους, επειδή
προφανώς έθεταν ερωτήματα που δεν “βόλευαν”! Η αποτροπή μιας φυσικής καταστροφής προϋποθέτει σχέδιο,
πρόληψη, συντονισμό. Και είναι φανερό ότι τίποτε από αυτά δεν υπήρξε.
»Κάποια στιγμή σε αυτήν τη χώρα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους:
»Κράτος που τον τελευταίο χρόνο θρηνεί εκατόμβες θυμάτων από πλημμύρες τον χειμώνα και από πυρκαγιές το
καλοκαίρι, μόνο οργανωμένο δεν είναι! Είναι σαφές ότι ευθύνες υπάρχουν και έχουν και ονοματεπώνυμο».

ράνομα –επειδή, ακριβώς, έχουν παραβιάσει διεθνείς συνθήκες– οφείλουν να συλλαμβάνονται, να κρατούνται και να επιστρέφονται άμεσα στην
Τουρκία, όπως προβλέπει η Κοινή Δήλωση της Ευρώπης με τη γείτονα χώρα. Ούτε να “λιάζονται”, ούτε να “εξαφανίζονται”, όπως γίνεται σήμερα.
Και, για να γίνει αυτό βέβαια, χρειάζεται να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες διαχωρισμού μεταξύ τους, ενέργεια στην οποία η κυβέρνηση, παρά τις διαρκείς μας επισημάνσεις, αρνείται να προχωρήσει. Σήμερα, οι κάτοικοι των νησιών μας είναι αυτοί που,
σε μεγάλο βαθμό, “πληρώνουν το
μάρμαρο” της κυβερνητικής ανικανότητας. Το Ανατολικό Αιγαίο, όμως,
δεν αντέχει να “σηκώνει άλλο στις
πλάτες του” το μεταναστευτικό, εν ονόματι όλης της Ευρώπης. Και κάτι τελευταίο: Είναι η ώρα η Πολιτεία να εμπνεύσει ξανά το αίσθημα ασφαλείας
στους κατοίκους των νησιών αυτών .
Οι εικόνες ντροπής με πολέμους συμμοριών των διαφόρων εθνοτήτων μέσα στους χώρους υποδοχής, οι στοιβαγμένες σκηνές μέσα στα λιμάνια, τα
κλεισίματα δρόμων και η καταστροφή περιουσιών είναι εικόνες που σύντομα μπαίνουν πια στο παρελθόν.
Μαζί με τα προσφυγόπουλα που περπατάνε ξυπόλητα μέσα στα χιόνια,
μαζί με τις έγκυες μητέρες που βουλιάζουν στις λάσπες τις Ειδομένης.
Και δεν αποτελούν σύντομα παρελθόν
μόνο αυτές οι εικόνες, αλλά και εκείνοι
που τις δημιούργησαν. Δηλαδή, ο
κύριος Τσίπρας και η παρέα του».
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• με οριακά ακραίες εκφράσεις και αργκό θα απαντά το κΙν.αλ. στην
(προ)εκλογική πίεση που του ασκείται από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Γερμανοτσολιάδες εσείς;
«τσίπηδες», «delivery boy» και
«πολιτικoί απατεώνες» εμείς...
«Η ανταπόκριση των πολιτών μάς γεμίζει με αισιοδοξία», είπε μετά την ομιλία
της στο Βελλίδειο –τη δευτέρα το βράδυ– η κα Γεννηματά σε μία χαλαρή σύναξη στελεχών από τη
θεσσαλονίκη και τη Β. ελλάδα, δείχνοντας με αυτόν
τον τρόπο την ικανοποίησή της για την πορεία του
κινήματος αλλαγής.
Του μιχάλη κωτσάκου

O

ντως, σε όλες τις επί
μέρους εκδηλώσεις
το ακροατήριο ήταν
μεγαλύτερο από ό,τι
συνήθως και οι τοπικοί παράγοντες διέκριναν πρόσωπα που είχαν απομακρυνθεί από το
ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τώρα παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο
ΚΙΝ.ΑΛ.. Είναι, όμως, αυτή η πραγματικότητα; Μετουσιώνεται, δηλαδή, ο στόχος που έχει θέσει η ηγετική ομάδα του Κινήματος να «πάρουμε πίσω τον κόσμο που μας έκλεψαν»,
που κατά κόρον χρησιμοποιεί η
Φώφη Γεννηματά στις τελευταίες
δημόσιες παρεμβάσεις της;
Το ΚΙΝ.ΑΛ. ήδη πιέζεται. Τόσο
από τα δεξιά του, όσο και από τα αριστερά του. Ο στόχος να ξεφύγει
το ΚΙΝ.ΑΛ. (η μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ) από τα μονοψήφια ποσοστά
μοιάζει πολύ δύσκολος, αν όχι ανέφικτος. Παρά το γεγονός ότι
πολλοί εντός της Χαριλάου Τρικούπη ακόμη ομιλούν για τα ποσοστά άνω του 40% του ΠΑΣΟΚ ακόμη και σε ήττες. Η προσδοκία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέρρεε, υπό το
βάρος της μνημονιακής πολιτικής
που εφάρμοσε, διαψεύστηκε. Έτσι,
το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο
ΚΙΝ.ΑΛ. μεγάλα κομμάτια ψηφο-

φόρων, που έφυγαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, φαντάζει ως όνειρο
απατηλό. Ταυτόχρονα, είναι ορατός ο κίνδυνος το Κίνημα Αλλαγής
να χάσει ψηφοφόρους και προς τα
δεξιά του, αν κάποιοι ψηφοφόροι
που του έχουν μείνει στραφούν
προς τη Ν.Δ., κινούμενοι από το
μένος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόμη κι εάν αντέξει στην πόλωση το ΚΙΝ.ΑΛ. και πετύχει διψήφιο ποσοστό και καταλάβει την
3η θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, έχει να σκεφθεί από τώρα
την επόμενη ημέρα. Η λύση που
προτείνει η κα Γεννηματά μοιάζει
με τρυκ. Επί της ουσίας η κα Γεννηματά, για να ξεφύγει από το μεγάλο δίλημμα να μετάσχει σε δικομματική κυβέρνηση συνεργασίας, όπως το 2012 στην κυβέρνηση Σαμαρά, που οδήγησε το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική συντριβή, προτείνει από τώρα κυβέρνηση Ν.Δ. ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝ.ΑΛ.. Κάτι που είναι
ανέφικτο. Οπότε η καλύτερη λύση
για το Κίνημα είναι να επιτύχει αυτοδυναμία η Ν.Δ.. Οπότε, τότε
βγαίνει από τη δύσκολη θέση και
θα μπορεί να πετροβολά τη «γαλάζια» κυβέρνηση, ενώ απέναντι

στον ΣΥΡΙΖΑ θα ενεργοποιήσει
και τις ισχυρές δυνάμεις της στην
τοπική αυτοδιοίκηση.

Η αργκό της πολιτικής
Πώς αντιμετωπίζουν όμως την πόλωση; Σε αυτό το ερώτημα οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη έχουν προκρίνει δύο τρόπους. Ο ένας να απορρίψουν «καραμανλικό»
πρόσωπο για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε αυτός
είναι ο κ. Παυλόπουλος, είτε ακόμη και ο ίδιος ο Κ. Καραμανλής. Αυτό σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της Ν.Δ. Χρησιμοποιώντας την αντικαραμανλική ρητορική εκτιμούν ότι θα ανακόψουν όσους δικούς τους ψηφοφόρους
προτιμήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απλά και μόνο για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία.
Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τις
επιθέσεις φιλίας που δέχονται για
διάλογο (σ.σ. οι πιο πρόσφατες δηλώσεις είναι από Παππά και Ξενογιαννακοπούλου), ο δεύτερος
τρόπος είναι οι απαντήσεις να φθάνουν στα άκρα. Ξεπερνούν την έννοια σκληρή κριτική και αγγίζουν
την πολιτική αργκό. Η ίδια η κα



Η ΙδΙα Η κα
ΓεννΗματα
εδωσε το σΥνθΗμα,
οταν στΗν επετεΙο
ΓΙα τα 44 χρονΙα απο
τΗν ΙδρΥσΗ τοΥ
πασοκ κατα τΗν
ομΙλΙα τΗσ εΙπε «να
πανε απο εκεΙ ποΥ
Ηρθαν».

Γεννηματά έδωσε το σύνθημα, όταν στην επέτειο για τα 44 χρόνια
από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ κατά
την ομιλία της είπε «να πάνε από εκεί
που ήρθαν». Κι όπως επεξήγησαν οι
συνεργάτες της, «η πρόεδρος εννοούσε να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4-5%
που είναι η πραγματική δύναμή του».
Όμως και λίγες ημέρες αργότερα από τη Θεσσαλονίκη η κα Γεννηματά είπε: «Οι άνθρωποι που μας
κυβερνούν σήμερα δεν είναι ούτε αριστεροί, ούτε προοδευτικοί, ούτε αποτελεσματικοί. Είναι μια ομάδα καιροσκόπων χωρίς ιδεολογική ταυτότητα που έχουν ως μόνο στόχο την παραμονή τους στην εξουσία». Είχε
προηγηθεί ο Γιάννης Μανιάτης,

ο οποίος αντιδρώντας σε μέτρα
που πρότεινε ο Χρήστος Σπίρτζης
για το Μάτι με επίσημη δήλωση
τους αποκάλεσε «πολιτικούς απατεώνες», τονίζοντας ότι «εξαγγέλλουν
δικές μας πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις που είναι νομοθετημένες και δεν
εφαρμόζουν επί 3,5 χρόνια». Και εάν
ο κ. Μανιάτης δικαιολογημένα οργίστηκε, καθώς ο νυν υπουργός Υποδομών (και πρώην στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ) εξήγγειλε δικό του νόμο,
ο Λεωνίδας Γρηγοράκος προέβη
σε έναν παραλληλισμό, που στην
καλύτερη περίπτωση τον χαρακτηρίζεις ως ατυχή. Ο βουλευτής Λακωνίας είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι «η κυβέρνηση εκχώρησε
κυριαρχικά δικαιώματα με τη συμφωνία των Πρεσπών». Μάλιστα, εξίσωσε
τον Αλέξη Τσίπρα με τον ταξίαρχο
της χούντας Δημήτρη Ιωαννίδη,
και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Κοτζιά με τον Νίκο Σαμψών, που
τοποθετήθηκε πρόεδρος της Κύπρου από τη χούντα, λίγο πριν από
την εισβολή των Τούρκων στο νησί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εξηγήσεις από την κα Γεννηματά, αλλά η Χαριλάου Τρικούπη ούτε καν ασχολήθηκε με την Κουμουνδούρου. Κι όπως λένε κάποιοι στο ΚΙΝ.ΑΛ., «όταν μας αποκαλούσαν γερμανοτσολιάδες ήταν καλά;». Με αργκό διάθεση
αντιμετώπισε και ο Ανδρέας Λοβέρδος την εξαγγελία του υπουργού
Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, για
την ώρα έναρξης των μαθημάτων
στα σχολεία: «Ο κ. Γαβρόγλου αναστάτωσε τις οικογένειες με το 9:00 η ώρα έναρξη σχολείου. Και του λέω: κ. υπουργέ γιατί είστε “τσίπης”, να το κάνετε 11:00 και 12:00 να φεύγουνε. Υπάρχει καταλληλότερος τρόπος να υψώσετε υψηλότερα τείχη ανάμεσα στις
κοινωνικές τάξεις και να δυσκολέψετε
τα παιδιά των φτωχών οικογενειών να
προοδεύσουν στη ζωή τους; Έλεος πια
και ντροπή».
Και τέλος ο πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο
οποίος για πολλοστή φορά σε παρέμβασή του στα ΜΜΕ απαξιεί να
αποκαλέσει τον πρωθυπουργό με το
όνομα του και χρησιμοποιεί τον όρο
delivery boy. Και όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, «έχει μετατραπεί στο απόλυτο delivery boy των εταίρων», εκφράζοντας την εκτίμηση πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντέξει πέρα από τον Μάιο του 2019.
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Παραπομπή Ρέστη,
κώλυμα για Πιλάβιο,
μακάρι για Λεκκάκο
Με βαριές κατηγορίες παραπέμπεται στο 3μελές Εφετείο Κακουργημάτων
ο Β. Ρέστης, υπάρχει κώλυμα για ενεργοποίηση Πιλάβιου,
ενώ ο Στ. Λεκκάκος το σκέφτεται

ον ρόλο του εφοπλιστή
Βίκτωρα Ρέστη στο θέμα του ποδοσφαιρικού
Παναθηναϊκού ως γνωστόν έχει αποκαλύψει πρώτη η
«Α» σε δημοσίευμά της στις 5 Ιουλίου 2018. Όπως είχαμε γράψει τότε αλλά και μεταγενέστερα, ο φερόμενος ως αγοραστής
της ΠΑΕ Ταϋλανδός Πάιροτζ ήταν απλώς «μπροστινός» και επίσης βρισκόταν ο «φορτωμένος» Έλληνας εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης με περιουσία
που αγγίζει τα 2 δισ. δολάρια(!).
Όπως είχαμε αναλυτικά εξηγήσει, τον Ρέστη «επιστράτευσε» ο
ξάδελφος του πρωθυπουργού
Γιώργος Τσίπρας. Το γιατί όμως ο
Ρέστης, βαμμένος Ολυμπιακός, με
πολυτελή σουΐτα στο «Γ. Καραϊσκάκης» εκλήθη να παίξει τον ρόλο του
αφανούς σωτήρα στο ναυάγιο του
ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είχαμε αναλύσει με περισσή σαφήνεια. Πολύ απλά ο Β. Ρέστης είχε –

Τ

και έχει– μεγάλα δικαστικά προβλήματα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε να «βοηθήσει» ώστε να μην καταλήξουν σε αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, που ενδεχομένως
μπορούσαν να οδηγήσουν και σε
φυλάκιση του εφοπλιστή. Τώρα,
κατά πόσον ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με
τις δημοσκοπήσεις, είναι σε θέση
να βάλει «πλάτη» στα δικαστικά
του Βίκτωρα, είναι ένα άλλο θέμα.
Και κάνουμε την επισήμανση αυτή
γιατί οι εκκρεμότητες του εφοπλιστή, αντί να μειώνονται, αυξάνονται…
Σύμφωνα με το υπ’ αρ.
1507/2018 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, με πρόεδρο τον κ.
Τσιμπέρη Σωτήριο, ο Βίκτωρας
Ρέστης και άλλα τέσσερα άτομα –
ένα εκ των οποίων είναι πρώην αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.– παραπέμπονται στο 3μελές Εφετείο Κακουργημάτων για ηθική αυτουργία
εις βάρος του Ι.Δ. και για άλλα αδικήματα.

Αναλυτικά, η παραπομπή του εφοπλιστή σε δίκη εμπεριέχει τα εξής αδικήματα:
Οι Β. Ρέστης και Α. Πάλλης
παραπέμπονται:
Για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση από κοινού
και κατ’ εξακολούθηση εις βάρος
των Κ.Σ. και Γ.Δ.
Για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε σκοπούμενη σωματική
βλάβη εις βάρος του Γ.Δ.
Για το αδίκημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων εις βάρος τρίτων.
Στον Β. Ρέστη έχουν επιβληθεί
και περιοριστικοί όροι (εμφάνιση
σε ΑΤ και οικονομική εγγύηση).
Η παραπάνω παραπομπή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δικαστικών εμπλοκών του εφοπλιστή.
Ως γνωστόν, κάποια από τις δικαστικές εμπλοκές του είχε προκαλέσει τη σύλληψη και έγκλεισή του
επί ένα εξάμηνο στις φυλακές Κο-

ρυδαλλού. Στη συνέχεια, η εμπλοκή του στην υπόθεση με τα Ακίνητα
της Γλυφάδας (υπόθεση Καρούζου) τον οδήγησε σε εδώλιο όπου
του επεβλήθη πρωτοδίκως κάθειρξη 5 ετών, για Ξέπλυμα και Φοροδιαφυγή.
Άλλη δικογραφία που τρέχει εις
βάρος του είναι η υπόθεση με τα
οικόπεδα Βάρης – Κορωπίου και αντίδικο το Ελληνικό Δημόσιο. Η δίκη βρίσκεται στο τέλος της αφού αναμένεται η εισαγγελική πρόταση.
Εκκρεμούν ακόμη η εμπλοκή
του στη δίκη για τα δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, και η
μήνυση του Κουτσολιούτσου της
Folli-Follie για ιδιοποίηση ποσού
20 εκατ. ευρώ που βρίσκεται σε ανακριτικό στάδιο.

Ιδανικός αφανής
αγοραστής ο Ρέστης για
τον ΣΥΡΙΖΑ
Με όλα τα παραπάνω εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Β. Ρέστης
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θα ήταν ο ιδανικός αγοραστής για
την κυβέρνηση, ώστε η «πράσινη»
ομάδα να μη βρεθεί στη Δ΄ Εθνική
επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
πρωθυπουργό Παναθηναϊκό. Οι
τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιάννης Αλαφούζος
παρουσιάζει προσκώματα στη διαπραγμάτευση με τον Πάιροτζ με
αποτέλεσμα να καθυστερεί η μεταβίβαση των μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η περίπτωση πώλησης του
Παναθηναϊκού βρίσκεται σε εξέλιξη και κατά τη γνώμη μας σύντομα
θα περατωθεί.

Νέος πρόεδρος
ο Σταύρος
Λεκκάκος και
αντιπρόεδρος
ο «παλιός»
Σοφοκλής Πιλάβιος
Τις προηγούμενες ημέρες από
πλευράς Αλαφούζου διέρρευσαν
τα ονόματα του τραπεζικού στελέχους Σταύρου Λεκκάκου για τη
θέση του προέδρου και του γνωστού και μη εξαιρετέου Σοφοκλή
Πιλάβιου για τη θέση του αντιπροέδρου.
Ξεκινάμε από τον δεύτερο. Για

τον Σοφοκλή Πιλάβιο υπάρχουν
νομικά κωλύματα, που λόγω παραπομπής του στο 3μελές Εφετείο
Κακουργημάτων για την υπόθεση
της Κάρτας Υγείας δεν μπορεί να
είναι μέλος Δ.Σ. ΠΑΕ ούτε να την
εκπροσωπεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Ενδέχεται όμως να εμφανίζεται
σαν «μαϊμού» αντιπρόεδρος, όπως
ακριβώς έκανε και ο προηγούμενος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Χρήστος Παναγόπουλος, του οποίου
το όνομα δεν υπήρχε στο ΦΕΚ της
«πράσινης» ΠΑΕ, δεν έβαζε πουθε-

νά την υπογραφή του και εμφανιζόταν στα αποδυτήρια και στη
Super League και στην ΕΠΟ ως αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση στον ΣΚΑΪ του
δημοσιογράφου Παχάκη ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη. «Αφού ο
Γκαγκάτσης με το ίδιο κώλυμα βρίσκεται στη Super League, γιατί ο Πιλάβιος να μην είναι στο Δ.Σ. της
ΠΑΕ;» Σωστή η απορία, την απάντηση πρέπει να δώσουν ο Γιάννης Αλαφούζος και βεβαίως ο
αρμόδιος υπουργός Αθλητισμού
Γιώργος Βασιλειάδης.

Όσον αφορά τον Σταύρο Λεκκάκο, η «Α» στην
ηλεκτρονική της σελίδα ανάρτησε τα παρακάτω:
το πρόσωπο του Σταύρου Λεκκάκου ευελπιστεί ο Παναθηναϊκός να βρει τον κατάλληλο
άνθρωπο που θα τεθεί τη νέα εποχή στην διοικητική ηγεσία της ΠΑΕ. Ο πρώην πρόεδρος
της MIG έχει δεχθεί κρούση για την ανάληψη της προεδρίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και δεν
είναι αρνητικός, χωρίς ακόμη ωστόσο ν’ ανάψει το πράσινο φως.
Ο Παϊρόζ Πιεμπονγκσάντ θέλει στο ρόλο του προέδρου να τοποθετηθεί ένα άτομο άφθαρτο,
τεχνοκράτης, που θα έχει αναλάβει στο παρελθόν θέσεις ευθύνης και θα έχει ανταπεξέλθει με επιτυχία στα καθήκοντά του.Ο Σταύρος Λεκκάκος έχει όλο το… πακέτο. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
Βρίσκεται επί χρόνια στον τραπεζικό κλάδο κι έχει εμπειρία κι επιτυχίες στο ενεργητικό του στην
χρηματοοικονομία. Παράλληλα, ήταν επί χρόνια ένας εκ των σημαντικότερων πυλώνων της
Τράπεζας Πειραιώς, όντας αντιπρόεδρός της μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017. Μαζί με τον Μιχάλη Σάλλα ουσιαστικά πήραν τα ερείπια της Τράπεζας Κρήτης και δημιούργησαν έναν τραπεζικό κολοσσό. Την Τράπεζα Πειραιώς. Διετέλεσε πρόεδρος της MIG και κατάφερε να την βγάλει από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε την περίοδο Βγενόπουλου. Χαίρει μεγάλης εκτίμησης στους
οικονομικούς κύκλους και η παρουσία του συνδυάζεται άψογα με το μέγεθος του Παναθηναϊκού.
Θα είναι ευτύχημα για τον Παναθηναϊκό ν’ αναλάβει την προεδρία της ΠΑΕ μια προσωπικότητα
του διαμετρήματος του Σταύρου Λεκκάκου. Είναι Παναθηναϊκός, αλλά το σημαντικότερο άνθρωπος που έχει τις δυνατότητες να συνδράμει με τις γνώσεις, την σοβαρότητα, την εμπειρία και
τις γνωριμίες του, στη νέα σελίδα που φιλοδοξεί ν’ ανοίξει το τριφύλλι στην ιστορία του.
Η πρόταση στον Σταύρο Λεκκάκο έχει γίνει προ δεκαπενθημέρου, αλλά σύμφωνα με ρεπορτάζ
του sport-fm, έχει θέσει τρεις προϋποθέσεις προκειμένου να δώσει θετική απάντηση. Συγκεκριμένα:
Α)Να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τον Παϊρόζ Πιεμπονγκσάντ και να είναι ξεκάθαρο ότι ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας θα κινεί τα νήματα στο σύλλογο.
Β)Να υπάρξει πλήρης ομαλότητα στις πληρωμές όλου του προσωπικού και γενικώς σε ό,τι έχει να κάνει με τον οικονομικό τομέα, καθώς επίσης και η άμεση διευθέτηση των υφιστάμενων χρεών να αποτελούν προτεραιότητα του συλλόγου.
Γ)Να υπάρξει σαφές πλάνο που θα του παρουσιαστεί λεπτομερώς για την επόμενη μέρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και δη το προσεχές διάστημα που σχετίζεται με
τη φετινή σεζόν.
Αν αυτά δεν τηρηθούν από τη νέα ιδιοκτησία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Σταύρος Λεκκάκος δεν έχει καμία πρόθεση να συνδέσει το όνομά του με μια… περιπέτεια στο
άγνωστο. Ο Σταύρος Λεκκάκος που γεννήθηκε στο Φλομοχώρι Λακωνίας το 1952, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του έχει απονεμηθεί ο
τίτλος του επίτιμου διδάκτορα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Bolton στην Αγγλία. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και ιδρυτικό μέλος των επιχειρηματικών συμβουλίων Ελλάδος-Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι.

Σ
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Όταν ο Ιβάν
χορεύει στον
ρυθμό των οπαδών
τη θύρα 6 του «Γεντί Κουλέ» θα βρεθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια για την αναμέτρηση
του «δικέφαλου» με τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Μέχρι και ειδικό ταμείο θα λειτουργήσει για όσους αποφασίσουν την τελευταία στιγμή να πάνε στο γήπεδο. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, για την απόκτηση του εισιτηρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική ταυτότητά
τους και να δώσουν τον αριθμό του ΑΜΚΑ τους.
Η τελευταία επισήμανση καθιστά σαφές ότι οι δύο ομάδες,
δηλαδή ο γηπεδούχος ΟΦΗ και ο φιλοξενούμενος ΠΑΟΚ,
γνωρίζουν ποιοι οπαδοί τους μπαίνουν στο γήπεδο. Όπως θεωρητικά ξέρουν και πού κάθεται ο καθένας εξ αυτών. Έστω
και αν στη διάρκεια ενός αγώνα πολλοί αλλάζουν θέσεις. Σε
μία κερκίδα, όμως, εκείνοι που μπαίνουν με εισιτήριο έχουν
δώσει τα στοιχεία τους. Πρόκειται για μία σημαντική λεπτομέρεια που εκθέτει κόσμο και κοσμάκη για το θλιβερό περιστατικό με τις φωτοβολίδες ευθείας βολής που εκτοξεύθηκαν πριν από 15 μέρες στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης.
Μπροστά στη γενική κατακραυγή επειδή η μία φωτοβολίδα έπεσε σε χώρο που βρίσκονταν παιδιά, οι επικοινωνιολόγοι του
Ιβάν Σαββίδη ανέδειξαν τη βούληση και την αποφασιστικότητα που επέδειξε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ για να εντοπιστεί ο ανεγκέφαλος που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ήταν τέτοια η οργή του επιχειρηματία που επί τρεις ημέρες ακουγόταν και
γραφόταν η απόφαση να μην πάρει η ομάδα της Θεσσαλονίκης εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ. Μόνο που για
άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι ο Ιβάν χορεύει στον ρυθμό που δίνουν οι συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ. Προφανώς επειδή τους
χρειάζεται στρατευμένους δίπλα του.
«Το πρόβλημα θα το λύσουμε μεταξύ μας», ξεκαθάρισαν οι επικεφαλής των οργανωμένων οπαδών όταν ο Σαββίδης τους ζήτησε το όνομα εκείνου που έριξε τη φωτοβολία. «Στην Κρήτη θα πάμε όπως και να ’χει», διεμήνυσαν μέσω στελέχους της ΠΑΕ.

Σ

Το παραμύθι της προβοκάτσιας
Στην Τούμπα σήμανε συναγερμός. Ο Ιβάν βρισκόταν ακόμα στη Θεσσαλονίκη και το τελευταίο
πράγμα που επιθυμούσε ήταν μία κόντρα με τους συνδεσμίτες. Γι’ αυτό έριξε άμεσα νερό στο
κρασί του. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε και πήρε εισιτήρια για το ματς με τον ΟΦΗ. Ως επικοινωνιακό επιχείρημα χρησιμοποιήθηκαν οι καλές σχέσεις των δύο ομάδων, αλλά και των οργανωμένων οπαδών τους.
Η διάθεση για πάταξη των κρουσμάτων βίας θυσιάστηκε στον βωμό της πλήρους σύμπλευσης με τους συνδεσμίτες. Ίσως επειδή αποτελούσε ουσιαστικά έναν μανδύα προστασίας απέναντι στην αθλητική δικαιοσύνη. Μην ξεχνάμε ότι τις πρώτες ώρες μετά από τον αγώνα με τον
Πανιώνιο, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν ρεπορτάζ που άφηναν ανοικτό το ενδεχόμενο της
προβοκάτσιας με στόχο την τιμωρία του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Όταν, βέβαια, άρχισαν
να κυκλοφορούν τα βίντεο από τη Νέα Σμύρνη, το τροπάριο άλλαξε. Όσοι είχαν βρεθεί στο γήπεδο γνώριζαν ότι πριν από την επίμαχη ρίψη έγινε και άλλη προσπάθεια. Μόνο που ο δράστης
απέτυχε και από θαύμα δεν τραυμάτισε κάποιον ομοϊδεάτη του διότι η φωτοβολίδα έσκασε μέσα στην εξέδρα των οπαδών του ΠΑΟΚ.
Εκτός από τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια, βέβαια, κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί
να εκφράσει τη βεβαιότητα πως αν ο ανεγκέφαλος ήταν προβοκάτορας, άμεσα θα τον είχαν
πετάξει από το γήπεδο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ίσως και να τον έδεναν στα κάγκελα, όπως έκαναν
με εκείνο το μηχανάκι που κατά τον μύθο προερχόταν από τα Βόρεια Προάστια της Αττικής.

Καμμένε,
δώσε πίσω
τη φανέλα
με το «12»
Η είδηση είναι 100% έγκυρη. Κάποια παιδιά
που έχουν τον ΠΑΟΚ ως
το πρώτο ιδανικό στη
ζωή τους, ζήτησαν από
την ΠΑΕ (μάλλον από
τον Μάκη) να ζητήσει πίσω τη φανέλα με το
«12», που δόθηκε ως
«δώρο» στον Καμμένο.
Γιατί η φανέλα με το
«12» έχει έναν ιερό συμβολισμό, όπως έγραψαν
οι του ΣΦ ΠΑΟΚ Αθήνας.
Ότι εκφράζει τον 12ο
παίκτη, αλλά και τους
νεκρούς οπαδούς του
«δικεφάλου». Ο Μάκης,
φυσικά (μάλλον ο Μάκης), που θα γνωρίζει
τώρα, προφανώς και δεν
γνώριζε τον συμβολισμό, ειδικά για τα νεκρά
παιδιά του ΠΑΟΚ. Τώρα,
όμως, που το έμαθε, καλό είναι να στήσει μία τελετή επιστροφής της φανέλας με το «12». Θα έχει
πλάκα. Να καλέσουν και
τις τηλεοράσεις, να γίνει
VIRAL. Αν και, κανονικά,
ο ίδιος ο Καμμένος έπρεπε να την επιστρέψει, μόλις το πληροφορήθηκε.
Σε ένδειξη σεβασμού
στους συμβολισμούς. Έχει τέτοιες ευαισθησίες ο
Πάνος ο Καμμένος, όταν
μιλάει για συμβολισμούς. Να, για τη Μακεδονία, ας πούμε, είπε ότι
θα τη ρίξει την κυβέρνηση. Τον χρόνο δεν προσδιόρισε, όμως. Ίσως, αφού χάσουν τις εκλογές.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Ρωσική υποχώρηση και για Καμμένο
«Μπουρλότο»
από Νύκταρη
Μπουρλότο έβαλε ο
Ηρακλής Νύκταρης –
ιστορικό στέλεχος και
οπαδός της ομάδας από
το Ηράκλειο– ενόψει
της επικείμενης
αναμέτρησης του ΟΦΗ
με τον ΠΑΟΚ (Σάββατο
15/9) με την ανάρτηση
στον προσωπικό του
λογαριασμό στο
Facebook.
Σε αυτήν αναφέρει πως
κάποιοι «θέλουν να
ρίξουν τον ΟΦΗ». Κάνει
λόγο για «δανεικά» και
«υποχρεώσεις»
διοικούντων και
προτρέπει δανεικούς και
τον προπονητή, Νίκο
Παπαδόπουλο, να
σεβαστούν τη φανέλα.
Το πρώτο μέρος των
δηλώσεων που αφορά
τους δανεικούς του
ΠΑΟΚ στον ΟΦΗ έπιασε
τόπο, καθώς κανείς από
τους παίκτες αυτούς δεν
πρόκειται να παίξει
κόντρα στην ομάδα του.
Όσο για τις
υποχρεώσεις σε
οικονομικά θέματα, ο
Ηρακλής Νύκταρης δεν
προσδιορίζει τον χρόνο.
Ξέρουμε πως υπάρχουν
κάποια παλαιά δανεικά.
Αυτά υπονοεί ο
Ηρακλής, ή κάτι άλλο;

πλήρης υποταγή του Ιβάν στους οργανωμένους οπαδούς επιβεβαιώθηκε και από τη συγγνώμη που ζήτησαν οι συνεργάτες του για την επικοινωνιακή γκέλα με τον Πάνο Καμμένο. Αν και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ προτίμησε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει από
μακριά όσα συνέβησαν στη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ, σαν τον Νέρωνα που έβλεπε τη Ρώμη να καίγεται, επί της ουσίας τα επικοινωνιακά τεχνάσματά του
λειτούργησαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Μέχρι και φανέλα με το όνομα του Πάνου Καμμένου είχαν τυπώσει οι άνθρωποι του «δικέφαλου». Φυσικά, με την άδεια του Σαββίδη. Μόνο που έκαναν την γκέλα. Εδώ και χρόνια
ο αριθμός 12 έχει αποσυρθεί από τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, πρόκειται για το νούμερο που παραπέμπει στον κόσμο της ομάδας,
τον 12ο παίκτη. Εύλογη, λοιπόν, η οργή των οπαδών όταν είδαν ότι στον υπουργό Εθνικής Άμυνας δόθηκε η φανέλα με το 12. Τα μηνύματα στην ΠΑΕ
προϊδέασαν τους πάντες για σοβαρές αντιδράσεις. Η ατμόσφαιρα μεταφέρθηκε στον Ιβάν, ο οποίος έδωσε εντολή να γίνει οτιδήποτε χρειαζόταν για την εκτόνωση της έντασης. Άμεσα κινητοποιήθηκε ολόκληρος ο μηχανισμός. Τα
στελέχη του ΠΑΟΚ ζήτησαν συγγνώμη από τους οπαδούς και τους υπενθύμισαν ότι ο πρόεδρος έδωσε συγχωροχάρτι για τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης.
«Λάθη κάνουμε όλοι, όμως σημασία έχει να τα αναγνωρίζουμε και να προχωράμε
ενωμένοι», είπαν από την ΠΑΕ στους συνδεσμίτες.
Ο καθένας μπορεί να καταλάβει την ανάγκη του Ιβάν να ’χει τους οπαδούς
του «δικέφαλου» στο πλευρό του. Για γνωστούς και άγνωστους λόγους. Οπότε δεν έχει πρόβλημα να νερώνει το κρασί του όταν το κρίνει απαραίτητο. Αν
και όπως λένε οι κακές γλώσσες στη Θεσσαλονίκη, τόσο νερό που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στο θέμα των οργανωμένων, το κρασί έχει χαθεί εντελώς...

Η

Γιούχτας: «Τα λεφτά δεν
φέρνουν πάντα την ευτυχία»

Βλακείες ότι απείλησε
με παραίτηση
Σχετικά, με την υπόθεση Τσάνα. Ο βοηθός του Σκίμπε απολύθηκε τον Ιούλιο, αρχές
Αυγούστου επισημοποιήθηκε η απόλυσή του και τέλος Αυγούστου επαναπροσλήφθηκε. Μόλις απολύθηκε, τηλεφώνησε στον Σκίμπε και του είπε τα καθέκαστα. Ο
Σκίμπε δεν επικοινώνησε αμέσως με τον πρόεδρο Γραμμένο, όπως θα έκανε κάθε
άνθρωπος. Το άφησε να περάσει έτσι. Γιατί; Διότι από το τηλέφωνο δεν μπορείς να
βγάλεις άκρη. Λέει οι άλλος «θα το δω», και δεν το βλέπει ποτέ. Έτσι, προτίμησε να
τον δει προσωπικά. Όταν ήρθε, λοιπόν, τον είδε και του είπε: «Τον θέλω πίσω». Και
τον ξανάφερε. Τώρα, αυτά που λέγονται είναι βλακείες. Ότι απείλησε με παραίτηση.
Πού θα βρει καλύτερο μαγαζί ο Γερμανός;

Η ιστοσελίδα «www.thepressroom.gr» δημοσιοποίησε στοιχεία που αφορούν μια ομάδα Γ΄
Εθνικής, τον Γιούχτα Ηρακλείου,
με τίτλο «Τα λεφτά δεν φέρνουν
πάντα την ευτυχία». Μεταξύ άλλων επισημαίνει πως ο «Μέγας
προστάτης –με την καλή έννοια
της λέξης– είναι ο ισχυρός άνδρας της αυτοδιοικητικής Κρήτης, ο νυν περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης». Ο οποίος
«βοήθησε απίστευτα την τοπική
ομάδα, απο τις μικρές ερασιτεχνικές κατηγορίες να ανέβει στη
Γ΄ Εθνική».
Τονίζεται πως η διοίκηση «έδωσε
το ελεύθερο στον έμπειρο προπονητή Μηνά Πίτσο να αποκτήσει όσους και όποιους παίκτες ήθελε» με συνέπεια να αποκτη7θούν περισσότεροι από 15. Όμως «η μέχρι σήμερα πορεία του Γιούχτα μόνο ενθαρρυντική
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Τα σύννεφα έχουν πυκνώσει πάνω από τον Γιούχτα, με τους διοικητικούς να σκέπτονται σοβαρά την ανάθεση της ομάδας σε άλλον τεχνικό. Ήδη, σύμφωνα
με πληροφορίες, έχουν γίνει κάποιες βολιδοσκοπήσεις με “βαριά” ονόματα τα οποία θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της κατηγορίας».
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Οι μπαρούφες
του Κούγια
και η αφωνία
Σιμιτζόγλου
Έστειλε μηνύματα και απειλεί με σούπερ αποκαλύψεις ο Αλέξης Κούγιας, ενόψει του αγώνα της ΑΕΛ με τον Παναθηναϊκό. Ο ισχυρός
άνδρας της Λάρισας τόνισε πως περιμένει από
τον Γιώργο Κομίνη να σταθεί στο ύψος της
διαιτησίας, αλλιώς δεν θα κρατήσει κλειστό το
στόμα του. Χαρακτηριστικά ο Αλέξης Κούγιας
δήλωσε στο FAIR PLAY FM 96,1: «Αισθάνθηκα… περίεργα, όταν άκουσα ότι ορίσθηκε ο κ.
Κομίνης στον αγώνα μας με τον Παναθηναϊκό,
γιατί στιγματίσθηκε από το γκολ στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, αλλά έχει κάνει και καλές διαιτησίες
κατά το παρελθόν. Εμείς έχουμε παράπονα και από τη διαιτησία του κ. Τζοβάρα, ο οποίος σφύριξε στο ματς με τον Άρη, αλλά ελπίζω ότι ο κ. Κομίνης θα σταθεί στο ύψος της διαιτησίας, γιατί εάν δω κάτι σε βάρος της ομάδας μου, ξέρετε ότι
δεν κρατάω κλειστό το στόμα μου».
Εκφράζουμε την εύλογη απορία μετά από αυτή
την τοποθέτηση. Ο αθλητικός εισαγγελέας κ.
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Σιμιτζόγλου τι άλλο χρειάζεται από μια τέτοιου είδους αυταπόδεικτη δήλωση πίεσης του διαιτητή προκειμένου να κινηθεί; Τι είναι αυτό
που έχει να κρύψει ο Κομίνης και απειλεί ότι θ’
αποκαλύψει ο Κούγιας;

Το πιθανότερο βέβαια είναι να πρόκειται για
μια από τις μπαρούφες του Κούγια, τις παπαριές που θα έλεγε και η Αυλωνίτου, αλλά, όπως και να έχει, η σεζόν αρχίζει με τέτοιες προϋποθέσεις άσκησης πίεσης στους διαιτητές;

Τα προβλήματα του Καρυπίδη
Το ανέκδοτο της ΔΕΘ δεν είναι όσα είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και την παραχώρηση χρήσης από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας 21 στρεμμάτων στην περιοχή
της Τούμπας, αλλά τα όσα ανέφερε ο
Πάνος Καμένος στον Θόδωρο Καρυπίδη για τα έργα ανάπλασης στο Χαριλάου και το προπονητικό κέντρο του Άρη.
Πρόκειται για ανέκδοτο, γιατί τις εξαγγελίες δεν έκανε ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, αλλά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Μπορεί να θέλει να προσγειώσει τίποτα F16 στο γήπεδο Χαριλάου. Σε κάθε περίπτωση τα «θα»
του Π. Καμμένου θα υλοποιηθούν –αν
υλοποιηθούν– από άλλη κυβέρνηση.
Αλλά τα προβλήματα του προέδρου Θόδωρου Καρυπίδη δεν είναι αυτά τα περί
ανάπλασης. Γι’ αυτό και προσέχει ώστε
να μην τ’ αντιμετωπίζει πλέον μόνος του, αλλά με 3-4 άτομα ακόμη που τον συνοδεύουν μονίμως.

Παππούς ο γόης της ΕΠΟ

Ο Πολωνός και ο Περέιρα
Στην αποκάλυψη ότι ένας Πολωνός διαιτητής ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Τούμπα, ενόψει του ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, προχώρησε η ιστοσελίδα «dikiblogspot.com» του Κυριάκου Θωμαΐδη.
Χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στον Σιμόν Μαρτίνιακ, το δημοσίευμα αναφέρει: «Ο 37χρονος Σιμόν Μαρτσίνιακ θεωρείται ο κορυφαίος στη χώρα του, ήταν παρών στο Μουντιάλ της Ρωσίας και διηύθυνε ευρωπαϊκά ματς των δύο αντιπάλων της 23ης Σεπτεμβρίου
(φέτος ΑΕΚ-Βίντι και προ τετραετίας Μπενφίκα-ΠΑΟΚ). Έχει σφυρίξει στον αγώνα Ελλάδας-Βελγίου και στον φετινό τελικό του ευρωπαϊκού σούπερ καπ (Ρεάλ-Ατλέτικο)».
Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατό να διαρρεύσει ένα τόσο σοβαρό θέμα; Τις προθέσεις του Περέιρα δεν μπορεί να τις γνωρίζει
άλλος πλην του αρχιδιαιτητή. Άντε σε κανένα κρασάκι να έχει αποκαλύψει το όνομα στον στενό του συνεργάτη Σταύρο Τριτσώνη.
Από ’κεί και πέρα οι διαρροές από πού έγιναν και σε ποιον ανήκουν; Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος θα πάρει μέτρα
για να μην επαναληφθούν τέτοιου τύπου διαρροές που πυροδοτούν εντάσεις, ή θα αφήσει το πράγμα να κυλήσει με τους… Πολωνούς να πρωταγωνιστούν;

Υπάρχει παράγοντας στο
πάρκο Γουδή που καθημερινά εισπράττει τη ζήλια
των συναδέλφων του. Αν
και έχει ήδη γίνει παππούς,
σε κάθε ευκαιρία δείχνει
πώς παραμένει γοητευτικός κι έχει τις κατακτήσεις
του. Είτε μέσα στην ΕΠΟ,
είτε εκτός. Στην Ομοσπονδία, βέβαια, δύσκολα μπορεί να εκφράσει κάποια
την αδυναμία της στον
γόη, διότι καιροφυλακτεί η
υποτιθέμενη κουμπάρα του. Όταν, όμως, απομακρύνεται από το πάρκο, τότε η
γοητεία που ασκεί στις γυναίκες κάθε ηλικίας γίνεται αντιληπτή από τους συναδέλφους του που δεν χάνουν ευκαιρία να τον θάβουν. Ειδικά όταν τον συναντούν στη Θεσσαλονίκη, όπου ακόμα έχουν πέραση οι στίχοι του Ξενοφώντα
Φιλέρη που έμειναν στην αιωνιότητα χάρη στη φωνή του τεράστιου Γιώργου
Ζαμπέτα. «Στον Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της», τραγούδησε ο Γιώργαρος και ψιθυρίζουν οι άσπονδοι φίλοι του γοητευτικού παππού.

Στη Βούδα
και στην
Πέστη
ο υδραυλικός
Όσοι εκπροσώπησαν το
μπλοκ του Βορρά στο
πρόσφατο ταξίδι της
Εθνικής ομάδας έμεναν
στη Βούδα, ενώ εκείνοι
του νότου στην Πέστη.
Τόσες αποστάσεις
κρατούσαν μεταξύ τους
οι παράγοντες που
πήγαν στην Ουγγαρία.
Εξαίρεση αποτέλεσε ο
υδραυλικός! Κατά τη
διάρκεια της παραμονής
στη Βουδαπέστη
φρόντισε να περνάει
ώρες και με τις δύο
παρατάξεις, αν κι
εκείνος τοποθετείται
στον Νότο. Όχι μόνο
λόγω γεωγραφικών
κριτηρίων.
Ο υδραυλικός, πάντως,
έδινε την εξήγηση για
τη στάση του. Έλεγε ότι
είχε υποχρέωση να
διατηρήσει ισορροπίες
για να αποτρέψει την
ανατροπή της διοίκησης
και την προκήρυξη
εκλογών στην ΕΠΟ.
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ΘΕΜΑ
Στα
περιστέρια
η μπάλα
(από τους
δύο πρώην...)
Όπως διαβάσαμε στον
«Ελεύθερο Τύπο», στη
Ριζούπολη...
ακούστηκαν «καμπάνες
για δύο». Συγκεκριμένα,
αναφέρεται: «Το κλίμα
στον Απόλλωνα δεν
είναι καθόλου καλό. Η
αλλαγή στον πάγκο
ήταν ένα κακό και όπως
φαίνεται και άλλα
έπονται. Πρόστιμο
1.000 ευρώ καλούνται
από την ΠΑΕ να
πληρώσουν οι Βαγγέλης
Μάντζιος και Εμάνουελ
Κονέ για απειθαρχία σε
εντολές του
υπηρεσιακού προπονητή
Λευτέρη Βελέντζα στην
πρόσφατη αναμέτρηση
με τον Λεβαδειακό.
Μάλιστα ο δεύτερος ο
οποίος αντέδρασε στην
τιμωρία που του
επιβλήθηκε από την
Πέμπτη (σ.σ. 6/9)
προπονείται με τους
“κομμένους” από την
ομάδα».
Ποια ακριβώς ήταν η
απειθαρχία; Την
ακούσαμε κατά τη
διάρκεια της
τηλεοπτικής μετάδοσης,
αφού ο υπηρεσιακός
προπονητής στην
«ελαφρά ταξιαρχία»
είναι μικρός το δέμας
αλλά με στεντόρεια
φωνή. Δύο φορές
έδωσε εντολή να
εκτελέσει φάουλ ο
Τριάδης, αλλά οι
τιμωρημένοι τον
παράκουσαν. Και
μάλιστα έστειλαν την
μπάλα... για σουβλάκια
σε παρακείμενα
καταστήματα. Άσε που
παράπονα έκαναν και οι
σουβλατζήδες, αφού
τους είχαν πελάτες όταν
έπαιζαν στον
Λεβαδειακό.

ΟΦΗ:

Διαρροές-παπαριές (δήθεν από τον Άρειο Πάγο)

Ο Μιχάλης Μπούσης και
το «μαγικό» 68%

Κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες πληροφορία –που φέρεται να προέρχεται– από τον Άρειο
Πάγο, σύμφωνα με την οποία το ανώτατο δικαστήριο της χώρας θα εξετάσει πειθαρχικά τη διαρροή της εισήγησης στην πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, για την υπόθεση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Το διαβάσαμε και κοντέψαμε να λιγοθυμήσουμε από
τα γέλια. Αν και θα ταίριαζε να βάλουμε και τα κλάματα, στην περίπτωση που πραγματικά η «πηγή» βρίσκεται μέσα στον Άρειο Πάγο. Γιατί δεν υπάρχει καμιά περίπτωση το ανώτατο δικαστήριο να
ελέγξει πειθαρχικά μια επιτροπή ιδιωτών. Εκτός, αν η «πηγή» μετέφερε την «πληροφορία» μετά από τρικούβερτο γλέντι σε κάποιο
γάμο, όπου η κατανάλωση οίνου ξεπέρασε κατά πολύ το μέτρο.

Γρήγορα όπως φαίνεται προχωρά η αλλαγή ιδιοκτησιακού
καθεστώτος στην ΠΑΕ ΟΦΗ. Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Μιχάλης Μπούσης, αποκτά όλο και μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών.
Ακόμη τρεις μέτοχοι, οι Καλλέργος Βουλγαράκης, Πολύδωρας Μαρμαράς και Ζαχαρίας Μωραΐτης, παραχώρησαν τις μετοχές τους στον Μιχάλη Μπούση. Έτσι, πλέον, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας έχει αποκτήσει τις μετοχές από 25 μετόχους, οι οποίοι είναι
οι εξής: Καράτζης,
Χαλκιαδάκης, Τζιράκης, Σηφάκης,
Πολεμαρχάκης,
Βάβουλας, Μυλωνάκης, Κουμαντάκης, Σαπουνάκης, Μανωλιδάκης, Ορφανάκης, Πλουμάκης,
Πλατάκης, Λ. Παπακαλιάτης, Βαρδαλαχάκης, Χατζάκης, Αδάμης, Πετράκης, Βίστης, Ρεπανάκης,
Καρνής, Τσακαλάκης, ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Βουλγαράκης), Μαρμαράς Μωραΐτης.
Ο στόχος του επιχειρηματία είναι να πάρει δωρεάν το
68% του μετοχικού κεφαλαίου. Γιατί: πολύ απλά με αυτό
το ποσοστό «εξαφανίζονται» τα δικαιώματα της μειοψηφίας. «Αγκάθια στην απόκτηση του ποσοστού 68% είναι οι
μετοχές που κατέχουν οι Φώτης Τσάλος και Δημ. Παπαδάκης, οι οποίοι δεν έχουν ενθουσιαστεί με την ιδέα
να χαρίσουν τις μετοχές τους.
Προβλέπεται νέος εμφύλιος στο Ηράκλειο, κάτι βέβαια
που δεν γίνεται για πρώτη φορά…

Στημένο για την πρώτη κίτρινη μόνο;
Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ και νυν του Ανωτάτου Αθλητικού Δικαστηρίου CAS, Σοφοκλής
Πιλάβιος, είπε μεγάλη κουβέντα κατά την ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης Koriopolis. Οι διαιτητές, λέει, δεν στήνουν παιχνίδια. Τα στήνουν είτε οι παράγοντες, είτε ποδοσφαιριστές. Αυτό είπε. Αν πρόκειται για την Ελλάδα, προφανώς η πληροφορία έχει δοθεί πριν από πολλά χρόνια από καθηγητές της σχολής Μωραΐτη, όπου φοιτούσε ο Σοφοκλής, μετά τον Πηλαδάκη, τον Τζίγκερ
και τ’ άλλα παιδιά. Στην Ελλάδα, λοιπόν, δεν στήνουν παιχνίδια οι διαιτητές. Δεν
έχει στηθεί ποτέ παιχνίδι, ας πούμε, όπου ο διαιτητής να έπαιξε ο ίδιος και οι
«κολλητοί» του, πού θα δοθεί η πρώτη κίτρινη κάρτα. Ποτέ. Βάζει το χέρι του
στο ευαγγέλιο ο Πιλάβιος. Αλλά κι έτσι να γίνει καμιά φορά, δεν επέρχεται αλλοίωση αποτελέσματος. Όσον αφορά στους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες, που όπως είπε ο Πιλάβιος ότι στήνουν αγώνες, για να το λέει, κάτι θα ξέρει. Λεπτομέρειες όμως δεν είπε. Προσέχει για να έχει… την υγεία του.

Τα πειθαρχικά, όχι τα διοικητικά
Ο πάλαι ποτέ «άρχοντας» της Δικαιοσύνης Σταύρος-Χαράλαμπος Κοντονής έβγαλε έναν νόμο,
ότι τα δικαιοδοτικά όργανα θα πρέπει να στελεχώνονται από τακτικούς δικαστές. Όπερ και εγένετο, κατά παράβαση του λεγόμενου (γιατί «λεγόμενο» είναι, πια) «αυτοδιοίκητου» στο ποδόσφαιρο. Κι ο Βασίλης Ανδρόνικος, πρόεδρος της ΠΕΕΟΔ, πώς διορίστηκε αφού είναι συνταξιούχος; Κάποιοι «νομικοί κύκλοι» αναφέρουν ότι θα έπρεπε να είχε αλλάξει κι αυτός και να τοποθετηθεί τακτικός δικαστής.
Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, λένε ότι ο νόμος Κοντονή αφορά στα πειθαρχικά όργανα
κι όχι στα διοικητικά! Εκεί θα «παιχτεί» το επόμενο επεισόδιο για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι «νομικοί κύκλοι».
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Ξε νοι
έ
μ
μ
Γρα
Οι προβλέψεις
και οι ποινές του
Πειθαρχικού Κώδικα
για τη ρίψη
φωτοβολίδων
προκαλούν
κλαυσίγελο. Ο
Βαγγέλης Γραμμένος
τι άποψη έχει επ’
αυτού; Οι
τοποτηρητές
FIFA/UEFA, που
είχαν απαιτήσει και
αυστηροποίηση των
διατάξεων, τι λένε; Ο
Φούσεκ πήρε
χαμπάρι τι έγινε, ή
απλώς πηγαίνει στα
Δ.Σ. για να
δικαιολογεί τα λεφτά
που παίρνει;

↪

φρρρρ
↪

ΑΝΑΘΕΜΑ

ΨEMA

ΚΑΝΕ ΜΑΣ
ΛΙΓΑΚΙ. . .

Η... Κομινιάδα
συνεχίζεται. Ο
Γιώργος Κομίνης
εξακολουθεί να
ορίζεται σε
παιχνίδια. Οι βόρειοι
στην ΕΠΟ «έχουν
βγει από τα ρούχα»
τους και «τα
χώνουν» στον
Περέιρα. Πώς
απαντούν ο
Πορτογάλος αλλά
και ο Γραμμένος;
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H Football
League έχει
ορίσει το εναρκτήριο
λάκτισμα του
πρωταθλήματος για
τις 22/9. Υπό την
προϋπόθεση πως οι
δεσμεύσεις του
υφυπουργού
Αθλητισμού, για
υπογραφή
συμφωνίας με την
ΕΡΤ, θα γίνουν
πράξη. Είναι
συμπτωματικό ότι
όλο και πληθαίνουν
τα ρεπορτάζ περί
αναβολής;

↪

Μ. Γκαγκάτσης,
↪
μετά τη συνάντηση
με το κυβερνητικό
κλιμάκιο για το γήπεδο
στην Τούμπα:
«Ευχαριστούμε και τον
κύριο Καμμένο, την κυρία
Νοτοπούλου, την κυρία
Κόλλια για την παρουσία
και τη δέσμευσή τους
επίσης για τη δωρεάν
παραχώρηση του χώρου
και για την προμήθειά
τους να τρέξουν οι
διαδικασίες το
γρηγορότερο δυνατό».
Ήθελε να πει «προθυμία»
τους, ή το είπε κατ’
εντολή του Ιβάν, που για
πολύ καιρό μοίραζε δώρα
κάθε μορφής;

↪

Η εθνική τη
γλίτωσε στην
Εσθονία, όχι όμως και
στην Ουγγαρία. Η
κακή απόδοση δεν
έφερε μόνο την ήττα
αλλά δημιούργησε και
προβληματισμό, για
τον ομοσπονδιακό
εκλέκτορα. Ανάμεσα
σε αυτούς που
φέρονται να
αναθεώρησαν την
άποψή τους, για τον
Γερμανό, είναι και
διεθνείς.Σε λίγο θα
κάνουν λόγο και για
τις γερμανικές
πολεμικές
αποζημιώσεις…

Ενοχλούν
οι φιλοδοξίες
του Περικλή

Τριβές
Χατζησαρόγλου
και Λασκαράκη
Ρωγμές έχουν παρουσιαστεί στο
μπλοκ του Βορρά. Το καταλαβαίνει και όποιος μιλήσει έστω και μία
φορά με τον Γιώργο Χατζησαρόγλου. Όπου σταθεί κι όπου
βρεθεί, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δράμας αναφέρει δύο ονοματεπώνυμα. Το ένα είναι του Περικλή Λασκαράκη και το άλλο του Αχιλλέα Μπέου!
Ούτε στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στον δήμο Βόλου δεν
αναφέρθηκε τόσες φορές το όνομα του δεύτερου, αν και εξελέγη
με σημαντική διαφορά. Για τον
πρώτο δεν το συζητάμε. Ούτε στα
όνειρά του δεν έχει απολαύσει τέτοια δημοτικότητα. Έστω και αρνητική. Αλλά, όπως λέει και ο λαός, διαφήμιση γίνεται ακόμα και
με πικρόχολα σχόλια.

Τι έχει ο Χατζησαρόγλου με
τους δύο Βολιώτες; Με τον Λασκαράκη «φόρτωσε», όταν αντιλήφθηκε τις φιλοδοξίες του να
γίνει πρόεδρος της ΕΠΟ. Στο
μπλοκ του Βορρά θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Ευάγγελλου Γραμμένου. Λένε ότι
αργά ή γρήγορα θα λυγίσει από
την πίεση και θα τα βροντήξει. Γι’
αυτό κάποιοι κάνουν σχέδια για
την επόμενη μέρα. Ο Λασκαράκης φέρεται να προωθεί πιο έντονα την υποψηφιότητά του.
Φυσικά με τη
στήριξη του
Μπέου, ο οποίος θέλει να
ανταποδώσει
την πρωτοβουλία που πήρε ο
Λασκαράκης
στην τροποποίηση των κανονισμών για να ανοίξει ο δρόμος της
επιστροφής του στα ποδοσφαιρικά πράγματα μέσα από την αναψηλάφηση του ισόβιου αποκλεισμού του.

Όταν εκθέτουν διαιτητές και παρατηρητές
Η προσπάθεια να τονωθεί το προφίλ του Μάκη Γκαγκάτση κάποιες
φορές εξελίσσεται σε μπούμερανγκ για τον ΠΑΟΚ. Άσχετα αν τα
θεσμικά όργανα σφυρίζουν αδιάφορα. Οι διαιτητές και οι
παρατηρητές, όμως, εκτίθενται ανεπανόρθωτα. Ακόμα και δημοσίευμα
εφημερίδας που ελέγχεται πλήρως από τον «δικέφαλο του Βορρά»
έγραψε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ μπήκε στο γήπεδο της
Νέας Σμύρνης κι επιτέθηκε φραστικά στον Βασίλη Καμπούρη, τον
βοηθό που ακύρωσε το κανονικό γκολ του Τσούμπα Ακπόμ. Άραγε,
ο διαιτητής Αναστάσιος Παπαπέτρου και ο παρατηρητής του ματς
είχαν την ίδια εικόνα για τα πεπραγμένα του Γκαγκάτση; Το
ρεπορτάζ, πάντως, εύκολα θα μπορούσε να φτάσει στον αθλητικό
δικαστή, όπως έλεγαν κάποιοι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα
στη Super League.

Η μάχη της ανόδου
Ο Χατζησαρόγλου έχει ανεβεί στα κάγκελα για ακόμα έναν λόγο. Θεωρεί ότι μέσω Λασκαράκη ο Βόλος θα εξελιχθεί σε φαβορί για την άνοδο. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση του Ηρακλή και την παρουσία της
Παναχαϊκής, οι πιθανότητες να διεκδικήσει η Δόξα το εισιτήριο για τη
Super League μειώνονται αισθητά. Καίριο πλήγμα για τον πρόεδρο της
ΕΠΣ Δράμας, που θέλει να συνδέσει τον ρόλο του στο ποδόσφαιρο με
την επιστροφή των «μαυραετών» στα σαλόνια.

Εθνική και
ΕΠΟtours
Η «ανώμαλη
προσγείωση» της
Εθνικής ομάδας στη
Βουδαπέστη και η ήττα
2-1 από την Ουγγαρία
για το Nations League,
έφερε γκρίνια στο
αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα. Όταν σε
όμιλο με αυτού του
επιπέδου τις ομάδες
(Ουγγαρία, Φινλανδία,
Εσθονία) κάνεις
προβληματικές
εμφανίσεις με συνέπεια
τέτοιες γκέλες, τι θα
γίνει στα προκριματικά
του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος, όπου
εκ των πραγμάτων θα
βρεις σοβαρότερους
αντιπάλους;
Το εξιλαστήριο θύμα, αν
αποτύχει η Εθνική στο
Nations League, θα
είναι εύκολο. Ο
προπονητής Μίκαελ
Σκίμπε. Η επιλογή των…
άλλων. Που τον
κρατήσαμε –
υποχρεωτικά– γιατί το
ζήτησαν οι παίκτες.
Έτοιμο το αφήγημα, για
να μη ρίξουν ευθύνες
και σε μας. Ώστε το ΕΠΟ
tours να συνεχίσει τη
διαδρομή του.
Τι να πουν οι δύσμοιροι
οι ποδοσφαιριστές και ο
προπονητής που είδε
ξαφνικά να
εξαφανίζουν,
προσωρινά, τον
συνεργάτη του Κώστα
Τσάνα; Να κλείνονται
φιλικά με… Σαουδική
Αραβία και Αίγυπτο για
προετοιμασία
αναμετρήσεων με
ευρωπαϊκές ομάδες.
Πάλι καλά που δεν τους
έτρεχαν στην
Κωνσταντινούπολη να
παίξουν με το Ιράν.
Κρίμα, γιατί κάποιοι
σύμβουλοι της
Ομοσπονδίας δεν είχαν
πάει στην Πόλη…
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Χρ. Μπέκιας:

«Έχει πολύ
δρόμο
το γήπεδο»
Το πρώην μέλος της διοίκησης του ΠΑΟΚ, επί
σειρά ετών υπεύθυνος
του γηπέδου της Τούμπας κι εργολάβος οικοδομικών έργων Χρήστος
Μπέκιας, αναφέρθηκε
στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την παραχώρηση του περιβάλλοντα χώρου της Τούμπας
στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
Για τα 21 στρέμματα που
παραχωρούνται στον
ΠΑΟΚ: «Ο πρώτος χώρος
είναι το σημερινό πάρκινγκ, ο οποίος συνεχίζει
ως πίσω από την Θύρα 4.
Είναι το κολυμβητήριο, η
έκταση μέχρι την Αγία
Βαρβάρα. Ο μόνος χώρος που είναι ωφέλιμος
είναι το πάρκινγκ και ο
χώρος πίσω από τη Θύρα
4. Εφόσον γκρεμιστεί το
γήπεδο μπορεί να μεταφερθεί λίγο πιο πίσω για
να σηκωθεί πιο πάνω η
Θύρα 8. Το κολυμβητήριο πρέπει να υπάρχει,
δεν μπορεί να γκρεμιστεί. Οι υπόλοιποι χώροι
δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, εκτός αν χρησιμοποιηθούν ως υπαίθριο
πάρκινγκ. Πρέπει να γίνει ένα τοπογραφικό
διάγραμμα, να καταγραφούν οι χώροι διότι όλοι
οι χώροι σε εκείνη την
περιοχή ήταν κάποτε περιουσία του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας».
Για το αν θεωρεί πως
πλέον ανοίγει ο δρόμος
για την κατασκευή του
νέου γηπέδου: «Για να ανοίξει ο δρόμος πρέπει
να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη. Πρώτον να
γίνει νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη στο
σχέδιο πόλης, διότι όταν
χτίστηκε το γήπεδο της
Τούμπας ήταν εκτός πόλης. Μετά να δούμε τι θα
βρεθεί από κάτω, μήπως
βρεθούν αρχαία. Το πώς
θα ξεπεραστούν αυτά τα
εμπόδια αν βρεθεί κάτι
δεν το ξέρω και ούτε θέλω να το σκέφτομαι.
Μακάρι να προχωρήσει
το έργο».

Του Νίκου
Συνοδινού
ο… κυβερνητικό
δωράκι στον
ΠΑΟΚ για τη
δημιουργία της
νέας Τούμπας δεν ήταν κάτι
καινούργιο. Εδώ και σχεδόν
έναν χρόνο έχει γίνει γνωστό
κι εξαγγελθεί από τη διοίκηση
του «δικέφαλου του βορρά» και
κυβερνητικούς παράγοντες.
Κούμπωσε ωστόσο για επικοινωνιακούς λόγους στην 83η
ΔΕΘ, διά στόματος του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κατευναστούν τα πάθη για το Σκοπιανό.
Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι: «Παραχωρούμε άμεσα με νομοθετική ρύθμιση
που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες
ημέρες τον χώρο του στρατοπέδου
στην Άνω Τούμπα, για να αποκτήσει
ο ΠΑΟΚ το γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που αξίζει τόσο στην ιστορία του συλλόγου όσο και στην
πόλη της Θεσσαλονίκης».
Τι ακριβώς δίνει η κυβέρνηση στον
ΠΑΟΚ; Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας έχει έναν χώρο 21 στρεμμάτων γύρω
από το γήπεδο της Τούμπας. Τα
στρέμματα αυτά δεν τα χρησιμοποιεί,
αλλά κάποια από αυτά έχουν καταπατηθεί. Θα τα παραχωρήσει στον
ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διώξει τους καταπατητές και αφού τους διώξει, και
αφού προηγουμένως γίνουν χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις
οι οποίες είναι απαραίτητες, «είναι στα
χέρια των ανθρώπων του ΠΑΟΚ να
προχωρήσουν στην υλοποίηση».
Πόσο θα κοστίσει να πάρει ο ΠΑΟΚ τον χώρο αυτό των 21 στρεμμάτων; Τίποτε, διότι «αποφασίστηκε,
τελικά, αυτή η παραχώρηση να γίνει
χωρίς αντίτιμο, δηλαδή να γίνει δωρεάν προς όφελος του ΠΑΟΚ». Πρόκειται για την ίδια κυβέρνηση που
δεν τόλμησε να νομοθετήσει την
παραχώρηση της πρώτης προβλήτας του λιμανιού στον δήμο Θεσσαλονίκης, διότι, όπως έλεγαν διάφοροι εμπλεκόμενοι, «σιγά μην υπογράψω να πάω κατηγορούμενος για
απιστία».
Τρεις ημέρες πριν από την έκθεση πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Σωκράτης Φάμελλος, τα είχε πει
λιγάκι διαφορετικά και συγκεκριμένα ότι «ο χώρος θα μεταβιβαστεί
προς την εταιρεία ειδικού σκοπού
που θα αναλάβει την κατασκευή του
νέου γηπέδου». Άρα, ο χώρος δεν θα
μεταβιβαστεί τώρα, διότι δεν υπάρχει η εταιρεία, η οποία προφανώς θα
υπάρξει «όποτε ο ΠΑΟΚ το ζητήσει».
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα το πάρει, αλλά
«το θέμα δεν είναι μόνο η γη, έχουμε
να λύσουμε και την περιβαλλοντική

Τ

Άλλα κόλπα
η Τούμπα με Ιβάν
• Τότε (1957) o ΠΑΟΚ αγόρασε με 1,5 εκατ. δραχμές
30 στρέμματα
Τώρα (2018) του προσφέρουν δωρεάν 21 στρέμματα
• Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα Καμμένου
σε Άρη-Ηρακλή που μένουν με άδεια χέρια
• Εταιρεία ειδικού σκοπού ή στον ερασιτέχνη η…
παραχώρηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε ΠΑΟΚ και από ’κεί σε Σαββίδη;
• Ξεπέρασαν ενστάσεις, αρχαιολογία, καταπατητές,
πολεοδομία, περιβαλλοντολογικά και χωροταξικά ζητήματα
και πολεοδομική αδειοδότηση της επένδυσης, το τοπικό χωρικό σχέδιο
που θα εγκριθεί από το δικό μας υπουργείο, γι’ αυτό και έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε όλα τα στάδια του
σχεδίου», είχε πει ο Σ. Φάμελλος.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Καμμένος πάντως στη ΔΕΘ
πήγε με περισσότερα δώρα και από
τον πρωθυπουργό. Άφησε ανοικτό
το θέμα των υποσχέσεων και στις
άλλες μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης.
«Δεν κάνουμε δώρο στον ΠΑΟΚ,
υποχρέωσή μας είναι. Ο ΠΑΟΚ δικαιούται το γήπεδο, δεν πάμε να εξαγο-

ράσουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν βάζουμε στη
ζυγαριά το γήπεδο με το εθνικό θέμα. Εγώ στο εθνικό θέμα άλλωστε έχω εκφράσει την άποψη που έχουν
οι περισσότεροι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Δεν δίνουμε 21 στρέμματα για να πάρουμε τη στήριξη του ΠΑΟΚ.
»Το ίδιο θα κάνουμε και με άλλες
ομάδες που έχουν κόσμο και θα φέρουν στη Θεσσαλονίκη πλούτο και
δόξα. Σας εγγυώμαι προσωπικά ότι
όσον αφορά την παραχώρηση της
χρήσης θα έχουμε τελειώσει μέχρι το
τέλος του μήνα, υπογράφω εγώ κι ας
κυνηγάνε εμένα. Για τα πολεοδομικά
δεν μπορώ να εγγυηθώ, πρέπει να

φέρουν τα σχέδια από τον ερασιτέχνη. Ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή να τελειώνουν άμεσα, όλοι έχουν συμφέρον να προχωρήσει».
Ο Άρης και ο Ηρακλής βέβαια
δεν έχουν στα σκαριά νέο γήπεδο.
Λίαν προσφάτως ο Άρης έκανε βελτιώσεις στο Χαριλάου, ενώ ο Ηρακλής θέλει να δημιουργήσει γήπεδο
στη Μίκρα, αλλά δεν υπάρχει επενδυτής. Συνεπώς, οι υποσχέσεις στις
δύο άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν έχουν αντικείμενο.
Ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Θανάσης Κατσαρής, πάντως για να
μη θεωρηθεί ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
έχουν ευνοϊκή μεταχείριση στον «δικέφαλο του βορρά», αποσαφήνισε
ότι: «Εμείς δεν είμαστε με κανένα
κόμμα, είμαστε ΠΑΟΚ και είμαστε με
όλους όσους θέλουν το καλό μας, γι’
αυτό και εξηγούμε ότι η Πολιτεία δεν
έκανε καμία χάρη στον σύλλογο, παρά μόνο παραχώρησε μια έκταση, την
οποία θα πάρει πίσω εάν διαλυθεί ο
ΠΑΟΚ, άρα δεν είναι δική μας, απλώς
μας έδωσε τη χρήση σε έναν άχρηστο για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χώρο. Ο Ιβάν Σαββίδης θα πάρει
την εκμετάλλευση του γηπέδου για
όσα χρόνια του χρειαστούν, προκειμένου να κάνει την απόσβεση της επένδυσης, η οποία θα είναι πολύ με-

00_00_athlitiko_PAOK_852_APOPSI 9/14/18 7:07 PM Page 21

γάλη και επομένως, πρέπει να το συζητήσουμε μαζί του και να πάρουμε
αποφάσεις».

Από το… μηδέν
Ο Θανάσης Κατσαρής ξεκαθάρισε ότι το νέο γήπεδο:
«Θα είναι χωρητικότητας 35.000
φιλάθλων και εμείς μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση σε όλες τις πλευρές, εκτός από την οδό Μικράς Ασίας,
στις θύρες 7 και 8. Ίσως γι’ αυτό το
λόγο να μετακινηθεί λίγο προς τα πάνω το νέο γήπεδο. Ρωτήσαμε τον κ.
Σαββίδη εάν θα γκρεμίσουμε ή θα
διατηρήσουμε το κτίριο στη θύρα των
επισήμων και μας είπε ότι θα γίνει
καινούργιο γήπεδο από το μηδέν, άρα
θα γκρεμιστούν τα πάντα. Άλλωστε,
είχαμε κάνει εργασίες όταν χτιζόταν
το γήπεδο και διαπιστώσαμε ότι από
κάτω δεν υπήρχαν ούτε αρχαία, ούτε
τίποτα, άρα το ίδιο πιστεύω θα συμβεί
και στο υπόλοιπο οικόπεδο».
Η ρύθμιση θα είναι κατά τέτοιο
τρόπο διαμορφωμένη, ώστε να
μην μπορούν ιδιώτης, κάτοικος
που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας να καταθέσει
ένσταση για να εμποδίσει την κατασκευή του νέου γηπέδου.
Αυτό βέβαια θα φανεί στην πράξη. Γιατί στην αντίστοιχη περίπτωση της ΑΕΚ, η «Αγιά Σοφιά» πέρασε από χίλια μύρια κύματα για να…
πάρει μπρος. Και ’κεί υπήρχε η αποφασιστικότητα του Δημήτρη
Μελισσανίδη και της «ενωσίτικης» οικογένειας, αλλά πέρασαν
χρόνια προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ
ίσως υπάρξει μαγικό ραβδάκι…
Ο υφυπουργός Αθλητισμού
Γιώργος Βασιλειάδης δήλωσε ότι θα ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα με τη βοήθεια της
κυβέρνησης, όπως έγινε στην περίπτωση της ΑΕΚ. Χρονικό ορίζοντα δεν έδωσε πάντως….

Τότε που δεν χαριζόταν
τίποτα
Το γήπεδο της Τούμπας συμπλήρωσε
στις 6 Σεπτεμβρίου 59 χρόνια ζωής
και λειτουργίας και φιλοξενεί τον
«Δικέφαλο του Βορρά» στα 2/3 της
διαδρομής του από την ίδρυσή του,
από το 1959 που κατασκευάστηκε έως σήμερα. Ήταν το δεύτερο γήπεδο
του ΠΑΟΚ, μετά από αυτό του Πανεπιστημίου ή αλλιώς Συντριβανίου,
στο κέντρο της πόλης. Η 6η Σεπτεμβρίου του 1959 δεν ήταν μια συνηθισμένη μέρα. Ο κόσμος που ανηφόριζε προς την Τούμπα εκείνο το κυριακάτικο απόγευμα, πολύ πιθανόν να
μην είχε συνειδητοποιήσει ότι γινόταν μάρτυρας σε μια κομβική στιγμή
της ιστορίας του συλλόγου. Τη μέρα
εκείνη γίνονταν τα επίσημα εγκαίνια
του γηπέδου του ΠΑΟΚ. H Τούμπα ήταν κατάμεστη από 20.000 ΠΑΟΚτσήδες. Η αρχική χωρητικότητα του
γηπέδου ήταν 20.000 θέσεων. Η θύρα των επισήμων ονομάστηκε «θύρα των ευεργετών» και ήταν η μονα-

δική που έμεινε… αναλλοίωτη μ’ εξαίρεση την αντικατάσταση των πλαστικών καθισμάτων από αναπαυτικές πολυθρόνες. Οι θύρες 3, 4, 5, 6
ήταν μισές απ’ ό, τι σήμερα. Δεν υπήρχαν οι θύρες 7, 8 και 2, περιμετρικά υπήρχε ένας μεγάλος τοίχος ο
οποίος αργότερα γκρεμίστηκε, ενώ
το γήπεδο από την αρχή είχε χόρτο
και μαζί με το γήπεδο της Λεωφόρου
ήταν τα μόνα που διέθεταν χλοοτάπητα εκείνη την εποχή.
Η αναγκαιότητα κατασκευής νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ ήταν επιβεβλημένη, αφού το 1956 αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση του γηπέδου
στο Συντριβάνι (όπου αργότερα δημιουργήθηκε η Θεολογική Σχολή),
και ο ΠΑΟΚ ήταν αναγκασμένος να
ψάξει για νέο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι το είχε επεκτείνει το 1930.
Ο χώρος που βρέθηκε στην Άνω

Τούμπα για την ανέγερση του γηπέδου ανήκε στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Ο πρόεδρος της επιτροπής για
την ανέγερση του γηπέδου Γιώργος Θέμελης (υφυπουργός τότε Εθνικής Άμυνας) παραχώρησε τον
Μάιο του 1957 έκταση 30 στρεμμάτων. Με την απόφαση 41/485 της
11ης Μαΐου 1957, εκδόθηκε το παραχωρητήριο, και τα 30 στρέμματα
της έκτασης πέρασαν στην ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ. Το αντίτιμο ήταν
1.500.000 δραχμές που έπρεπε να
εξοφληθεί σε 20 μήνες.
Το πρωτόκολλο παραλαβής έγινε
στις 7 Φεβρουαρίου 1958 και το υπέγραψαν από πλευράς ΠΑΟΚ οι
Σταύρος Γεωργιάδης και Β. Σιδηρόπουλος. Με την παραχώρηση αγορά του οικοπέδου, αρχίζουν οικονομικά προβλήματα για τον ΠΑΟΚ και χρειάζεται η οικονομική αλλά και η εργατική βοήθεια. Οι εργασίες δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν,
καθώς από τα 6 εκατομμύρια που απαιτούνταν για την έναρξη των εργασιών, το επίσημο κράτος μέσω
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού διέθεσε μόλις ένα εκατομμύριο δραχμές. Επιπλέον, ο χώρος που
είχε βρεθεί δεν ήταν τελείως ελεύθερος, καθώς στην περιοχή διέμεναν 182 προσφυγικές οικογένειες,
τη μετεγκατάσταση των οποίων

πλήρωσε και πάλι ο ΠΑΟΚ.
Η διοίκηση του «Δικεφάλου» υποχρεώθηκε να ζητήσει τη συνδρομή των φιλάθλων με την έκδοση
του Λαχείου «Ανεγέρσεως νέου
Σταδίου του ΠΑΟΚ», το οποίο κόστιζε 20 δραχμές, κυκλοφόρησε σε
όλη την Ελλάδα και καλύφθηκε με
ταχύτητα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ
που διψούσε να δει την ομάδα του
ξανά στεγασμένη.
Οι εργασίες άρχισαν το 1958 και
τελικά η αποπεράτωση του γηπέδου
έγινε τον Αύγουστο του 1959. Με τη
χειρωνακτική και κατασκευαστική
συνδρομή φιλάθλων, που μπορούσαν να συμμετάσχουν αφιλοκερδώς
στην κατασκευή του γηπέδου. Την ημέρα των εγκαινίων του γηπέδου,
6/9/1959, έγινε και το πρώτο ανεπίσημο παιχνίδι, με αντίπαλο την ΑΕΚ.
Στις 5.30΄ το απόγευμα ένα

στρατιωτικό αεροπλάνο έριξε στη
σέντρα του γηπέδου την μπάλα για
το πρώτο εναρκτήριο λάκτισμα. 20
λεπτά αργότερα η Τούμπα ένιωσε
τις πρώτες ζητωκραυγές από το
πρώτο (και μοναδικό για τον αγώνα
εκείνο) γκολ που πέτυχε με δυνατό
σουτ ο Κιουρτζής, και έδωσε την
πρώτη νίκη στον ΠΑΟΚ με 1-0.
Το πρώτο ρεκόρ εισιτηρίων καταγράφηκε στις 20 Σεπτεμβρίου
1959, λίγες μέρες αργότερα, που ήταν και το πρώτο sold out του γηπέδου στο φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (14.050 εισιτήρια και
284.151 δρχ. εισπράξεις). Το σκορ
ήταν 1-1, με τον Ολυμπιακό να
προηγείται με τον Γιώργο Σιδέρη
και τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει με τον
Λέανδρο Συμεωνίδη.
Ο πρώτος επίσημος αγώνας στην
Τούμπα έγινε στις 25 Οκτωβρίου του
1959, όταν στα πλαίσια της πρώτης
αγωνιστικής του 1ου πρωταθλήματος της νεοσύστατης Α΄ Εθνικής κατηγορίας, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε και νίκησε 3-2 τον Μέγα Αλέξανδρο Κατερίνης. Το σκορ άνοιξε για τον ΠΑΟΚ ο Βαγγέλης Καραφουλίδης
στο 24΄ πετυχαίνοντας το πρώτο «επίσημο» γκολ στην Τούμπα.
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας
του ’60, η χωρητικότητα έφτασε τις
30.000 και στις 19 Μαρτίου 1967 σε
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αγώνα με
τον Ολυμπιακό (σκορ 2-0) έσπασε για πρώτη
φορά το φράγμα των
30.000 εισιτηρίων (
31.504).
Στις αρχές της δεκαετίας
του ’70 οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ
αύξησαν τη χωρητικότητα στις
45.000 θέσεις!
Το 1978 με τον μεγάλο σεισμό
στη Θεσσαλονίκη, η Τούμπα φιλοξένησε τους σεισμόπληκτους της περιοχής, ενώ τα προβλήματα που δημιούργησε η ισχυρή δόνηση έφεραν και
συνέπειες στο γήπεδο. Στις 22 Μαρτίου 1980 ένα απόγευμα Σαββάτου,
κατέρρευσε η θύρα 8 χωρίς θύματα
αφού έπεσε στη διάρκεια μιας «νεκρής» μέρας.
Ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προσωρινά το γήπεδό του και
να μετεγκατασταθεί στο Καυταντζόγλειο, αλλά και στο Χαριλάου.
Παράλληλα με την επέκταση των
κερκίδων, δημιουργήθηκαν κι άλλοι
χώροι για αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, με σπουδαιότερη την κατασκευή γυμναστηρίου κάτω από τη θύρα 3. Σημαντική στιγμή στην ιστορία
της Τούμπας ήταν η τοποθέτηση προβολέων, για τη δυνατότητα διεξαγωγής νυχτερινών αγώνων. Ήταν στις 20
Μαΐου 1970, όταν μάλιστα για τον
πρώτο νυχτερινό του αγώνα ο ΠΑΟΚ
αντιμετώπισε τη Μίλαν, η οποία ήταν
η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης (κάτοχος του Κυπέλλου Πρωταθλητριών
από το 1969 αλλά και του Διηπειρωτικού). Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 0-0.
Με την πάροδο των χρόνων το γήπεδο της Τούμπας άλλαξε μορφή, όγκο και χωρητικότητα, αντικατέστησε
τους προβολείς με πιο σύγχρονους,
και από το 2004 απέκτησε ένα μεγάλο σύγχρονο κτήριο διοίκησης, με την
ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων
και τη χρήση του γηπέδου σαν ολυμπιακό προπονητήριο ποδοσφαίρου.
Η χωρητικότητα του γηπέδου μειώθηκε από 45.000 στις 28.000 καθώς
οι προδιαγραφές ασφαλείας επέβαλαν αλλαγές και τοποθέτηση καθισμάτων ώστε να υπάρχουν διάδρομοι και ζώνες που οδηγούν στους κοινόχρηστους χώρους. Παρ’ όλα αυτά,
το γήπεδο Τούμπας, πέρα από την ιστορικότητά του και τον συμβολισμό
του, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ παραμένει ένα παρωχημένο κατασκευαστικά γήπεδο, με λιγοστές θύρες, περιορισμένα πάρκινγκ αυτοκινήτων και
ακόμα περισσότερο ελάχιστες οδικές
αρτηρίες για την πρόσβαση και έγκαιρη απομάκρυνση από αυτό.
Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια
να έγιναν εργασίες και να μην εγκυμονεί πλέον κινδύνους η στατικότητα της κατασκευής, αλλά για να
πάει, και να φύγει κυρίως, κάποιος
φίλαθλος, θα χρειαστεί χρόνο και
υπομονή.

Τσαρούχας:
«Θα ξεπουλήσει
τη Μακεδονία»
Εξοργισμένος με τις
εξαγγελίες του
πρωθυπουργού, Αλέξη
Τσίπρα, για την
κατασκευή του γηπέδου
του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο
γνωστός δημοσιογράφος,
Κώστας Τσαρούχας,
τονίζοντας ότι ο
«Δικέφαλος» θα πρέπει
να στηριχθεί
αποκλειστικά και μόνο
στον Ιβάν Σαββίδη και να
μην πιστέψει «στις
μεγαλοστομίες» του
πρωθυπουργού.
«Έχω ανατριχιάσει με
αυτά που άκουσα. Αυτό
αξίζει στον ΠΑΟΚ αλλά
ξεκαθαρίζω ότι εάν ο
Σαββίδης πιστέψει ακόμη
και ένα λόγο του Τσίπρα
είναι χαμένος από χέρι. Ο
Σαββίδης είναι η λύση για
τον ΠΑΟΚ και όχι ο
Τσίπρας και οι
μεγαλοστομίες του.
»Να μην πιστέψουν σε
τίποτα από αυτά που λέει
ο Πρωθυπουργός, να
βασιστούν στον Σαββίδη.
Αυτόν εμπιστεύονται οι
εταιρείες, οι τράπεζες και
ο κόσμος του. Ότι μπορεί
ο καθένας θα δώσει για
να δει τον ΠΑΟΚ μεγάλο.
»Το όνομα Μακεδονία θα
το ξεπουλήσει άμεσα. Δεν
μπορώ να δεχτώ να με
κοροϊδεύει για τον ΠΑΟΚ.
Το γήπεδο θα γίνει γιατί
είναι ο Σαββίδης και όχι ο
Τσίπρας. Αυτόν
εμπιστεύονται οι τράπεζες.
Ο Σαββίδης υπάρχει μόνο,
μην πιστεύετε τον Τσίπρα.
Δεν μπορεί να κοροϊδέψει
το λαό του ΠΑΟΚ. Δεν
μπορεί να κοροϊδεύει αυτό
τον λαό με αυτό το
πάθος».
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Ο Σ.Φ. ΠΑΟΚ Πολίχνης και ο ΣΦ ΠΑΟΚ Αθηνών
«επαναστάτησαν», βρέθηκαν«εκτός γραμμής» των ήπιων
τόνων που χάραξε ο Ιβάν και με ανακοίνωσή τους κατακεραυνώνουν
τον πρωθυπουργό με τα «δωράκια» για την Τούμπα, που σκοπό έχουν
να ξεχαστεί το ξεπούλημα της Μακεδονίας
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Ο Μαρινάκης
«φοβάται»
τον
Γκαγκάτση…
Και μιας και ο Μάκης
Γκαγκάτσης θ’ αναλάβει
να τα βρει ο λαός του
ΠΑΟΚ, θυμήθηκα τον
Βασίλη τον Γκαγκάτση.
Η εμπειρία κι η
αξιοπιστία είναι το άπαν
στον χώρο του
ποδοσφαίρου. Για
παράδειγμα, όταν ο
Βασίλης έμεινε δίχως
δουλειά, περίμενε τον
Μαρινάκη να βγει από
το «Καραϊσκάκης», μετά
τον αγώνα, για μία
«καλησπέρα». Για
κοινωνικούς λόγους
καλής συμπεριφοράς.
Είχε ανοικτή την πόρτα
στο όχημα, έτοιμος και
καλά να φύγει. Ότι
μόλις έμπαινε μέσα για
να την κοπανήσει.
Μπορεί να ήταν και
κάνα μισάωρο στο ένα
πόδι (και το άλλο μέσα
στο αυτοκίνητο), μέχρι
να δει τον Μαρινάκη
για μία «καλησπέρα». Ο
Μαρινάκης ούτε που
ασχολιότανε μαζί του,
έμπαινε στο αυτοκίνητο
κι έφευγε. Να δώσω και
την είδηση; Ο Σαββίδης
με τον Μαρινάκη τα
«βρήκαν», αυτό είναι
γνωστό. Κι όσοι ξέρουνε
πράγματα, λένε ότι
μιλάνε δέκα λεπτά
μεταξύ τους και
καταλαβαίνουν για
έναν χρόνο. Τι
φοβούνται; Αυτό το
«σκουριασμένο»
τηλέφωνο, που μπορεί
να το χρησιμοποιήσει κι
ο Βασίλης. Πάντα για το
καλό του ποδοσφαίρου,
φυσικά. Και να ρίξει σε
λούμπα τον Ιβάν, στο
επίτηδες, φυσικά, για να
διαλυθεί η συμμαχία.
Για να μάθει ο
Μαρινάκης να λέει
«καλησπέρα» και να μη
σφυρίζει αδιάφορα
όταν βλέπει τον Βασίλη.

«Εμφύλιος» στον ΠΑΟΚ,
«προδότες» Τσίπρας,
Σαββίδης!
για προδοσία.
Δεν θέλουμε τέτοιο γήπεδο όπως
το ονειρεύεται η αρρωστημένη φαντασία σας, δεν θέλουμε καμιά συνεργασία με αυτούς που έχουν κάνει
τους Έλληνες σκλάβους.
ΥΓ: ΑΝ ΜΑΣ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΟ
ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ ΤΙΜΩΡΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ
ΥΓ2: ΑΛΗΤΕΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΓ4: Π.Α.Ο.Κ. ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ»

Του Άλκη Φιτσόπουλου
α πράγματα έγιναν όπως
ακριβώς τα έγραψε η
«Α» και, μάλιστα, με ακρίβεια εκατομμυριοστού. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν
θα έκανε χαρές και κορδελάκια
με τον Αλ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί; Διότι αν πήγαινε, θα
ήταν σαν να υιοθετούσε τις εξαγγελίες του Έλληνα πρωθυπουργού για «δωράκι» στην
Τούμπα. Τώρα, όμως, που δεν
πήρε θέση κι άφησε «φλου» το
θέμα, πέτυχε το ακατόρθωτο. Να
χωρίσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ
στα δύο. Έτσι, όμως, γίνεται, όταν κάποιος παίρνει αποφάσεις.
Κάπου κερδίζει, και κάπου χάνει. Ο Σαββίδης κέρδισε δέκα
στρέμματα χωράφι γύρω-γύρω
από το γήπεδο και έχασε το συμπαγές του λαού του ΠΑΟΚ. Ξέσπασε «εμφύλιος»!
Πρώτα έβγαλαν ανακοίνωση οι
οργανωμένοι «PAOK POLICHNI
CLUB since 1989» στο facebook
και προκάλεσαν σεισμό στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά
και τη διασπορά. Ακολούθησε μία
άλλη ανακοίνωση, αυτήν τη φορά
από τον ιστορικό ΣΦ ΠΑΟΚ Αθηνών, που κι αυτή «σπάει κόκαλα».
Και οι δυο ανακοινώσεις είναι ευθείες βολές στην κυβέρνηση και
τον Ιβάν Σαββίδη προσωπικά,
αλλά και τον Π. Καμμένο. Μιλούν
για «προδοσία»! Η ανακοίνωση
του PAOK POLICHNI CLUB since
1989 έχει ως εξής:

Τ

«PAOK POLICHNI CLUB
since 1989
September 9 at 2:28 AM
Ύστερα από τα τελευταία γεγονότα που
πήραν μέρος στην πόλη μας, για παράδειγμα όπως αυτό που τα όργανα
της νέας τάξης βαρούσαν παιδάκια,
ηλικιωμένους και γενικά στο σύνολο
απλούς πολίτες, έχει ως αποτέλεσμα

να φτάσει τον κόσμο στο έσχατο σημείο της οργής του!!! Έχουμε έναν
πρωθυπουργό που την ώρα που έχει
ξεπουλήσει τα πάντα και τον καθοδηγούν τρίτοι η αντίδραση της ΠΑΕ είναι να τους υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες και να τους δίνει την ασπρόμαυρη τιμημένη φανέλα μας.
Με αυτό που κάνατε διαλέξατε το λάθος στρατόπεδο και έρχεστε απέναντι

μας! Δώσατε στους προδότες την φανέλα του Π.Α.Ο.Κ., άρα είστε και σεις
το ίδιο, εξίσου προδότες μαζί τους, όπως και όποιο φυτό σας υποστηρίζει.
Για μας δεν είστε τίποτα, απλά περαστικοί όπως όλοι οι άλλοι, γι αυτό θέλουμε τον υπεύθυνο του συμβάντος
να πληρώσει έτσι όπως του αρμόζει.
Εσείς μας κατηγορήσατε για μια
φωτοβολίδα, εμείς σας κατηγορούμε

Πριν καλά-καλά προλάβουν να
συνέλθουν από το σοκ ο Ιβάν
Σαββίδης και οι κυβερνητικοί, ακολούθησε μία ακόμα ανακοίνωση που «σφάζει» συνειδήσεις, αυτήν τη φορά από τον ΣΦ ΠΑΟΚ Αθηνών. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι οπαδοί του ΣΦ ΠΑΟΚ Αθηνών καταφέρονται κατά του Σαββίδη, ότι
επέτρεψε να δοθεί «δώρο» η φανέλα με το «12» η οποία, όπως αναφέρουν, αποσύρθηκε για να εκφράζει τον «12ο» παίκτη, αλλά και
τις θύμησες των νεκρών οπαδών
του «δικεφάλου». Αυτή η φανέλα
δόθηκε από τον… Μάκη Γκαγκάτση στον Π. Καμμένο! (Απορία:
Ποιον αποκαλούν… «Marie
Claire» στην ανακοίνωσή τους;)
Για δε τις φανέλες-«δώρα» προς
τον Τσίπρα και τον Αμερικανό
πρέσβη, αναφέρουν ότι το «19» και
το «26» έχουν συμβολισμό την ίδρυση του ΠΑΟΚ το 1926!
Επίσης, η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν θα επιτρέψουν με τίποτα να γκρεμιστεί ούτε κόκκος σκυροδέματος από το γήπεδο-ιδιοκτησία και κόπο των παππούδων μας,
χωρίς τη διασφάλιση της μάνας
του Συλλόγου, του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, δηλαδή.
Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε αποσπάσματα από τη μακροσκελή ανακοίνωση του ΣΦ ΠΑΟΚ
Αθηνών, χωρίς ουδεμία παρέμβαση από την «Α»:
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ΣΦ ΠΑΟΚ Αθηνών
«Παρέδωσαν τη φανέλα
στην Κυβέρνηση της Απάτης»
Άλλη μια χρονιά με το καλημέρα του
Σεπτέμβρη ο εκάστοτε κυβερνητικός
μηχανισμός επικονίασης φυτών ανέβηκε σύσσωμος στη Θεσσαλονίκη για
να ψαρέψει ψηφαλάκια ανεκδιήγητων
υπηκόων, οι οποίοι κάθε φορά που νικάει το κόμμα τους σε εθνικές εκλογές
μαζεύονται παστωμένοι στο σύνταγμα
για να χορέψουν λαμπάντα με τους
βιαστές τους. Γνωστά τα έργα και ημέρες των Θαθαθαθα, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από το παροντικό κρατικό σκυλολόι του Τσίπρα και της συγκυβέρνησής του.
Και ενώ στα περίπτερα της Δ.Ε.Θ.
πραγματοποιούνταν οι ετήσιοι παλμικοί ερεθισμοί των θυμάτων, στο περίπτερο του ΠΑΟΚ οι υπεύθυνοι – ανεύθυνοι υπάλληλοί του, είχαν την φαεινή ιδέα να παραδώσουν στον επικεφαλής της Κυβέρνησης Απάτη και
στον συνοδευόμενο αυτού σκιώδη
Πρωθυπουργό του κρατιδίου - Πρέσβη των δολοφόνων των Λαών, φανέλες του Συλλόγου, τιμητικά (για ποια
τιμή, άγνωστον, μόνο ο υπεύθυνος της
ΠΑΕ Marie Claire θα ξέρει). Μάλιστα
όχι φανέλες με όποια και όποια νούμερα, αλλά με το 19 και το 26, τους αριθμούς δηλαδή που σχηματίζουν ενωμένοι την ημερομηνία που οι αείμνηστοι Καλπακτσόγλου και Κοεμτζόπουλος έδωσαν σάρκα και οστά στον
Φάρο και Οδηγό της ζωής μας. Αποσβολωμένοι από την ιεροσυλία, παρακολουθήσαμε μία ακόμα την αμέσως
επόμενη μέρα, κατά πολύ μεγαλύτερη,
όταν ο Πρόεδρος των ανελ κατέφτασε
φρουρούμενος και περικυκλωμένος από διμοιρίες στο γήπεδο της ομάδας
κατά τις 08,00 το πρωί, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Εκεί και αφού εξήγγειλε ότι θα παραχωρήσει με μίσθωση έναν παντελώς αναξιοποίητο κρατικό χώρο προκειμένου αυτός να αναβαθμιστεί, οι υ-

πεύθυνοι της ΠΑΕ, ικανοποιημένοι από την εξαγγελία τίποτα, αποφάσισαν
να χαριεντιστούν μαζί του και να χαρίσουν φωτογραφικά ενσταντανέ τολμώντας με περίσσιο θράσος να του
δώσουν να κρατάει την φανέλα με το
Νο12. Υπενθυμίζουμε στην ανιστόρητη παε ΠΑΟΚ που αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων ότι το Νούμερο 12 είναι ταγμένο στη ζωντανή
Θύμηση των νεκρών μας αδερφών που
πέθαναν στο δρόμο υπερασπιζόμενοι
τα τέσσερα ιερά γράμματα.
Το Νούμερο 12 δεν χαρίζεται, ούτε
κατακτιέται, το νούμερο 12 αποτελεί
το Θεματοφύλακα της ύπαρξής μας,
παραμένει ανέπαφο και ανέγγιχτο, αιώνια αφιερωμένο και φορεμένο από
αυτούς που μαρτύρησαν τη ζωή τους
για το Σύλλογο. Ερωτάται η παε ποιος
τη νομιμοποίησε να δωρίζει φανέλες
του Συλλόγου μας στη Κυβέρνηση
Φλαμπουράρη που χάρισε ένα πρωτάθλημα κερδισμένο με αίμα από την
ομάδα μας στο χάρτινο Εντερούν και
τον λαθρέμπορό του. Ποιος τη διαφώτισε ότι μας είναι ευπρόσδεκτος ο
πρέσβης των μακελάρηδων που στράφηκε κατά του μεγαλομετόχου της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ ονομαστικά εκβιάζοντας
το προτεκτοράτο του, αιτούμενος τη
διακοπή της δραστηριότητάς του στην
Β. Ελλάδα.
Ποιος την ενημέρωσε ότι δύναται
να χαρίζει τη φανέλα του Οκτώβρη

του 99 σε κάθε τυχάρπαστο. Ποιος
της γνωστοποίησε ότι θα ανεχόμαστε
να παρακολουθούμε ανενόχλητους
τους τηλεπωλητές αντιπροέδρους του
Ολυμπιακού (ΝΔ) – επόμενους αντιπροέδρους κυβέρνησης μπροστά στ’
ασπρόμαυρα.
Λαλίστατη η ΠΑΕ βγήκε να καταδικάσει μεμονωμένη ενέργεια φιλάθλου στο γήπεδο της Ν Σμύρνης, όπου φωτοβολίδα, έγινε ναυτική, χειροβομβίδα, οβίδα, πυρηνική κεφαλή,
ενώ είχε ήδη καταδικαστεί από το σύνολο του οπαδικού μας κόσμου. Απούσα και κωφάλαλη τη στιγμή που η
ομάδα κατεβαίνει για να σφαγιαστεί
από την τετράδα στη Ν. Σμύρνη, στα
γνωστά αποσπάσματα του Μπάρμπα
Θωμά.
Απούσα και κωφάλαλη με το διορισμό του χασάπη Κομίνη φέτος και
την εργώδη προσπάθεια να παραμείνει διεθνής, ενώ ορίζεται συνεχόμενα
σε όλες τις αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Απούσα και εγκληματικά
αμελείς εσείς που επιτρέπετε την ύπαρξη του Κομίνη , την ύπαρξη του
Παπαδόπουλου στην Τρίπολη από την
ΕΠΣ Μακεδονίας, το στημένο θέατρο
σκιών του παραμάγαζου της ΕΠΟ.
Καλείται η παε να σταματήσει να
μας κουνάει το δάχτυλο, όταν αφήνει
στη τύχη της για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά την επένδυση στο αγωνιστικό
τμήμα, βορά στα νύχια των πρωκτα-
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θλητών
των δικαστικών αιθουσών.
Καλείται η παε να σεβαστεί τα όσια και ιερά
του Π.Α.Ο.Κ. γιατί εμείς οι
μίζεροι δεν τυφλωνόμαστε από τις δήθεν εξαγγελίες νέων
γηπέδων και αυτά μας είναι πλήρως αδιάφορα στη χώρα των ήξεων αφίξεων.
Δεν μας νοιάζουν τα κλικ σας, το
κους κους και τα περί ανέμων και υδάτων, όταν για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά επιχειρείται η σκύλευση της
ομάδας στα παρασκήνια. Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα αφήσουμε με
ΤΙΠΟΤΑ και για ΤΙΠΟΤΑ να γκρεμιστεί ούτε κόκκος σκυροδέματος από
το γήπεδο ιδιοκτησία και κόπο των
παππούδων μας, χωρίς τη διασφάλιση της μάνας του Συλλόγου. Με λύσσα σε όλα τα πέταλα, με εισιτήρια ή
μεμονωμένα. Αποφασίστε, ή θα ξυπνήσετε ή θα σας ξυπνήσουμε εμείς.
Ή μαζί μας ή απέναντί μας.
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΦ ΠΑΟΚ Αθηνών
1974».

Οι σύνδεσμοι αντιδρούν
ο Σαββίδης άφαντος
Και δεν είναι ότι ένας Σύνδεσμος
Φιλάθλων έβγαλε μία ανακοίνωση. Σημασία έχει ότι κάτω από αυτή την ανακοίνωση σιγοντάρισαν
χιλιάδες με συγχαρητήρια, στη λογική ότι, επιτέλους, κάποιος να τα
πει, ρε παιδιά. Έτσι, όμως, είναι,
όταν ο Σαββίδης δεν βγήκε να πάρει ξεκάθαρη θέση για τα καλούδια του Τσίπρα και του Καμμένου, που πήγαν επάνω στη Θεσσαλονίκη για να ανταλλάξουν τη Μακεδονία με δέκα στρέμματα χωράφι γύρω από την Τούμπα. Μία
κουβέντα να έλεγε ο Ιβάν, και θα
τελείωναν όλα. Όπως είχε πει πριν
από κάνα-δυο χρόνια ότι ο Τσίπρας είναι ο Πούτιν της Ελλάδας
κι ότι ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει
ποτέ πρωθυπουργός, να έλεγε ότι
έκανε λάθος κι ότι οι ΣΥΡΙΖΑίοι
ξεπούλησαν τη Μακεδονία, και γι’
αυτό δεν θα πήγαινε ούτε στο Περίπτερο της Έκθεσης.
Ο Ιβάν προτίμησε να παίζει σε
δυο ταμπλό, γιατί θεώρησε ότι τον
λαό του ΠΑΟΚ τον έχει στο τσεπάκι του και τον κάνει ό,τι γουστάρει.
Αποδείχτηκε ότι δεν είναι έτσι. Αυτά τα παιδιά από την Πολίχνη την
είδαν αλλιώς τη δουλειά, κι αυτοί
που σχολίασαν από κάτω, δεν
τρώνε σανό. Μέχρι και ειρωνεία
για τον μεγαλύτερο Σύνδεσμο Φιλάθλων, τους «Μακεδόνες», υπήρχαν σχόλια από κάτω, ότι οι Σκοπιανοί θα τους ζητήσουν ν’ αλλάξουν το όνομά τους! Και γι’ αυτό το
διχαστικό πνεύμα για έναν σούπερ

(γυρίστε στην επόμενη σελίδα)

«Βουτυρόπαιδο
οΜάκης»
Τεράστια αξία για τις τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στους «αγανακτισμένους» οπαδούς
του ΠΑΟΚ είναι και τα
σχόλια κάτω από την ανακοίνωση του ΣΦ ΠΑΟΚ Αθηνών. Πολλοί ζητούν από τον Καμμένο
να επιστρέψει πίσω τη
φανέλα με το «12». Δεν
έχει προηγούμενο στα
παγκόσμια χρονικά, να
ζητείται πίσω το οποιοδήποτε «δώρο». Κι ακόμα, κάποιος σχολιάζει:
«Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Α Ρ Α...
Αν αυτοί οι ανακοίνωση
δεν εκφράζει το 99% το
ΠΑΟΚτσήδων, τότε πάμε
μόνοι μας στον πόλεμο».
Άλλοι γράφουν ότι ο λαός του ΠΑΟΚ κοιμάται εδώ και έξι χρόνια, υπνωτισμένος από τον νεοπλουτισμό. Μερικοί χαρακτηρίζουν «βουτυρόπαιδα» τους πρωταγωνιστές της φανέλας με το
«12» –λέγε με Μάκη– κι
άλλοι θυμούνται τι
«σφαγές» του ΠΑΟΚ επί
ημερών Γκαγκάτση στην
προεδρία της ΕΠΟ. «Κανένας Σαββίδης, κανένας μεγαλομέτοχος και
καμία ΠΑΕ πάνω από τον
λαό του ΠΑΟΚ», ένα από
τα χιλιάδες σχόλια. Όλοι
τους καταλήγουν σ’ ένα
σύνθημα-εφιάλτη για
τον Ιβάν Σαββίδη: «Ούτε
βήμα πίσω». Την ίδια
στιγμή, ο μεγαλύτερος
Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ, οι «Μακεδόνες», δεν
έχουν βγάλει ανακοίνωση για να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους.
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Ιβάν: Καμία
ανακοίνωση
για Τσίπρα
Πριν από τη ΔΕΘ, οι
ΣΥΡΙΖΑίοι έψαχναν τον
Ιβάν Σαββίδη κι ο
Πάνος ο Καμμένος,
επίσης. Τον ήθελαν να
είναι παρών στην
Έκθεση. Δεν γίνεται,
σου έλεγαν, να πάει
επάνω ολόκληρη η
κυβέρνηση και να λείπει
ο Ιβάν, που επηρεάζει
τον λαό του ΠΑΟΚ.
Όμως, το κινητό του
Ιβάν είχε μείνει από
μπαταρία και δεν
απαντούσε, φυσικά.
Προσπάθησαν να βρουν
τον Γιωργάκη, αλλά το
παλικάρι ήταν μονίμως
απασχολημένο με το
instagram και δεν
απαντούσε. Κι έτσι, ο
πρωθυπουργός με τον
Πάνο τον Καμμένο πήγε
στη Θεσσαλονίκη κι ο
Ιβάν ταξίδευε για το
Ροστόφ. Τους έγραψε
κανονικά. Και φυσικά, ο
Ιβάν έδωσε εντολή να
μη βγει καμία
ανακοίνωση ότι
«ευχαριστούμε την
κυβέρνηση για την
παροχή γης» και άλλα
τέτοια. Δεν είναι
αχαριστία αυτό, να
τραβολογιέται όλη η
κυβέρνηση στη ΔΕΘ, να
δίνει ο Τσίπρας «δώρα»,
να μιλάει για μπίζνες με
τους «επικεφαλείς» (έτσι
το έγραψε στο twitter)
μεγάλων αμερικάνικων
εταιρειών και να λείπει
ο Ιβάν; Κι άντε, πες ότι
είχε σκοτούρες με τις
μετακομίσεις των
μηχανημάτων της
ΣΕΚΑΠ. Δεν μπορούσε
να πει του Κυριάκου ή
του Μάκη να βγάλει μία
τυπική ανακοίνωση;

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

περήφανο λαό, που κουβαλάει ακόμα τον πόνο της προσφυγιάς μέσα του, υπεύθυνος είναι μόνο ο
Σαββίδης. Αυτός που επέτρεψε
στον Τσίπρα και τον Καμμένο να
παίζουν… μπάλα χωρίς… διαιτητή στο γηπεδικό του
ΠΑΟΚ.
Πήγε ο Πάνος ο Καμμένος
στην Τούμπα, συνοδεία της ΕΡΤ,
φυσικά, που πάντα είναι πρόθυμη
να βοηθήσει, και φωτογραφήθηκε
με τον νεαρό Γκαγκάτση, τον Μάκη, στο γήπεδο. Του έδωσε, μάλιστα και φανέλα με το «12» ο Μάκης. Αυτήν τη φανέλα τη φόρεσε
για τελευταία φορά ο Τζο Νάγκμπε
και μετά αποσύρθηκε, γιατί το «12»
ανήκει, πλέον, στους νεκρούς του
«δικεφάλου του Βορρά», όπως αναφέρουν οι οργανωμένοι της Αθήνας, αλλά και στον 12ο παίκτη που
είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Κι αυτός ο
λαός του ΠΑΟΚ έβλεπε τον Τσίπρα
στην Έκθεση να κρατάει τη φανέλα
του ΠΑΟΚ και τον Καμμένο στην
Τούμπα κι έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένη. Γιατί; Διότι προφανώς είχε πάρει τέτοιες εντολές από τον
Σαββίδη, να μην προκαλέσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Ούτε στο
συλλαλητήριο κατέβηκε οργανωμένα ο ΠΑΟΚ. Ολόκληρη Μακεδονία
ξεπουλήθηκε και ο λαός του ΠΑΟΚ
δεν κατέβηκε να διαμαρτυρηθεί.
Μέχρι που ήρθε αυτή η κατραπακιά από τον Σύνδεσμο της Πολίχνης κι έφερε τα πάνω - κάτω.
Για «προδοσία» μιλάει η ανακοίνωση από την Πολίχνη. Και τα βάζει ευθέως κατά του Ιβάν Σαββίδη,
χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει.
Όταν λέει η ανακοίνωση ότι ο Τσίπρας έχει ξεπουλήσει τα πάντα και
στην ΠΑΕ τον υποδέχονται με ανοικτές αγκάλες, ποιον ακριβώς
φωτογραφίζει; Τον έχοντα το γενικό πρόσταγμα στην ΠΑΕ, τον Ιβάν
Σαββίδη.

Κι όχι μόνο αυτό. Στην ανακοίνωσή του το επισημαίνει ολοκάθαρα, ότι όποιοι έδωσαν τη φανέλα
του ΠΑΟΚ στον «προδότη» Τσίπρα, είναι κι αυτοί «προδότες». Και
καταλήγει ότι «για μας δεν είστε τίποτα, απλά περαστικοί, όπως όλοι οι
άλλοι». Τα έμαθες τα νέα, Ιβάν; Σε
σένα αναφέρονται. Όπως και για τη
δήλωσή σου για τη φωτοβολίδα
που πέταξαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
στη Ν. Σμύρνη στο ματς με τον Πανιώνιο. «Εσείς μας κατηγορήσατε για
μία φωτοβολίδα, εμείς σας κατηγορούμε για προδοσία».
Ένα είναι το σίγουρο. Ότι η επόμενη ημέρα στον ΠΑΟΚ δεν θα είναι ίδια με την προηγούμενη. Οι οπαδοί του είναι χωρισμένοι σ’ αυτούς που έβαλαν πάνω απ’ όλα την
εθνική τους συνείδηση και τα είπαν
φόρα-παρτίδα, και σ’ αυτούς που
συντάχθηκαν με την «γραμμή» του
Ιβάν Σαββίδη. Ότι έπεσαν διάφο-

ρα τηλέφωνα, έπεσαν, αυτό είναι
γεγονός. Το αποτέλεσμα περιμένουμε. Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να φανεί στο γήπεδο και θα είναι κρίμα, μεγάλο κρίμα να ξεσπάσει ένας «εμφύλιος» ανάμεσα σ’ αυτούς που δεν κρατούν το στόμα
τους κλειστό και δεν κάνουν υποκλίσεις στον κάθε πολιτικό που τάζει γήπεδο για να ξεχαστεί το Μακεδονικό, και στους άλλους που ακολουθούν πιστά την πολιτική
«γραμμή» του Σαββίδη ότι είναι και
με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη. «Βαριές κουβέντες» ειπώθηκαν σ’ αυτή την ανακοίνωση, και το
γάλα που χύθηκε, δεν μαζεύεται
πια. Εκτός κι αν αναλάβει την υπόθεση ο μέγας διπλωμάτης Μάκης
Γκαγκάτσης, να φέρει εις πέρας το
δύσκολο έργο της συμφιλίωσης. Ο
Μάκης είναι πολιτικό ζώο (κατά
τον Αριστοτέλη, μην παρεξηγηθούμε), έχει πάρει από τον Βασίλη

Γκαγκάτση, επί σειρά ετών ποδοσφαιρικό μέγα ευεργέτη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Μάκης
πήρε πολιτική οσμή, φώτιση και εμπειρία από τον Καμμένο όταν του
παρέδιδε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Στο μεταξύ, για το «Σαββιδοτεχνείο» αυτές οι ανακοινώσεις των
οργανωμένων από την Πολίχνη
και την Αθήνα δεν βγήκαν ποτέ.
Ουδείς ασχολήθηκε. Και τα «πρωτοπαλίκαρα» του Ιβάν ούτε έγραψαν υπέρ του Τσίπρα και του Καμμένου, ούτε κατά. Απολιτίκ και καλά, διότι προφανώς αυτή ήταν η
«γραμμή». Ότι όπως όλες οι ομάδες
φτιάχνουν γήπεδο, ο ΠΑΟΚ δεν είναι δυνατόν να μένει πίσω, κι άλλα τέτοια γλυκανάλατα. Χιλιάδες
λέξεις γράφτηκαν κι ούτε μία αναφορά στο ξεπούλημα της Μακεδονίας από τον Τσίπρα. Ο Μάκης ξέρει και χειρίζεται τον Τύπο. Κι αυτός κι ο Κυριάκος.
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αποφασιστικότητα της
διοίκησης του ΠΑΟΚ
να… πατάξει τον χουλιγκανισμό, έχει πολλά
μπρος-πίσω. Ο Ιβάν Σαββίδης
μπορεί να έχει τη δυνατότητα να
πάρει σκληρές αποφάσεις προκειμένου να προστατέψει την ομάδα του από πιθανές καταστροφικές συνέπειες μιας χούφτας ανεγκέφαλων, αλλά υπάρχουν και οι… γύρω-γύρω που
θέλουν να κυκλοφορούν στη
Θεσσαλονίκη χωρίς σωματοφύλακες.
Από το περιβόητο ρολό ταμειακής μηχανής που πέταξε οπαδός του
ΠΑΟΚ στο κεφάλι τού τότε προπονητή του Ολυμπιακού Όσκαρ
Γκαρθία, ουσιαστικά ο «δικέφαλος
του βορρά» έχασε το πρωτάθλημα
και κατ’ επέκταση την πιθανή είσοδό
του στους χρυσοφόρους ομίλους
του Champions League.
Το ρολό δεν πετάχτηκε από τη
θύρα 4, αλλά από τον χώρο που τα
εισιτήρια δεν φεύγουν προς σκληροπυρηνικούς. Ο δράστης ήταν εύκολο να εντοπιστεί. Ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε να δώσει σε κλειστή Τούμπα πολλά από τα παιχνίδια του.
Παραπλήρωσε τα επεισόδια των οπαδών του. Το καμπανάκι χτύπησε
πολλές φορές. Στα Γιάννινα οι εκδρομείς οπαδοί του ΠΑΟΚ τα έσπασαν, αλλά η ΠΑΕ τη γλίτωσε με ποινή χάδι.
Στο νέο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ έκανε καμπάνια να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.
Στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα του
όμως με τον Πανιώνιο στη Νέα
Σμύρνη, είχαμε τα… ίδια και χειρότερα από πλευράς επικινδυνότητας.
Οπαδός του «δικέφαλου του βορρά» έριξε φονικές φωτοβολίδες ευθείας βολής προς τους φίλους του
γηπεδούχου Πανιώνιου. Ήταν ευτύχημα που δεν αναβίωσαν σκηνές
Αλκαζάρ με τις ανθρώπινες απώλειες όπως τότε, με τον αδικοχαμένο
καθηγητή Μπλιώνα.
Ο δράστης της Νέας Σμύρνης εξαφανίστηκε και κανείς δεν φρόντισε να τον εντοπίσει προκειμένου να
τιμωρηθεί για την αποτρόπαια πράξη του. Κανείς δεν μπορούσε να καταπιεί αμάσητες τις δικαιολογίες για
ενδεχόμενη προβοκάτσια. Όλοι είδαν ότι ο δράστης ήταν μαζί με τους
οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τον είδαν και τον άφησαν ν’ αποχωρήσει
ανενόχλητος δίχως να του κάνουν
καν παρατήρηση. Οι συγγνώμες που
ακολούθησαν έγιναν με το… ζόρι
δεκτές από τον Πανιώνιο.
Η διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν ασχολήθηκε με τον εντοπισμό του ανεγκέφαλου, που πήγε να της προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα. Ήταν Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου όταν βγήκε προς
τα έξω η πρόθεση της διοίκησης του
ΠΑΟΚ να μην παίρνει εισιτήρια για
τους εκτός έδρας αγώνες. Μία ημέρα μετά, οι σκέψεις γίνονται πράξη
καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης,
στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης του
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«ΜαυρΟασπρΟι» συνδεσΜιτεσ:

παΟΚτσήδες ναι,
Μακεδόνες πόσο;

αγώνα με τον ΟΦΗ στην Κρήτη, δεν
ζήτησε εισιτήρια για να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους της.
Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου
όμως υπήρξε… αλλαγή πλεύσης από τους υπεύθυνους του ΠΑΟΚ. Το
σκέφτηκαν πιο… ζεστά φαίνεται. Την
επομένη εξάλλου ήταν το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, και η οργή του κόσμου για
την αφωνία της ΠΑΕ ενδεχομένως
θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες αντιδράσεις.
Μετά από σύσκεψη ο Μάκης
Γκαγκάτσης και οι συνεργάτες του
αποφάσισαν να ζητήσουν εισιτήρια
για το ματς με τον ΟΦΗ. Η επιλογή
χαρακτηρίστηκε… δεύτερη ευκαιρία.
Ανακοινώθηκε μάλιστα για να είναι όλα «δεμένα» ότι για την έκδοση
του εισιτηρίου είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και
ο αριθμός του ΑΜΚΑ. Ξανά δηλαδή
θα γνωρίζουν στον ΠΑΟΚ πολύ κα-

λά έναν προς έναν αυτούς που θα
βρεθούν σε εκτός έδρας ματς.
Ακολούθησε η εξαγγελία του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη
ΔΕΘ για την κυβερνητική συνδρομή στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, δήλωσε έτοιμος ώστε να παραχωρηθεί με τροπολογία
η περιοχή των 21 στρεμμάτων στην
Τούμπα, ώστε ν’ αρχίσουν τα έργα.
Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Μάκης Γκαγκάτσης, για να ευχαριστήσει τον υπουργό για τη γενναιοδωρία του, στην επικοινωνιακή κυβερνητική πολιτική έφθασε στο σημείο να του παραδώσει τη φανέλα
της ομάδας με τον αριθμό «12».
Λίγες ώρες νωρίτερα, η Θεσσαλονίκη είχε πνιγεί από τα χημικά και
τα δακρυγόνα που έπεφταν με στόχο να διαλυθεί η συγκέντρωση για
την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Ο Ιβάν Σαββίδης προφανώς δεν

αντιλήφθηκε τη σημασία του συλλαλητηρίου, αλλά και τα όσα έγιναν
στην πόλη.
Μπρος στα 21 στρέμματα όμως
και την προβολή-προπαγάνδα της
αυτοψίας στον περιβάλλοντα χώρο
της Τούμπας από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο, τι είναι
μια φανέλα του ΠΑΟΚ;
Το κακό για τον Μάκη Γκαγκάτση είναι πως η φανέλα με το Νο
«12» είναι αφιερωμένη στον κόσμο
της ομάδας της Θεσσαλονίκης στα
θύματα του τραγικού δυστυχήματος
των Τεμπών και δεν δίνεται σε κανέναν ποδοσφαιριστή. Τη φανέλα
που έχει αποσυρθεί και δεν δίνεται
σε κανέναν παίκτη την έδωσε με
πλατύ χαμόγελο ο αντιπρόεδρος
της ΠΑΕ στον Πάνο Καμένο.
Η δυσαρέσκεια των φίλων του
ΠΑΟΚ εκφράστηκε έντονα στις επαφές που είχαν με στελέχη της ΠΑΕ.
Λάθος είπαν. Λάθος ο ένας στη Νέα
Σμύρνη, λάθος ο άλλος στη Θεσσαλονίκη… πάτσισαν.
Για τη μακεδονική γλώσσα, το όνομα της… γείτονος, τη μακεδονική
εθνότητα, η διοίκηση του ΠΑΟΚ κατάπιε τη δική της γλώσσα. Όπως έκαναν και πολλοί συνδεσμίτες. Όχι
πως δεν υπήρξαν κι εξαιρέσεις. Οι
οργανωμένοι της Αθήνας και της
Πολίχνης έβγαλαν ανακοινώσεις
που σπάνε κόκαλα. Προφανώς οι
πολλοί δεν ασχολούνται με τη Μακεδονία.
Αρκεί να πάνε στο Ηράκλειο, την
Τρίπολη, το Αγρίνιο, τα Γιάννινα. Να
στηρίξουν την ομάδα τους. Και αν
γίνει και κάποιο μικροεπεισόδιο,
προβοκάτορες θα είναι.
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ΣΤΟΝ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ

60 χρόνια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ιδρώνει τη… φανέλα
Αειθαλής 60άρης, που συνεχίζει να συνδέει άρρηκτα την έξι
δεκαετιών ιστορία του με την καθημερινότητα της ελληνικής
κοινωνίας σε κάθε επίπεδο αποδεικνύεται ο ΟΠΑΠ, όπως
τουλάχιστον δείχνουν τα οικονομοτεχνικά –και όχι μόνο–
πεπραγμένα του. Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι στις
πρώτες 15 ημέρες του Σεπτεμβρίου η ειδησεογραφία
μονοπωλείται από θέματα που αφορούν τον εμβληματικό
οργανισμό. Φυσικά, οι οικονομικοί αναλυτές επικέντρωσαν αυτή
την εβδομάδα τα βλέμματά τους στα οικονομικά αποτελέσματα
που «έγραψε» η ΟΠΑΠ Α.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Αλλά οι κοινωνικοί εταίροι δεν παραβλέπουν ότι στο ίδιο
χρονικό διάστημα δύο σχολικές μονάδες σε πυρόπληκτες
περιοχές ανακαινίστηκαν πλήρως, χάρη στη σχετική
πρωτοβουλία της εταιρείας, ενώ στο πλαίσιο του συνολικού
έργου ανακαίνισης που πραγματοποιεί ο ΟΠΑΠ υλοποιήθηκαν
3 νέα σημαντικά έργα στα παιδιατρικά νοσοκομεία
«Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».
Αν στα παραπάνω συμπληρώσουμε τη στήριξη της νέας γενιάς
αθλητών με το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Champions» και την
ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας του Οργανισμού με την
πρωταθλήτρια ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, τότε καθίσταται
αυταπόδεικτο ότι ο ΟΠΑΠ την ιδρώνει τη… φανέλα που του έχει
εμπιστευτεί η εγχώρια αγορά.

Εκτόξευση κερδών στα 66,1 εκατ. ευρώ
ε κεκτημένη ταχύτητα από το πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, που ήταν
πολύ ισχυρό σε επίπεδο οικονομικών
αποτελεσμάτων για τον ΟΠΑΠ, στη Λεωφόρο
Αθηνών η ικανοποίηση είναι έκδηλη στα πρόσωπα του Ντάμιαν Κόουπ, του Καμίλ Ζίγκλερ
και των υπολοίπων υψηλόβαθμων στελεχών
του Οργανισμού. Αιτία –τι άλλο;– τα εξίσου καλών επιδόσεων και το β΄ τρίμηνο του 2018.
Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου 2018 ανήλθαν στα 66,1 εκατ. ευρώ (α΄ εξάμηνο 2017: €49,7 εκατ.) αυξημένα κατά
32,9%, την ώρα που τα καθαρά κέρδη του β΄
τριμήνου της τρέχουσας χρονιάς σκαρφάλωσαν
στα 26,2 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 58,8% σε
σχέση πάντα με τα 16,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου β΄ τριμήνου του 2017.
Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ τόκων, φόρων
και αποσβέσεων (EBITDA), αυτά ανήλθαν στα
157,4 εκατ. ευρώ (α΄ εξάμηνο 2017: €130,7
εκατ.), αυξημένα κατά 20,5% ή αυξημένα κατά
10,3% σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα
EBITDA πρώτου εξαμήνου 2017. Τα EBITDA
β΄ τριμήνου 2018 διαμορφώθηκαν σε 70,2 ε-
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κατ. ευρώ (β΄ τρίμηνο 2017: €52,2 εκατ.), αυξημένα κατά 34,6% ή 9,2% σε σύγκριση με τα
προσαρμοσμένα EBITDA δευτέρου τριμήνου
2017.
Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε στα 288,1 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά
6,9% (α΄ εξάμηνο 2017: €269,5 εκατ.), ενώ το
β΄ τρίμηνο του 2018 ανήλθε σε 140,1 εκατ. ευρώ ενισχυμένο κατά 9,1% (β’ τρίμηνο 2017:
€128,4 εκατ.). Υπογραμμίζεται ότι ο Όμιλος ΟΠΑΠ εμφανίζει ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό
δανεισμό στα 471,6 εκατ. ευρώ και Καθαρό Δανεισμό/EBITDA 1,4x, ενώ ανακοινώθηκε και η
διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2018 στα
€0,10 ανά μετοχή.
Όπως εξηγείται από το στρατηγείο του ΟΠΑΠ, τα συνεχώς αυξανόμενα έσοδα και η κερδοφορία της εταιρείας εξακολουθούν να ενισχύονται από τη μεγέθυνση της συνεισφοράς
των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και τη βελτίωση του προϊοντικού εταιρικού χαρτοφυλακίου συνολικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2018 ήταν εγκατεστημένα 13.775 VLTs και 3.886 τερματικά αυ-

τόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού
(SSBTs).
Σημειωτέον ότι οι παραπάνω επιδόσεις λαμβάνουν χώρα σε μία χρονική περίοδο που η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει ακόμη συμβάλει καθοριστικά στην τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ωστόσο ο OΠΑΠ εξακολουθεί να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς στόχους του στο
πλαίσιο του Οράματος 2020. Ο εκσυγχρονισμός
του δικτύου των καταστημάτων συνεχίζεται, και
ήδη μέσα στο 2018 έχουν ανοίξει περισσότερα
από 300 νέα πρακτορεία OΠΑΠ και 38 νέα
Gaming Halls. Σε σχετικές δηλώσεις του ο CEO
του OΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, δεν έκρυψε τον
ενθουσιασμό του για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος τεχνολογικού μετασχηματισμού της εταιρείας. Πρόκειται, όπως
λέει, για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αυτού του είδους που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ
στην Ευρώπη, με την εγκατάσταση περισσότερων από 50.000 νέων διαφορετικών συσκευών. Το έργο αυτό θέτει γερά θεμέλια για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και για μελλοντικά οφέλη για τους πράκτορες του ΟΠΑΠ.
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ε φόντο το τρόπαιο του
πρωταθλήματος η ΟΠΑΠ
Α.Ε. και η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησαν στα μέσα της εβδομάδας την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας τους, με το logo
του «Πάμε Στοίχημα» να είναι και
φέτος ο κεντρικός χορηγός της αγωνιστικής εμφάνισης της ομάδας.
Την αντιπροσωπία της ΑΕΚ εκπροσωπούμενη από τον α΄ αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Μηνά Λυσάνδρου, τον τεχνικό διευθυντή Νίκο Λυμπερόπουλο, τον προπονητή των πρωταθλητών Μαρίνο Ουζουνίδη,
και τους ποδοσφαιριστές Σιμόες,
Γαλανόπουλο, Κλωναρίδη και
Τσιντώτα, υποδέχτηκε η ηγετική
ομάδα του ΟΠΑΠ αποτελούμενη
από τους Ντάμιαν Κόουπ (CEO),
Καμίλ Ζίγκλερ (εκτελεστικός
πρόεδρος), Σπύρο Φωκά (α΄ αντιπρόεδρος), Οδυσσέα Χριστόφορου (επικεφαλής Εταιρικών &
Ρυθμιστικών Υποθέσεων) και Πετρ Ματεγιόφσκι (Chief Customer
Officer).
Στην τοποθέτησή του, ο Ντ. Κόουπ επεσήμανε ότι ο ΟΠΑΠ θα
διαφημιστεί φέτος στη φανέλα της
ΑΕΚ για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, και αυτή η συνεργασία έχει
συνδυαστεί με μεγάλες επιτυχίες
των «κιτρινόμαυρων». Μάλιστα,
δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι η
σεζόν ξεκινά με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και μοναδική εκπρόσωπο
της Ελλάδας στους ομίλους του
Champions League.
Από την πλευρά του, ο Μ. Λυ-
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Επέκταση συνεργασίας
ΟΠΑΠ - ΑΕΚ με φόντο
την κούπα και τα αστέρια

σάνδρου χαρακτήρισε τιμή για
την ΑΕΚ που ο ΟΠΑΠ θα είναι για
ακόμη μία χρονιά ο βασικός χορηγός του «Δικεφάλου». Ο κ. Λυσάνδρου συμπλήρωσε ότι έπειτα από
24 χρόνια η ΑΕΚ επέστρεψε στην
κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και μετά από 12 χρόνια
στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, επίτευγμα που, όπως είπε,
«δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε
χωρίς τη στήριξη όσων βρίσκονται
γύρω από την ΠΑΕ, αλλά κυρίως του
βασικού χορηγού μας, της ΟΠΑΠ
ΑΕ». «Η ΑΕΚ», κατέληξε ο διευθύνων σύμβουλος της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, «είναι κάτι πολύ μεγαλύ-

τερο από μια απλή ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι και ο ΟΠΑΠ με τον τρόπο
που εξελίχθηκε είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ανώνυμη εταιρεία. Η
κοινωνική της προσφορά και η στήριξη στον αθλητισμό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη».

Υποστηρικτής
της νέας γενιάς αθλητών
με το πρόγραμμα
«ΟΠΑΠ Champions»
Έντεκα αθλητές από διαφορετικά
ατομικά και ομαδικά αθλήματα υποστηρίζει ο ΟΠΑΠ με το νέο χορηγικό πρόγραμμα «ΟΠΑΠ
Champions», επεκτείνοντας τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας

«Ανέστησε» 2 σχολεία
σε πυρόπληκτες περιοχές
ύο πλήρως ανακαινισμένα σχολεία που είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από
τις πρόσφατες πυρκαγιές του Ιουλίου, παραδόθηκαν προ ημερών προς χρήση
από τον ΟΠΑΠ στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του ΕΠΑΛ Ραφήνας
και του 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης (Νέος Βουτζάς). Στο 2ο Γυμνάσιο Ν. Μάκρης
φοιτούν συνολικά 270 μαθητές από το Νέο Βουτζά, το Μάτι, το Ζούμπερι και τη Ν.
Μάκρη. Ο περιβάλλων χώρος του σχολείου (2.053 τ.μ.) υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές φθορές και στο εξωτερικό του κτιρίου. Ειδικά συνεργεία απομάκρυναν τα καμένα και επικίνδυνα υλικά, καθάρισαν τους χώρους, επισκεύασαν όλες τις φθορές και έβαψαν το εσωτερικό και
το εξωτερικό του κτιρίου, ανάπλασαν τον κήπο, τοποθέτησαν νέο σύστημα αυτόματου
ποτίσματος και ανακαίνισαν το γήπεδο ποδοσφαίρου.
Στο ΕΠΑΛ Ραφήνας φοιτούν 560 μαθητές από 15 περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το σχολείο (2.505 τ.μ.) υπέστη σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη, τους εσωτερικούς
τοίχους, την περίφραξη και τη στέγη, καθώς και σημαντικές βλάβες στις ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές. Αφού απομακρύνθηκαν όλα τα επικίνδυνα και κατεστραμμένα υλικά, ο OΠΑΠ προχώρησε σε εκτεταμένες επισκευές και εργασίες ανάπλασης
στο κτίριο, επισκευή της κεραμοσκεπής, επιδιορθώσεις σε πλακίδια, πόρτες, παράθυρα και κιγκλιδώματα, αντικατάσταση υαλοστασίων και προφίλ αλουμινίων, χρωματικές και διακοσμητικές παρεμβάσεις, επιδιορθώσεις στο κτίριο και στους χώρους
άθλησης του σχολείου (γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ), φύτευση δέντρων και
καλλωπιστικών φυτών. Σημειώνεται ότι την τελετή αγιασμού στο ΕΠΑΛ Ραφήνας τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος,
ενώ εκπρόσωποι της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, εξέφρασαν
τις ευχαριστίες προς τον εκτελεστικό πρόεδρο του OΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ, τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάμιαν Κόουπ, και τον επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών
Υποθέσεων Οδυσσέα Χριστοφόρου για το έργο που συντελέστηκε με την αρωγή
του Οργανισμού.
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στην ανάπτυξη του
ελληνικού αθλητισμού και ενισχύοντας
τη νέα γενιά αθλητών. Το
πρόγραμμα παρουσιάστηκε
σε ειδική εκδήλωση την περασμένη Δευτέρα (10/9) και
σε αυτό συμμετέχουν οι Γρηγόρης Σουβατζόγλου (Τρίαθλο),
Απόστολος Χρήστου (Κολύμβηση/Ύπτιο), Σεμέλη Ζαρμακούπη
(Tae Kwon Do/Kick Boxing),
Γιάννης Κυριαζής (Ακόντιο),
Παναγιώτα Δόση (Άλμα εις ύψος), Παναγιώτης Τριβυζάς
(Τρέξιμο 60μ., 100μ., 200μ.),
Κωνσταντίνος Κοτσοβός (Golf),
Αλέξης Ιωακειμίδης (Πυγμαχία), Γαβριέλλα Χαραλαμπίδη
(Τένις), Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος (Ποδόσφαιρο), Γιώργος
Καλαϊτζάκης (Μπάσκετ).
Στο επίκεντρο του «ΟΠΑΠ
Champions» βρίσκεται η στήριξη
και προβολή της καθημερινής
προσπάθειας των αθλητών, στους
οποίους παρέχονται εφόδια για
την εξέλιξή τους και την επίτευξη
των αγωνιστικών τους στόχων. Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι να εμπνεύσει την κοινωνία –και ιδιαίτερα τους νέους– μέσα από τις αξίες και τα ιδεώδη του
αθλητισμού.

Τρία νέα
έργα στα
παιδιατρικά
νοσοκομεία
Τρία νέα σημαντικά έργα
υλοποιεί ο ΟΠΑΠ στα
παιδιατρικά νοσοκομεία
«Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», στο πλαίσιο του
συνολικού έργου ανακαίνισης που πραγματοποιεί η εταιρεία.
Στο νοσοκομείο «Η Αγία
Σοφία» τα νέα έργα περιλαμβάνουν την πλήρη
ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των νοσηλευτικών μονάδων του
4ου ορόφου (συνολικής
έκτασης 1.610 τ.μ.).
Στον 2ο όροφο του νοσοκομείου «Παναγιώτη
και Αγλαΐας Κυριακού»,
ανακαινίζεται η νοσηλευτική μονάδα (πτέρυγα Α΄, έκτασης 600 τ.μ.)
και η μονάδα τεχνητού
νεφρού (πτέρυγα Δ΄, έκτασης 100 τ.μ.).
Στις εργασίες περιλαμβάνονται η εγκατάσταση
νέου ξενοδοχειακού και
ιατρικού εξοπλισμού, ο
εκσυγχρονισμός του ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και όλες οι απαραίτητες διακοσμητικές παρεμβάσεις.
Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε την ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών
νοσοκομείων της χώρας
τον Απρίλιο του 2014
και έως σήμερα έχει ολοκληρώσει το 50% του
έργου. Συνολικά, έχουν
παραδοθεί 22 έργα ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων 15 νοσηλευτικές
μονάδες, συνολικής έκτασης 9.230 τ.μ. και δυναμικής 321 κλινών, όπου προσφέρονται ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες σε σύγχρονες και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις.
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ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ βραβεύει τις ομάδες
του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που κατέπληξαν
και κατέκτησαν πέρυσι 18 εθνικά
και ευρωπαϊκά τρόπαια
Για περισσότερες
πληροφορίες και
εγγραφές στο Νο1 Sports
School της Ελλάδας:
> http://www.iekalfa.gr/
> ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας:
Πατησίων 31,
210-5279500
> ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά:
Φίλωνος 39,
210-4120313
> ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας:
Λ. Βουλιαγμένης 57,
210-9640117
> ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Θεσσαλονίκης:
Βαλαωρίτου 9,
2310-552406
ις ομάδες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που
κατέπληξαν με τις σημαντικές τους
κατακτήσεις –πρωταθλήματα, Κύπελλα– τη χρονιά που πέρασε, θα
βραβεύσει το ΙΕΚ ΑΛΦΑ σε εκδήλωση που
διοργανώνει την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου
στις 19.00 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά,
παρουσία πολιτικών και αθλητικών προσωπικοτήτων.
Ως Πρωταθλητής στην Εκπαίδευση και
στον Αθλητισμό, το κορυφαίο ΙΕΚ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη θα
προχωρήσει σε τιμητικές βραβεύσεις των ομάδων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που διακρίθηκαν κατά
το έτος 2017-2018, επιβεβαιώνοντας την
πρωτοπορία του στην ανάδειξη της άρρηκτης σχέσης Αθλητισμού & Εκπαίδευσης,
καθώς και την ηγετική του θέση στην Αθλητική Εκπαίδευση της χώρας μας και τα α-
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θλητικά επαγγέλματα (Σπουδές Προπονητικής, Σπουδές Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού, Σπουδές Φυσικοθεραπείας, Σπουδές Αθλητικής Δημοσιογραφίας, Σπουδές Διαιτολογίας).
Συγκεκριμένα, θα βραβευθούν οι ομάδες:
• Βόλεϊ Ανδρών: Πρωτάθλημα, Λιγκ Καπ, Συμμετοχή στον τελικό του CEV Challenge Cup
• Βόλεϊ Γυναικών: Πρωτάθλημα, Κύπελλο, CEV
Challenge Cup
• Πόλο Ανδρών: Πρωτάθλημα, Κύπελλο, LEN
Champions League
• Πόλο Γυναικών: Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Συμμετοχή στον τελικό του LEN Trophy
• Χάντμπολ Ανδρών: Πρωτάθλημα, Κύπελλο
• Μπάσκετ Γυναικών: Πρωτάθλημα, Κύπελλο
• Κολύμβηση: Πρωτάθλημα Γενικής, Ανδρών, Γυναικών

• Στίβος: Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ανδρών,
Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου Ανδρών
• Πινγκ Πονγκ: Πρωτάθλημα Ανδρών, Πρωτάθλημα Γυναικών
• Πυγμαχία: Πρωτάθλημα Ανδρών
κατηγορία Elite
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα ανακοινωθεί η
συνεργασία του ΙΕΚ ΑΛΦΑ με τον Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ αναφορικά με την πρωτοβουλία του ΙΕΚ ΑΛΦΑ «Dual Career In
Athletics», η οποία στοχεύει στην παρότρυνση των αθλητών –μέσω των αθλητικών παραγόντων, της οικογένειας και των ενεργειών της
πολιτείας– να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται με το ξεκίνημα της αθλητικής τους
καριέρας, έτσι ώστε να έχουν τα εφόδια να
σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά και μετά τη
λήξη της αθλητικής τους θητείας.
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Τι ζήτησε ο επικεφαλής από
τον Θεοχάρη, ποιες ήταν οι απαιτήσεις του ανεξάρτητου
βουλευτή για να επιστρέψει,
θα γίνει και νέα προσπάθεια
για να τα βρουν
Του Μιχάλη Κωτσάκου
ίναι χρέος μας στην πατρίδα, στα μέλη μας και
σε όσους μας τίμησαν με
την ψήφο τους και γι’ αυτό θα κατέλθουμε αυτόνομα στις επόμενες εκλογές. Εάν κάποιο στέλεχος έχει διαφορετική άποψη, τότε στο
συνέδριο θα πρέπει να θέσει θέμα». Αυτή
η δήλωση του Σταύρου Θεοδωράκη
την Πέμπτη στη συνέντευξη Τύπου της
ΔΕΘ μάλλον ξεκαθαρίζει τα πράγματα.
Και λέμε μάλλον, διότι ουδείς γνωρίζει
τι θα συμβεί στο συνέδριο του Νοεμβρίου.
Εξάλλου τις τελευταίες ημέρες έχουν
συμβεί πολλά στον μικρόκοσμο του Ποταμιού. Κατ’ αρχάς, το κόμμα μοιάζει
και πάλι διχασμένο. Διάφορα δημοσιεύματα από τον φιλοκυβερνητικό Τύπο
ανέφεραν πως υπάρχει συμφωνία Μητσοτάκη-Θεοδωράκη μετά από συναντήσεις που είχαν στα Χανιά κατά τη
διάρκεια των διακοπών τους για... ενσωμάτωση του Ποταμιού στη Ν.Δ. Ο
Θεοδωράκης για μία ακόμη φορά υπέπεσε στο σφάλμα να μη διαψεύσει,
με συνέπεια ο Μίλτος Κύρκος και ο
Σπύρος Δανέλλης να αντιδράσουν.
Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό είπε ότι
δεν τον αφορά η σύμπραξη του Ποταμιού με τη Νέα Δημοκρατία. Και συμπλήρωσε: «Το Ποτάμι όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει στο Κοινοβούλιο με την
ψήφιση προοδευτικών νόμων. Μέσα από
πολύ αγώνα έχει σταθεί αξιοπρεπώς και
αυτόνομα στην πολιτική σκηνή και δεν υπάρχει λόγος σύμπραξης με τη Ν.Δ.. Αν
παρ’ όλα αυτά υπάρξει αντίθετη άποψη
περί προεκλογικής σύμπραξης, εμένα δεν
με βρίσκει σύμφωνο. Έχουμε κάνει λάθη
που τα πληρώνουμε, αλλά η πορεία μας,
ή θα είναι αυτόνομη, ή δεν θα υπάρχει».
Πάντως. ο κ. Κύρκος έσπευσε να αποκαλύψει ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης
τους ενημέρωσε πως στο συνέδριο θα
προτείνει την αυτόνομη κάθοδο του
Ποταμιού, κάτι που έκανε και στη συνέντευξή του στο περιθώριο της ΔΕΘ.
Ο κ. Θεοδωράκης όταν ρωτήθηκε
στη Θεσσαλονίκη για το πώς αντιμετωπίζει το γεγονός πως κάποιοι από τους
βουλευτές του Ποταμιού προτείνουν είτε συνεργασία με τη Ν.Δ., είτε με τον
ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Αυτά είναι τα προβλήματα του κέντρου. Όταν είσαι στο κέντρο, κάποιοι κοιτάνε πιο εύκολα δεξιά, κάποιοι
κοιτάνε πιο εύκολα αριστερά». Και πρόσθεσε πως «η κοινή μας απόφαση, την οποία ανανεώνουμε συνεχώς με τις αποφάσεις μας, είναι ότι το Ποτάμι θα είναι δυνατό και αυτόνομο στην επόμενη εκλογική
μάχη. Και τελικά αν κάποιος διαφωνεί με
αυτό δεν έχει παρά να το θέσει στο Συνέδριό μας που θα γίνει τον Νοέμβριο και να

«Ε

Μία βάρκα μόνη πάει...
πάρει την απάντησή του. Ελπίζω ότι προφανώς οι αποφάσεις του Συνεδρίου θα είναι σεβαστές απ’ όλους».
Σε ανάλογο κλίμα ήταν και η ραδιοφωνική παρέμβαση του Γιώργου
Μαυρωτά στο κρατικό ραδιόφωνο, όπου μεταξύ άλλων τόνισε: «Το Ποτάμι
θα κατέβει στις επόμενες ευρωεκλογές και
αν θέλετε να δούμε συγγένειες με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι είμαστε κοντά στην ατζέντα Μακρόν», ενώ για τη φημολογία που
θέλουν τους βουλευτές του Ποταμιού
να στρέφουν το βλέμμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν.Δ. εκτίμησε ότι «αυτή η φημολογία καλλιεργείται σκόπιμα σε ένα
πλαίσιο διπολισμού, το οποίο θα στηθεί
ενόψει εκλογών, ώστε να λεηλατήσει οτιδήποτε υπάρχει στο κέντρο και οι έξι βουλευτές του Ποταμιού συμφωνήσαμε για
την αυτόνομη πορεία».

Τι έγινε με Θεοχάρη
Πάντως, την παραμονή της παρουσίας
του Σταύρου Θεοδωράκη στη ΔΕΘ,
μάλλον έληξε άδοξα το φλερτ με τον
Χάρη Θεοχάρη. Μάλιστα, και ο Θεοχάρης άφησε αιχμές για την τακτική
Θεοδωράκη, ενώ από τη Σεβαστουπόλεως χαρακτηρίστηκε με ανακοίνωση ως γυρολόγος.
Τι συνέβη, όμως, και δεν προχώρησε η επιστροφή του Χάρη Θεοχάρη
στο Ποτάμι; Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ζητήθηκε από τον
Χάρη Θεοχάρη «για να μπορεί να επιστρέψει, οφείλει μία συγγνώμη από τα μέλη του Ποταμιού για τον τρόπο που έφυγε

• Το Ποτάμι αποφάσισε
να κατέλθει αυτόνομο στις
επόμενες εθνικές εκλογές
και αυτό θα εισηγηθεί
ο Θεοδωράκης στο συνέδριο
από το κόμμα». Επί της ουσίας μία δήλωση μετάνοιας.
Από την πλευρά του ο κ. Θεοχάρης
δεν ζήτησε μόνο αυτόνομη πορεία του
Ποταμιού και ανοιχτό συνέδριο, όπως
δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό μετά
το ναυάγιο. Ζήτησε όπως επαναρχίσουν εγγραφές μελών, προκειμένου να
επιστρέψουν μαζί του και πολλοί φίλοι
του, οι οποίοι τον είχαν ακολουθήσει
και είχαν αποχωρήσει από το Ποτάμι,
αλλά εξακολουθούν να διατηρούν σχέσεις με τη βάση.
Ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε πως «δεν
έλαβα καμία δέσμευση για αυτόνομη πορεία του κόμματος έως τις επόμενες εκλογές.
Αν δεν μιλάμε για μια αυτόνομη πορεία, τότε προφανώς θα είναι προδοσία. Δηλαδή
να μιλάμε όλοι μας για την αναγκαιότητα
του μεσαίου χώρου και να πάμε να στοιχηθούμε μόνοι μας στον δικομματισμό; Αυτό
το θεωρώ εγκληματικό και αυτοκτονικό. Εμένα δεν με αφορά η μη συνέχιση της αυτόνομης πορείας του Ποταμιού. Για αυτά
πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο κ. Θεοδωράκης». Ο κ. Θεοχάρης ήθελε να διεκδικήσει την ηγεσία του Ποταμιού, αλλά δί-

χως την επιστροφή των φίλων του αυτό
θεωρείται μάλλον ανέφικτο.
Μετά τα όσα είπε ο κ. Θεοδωράκης
στη ΔΕΘ, μάλλον φαίνεται εκτεθειμένος ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος
στη δήλωσή του έκανε λόγο για απλό
στρατιώτη του κόμματος. «Το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε μια ειλικρινής συζήτηση από την πλευρά μου τουλάχιστον για πιθανή επιστροφή μου και
βοήθεια στην προσπάθεια που κάνει το
Ποτάμι αυτή την περίοδο. Προσωπικά δεν
ζήτησα κανένα αξίωμα, έθεσα τον εαυτό
μου ως στρατιώτη στην προσπάθεια του
κόμματος. Αυτό ήταν όλο το νόημα της
προσφοράς μου για να βοηθήσω». Οι πιο
ψύχραιμοι εκτιμούν πως τελικά οι δύο
πλευρές θα ρίξουν νερό στο κρασί
τους, προκειμένου το συνέδριο να είναι πραγματικά ενωτικό και να στείλει
το μήνυμα της επανεκκίνησης.
Σε ό,τι αφορά το τι θα κάνει το Ποτάμι εάν οι ΑΝΕΛ ποιήσουν και πάλι
την νήσσα όταν έλθει στη Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Θεοδωράκης ήταν κατηγορηματικός: «Αν οι ΑΝΕΛ δεν στηρίξουν τη συμφωνία για το
Σκοπιανό, είναι σαφές ότι δεν θα υπάρχει
κυβέρνηση και ότι η χώρα θα πρέπει να
οδηγηθεί σε εκλογές. Πρέπει να ηττηθούν
οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που έχουν δημιουργήσει
νέα προβλήματα πάνω στα παλιά. Ακόμη
και σήμερα υπάρχουν παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, την ώρα που ο πρωθυπουργός, όμως, έχει γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Τοίχους, δηλαδή, υπαλλήλους και
φρουρούς».
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• Εάν εντός 30 ημερών δεν επιλυθεί ένα κυκεώνας προβλημάτων, τότε το
hot spot υποχρεούται να κλείσει με ανυπολόγιστες συνέπειες, για τους
φιλοξενούμενους σε αυτό και για τους κατοίκους του νησιού – «Δράσεις εδώ και τώρα»,
ζητούν από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, με έκθεσή τους, 19 ΜΚΟ

Αποσυμφόρηση ΤΩΡΑ

«Στη Μόρια υπάρχουν περισσότεροι από 8.000 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ η δομή φτιάχτηκε για
2.100 άτομα». Αυτή και μόνο η δήλωση της περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου,
Χριστιάννας Καλογήρου,
αρκεί για να καταλάβει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν στο μεγαλύτερο
hot spot της χώρας. Μία
πραγματική υγειονομική –
και όχι μόνο– «βόμβα» για
το νησί της Μυτιλήνης.
Ρεπορτάζ:
Κώστας Παπαδόπουλος

Κ

ι άλλες φορές κατά το
παρελθόν έχει ηχήσει
καμπανάκι κινδύνου
για τη Μόρια. Αυτή τη
φορά, όμως, η κατάσταση έχει φτάσει πραγματικά στο απροχώρητο. Η περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου έστειλε τελεσίγραφο στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς η Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας έκρινε το hot spot ακατάλληλο και επικίνδυνο. Αυτό σημαίνει
πως είτε τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν εντός 30 ημερών, είτε η
δομή θα κλείσει –αυτό προβλέπει ο
νόμος– με απρόβλεπτες συνέπειες.
Οι τραγικοί χειρισμοί της κυβέρνησης (και) στο μεταναστευτικό - προσφυγικό, έχει σαν αποτέλεσμα αυ-

(ή λουκέτο στη Μόρια)
τή τη στιγμή να βρίσκονται «παρκαρισμένοι» - εγκλωβισμένοι μόνο στο
βόρειο Αιγαίο περισσότεροι από
17.000 πρόσφυγες και παράνομοι
μετανάστες, την ώρα που οι δομές
αντέχουν μόλις 5.500 ανθρώπους.
Ο λόγος είναι απλός: οι εξαγγελίες
για αποσυμφόρηση παραμένουν
«έπεα πτερόεντα», με αποτέλεσμα
να έχουν διαμορφωθεί εκρηκτικές
συνθήκες! Σύμφωνα με αιτιολογημένη Γνωμοδότηση - Εισήγηση της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της
Π.Ε. Λέσβου, η οποία βασίστηκε
σε εκθέσεις αυτοψίας υπαλλήλων
του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Π.Ε. Λέσβου, ο χώρος λειτουργίας
του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων στη Μόρια
Λέσβου θεωρείται ακατάλληλος
και επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Οκτάδα προβλημάτων
• Στην είσοδο του κέντρου διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διαρροή λυμάτων, τα οποία οδηγούνται στον
παρακείμενο χείμαρρο ανεπεξέργαστα και μέρος από αυτά διοχετεύονται και στον δρόμο.
• Επιπλέον διαπιστώθηκε διαρροή

λυμάτων σε άλλο σημείο του χειμάρρου από σπασμένους αγωγούς
αποχωρητηρίων, με αποτέλεσμα να
υπάρχει έντονη δυσοσμία και κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το
Περιβάλλον γενικότερα.
• Διαπιστώθηκε ότι ο χώρος παρουσιάζει συνθήκες συγχρωτισμού
(λόγω μεγάλου αριθμού πληθυσμού προσφύγων-μεταναστών)
στους χώρους διαμονής τους (έως
15 άτομα στους οικίσκους και έως
150 σε κάθε σκηνή) με κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών.
• Επίσης διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μυγών) λόγω


ΤΗΝ

ΚΡΑΥΓΗ
ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:
«Η ΔΟΜΗ
ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΓΙΑ
2.100 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ
8.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

της αδυναμίας επιμελούς καθαριότητα των χώρων διαμονής.
• Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία
στον χώρο των αποχωρητηρίων,
στάσιμα ύδατα και πληθώρα εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες) με αποτέλεσμα τη δημιουργία
ανθυγιεινής κατάστασης.
• Ο υπαίθριος χώρος στη Μόρια
παρουσιάζει ρυπαρότητα συνοδευόμενη με πλήθος εντόμων υγειονομικής σημασίας λόγω των απορριμμάτων που υπάρχουν συσσωρευμένα στους κάδους και έξω από
αυτούς, με αποτέλεσμα έντονη δυσοσμία λόγω σήψης (παρουσία
σκουληκιών).

• Σε ελαιόκτημα πλησίον του Κέντρου διαπιστώθηκε επέκταση αυτού, με πλήθος σκηνών όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πληθώρας
διάσπαρτων απορριμμάτων.
• Ο χώρος προσφοράς των γευμάτων στους φιλοξενούμενους πρόσφυγες-μετανάστες είναι ακατάλληλος, καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Έκθεση - κόλαφος
Την ίδια ώρα, 19 Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, με έκθεσή τους που
ήρθε στο φως της δημοσιότητας
στο τέλος της εβδομάδας, κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση και
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
για την κατάσταση που επικρατεί
στα hot spot των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. «Παρά τις εξαγγελίες των Αρχών, η κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί είναι χειρότερη από ποτέ», επισημαίνεται μεταξύ άλλων. Οι
19 ΜΚΟ –στον απόηχο των ανακοινώσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου– καταγγέλλουν απελπιστικές συνθήκες και ζητούν εκ νέου από τις αρχές να προχωρήσουν
προς βιώσιμες λύσεις για την αποσυμφόρηση των νησιών και την άμεση βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των προσφύγων και μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα, οι
ΜΚΟ απευθύνουν έκκληση προς
τις ελληνικές αρχές «να δράσουν επειγόντως για να εξασφαλίσουν πλήρη πρόσβαση στα βασικά δικαιώματα
και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με την
ελληνική και διεθνή νομοθεσία», ενώ
υπογραμμίζουν και την «επιτακτική
ανάγκη οι Ευρωπαίοι ηγέτες να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή ενός δίκαιου και μόνιμου μηχανισμού κατανομής ευθύνης στην
ΕΕ». Στην έκθεση, γίνεται αναφορά
και σε τραγικές ελλείψεις οργανικών θέσεων προσωπικού, καθώς
και διαδοχικές παραιτήσεις απαραίτητου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στα ΚΥΤ λόγω των τραγικών συνθηκών εργασίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, προτιμά να
δει τον δρόμο της ανεργίας, παρά να
εργάζεται κάτω από τέτοιες συνθήκες».
Όσον αφορά τη Μόρια, πρόσφατα χαρακτηρίστηκε από BBC ως
«ο χειρότερος καταυλισμός προσφύγων του κόσμου», με το ρεπορτάζ του
βρετανικού ενημερωτικού δικτύου
να κάνουν λόγο για εκρηκτική κατάσταση που έχει επιδεινωθεί δραματικά. «Οι αποχετεύσεις στη Μόρια
δεν λειτουργούν και βρώμικα νερά από
τουαλέτες αγγίζουν τις σκηνές και τα
στρώματα μικρών παιδιών, τη στιγμή
που τα σχετικά κονδύλια έχουν ήδη εγκριθεί. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι αναφορές περιστατικών σεξουαλικής
βίας ενώ, σύμφωνα με έρευνες, η πλειοψηφία των ανθρώπων δηλώνει ότι
“δεν νοιώθει ασφάλεια ούτε στιγμή”»,
σημειώνει το BBC.
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ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ Η ΝΕΑ
ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Απλούστευση διαδικασιών, βελτίωση ελεγκτικών μηχανισμών και
στήριξη, κυρίως του συνεταιρισμένου αγρότη,
ήταν, μεταξύ άλλων, το
τρίπτυχο, στο οποίο εστίασε ο νέος υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σταύρος Αραχωβίτης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην οδό Αχαρνών,
την περασμένη Τετάρτη.
Ο υπουργός έδειξε πως
τον ενδιαφέρει οι αγρότες να βρουν τον δρόμο
των αγορών, μέσα από ένα υγιές συνεταιριστικό
κίνημα, το οποίο όμως,
δυστυχώς, είναι σχεδόν
διαλυμένο…
Της Άννας Στεργίου (*)
κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος
στον συνεταιρισμένο αγρότη είναι η
στρατηγική, που επιλέγει εφεξής να πορευτεί η κυβέρνηση. Το δεύτερο βήμα προσέγγισης των συνεταιρισμένων
αγροτών αφορά στην αξιοποίηση, υπό εκκαθάριση, λιμνάζουσας συνεταιριστικής περιουσίας,
από υγιείς συνεταιρισμούς. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί το συνεταιριστικό κίνημα ν’ ανακάμψει, σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, και με δεδομένα τα
προβλήματα χρηματοδότησης.
Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που το
συνεταιριστικό κίνημα είναι διχασμένο, με δυο συνεταιριστικούς φορείς, που ενίοτε συνεργάζονται κι άλλοτε καταγγέλλουν
αλλήλους, και με συνεταιρισμούς τεσσάρων ταχυτήτων, λόγω του κύκλου εργασιών.

H

Έλλειμμα αξιοπιστίας
Ο συνεταιρισμοί έχτισαν τη
σύγχρονη Ελλάδα μετά τον Μικρασιατικό πόλεμο και μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την
ανάστησαν. Τα χρόνια που ακολούθησαν, κάποιοι συνεταιρισμοί προχώρησαν, κάποιοι έμειναν πίσω. Ξεπεράστηκαν από τη λογική της αγοράς, που
θέλει γρήγορες αποφάσεις κι

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα…
ευελιξία, ζητώντας μονίμως
κρατική βοήθεια και δημιουργώντας επιβλαβείς συνθήκες
για τον υγιή ανταγωνισμό.
Η καμαρίλα, η οικογενειοκρατία, ο δραματικός εναγκαλισμός με τις εκάστοτε εξουσίες, ήταν διαλυτικοί παράγοντες για το
συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο
πολύ συχνά εξυπηρέτησε οφίτσια και προσωπικές βλέψεις
του εκάστοτε προέδρου ή του
στενού συνεταιριστικού πυρήνα.
Συχνά, δε, υπέκυπτε στις σειρήνες αγροτών, που δεν είχαν επίγνωση των δυσκολιών της αγοράς. Στην κοινή συνείδηση των
πολιτών, πέρασε η άποψη ότι ο
συνεταιριστικός χώρος μαστίζεται από «τρωκτικά» και δίνει κάνα… κόκαλο στους αγρότες. Ακόμη στην επαρχία, ακούγεται το
ανέκδοτο με πρόεδρο συνεταιρισμού, ο οποίος είχε κερδίσει 3
φορές το λαχείο, προκειμένου
να δικαιολογήσει στο popolo τις
οικονομικές απολαβές. Βεβαίως,
υπήρχαν κι άνθρωποι που δεν
έβαλαν το χέρι στο μέλι, αλλά είχαν μαύρα μεσάνυχτα ως προς
τη διοίκηση των συνεταιρισμών
κι ήταν φυσικό να πετάξουν το
καράβι σε ξέρα.
Το φαντασιακό λειτούργησε
και έτσι μαζί με τα ξερά κάηκαν
και τα χλωρά. Ακόμη και μεγάλοι συνεταιρισμοί, με βαριά
χαρτιά συκοφαντήθηκαν, ενώ η
ΔΩΔΩΝΗ, που ήταν το κόσμημα της Ηπείρου, άλλαξε χέρια.
Από τους περίπου 7.500 συνεταιρισμούς απ’ όταν τέθηκε σε
ισχύ ο νόμος 4015, μόλις 500
φάνηκε στη συνέχεια πως είχαν
πραγματική και σημαντική δραστηριότητα ή δυνατότητες να
μείνουν όρθιοι. Περιουσία γενεών πέρασε στα αζήτητα και
κτήρια μεταβλήθηκαν σε κου-

πιχειρείν. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει όμως με τη νομοθεσία. Τα χρόνια των μνημονίων, ορθώς συνεταιρισμοίσφραγίδες με το νομοθετικό
πλαίσιο, βγήκαν από το παιχνίδι. Όμως, δημιουργήθηκαν άλλες στρεβλώσεις. Τα νέα, αδιάβλητα πρόσωπα έχουν φοβηθεί
να μπουν σ’ ένα συνεταιριστικό
εγχείρημα, όταν οποιοδήποτε
λάθος οδηγεί αυτομάτως στην
εκποίηση της περιουσίας. Πολύ
περισσότερο, όταν πρόκειται
για λάθη και παραλείψεις προηγούμενων διοικήσεων.

Χρειάζεται νέα
συνεταιριστική
νομοθεσία

φάρια. Όμως, όπως κι ο υφυπουργός των ΑΝ.ΕΛ., Βασίλης
Κόκκαλης, ξεκαθάρισε η υπό
εκκαθάριση αγροτική περιουσία
εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της
οδού Αχαρνών και «δυστυχώς
δεν συνεργάζονται όλοι οι εκκαθαριστές», ώστε η συνεταιριστική
περιουσία να μην απαξιώνεται.
Η νομοθεσία, που ψηφίστηκε επί Αποστόλου, δεν μπόρεσε να κάνει επανεκκίνηση στο
συνεταιριστικό κίνημα. Στην
πορεία, αποδείχθηκε πως το οικονομικό πρόβλημα των συνεταιρισμών βαδίζει χέρι-χέρι με
Ο νέος υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης

το ηθικό. Ακόμη κι άνθρωποι
που υποστηρίζουν τον συνεργατισμό ήταν επιφυλακτικοί απέναντι σε νέα συνεταιριστικά εγχειρήματα. Σε εποχές άκρατου
ατομικισμού, νέοι φοβούνται τα
συλλογικά σχήματα και προτιμούν τα μικρά ιδιωτικά βήματα.
Βεβαίως, ελπιδοφόρο μήνυμα
είναι πως μέσα στην κρίση ξεπήδησαν και νέα, καινοτόμα,
συνεταιριστικά σχήματα, ενώ
παλιά άνοιξαν τα φτερά τους και
σε νέες αγορές.

Οι παραγωγοί
είναι έτοιμοι;
Δεν μηδενίζουμε, υπάρχουν
συνεταιρισμοί που τους ζηλεύουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, που
λειτουργούν. Έχουν ερείσματα
στην τοπική κοινωνία, έχουν
καλό προϊόν, ενδιαφέρονται για
τον παραγωγό και είναι αναγνωρίσιμοι, ενίοτε εξαγωγικοί
και ανταγωνιστικοί παρά τις δυσκολίες της αγοράς. Οι παραγωγοί οφείλουν να πιστέψουν
ξανά ότι μπορούν να χτίσουν υγιείς συνεταιριστικές δομές,
που θα σβήσουν από το μνημονικό τους παλαιά αιματηρά διαζύγια από το συνεταιριστικό ε-

Εν κατακλείδι, οι συνεταιρισμοί, όποτε λειτούργησαν, δημιούργησαν πλούτο, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, ειδικά σε περιοχές
απομονωμένες. Τα φορολογικά
κίνητρα υπέρ των συνεργατικών σχημάτων είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Αν όμως
δεν αλλάξει και η νομοθεσία
στους συνεταιρισμούς, αν δεν
στηθεί η συνεταιριστική νομοθεσία από την αρχή, ώστε ο νόμος να είναι πρακτικά εφαρμόσιμος, τότε θα μιλάμε για άλλη
μια χαμένη ευκαιρία…
Η πορεία έδειξε ότι ο καλύτερος συνεταιριστικός νόμος, που
έγινε, και περπάτησε στην πραγματικότητα, ήταν τον καιρό του
Βενιζέλου! Στα χρόνια που πέρασαν, οι προσπάθειες ήταν αλλεπάλληλες για ποδηγέτηση του
συνεταιριστικού κινήματος, συχνά και μ’ ευθύνη των ίδιων
των συνεταιριστών. Σήμερα οι
όροι έχουν αλλάξει, υπάρχουν
συνεταιρισμοί που καινοτομούν, που είναι στην πρώτη
γραμμή, λειτουργώντας συχνά,
ακόμη και καλύτερα από ιδιωτικές εταιρείες. Όμως, το κλειδί
για ν’ αλλάξει η οπτική των αγροτών ως προς τη διοίκηση και
την αγορά είναι η συνεταιριστική εκπαίδευση. Ειδάλλως, κάθε
προσπάθεια αναγέννησης του
συνεταιριστικού κινήματος είναι
καταδικασμένη ν’ αποτύχει.
(*) Η Άννα Στεργίου είναι κοινοβουλευτική συντάκτρια, εξειδικευμένη σε θέματα Αγροτικής
Ανάπτυξης και συγγραφέας
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FOLLI-FOLLIE

Από τον… Καιάδα στους
από μηχανής επενδυτές

UBS να εκπροσωπεί τους ομολογιούχους του δανείου 150 εκατ. ευρώ σε ελβετικό φράγκο,
που εκδόθηκε το 2017. Οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι στο τρέχον
έτος σημειώθηκε αύξηση των
πωλήσεων του Ομίλου, ενώ η
εταιρεία DELOITTE, που έχει αναλάβει να εκτιμήσει το σύνολο
της περιουσίας της εταιρείας και
των 40 θυγατρικών της, θα ολοκληρώσει την έκθεσή της μέχρι
το τέλος του μήνα.

Η δικαστική απόφαση

Στην αντεπίθεση φαίνεται να περνάει η οικογένεια Κουτσολιούτσου, έπειτα από πολύμηνη σιγή ιχθύος, και εκεί που
φαινομενικά όλοι έψαχναν απαντήσεις (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
τράπεζες και λοιποί πιστωτές) αναφορικά με
τις οικονομικές ανορθογραφίες της FOLLIFOLLIE, ξαφνικά εμφανίστηκαν και μυστηριώδεις επενδυτές!
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ετά την καταγγελία των δανείων της FOLLIFOLLIE από τις
τράπεζες, την
περασμένη Τετάρτη (12/9) συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση που
κατέθεσε η εταιρεία, συνεκδικαζόμενη με τις αιφνίδιες αιτήσεις
«συμπαράστασης» (πρόσθετες
παρεμβάσεις υπέρ της) που υπέβαλαν η Folli-Follie Συμμετοχών και η Καίτη Κουτσολιούτσου, για τη δική τους προστασία έναντι των πιστωτών τους.
Κύριο αίτημα της FOLLIFOLLIE ήταν η εξασφάλιση δίμηνης παράτασης της ήδη ισχύουσας υπέρ της προσωρινής
διαταγής, ώστε να συνεχίσει η
προστασία της περιουσίας της,
ενώ υπέρ της παραστάθηκαν επίσης στο δικαστήριο διά πληρεξουσίου δικηγόρου οι 825
εργαζόμενοι, ομολογιούχοι, αλλά και θυγατρικές εταιρείες της,
όπως η «FF Group Finance
Luxembourg». Αντίδικοι της οι-

M

ριο. Ωστόσο οι τράπεζες υποστήριξαν πως δεδομένου ότι
μέχρι σήμερα η εταιρεία δεν έχει παρουσιάσει τη σαφή οικονομική θέση της, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καν αυτή τη δυνατότητα, δεν είναι εφικτή όχι
μόνο η αξιολόγηση του προτεινομένου σχεδίου εξυγίανσης,
αλλά ούτε καν η πιθανολόγηση
της ευόδωσής του, και ζήτησαν
από το δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση.

Η ακτινογραφία
των πιστωτών
κογένεια Κουτσολιούτσου ήταν όχι μόνο οι πιστώτριες των
47 εκατ. ευρώ τράπεζες, αλλά
και το ελληνικό Δημόσιο και ο
ΕΦΚΑ, οι υποχρεώσεις έναντι
του οποίου σταμάτησαν πρόσφατα να εξυπηρετούνται, έχοντας ήδη συσσωρευτεί οφειλές
περίπου 1 εκατ. ευρώ οι οποίες
βρίσκονται σε διακανονισμό.

Όλος ο «καβγάς»
για τα «ασημικά»
Σύμφωνα με έγγραφα που προσκόμισε η ίδια η εταιρεία στο δικαστήριο, στο ισοζύγιο Μαΐου
περιλαμβάνονται συνολικές οφειλές ύψους 532 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων μόνο τα 47 εκατ. ευρώ είναι έναντι τραπεζών, άρα είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό
των πιστωτών που ζητούν την
εκποίηση του ποσοστού της συμμετοχής της στα Αττικά Πολυκαταστήματα που είχε παραχωρηθεί στις τράπεζες ως ενέχυρο, καθώς αποτελεί το κυριότερο περιουσιακό της στοιχείο, «φωτογραφίζοντας» την εκδήλωση ενδιαφέροντος του Κ. Λαμπρόπουλου των Attica Stores.
Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Folli-Follie, η εταιρεία

βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με άλλον υποψήφιο επενδυτή που προσφέρει 70 εκατ. ευρώ για το 35,67% της
«Αττικά Πολυκαταστήματα» όπου η FOLLI-FOLLIE κατέχει το
25,27% και η FOLLI-FOLLIE
Συμμετοχών το 10,4%, αλλά θέτει ως όρο τη συμμετοχή της ίδιας της Folli-Follie στο σχήμα,
χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιο συγκεκριμένο όνομα. «Αν
εκποιηθεί η συμμετοχή στο Attica,
θα φύγει ο επενδυτής. Είναι η προμετωπίδα της εταιρείας σε αυτήν
την προσπάθεια», αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά στο δικαστή-

Η θυγατρική «FF Group
Finance Luxembourg» τόνισε
ότι και η ίδια είναι πιστώτρια με
294 εκατ. ευρώ χρέη προς αυτήν, τονίζοντας ότι το 92% του
δανεισμού της μητρικής εταιρείας προέρχεται από τις θυγατρικές και μόνο το 8% από τράπεζες, ενώ οι 825 εργαζόμενοι
ζήτησαν να προστατευθεί η περιουσία της εταιρείας ώστε να
συνεχίσει την εμπορική της
δραστηριότητα και να προστατευθεί η εργασία τους. Οι εργαζόμενοι και οι ομολογιούχοι
μαζί εκπροσωπούν περίπου
210 εκατ. ευρώ οφειλών, με την

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ

ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΖΩΡΤΖΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟ

Με μια Σολομώντεια λύση ολοκληρώθηκε η πολύωρη και πολυάνθρωπη ακροαματική διαδικασία, καθώς η δικαστική απόφαση διατήρησε μεν για ακόμη δύο μήνες την προσωρινή
διαταγή προστασίας της περιουσίας της μητρικής εταιρείας έναντι όλων των δανειστών, αλλά
απέρριψε το ίδιο αίτημα που υπέβαλε η θυγατρική «Folli-Folli
Συμμετοχών» και η Αικατερίνη
Κουτσολιούτσου, με αποτέλεσμα τα δικά τους περιουσιακά
στοιχεία να βρίσκονται σε κίνδυνο. Ωστόσο, απαγόρευσε
στην εταιρεία να μεταβιβάσει ή
να επιβαρύνει (π.χ. με υποθήκες) τα περιουσιακά της στοιχεία, μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση στην κύρια αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων για την
υπαγωγή της στο άρθρο 106Α
του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ
ανακάλεσε επίσης τη προστασία
που είχε δοθεί αρχικά στον
Τζώρτζη Κουτσολιούτσο και
τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο.
Η δικαστική απόφαση οδηγεί
στη ρευστοποίηση του 10,4%
της «Αττικά Πολυκαταστήματα»
που βρίσκεται στα χέρια των
τραπεζών ως ενέχυρο, χωρίς να
μπορούν να «ακουμπήσουν» το
υπόλοιπο 25,27%, ενώ καθ’ όσον αφορά στο επίμαχο ποσοστό του 35,67% της «Αττικά Πολυκαταστήματα» ο κ. Ζαχαρίου,
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Folli-Follie, υποστήριξε πως η εταιρεία είχε προτείνει
στις τράπεζες να τους δοθεί ως
ενέχυρο το ποσοστό που ελέγχει η Folli-Follie στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης Dufry (το οποίο ανέρχεται
σε 1,6 εκατ. μετοχές της Dufry),
πρόταση που οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες απέρριψαν.
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Η ΑΠΟΨΗ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ «ΔΟΥΛΕΨΕΙ» Ο ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΡΣΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Αύξηση κερδών,
μείωση δανεισμού,
επιβεβαίωση δυναμικής
Τα τρία καλά της… μοίρας του Ομίλου Μυτιληναίος αποτυπώνονται,
μεταξύ άλλων, στα οικονομικά αποτελέσματα
για το πρώτο εξάμηνο
του τρέχοντος έτους που
ανακοίνωσε πριν από
μερικά 24ωρα η ελληνική εταιρεία. Διότι και
αύξηση κερδών επιτεύχθηκε στο εξεταζόμενο
διάστημα και ο δανεισμός μειώθηκε, αλλά
και κυρίως η δυναμική
επίτευξης υψηλών στόχων που έχει θέσει ο ιδρυτής και επικεφαλής
του Ομίλου, Ευάγγελος
Μυτιληναίος, δείχνουν
να επιβεβαιώνονται.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
αίρνοντας τη σκυτάλη από μία χρονιά ορόσημο όπως ήταν το 2017
για
τη
MYTILINEOS, η περίοδος Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 ήταν εν
πολλοίς επιβεβαιωτική των
προσδοκιών που «γέννησε» ο εταιρικός μετασχηματισμός που
εγκρίθηκε πέρσι τον Ιούνιο. Όπως εξηγούν από την οδό Πατρόκλου στο Μαρούσι οι επιτελείς
του
Ομίλου,
η
MYTILINEOS όχι μόνο σταθεροποιεί τις καλές επιδόσεις της,
αλλά μειώνει σημαντικά και σταθερά τον δανεισμό της, διανέμο-
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ντας παράλληλα μέρισμα στους
μετόχους της. Υποστηριζόμενη
κατά βάση από τον μεταλλουργικό τομέα της που «έγραψε» ιστορικό υψηλό λειτουργικής κερδοφορίας (σ.σ. απορροφώντας σε
μεγάλο βαθμό τις πιέσεις στους
τομείς Ενέργειας και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών), στο
α΄ εξάμηνο του 2018 η εταιρεία
κατέγραψε ισχυρά οικονομικά
μεγέθη, όπως:
• Αύξηση καθαρών κερδών
μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας,
τα
οποία
διαμορφώθηκαν σε 83,9 εκατ.
ευρώ έναντι 80,7 εκατ. ευρώ το
α΄ εξάμηνο του 2017.
• Αύξηση κερδών ανά μετοχή
(EPS), που ανήλθαν στα €0,587
έναντι €0,564 το α΄ εξάμηνο
του 2017.
• Δημιουργία ισχυρών
ταμειακών ροών που οδήγησε

σύμφωνα με τη διοίκηση αποδίδεται κυρίως στην επίδοση
του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, που επηρεάστηκε από μειωμένες τιμές του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού
(ΗΕΠ), που συνδέονται με τις
κλιματολογικές συνθήκες την εν
λόγω περίοδο (αύξηση βροχοπτώσεων και κατά συνέπεια αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής), τη μη ενεργοποίηση
των Αποδεικτικών Δικαιωμάτων Ισχύος (ΑΔΙ), καθώς και
την έκτακτη επιβάρυνση 3,5 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την
αναδρομική αναθεώρηση χρεώσεων για τα έτη 2011-2015,
στη ΔΕΠΑ από τη BOTAS.

Έπεται συνέχεια…

σε μείωση του καθαρού
δανεισμού, μετά και την πληρωμή
μερίσματος ύψους 45,7 εκατ.
ευρώ, δηλαδή €0,32 ανά μετοχή
για τα κέρδη της χρήσης 2017.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μείωση της τάξης του 11,6% υπέστη ο τζίρος της MYTILINEOS

(από τα 811,4 εκατ. ευρώ του α΄
εξαμήνου του 2017 διαμορφώθηκε στα 717,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο φετινό εξάμηνο). Αντίστοιχη μείωση 7,3% σημείωσαν τα EBITDA (βλ. λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων), γεγονός που

Νέα υπερσύγχρονη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
Πέρα από τους οικονομικούς δείκτες, ακόμη ένα σημαντικό βήμα στον επενδυτικό σχεδιασμό
της MYTILINEOS παίρνει σάρκα και οστά μέσω… ΡΑΕ! Ειδικότερα, η ρυθμιστική αρχή έδωσε
το πράσινο φως στην εταιρεία για την κατασκευή μίας από τις πλέον σύγχρονες μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, που θα χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη το φυσικό αέριο.
Επί του διαδικαστικού, η MYTILINEOS θα
«τρέξει» άμεσα τα επόμενα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, καθώς και τις σχετικές μελέτες, ώστε το πρότζεκτ της κατασκευής της μονάδας να εκκινήσει στον συντομότερο δυνατό
χρόνο.
Επί του πρακτέου, τώρα, πρόκειται για μία από
τις πλέον σύγχρονες μονάδες συνδυασμένου
κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ε.Ε., συ-

νολικής ισχύος άνω των 665 MW, με αεριοστρόβιλο υπερσύγχρονης τεχνολογίας class H,
η οποία διασφαλίζει την υψηλότερη απόδοση
στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να εδραιώσει τη θέση της εταιρείας, ως
του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ενέργειας στη χώρα μας, ενώ παράλληλα θα
συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή μετάβαση
της Ελλάδας στη νέα εποχή καθαρής ενέργειας.
Μια και ο λόγος για ηλεκτροπαραγωγή, τα
χαμόγελα στο επιτελείο του Ομίλου περισσεύουν για την Protergia, τη θυγατρική εταιρεία
που το α΄ εξάμηνο του 2018 διατήρησε την ηγετική θέση της στη λιανική αγορά εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς της στο 4,2%
από 3,6% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όπως προαναφέρθηκε, η καλή
εικόνα που παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄
εξαμήνου δεν φαίνεται να είναι
ένα συγκυριακό φαινόμενο και
σύμφωνα, πάντα, με τη διοίκηση της MYTILINEOS οι προοπτικές για το δεύτερο μισό του
τρέχοντος έτους διαγράφονται
θετικές, λαμβάνοντας υπόψη μια
σειρά από παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.
Αυτοί οι παράγοντες είναι:
• Οι εξελίξεις στον τομέα του
αλουμινίου εν όψει της λήξης
της προθεσμίας της 23ης
Οκτωβρίου σχετικά με την επιβολή
των κυρώσεων από το αμερικανικό
Υπουργείο Οικονομικών.
• Το χρονοδιάγραμμα για την
πλήρη επανεκκίνηση της
παραγωγής αλουμίνας στη
Βραζιλία.
• Η γενικότερη γεωγραφική
εξάπλωση
του
τομέα
Ολοκληρωμένων Έργων και
Υποδομών, με τη δραστηριότητα
κατασκευής φωτοβολταϊκών
μονάδων να παρουσιάζει ισχυρές
προοπτικές.
• Η ανταγωνιστική λειτουργία
των ενεργειακών μονάδων σε
ένα περιβάλλον διαρκώς
αυξανόμενων τιμών CO2 σε
συνάρτηση με την περαιτέρω
ανάπτυξη στη λιανική της
ηλεκτρικής ενέργειας και του
φυσικού αερίου.
• Η συνεχής μείωση του καθαρού
δανεισμού αλλά και του
χρηματοοικονομικού κόστους.
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υγιαίνετε...
• Σημαντικές ενημερωτικές δράσεις από την Ελληνο-Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση
σχετικά με τις πρόσφατες και μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της ψυχικής υγείας

A

Δυναμικό «παρών»
της HAPA σε
ΔΕΘ και Αθήνα

Καταξιωμένοι
επιστήμονες ελληνικής
καταγωγής

Ψυχιατρικής στις ΗΠΑ.
Εξάλλου, ο καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, Dr Philip Candilis,
πρόεδρος της HAPA Inc., θα παρουσιάσει τις επιστημονικές δράσεις της συνεργασίας Ελλήνων των
ΗΠΑ και της διασποράς, ανακοινώνοντας για πρώτη φορά παγκοσμίως τα μελλοντικά επιστημονικά
πρωτόκολλα σχετικά με τους μετανάστες έγκλειστους ελληνικών σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, η επίκουρος καθηγήτρια
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Dr Άννα Πολυνίκη, ψυχίατρος και σύμβουλος
της HAPA Inc., θα εκθέσει την ε-

Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
ρχής γενομένης από
το προηγούμενο Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου
και μέχρι αύριο Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, τις πύλες της 83ης ΔΕΘ αναμένεται να έχουν περάσει περισσότεροι από 250.000 επισκέπτες. Όσοι από αυτούς που πρόλαβαν –ή
προγραμματίζουν να το κάνουν– να
επισκεφτούν το περίπτερο 13 της
HAPA είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις πρόσφατες και μελλοντικές εξελίξεις στην
ψυχική υγεία, τη θεραπεία των ψυχικών παθήσεων και τις δράσεις
για την αντιμετώπιση των καταστροφών συμπεριλαμβανομένης
της προσφυγικής κρίσης.

Η παρουσία, ωστόσο, της HAPA
δεν περιορίζεται στα της ΔΕΘ, αλλά «κατηφορίζει» στην πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, στις 16 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας η επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «First
International HAPA Conference»,
υπό την προεδρία του Dr Γεωργίου Πάγκαλου, ψυχιάτρου - σεξολόγου, γραμματέα της HAPA, Inc.
και International Fellow της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, και του Dr Απόστολου Τσιάμη, ψυχιάτρου και συμβούλου της
HAPA, Inc..
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την εκδήλωση θα χαιρετίσουν αμερικανικοί και ελληνικοί
φορείς, ενώ ομιλητές θα είναι καταξιωμένοι ελληνικής καταγωγής
επιστήμονες από πανεπιστήμια
των ΗΠΑ και της διασποράς, με
θέμα τις «Διεθνείς Συνεργασίες με
την Ελληνική Ψυχιατρική Κοινότητα».
Ειδικότερα, η καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνια Dr Maria Lymberis,
ιδρύτρια της HAPA Inc., θα σκιαγραφήσει το παρελθόν, το παρόν
και το μέλλον της Ελληνοαμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σε
μια ιστορική αναδρομή παράλληλη με την εξέλιξη της σύγχρονης

μπειρία της Κύπρου στη σύγχρονη
ψυχιατρική πραγματικότητα.
Τις ομιλίες θα ολοκληρώσει ο
Dr Γεώργιος Καραμπουτάκης,
δικανικός ψυχίατρος - διαμεσολαβητής και αντιπρόεδρος της HAPA
Inc., επισφραγίζοντας τη δυναμική
παρουσία της Ελληνομαερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στα
διεθνή επιστημονικά δρώμενα.

Ντοκιμαντέρ - έκπληξη!
Η ημερίδα θα κλείσει με την προβολή για πρώτη φορά στην Ελλάδα
του ντοκιμαντέρ της Ψυχιατρικής
Κοινότητας της Βόρειας Καλιφόρνια «Art of Storytelling: The
Human Experience of Being a

Psychiatrist», όπου 6 ψυχίατροι ακολουθούν την ιστορία άλλων 12
ψυχιάτρων.

Οι συνεντεύξεις τους στηρίζονται σε ερωτήσεις σχετικά με το
ποια είναι η εμπειρία τού να είσαι
ψυχίατρος, ποια είναι η προέλευση και η πορεία ενός ψυχιάτρου,
και πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος
τους ειδικούς Ψυχικής Υγείας. Οι
ψυχίατροι εργάζονται μόνοι τους
σε ιδιωτικές αίθουσες, είναι οι θεματοφύλακες των μυστικών των
ανθρώπων και ήσυχα ψηλαφούν
περιοχές της ανθρώπινης ψυχής,
στις οποίες ελάχιστοι έχουν τις δεξιότητες, ικανότητες ή τη θέληση
να φτάσουν. Όχι απλά κρατούν τις
αλήθειες των ασθενών τους, αλλά
και τις αλήθειες της ίδιας τους της
επιστήμης. Είναι λήπτες και αναμεταδότες ιστοριών. Και γι’ αυτόν
τον λόγο και οι μόνοι που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν στο κοινό τη δική τους ιστορία.
Στο τέλος της ημερίδας αναμένεται συζήτηση με το κοινό, το οποίο θα απαρτίζεται από ειδικούς
της Ψυχικής Υγείας, δημιουργώντας έτσι υπερατλαντικές γέφυρες
επικοινωνίας μέσω της Hellenic
American Psychiatric Association
Inc., και διευρύνοντας τους ορίζοντες των Ελλήνων επαγγελματιών
Ψυχικής Υγείας.

Για πρώτη φορά θα

παρουσιαστεί στην
Ελλάδα το ντοκιμαντέρ
της Ψυχιατρικής
Κοινότητας της
Β. Καλιφόρνια, «Art of
Storytelling: The Human
Experience of Being a
Psychiatrist», όπου
6 ψυχίατροι ακολουθούν
την ιστορία άλλων
12 συναδέλφων τους
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Το... ατελείωτο καλοκαίρι
της Ευρυδίκης Βαλαβάνη
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Το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής τους πέρασαν Ευρυδίκη
Βαλαβάνη και Κωνσταντίνος Βασάλος. Οι δυο τους δεν
περίμεναν με τίποτα πως η γνωριμία τους, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες του «Survivor» στον Άγιο Δομίνικο, θα οδηγούσε τελικά σε έναν θυελλώδη έρωτα. Το ζευγάρι μετρά
πια σχεδόν ένα χρόνο μαζί και οι δυο τους είναι αχώριστοι.
Πρόσφατα οι δυο τους βρέθηκαν μαζί στην όμορφη Σίφνο
με αφορμή τον γάμο του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα, και φυσικά απόλαυσαν τον ήλιο και τη
θάλασσα του Αιγαίου. Στην παρέα τους φυσικά ήταν και ο
καλός τους φίλος Bo, αλλά και όλη η παρέα του «Survivor
2». Η Σίφνος φαίνεται πως ήταν ο τελευταίος καλοκαιρινός
προορισμός της Ευρυδίκης και του Κωνσταντίνου.

• Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Δύσκολη η ζωή
στο Μπάκιγχαμ
ζωή της Μέγκαν Μαρκλ, της νέας πριγκίπισσας των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, δεν παύει να απασχολεί τα
βρετανικά ταμπλόιντ. Η εντυπωσιακή μελαχρινή περνά δύσκολες ώρες, από τη στιγμή
που μπήκε στη βασιλική οικογένεια, καθώς
δεν ξέρει πλέον ποιον μπορεί να εμπιστευτεί.
Από τη στιγμή που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα
Χάρι, οι φιλίες που είχε φαίνεται πως έχουν λιγοστέψει πολύ καθώς δυσκολεύεται να κατανοήσει σε ποιους μπορεί να βασιστεί. «Η Μέγκαν έχει κόψει τις επαφές με μερικούς από τους στενούς
της φίλους, κάτι που είναι πολύ σκληρό», δήλωσε
μια πηγή στο περιοδικό «People», και πρόσθεσε
ότι «δυσκολεύεται να καταλάβει ποιον μπορεί να εμπιστευτεί». Σύμφωνα μάλιστα με το περιοδικό,
ο κύκλος των φίλων της είναι πλέον πολύ περιορισμένος.
Με τόσες διαρροές στα βρετανικά ταμπλόιντ –και
την ίδια της την οικογένεια να μιλά συχνά στον
Τύπο γι’ αυτήν– είναι εύκολο να καταλάβει κανείς
γιατί έχει περιορίσει τόσο τις σχέσεις της και έχει
αφήσει εκτός του κύκλου της άτομα που θα μπορούσαν να μιλήσουν ως ανώνυμες πηγές στα περιοδικά. Μία από τις πιο αξιόπιστες φιλίες της είναι αυτή με τη στιλίστρια Τζέσικα Μαλρόνι και
τον make-up artist Ντάνιελ Μάρτιν. «Υπάρχει
μια μικρή ομάδα από εμάς που ερχόμαστε σε επαφή
μαζί της και που βλέπουμε τι κάνει. Είναι ακόμη ο ίδιος άνθρωπος με αυτόν που ξέραμε προτού μπει στη
βασιλική οικογένεια», λέει ο Μάρτιν στο «People».
«Είναι η ζωή της», αναφέρει πηγή προσκείμενη
στο παλάτι στο περιοδικό «People», σχετικά με το
οικογενειακό σκάνδαλο. «Η αρχή των γάμων δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, αλλά το να έχεις όλη αυτή την αρνητική κριτική από την ίδια σου την οικογένεια, είναι ανυπόφορα φρικτό και ενοχλητικό»

Η

Ο... μυστικός γάμος
του Ορέστη Τζιόβα
Με τα δεσμά του γάμου –έστω και στο δημαρχείο
Αθηνών– ενώθηκαν ο Ορέστης Τζιόβας με την
Κατερίνα Φλώρου. Η όμορφη ξανθιά δικηγόρος
έκλεψε την καρδιά του γοητευτικού ηθοποιού, με
τους δυο τους να κάνουν όλες τις προετοιμασίες
κάτω από άκρα μυστικότητα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε αποκαλύψει το
χαρμόσυνο νέο ούτε καν στους συναδέλφους
του, στο θέατρο «Ήβη», από όπου πήρε διήμερη
άδεια από τις πρόβες του έργου «Χτυποκάρδια
στο θρανίο», χωρίς να αποκαλύψει τον λόγο.
Παρόντες στη γαμήλια τελετή ήταν μόνο πέντε
άτομα, ενώ το «παρών» δεν έδωσαν ούτε οι γονείς του ζευγαριού. Η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της, καθώ
δεν φόρεσε λευκ φόρεμα, όπως συνηθίζεται,
αλλά προτίμησε
ένα αέρινο μακρύ τιρκουάζ.
Βγαίνοντας από το δημαρχείο, ο Ορέστης κα
η Κατερίνα δεν σταμάτησαν να χαμογελούν και
να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά, ενώ μίλησαν
στις τηλεοπτικές κάμερες, που βρέθηκαν
στο δημαρχείο, για τη γνωριμία τους, τη σχέση
τους, αλλά και το ενδεχόμενο να κάνουν
και θρησκευτικό γάμο.
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1 Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΛΙΔΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΗΣ

Διακοπές στην Ταϊλάνδη
για τη σέξι γυμνάστρια

ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
ΡΟΜΑΝΙ
«Καυτές» διακοπές
στα πάτρια εδάφη

ον ήλιο, τη θάλασσα και την εξωτική ομορφιά της Ταϊλάνδης χάρηκε, μαζί με
τον αγαπημένο της, μία από τις πιο σέξι –και δυνατές στα αθλήματα– παίκτρια του
«Survivor 2». Ο λόγος για την Ειρήνη Κολλιδά. Στο πλευρό της ο Χρήστος Μποφίλιος, με τους δυο τους να συνθέτουν ένα από τα πιο όμορφα και καλογυμνασμένα
ζευγάρια.
Personal trainer αυτή, προπονητής κολύμβησης αυτός, βρέθηκαν στο νησί Κο Πα και πέρασαν αξέχαστες στιγμές σε ένα έναν επίγειο παράδεισο. Ηλιοκαμένοι και πολύ ευτυχισμένοι, δεν δίστασαν να ποζάρουν ο ένας στον άλλο με φόντο τις λευκές αμμουδιές με τα σμαραγδένια νερά και
τους φοίνικες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που η «καυτή» γυμνάστρια του
«Survivor 2» πόζαρε στα social media μαζί με τον αγαπημένο της, δείγμα ότι η σχέση τους, πλέον,
είναι όχι μόνο επίσημη αλλά και σε πολύ γερές βάσεις. Οι δύο αθλητές είναι ζευγάρι από την
αρχή του χρόνου, αλλά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα θέλησαν να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας – για ευνόητους λόγους.
Για μια ολόκληρη εβδομάδα, Ειρήνη και Χρήστος έζησαν τον έρωτά τους, με την personal trainer όχι απλά να είναι σε άψογη φόρμα αλλά να προκαλεί... εμφράγματα με τις εμφανίσεις της με μαγιό. «Είμαι ευτυχισμένη», απαντά πλέον ανοιχτά η Ειρήνη Κολλιδά σε όποιον τη ρωτά για τον
Χρήστο Μποφίλιο.

Τ

ΣΑΡΑ ΚΟΧΑΝ

Η δικηγόρος που...
αναστατώνει τα έδρανα
Η Σάρα Κόχαν δεν ξεχωρίζει μόνο για την εμφάνισή της –θα δείτε παρακάτω τι
εννοούμε– αλλά και για τις σπουδές της! Πρόκειται για μία απόφοιτη του φημισμένου πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, καθώς πήρε επάξια πτυχίο νομικής.
Για την ώρα, όμως, έχει αφήσει στην άκρη τα δικαστικά έδρανα, μιας και την
κέρδισε το… μόντελινγκ στο Instagram, καθώς έχει αναδειχθεί σε σταρ των
social media. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο λογαριασμός της στο
Instagram μετράει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους. Πανέμορφο πρόσωπο, εντυπωσιακές αναλογίες και (προφανώς) υψηλή ευφυΐα,
συνθέτουν το πακέτο της Σάρα Κόχαν.

Διακοπές στη γενέτειρα της, την Ιταλία, κάνει εδώ και μερικές ημέρες η «καυτή» Κλαούντια Ρομάνια. Η μοντέλα και τηλεπερσόνα,
που… σκανδαλίζει με τις προκλητικές εμφανίσεις της τις ΗΠΑ, απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στη Λ’ Άκουιλα.
Η Κλαούντια Ρομάνι έμεινε στο
πατρικό της σπίτι για να γνωρίσει,
σύμφωνα με πληροφορίες, τον αρραβωνιαστικό της στους γονείς
της. Η Ιταλίδα σεξοβόμβα με τις
πληθωρικές καμπύλες, αφού τελείωσε με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, βρέθηκε στο παραθαλάσσιο θέρετρο Αμάλφι. Στο πλευρό της, πάντα, ο αγαπημένος της
Chris Vehovec. Η σέξι τηλεπερσόνα δεν έχασε ευκαιρία να ποζάρει, ο καλός της δεν έχασε την ευκαιρία να τη φωτογραφίσει και τα
εκατομμύρια των θαυμαστών της
δεν έχασαν ευκαιρία να την… πάρουν μάτι!
Το ζευγάρι ανέβασε τις εικόνες στο
Instagram και δέχθηκε χιλιάδες
σχόλια και like. Μάλιστα, σε λεζάντα της η Κλαούντια Ρομάνι αποκαλύπτει πως μαζί με τον αρραβωνιαστικό της έμειναν στη σουίτα
που πριν πολλά χρόνια φιλοξένησε τους γονείς της για τον μήνα του
μέλιτος. Απ’ όποια πλευρά κι αν
δει κανείς την 36χρονη Ιταλίδα
καλλονή, δεν μπορεί παρά να... κολαστεί!
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• Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας παντρεύτηκε την αγαπημένη του
Κωνσταντίνα, παρουσία πλήθους καλεσμένων και με γλέντι μέχρι πρωίας…

Παραμυθένια κουφέτα
για Τρανούλη – Τσιφτσάκη
Επιμέλεια: Καίτη Νικολοπούλου
ον Ωρωπό επέλεξαν για τον γάμο τους ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Αναστάσιος Τρανούλης και η εκλεκτή
της καρδιάς του Κωνσταντίνα Τσιφτσάκη. Το υπέροχο
–πριγκιπικό, θα λέγαμε– νυφικό της Κωνσταντίνας έφερε την υπογραφή του πατέρα του γαμπρού, Θοδωρή Τρανούλη, και της αδελφής του, Αθηνάς. Το αποτέλεσμα; Παραμυθένιο! Τη λαμπρή και σεμνή τελετή τέλεσε ο μητροπολίτης
Λαοδικείας κ. Θεωδόριτος, ενώ το γλέντι που ακολούθησε στο
Atlantis Club στον Ωρωπό κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους πολλούς φίλους του ζευγαριού να μοιράζονται την
ευτυχία του. Πράγματι, πολλοί ήταν οι καλεσμένοι που έσπευσαν
να ευχηθούν στους νεόνυμφους και χάρηκαν μαζί τους τις τόσο
λαμπερές και συγκινητικές στιγμές της ζωής τους. Μέλη της κο-

Τ

σμικής Αθήνας, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, άνθρωποι των
τεχνών και των γραμμάτων κ.ά., όπως οι Γεώργιος Χρήστου,
Βούλα Κοζομπόλη, Παύλος Μάμαλος, Τηλέμαχος Μουδατσάκης, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Ελένη Φιλίνη,
Χρήστος Φωτίδης, Δημήτρης Γιώτης, Μάικ Νικολάτος, Γωγώ Βαγενά, Δημήτριος Μουζακίτης, Σπυριδούλα Σπανέα,
Άννα Τσιάλτα, Μαριάμ Νίκου, Παναγιώτης Βαζαίος, Πένυ Λεβαντή, Σύλβια Αντώναρου, Σοφιάνα Φωτίδη, Πρόφης Κωνσταντίνος, Έλενα Ζαμπάρα κ.ά., έδωσαν το «παρών»
τους και τις ευχές τους στο λαμπερό ζευγάρι, που έπλεε σε πελάγη ευτυχίας, για «βίον ανθόσπαρτον»…
Η «Α» εύχεται με τη σειρά της κάθε χαρά και ευτυχία στο νιόπαντρο ζευγάρι…
* Οι φωτογραφίες είναι της Αγγελικής Κορκονίκητα.
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Με άλλο εξώφυλλο θα κυκλοφο
ρεί από τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη το «Έθνος», ως «Έθνος της Βόρειας Ελλάδας», με διαφορετικό
πρωτοσέλιδο.
Λίαν συντόμως αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία
και η ιστοσελίδα www.ethnos.gr.
o Βασίλης Χιώτης ανέλαβε τη

διεύθυνση του ΣΚΑΪ 100,3, αποχωρώντας από τη διεύθυνση της
«Βραδυνής».
Η Κατερίνα Ζάννη, με προϋπη
ρεσία στο Mega, μετακινήθηκε
στις δημόσιες σχέσεις του ΣΚΑΪ.
Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με

τον Γιάννη Σαραντάκο θα αναλάβουν την πρωινή ενημερωτική ζώνη

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
www.iapopsi.gr

1 H ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ Η μετακίνησή της σε διοικητική θέση στο Ίδρυμα Νιάρχος ήταν η αιτία που αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ η Άννα Μπουσδούκου. Η δημοσιογράφος ανακοίνωσε μέσω Instagram: «Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος και νιώθεις ευγνωμοσύνη πάει να πει ότι κάτι πήγε καλά, έτσι και
ο αποχαιρετισμός έπειτα από 13 χρόνια είχε μόνο αγκαλιές, φιλιά και ευχές που σε λέξεις δεν μπορούν να χωρέσουν. Και όλα αυτά γιατί κάπου σταματά η δουλειά και μένει ο άνθρωπος... Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους μου για την υποστήριξη τότε αλλά και τώρα! Καλή μας αντάμωση!»

media
Με τους κορυφαίους
τους τα κανάλια στη
μάχη των ειδήσεων

του «Ε».
Ο δημοσιογράφος Αργύρης Κα
λογερόπουλος απολύθηκε από
τον ΣΚΑΪ, επειδή είπε «όχι» στη μετακίνησή του στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου. Ο δημοσιογράφος
οδεύει προς το «Ε».
Άλλαξε λογότυπο μετά από εννέα
 χρόνια
ο ΣΚΑΪ. Επίσης ξεκίνησε
ένα εντελώς
ανανεωμένο πακέτο
γρ α φ ι κ ώ ν
και 4 ID’s,
ένα για κάθε
ζώνη
προγράμματος, εκφράζοντας την είσοδο του σταθμού στη νέα εποχή.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού,

Γιώργος Βασιλειάδης, αναμένεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου να έχει πείσει τη διοίκηση της ΕΡΤ, ώστε να οριστικοποιηθεί ότι οι αγώνες της
Football League θα μεταδίδονται από
την κρατική τηλεόραση.
Από την Cosmote tV θα παρακο
λουθήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ τους φιλικούς αγώνες που θα δώσουν στην Κύπρο για το
διεθνές τουρνουά μπάσκετ «ΟΠΑΠ
Basketball tournament Νεόφυτος Χανδριώτης» από το κλειστό «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». Εκτός από
ΠΑΟ και ΑΕΚ, στο τουρνουά μετέχουν επίσης η Μακάμπι Τελ Αβίβ και
η ρωσική Χίμκι.

αι τώρα αρχίζει η μάχη των
κεντρικών
δελτίων ειδήσεων.
Από τις 19.00 που
ξεκινά το δελτίο ειδήσεων του Alpha,
όπου ο Αντώνης
Σρόιτερ έχει αναδειχθεί σε νικητή σε
ό,τι αφορά την τηλεθέαση, θα έχουμε
διαδοχικά τα δελτία
ειδήσεων να κάνουν
εκκίνηση.
Την ίδια ώρα, στις 19.00, έχει επιλέξει και το epsilon του Ιβάν Σαββίδη για
να ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του σταθμού.
Ο ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου
(από μεθαύριο Δευτέρα) θα ενημερώνει
το κοινό με όλες τις εξελίξεις ξεκινώντας
στις 19.30. Έπεται το δελτίο ειδήσεων του
ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη που αρχίζει
στις 19.45 και μετά αυτό του Star με τη
Μάρα Ζαχαρέα και ώρα έναρξης 20.00.
Ο ΑΝΤ1 δοκιμάζει εκ νέου το κεντρικό δελτίο ειδήσεων να ξεκινά νωρίτερα
από την καθιερωμένη ώρα (20.00), ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά το εγχείρημα
θα πετύχει. Κι αυτό διότι την προηγούμενη φορά επί Τζώνυ Καλημέρη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 19.00 δεν είχε
την τηλεθέαση που αναμενόταν. Το δελ-

Κ

τίο του ΑΝΤ1 έχει πλέον ως γενικό διευθυντή ειδήσεων τον Κωστή Τσιακανίκα, που ήρθε με μεταγραφή από το
Star. Στον ΣΚΑΪ συνεχίζουν με τη Σία
Κοσιώνη και το δίδυμο Νίκου Φιλιππίδη και Σπύρου Αδαμίδη στον ενημερωτικό τομέα.
Στο «Ε» ετοιμάζονται, με την Έλλη
Στάη στην παρουσίαση, τον Δημήτρη
Μιχαλέλη στο γενικό κουμάντο, τον
Στράτο Μπαλή ως διευθυντή ειδήσεων
και τον Βίκτωρα Βλαχογιάννη στη διεύθυνση σύνταξης. Επικεφαλής του αθλητικού ανέλαβε ο Γιώργος Κοσμάς (πρώην διευθυντής του Σπορ FM) και ο Άγγελος Τόμπρος ως αρχισυντάκτης των αθλητικών εκπομπών.
Η ΕΡΤ θα συνεχίσει να παρουσιάζει
το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 21.00,

αλλά έτσι κι αλλιώς ούτε καν οι φίλοι του
ΣΥΡΙΖΑ δεν το παρακολουθούν, αφού
η αισχρή κυβερνητική προπαγάνδα εκνευρίζει ακόμη και τους κυβερνητικούς
ψηφοφόρους.

Πρώτος ο Alpha
Στο μεταξύ, τον Αύγουστο το δελτίο ειδήσεων του Alpha διατήρησε την πρώτη θέση με μέσο όρο τηλεθέασης 26% στο σύνολο του κοινού, έναντι 20% του ΣΚΑΪ.
Τρίτο ήταν το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με 12,5% και ακολούθησαν το
Star με 9,5% και η ΕΡΤ1 με 6,5%. Κατά το
ίδιο διάστημα, ο Alpha στις ηλικίες 1854 ήταν επίσης πρώτος με μέσο όρο 23,8% και ακολούθησαν ο ΣΚΑΪ με
12,4%, ο ΑΝΤ1 με 11,6%, το Star με
10,5% και το δελτίο της ΕΡΤ1 με 3,4%.
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• OI ΠΑΡΤΕΝΕΡ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ Ξεκινά από σήμερα την τηλεοπτική της περιπέτεια
στον Alpha η Ναταλία Γερμανού (τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου), έχοντας στο πλευρό της δύο εκ των πρωταγωνιστών του «Survivor». Ο λόγος για την Ευριδίκη Βαλαβάνη
(αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ) και τον Χάρη Γιακουμάτο (ανιψιό του βουλευτή της Ν.Δ.).
Την παρέα συμπληρώνουν ο Κώστας Τσουρός, ο οποίος αποχώρησε από το «Πρωινό» της
Φαίης Σκορδά, και η Φωτεινή Πετρόγιαννη.
• Δημοσιογράφος του Αθήνα

9,84 αποκαλύπτει ότι του ζητήθηκε να ενημερώσει προκαταβολικά τους συνεργάτες του
Αλέξη Τσίπρα για την ερώτηση που θα του έκανε στη ΔΕΘ!

ΔΕ(ν)Θέλουν
δημοσιογραφία;
ε σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο
που οι επιτελείς του Μαξίμου προετοίμασαν τη συνέντευξη Τύπου του
πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ
προέβη ο δημοσιογράφος Γιώργος Κατσίγιαννης, ο οποίος ήταν απεσταλμένος του
δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα
9,84 κι εντεταλμένος από τον σταθμό να υποβάλει ερώτηση στον πρωθυπουργό.
Σύμφωνα με μακροσκελή ανάρτηση του
δημοσιογράφου στο facebook, λίγο πριν

Σ

από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ, του ζητήθηκε εν πολλοίς να ενημερώσει προκαταβολικά τους συνεργάτες του
Αλέξη Τσίπρα για την ερώτηση που θα έκανε, προκειμένου να του δοθεί ο λόγος.

Υποψία μεροληψίας
Όπως αναφέρει στο άρθρο του με τίτλο,
«Σαράντα Ερωτήσεις Που Δεν Έγιναν Στον Αλ.
Τσίπρα», «αυτού του είδους τον ταπεινωτικό εξευτελισμό, δηλαδή το να διαπραγματεύομαι

την εξασφάλιση μιας ερώτησης προς τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
την βίωσα για πρώτη φορά επί των ημερών
του ΣΥΡΙΖΑ.
»Πριν τη συνέντευξη Τύπου του Α. Τσιπρα
στη ΔΕΘ και επειδή είχα την υποψία της “μεροληπτικής” αντιμετώπισης των δημοσιογράφων, αναλόγως με το μέσο που ο καθένας εκπροσωπεί, επικοινώνησα με στενό συνεργάτη
του κυβερνητικού εκπροσώπου Δ. Τζανακόπουλου, ο οποίος με διαβεβαίωσε πως είμαι
μέσα στη λίστα των δημοσιογράφων που ο ίδιος έχει παραδώσει στο γραφείο Τύπου του
Μεγάρου Μαξίμου.
»Κανονικά ούτε αυτό δεν έπρεπε να κάνω,
δηλαδή να διαπραγματεύομαι με το γραφείο
Τύπου του πρωθυπουργού το εάν θα πάρω ερώτηση ή όχι στη συνέντευξη Τύπου, αλλά επειδή οι σημερινοί κυβερνώντες αποφασίζουν
αυθαίρετα και με κριτήρια αυταρχισμού, δηλαδή “όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι απέναντί μας”, αναγκάστηκα να επιχειρηματολογήσω
υπέρ της ορθής τήρησης των παραδοσιακών
κανόνων που διέπουν τις συγκεκριμένες συνεντεύξεις Τύπου.
»Σε κάθε περίπτωση ένιωσα άσχημα που έπρεπε να πέσω σε “παρακλητικές” συμπεριφορές για να ενταχθώ στην λίστα του Μεγάρου
Μαξίμου, παρέχοντας εκ των προτέρων στους
στενούς συνεργάτες του Α. Τσίπρα τα “ερωτήματα” που είχα σκοπό να του απευθύνω. Δεν
το έκανα, αλλά τα ερωτήματα στα οποία δεν απάντησε ο Α. Τσίπρας είναι πολλά και μερικά
από αυτά τα παραθέτω».

Νέα πρόσωπα
στη «Μουρμούρα»
Αλλαγές προσώπων θα έχουμε στον νέο κύκλο της πολύ επιτυχημένης σειράς του Alpha «Μην αρχίζεις την μουρμούρα».
Κατ’ αρχάς, έφυγε από τη σειρά η Δάφνη Λαμπρόγιαννη και
τη σύζυγο του Βλαδίμηρου Κυριακίδη θα υποδύεται η εκρηκτική Κλέλια Ρένεση (φωτ.).
Επίσης σε guest εμφάνιση θα απολαύσουμε τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής θα υποδυθεί τον αδελφό του τηλεοπτικού Μηνά –κατά κόσμον Αντώνης Αντωνίου–, ο οποίος παρουσιάζει συμπτώματα Αλτσχάιμερ… παιδεύοντας το ζευγάρι!
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Μόνο μέσω
της ΕΡΤ HD
το αθλητικό
κανάλι της
κρατικής
τηλεόρασης

Υπό εξέταση παραμένει το σχέδιο
για τη δημιουργία αθλητικού τηλεοπτικού σταθμού από την ΕΡΤ.
Με βάση τη συμφωνία που έχει
υπογράψει η ΕΡΤ με τις επτά ομάδες (Παναθηναϊκός, Άρης,
Ξάνθη, Ατρόμητος, Παναιτωλικός, Λαμία, Απόλλων Σμύρνης),
ο κρατικός τηλεοπτικός φορέας
έχει υποχρέωση να μεταδίδει τις
αναμετρήσεις τους σε υψηλή ευκρίνεια. Στην περίπτωση που
δεν το πράξει και τους μεταφέρει
αποκλειστικά στην ΕΡΤ2, ή στο
internet, θα υπάρχει ζήτημα ζημίας στο Δημόσιο, όπως παρατηρούν έγκριτοι νομικοί.
Ο δρόμος για τη δημιουργία αθλητικού καναλιού, με την προσθήκη των μεταδόσεων της Β΄ Εθνικής στο ποδόσφαιρο του
πρωταθλήματος της Α1 στο μπάσκετ, αλλά και αυτό της Α2 και
των εθνικών πρωταθλημάτων σε
βόλεϊ, χάντμπολ και υδατοσφαίριση, είναι μονόδρομος. Και φυσικά περνά μέσα από την ΕΡΤ
HD. Στο πρόγραμμα του σταθμού
μπορεί να προστεθεί υλικό από
το αρχείο της ΕΡΤ, με ντοκιμαντέρ και παλαιότερους αθλητικούς αγώνες. Και γίνεται αντιληπτό ότι αν υλοποιηθεί το σχέδιο,
τότε το νέο αθλητικό κανάλι της
ΕΡΤ θα είναι εξόχως ανταγωνιστικό με τα αθλητικά κανάλια
της Cosmote και της Nova.
Στο μεταξύ, στη γενική συνέλευση του μετόχου εγκρίθηκε η αρχική συμφωνία ΕΡΤ – ομάδων
και η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού κατά 10 εκατ. ευρώ
για την τρέχουσα οικονομική
χρήση.
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παρουσιάζει
Μία μεγάλη εκπαιδευτική προσφορά
που δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη

Το Λεξικό του ∆ηµοτικού
Σε πολυτελείς
σκληρόδετες
εκδόσεις

Ερμηνευτικό,
ορθογραφικό λεξικό
της ελληνικής
γλώσσας
Με εικόνες,
παραδείγματα,
συνώνυμα,
ομόρριζα
και αντίθετα
Πλήρες, έγκυρο,
εύχρηστο
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